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Zamieszczenie monografii 

GOTTFRIED SCHRAMM
Szlachta polska wobec reformacji

1548–1607

w otwartym dostępie przez sieć Internet 
– zadanie finansowane w ramach umowy

nr 609/P-DUN/2019 ze środków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych 

na działalność upowszechniającą naukę. 



 

Seria „Klio w Niemczech” jest częścią projektu 
translacyjnego Niemieckiego Instytutu Historycz-
nego w  Warszawie. Równoległa inicjatywa pod 
nazwą „Klio in Polen” ma za zadanie popularyzo-
wać polską literaturę historyczną w  Niemczech. 
Celem serii „Klio w  Niemczech” – adresowanej 
zarówno do profesjonalnych historyków, jak i do 
szerokiego grona miłośników historii – jest zapre-
zentowanie polskim czytelnikom najciekawszych 
prac i dokonań niemieckiej historiografi i w okre-
sie powojennym, tak by mogły się one wpisać 
w szerszy kontekst europejskiego i polskiego dys-
kursu historycznego.

Wydawnictwo Neriton
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GOTTFRIED SCHRAMM

Szlachta polska wobec reformacji
1548–1607

Gottfried Schramm (ur. 1929) należy 
do najwybitniejszych historyków zaj-
mujących się Europą Środkowo-
-Wschodnią w epoce nowożytnej. Stu-
diował germanistykę, slawistykę 
i historię na uniwersytetach w Getyn-
dze, Tybindze i Erlangen. Po habilita-
cji (1964) w latach 1965–1994 kiero-
wał katedrą historii nowożytnej 
i wschodnioeuropejskiej na uniwersy-
tecie Alberta Ludwika we Fryburgu. 
Jego zainteresowania obejmują nie-
zwykle rozległy obszar geograficzny, 
chronologiczny i tematyczny. Publika-
cje dotyczą wielu obszarów Europy 
Środkowo-Wschodniej, a sięgają od 
wczesnego średniowiecza do współ-
czesności. W jego badaniach Polska 
zajmuje szczególne miejsce. Przez 
wiele lat prowadził seminarium 
w języku polskim. W 1999 r. otrzymał 
Order Odrodzenia Polski, Polonia 
Restituta. 

Studium Gottfrieda Schramma uka-
zało się w 1965 r., ale nadal pozostaje 
aktualne. Poświęcone jest dziejom re-
formacji w Polsce od momentu jej 
rozkwitu w 1548 r. aż do pierwszych 
znamion upadku w 1607 r. Autor ana-
lizuje polską reformację jako zjawisko 
społeczne, umieszczając ją na szero-
kim tle porównawczym. Polska stano-
wi według niego przykład reformacji 
rozgrywającej się wbrew woli władcy. 
Mimo braku poparcia monarchy pro-
testantów nigdy nie spotkały prześla-
dowania. Autor stawia tezę, że brak 
konfliktów i prześladowań mógł się 
paradoksalnie przełożyć na słabość 
reformacji. Patrząc na panoramę eu-
ropejską, dowodzi, że zbudowanie 
tożsamości i politycznego obozu pro-
testantów było możliwe albo dzięki 
poparciu władcy, albo w wyniku do-
znanych prześladowań. W Polsce za-
brakło obu tych elementów.

9 788375 433852
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Przedmowa

Początek prac nad niniejszą książką sięga lat 1957–1959. 
Byłem wówczas stypendystą Institut für Europäische Geschichte 
w Moguncji. Publikując tę monografi ę w serii wydawanej przez 
Instytut, chciałbym podkreślić moją więź z kręgiem jego asysten-
tów i stypendystów, a zwłaszcza z prof. Martinem Göhringiem. 
Bardzo cenię sobie również wysiłek pana Gunnara Heringa, 
który z ramienia Instytutu uczestniczył w korektach tekstu.

Jako asystent w Seminarium Historii Europy Wschodniej 
w Marburgu kontynuowałem w latach 1959–1961 zgłębianie 
zagadnień polskiej reformacji. Wówczas to zaczęła się moja ścisła 
współpraca, a także dialog naukowy z prof. Peterem Scheiber-
tem. Jego wszechstronność stanowiła dla mnie nieustanne źródło 
inspiracji i podziwu. Cechująca go gotowość do niesienia pomocy 
wpłynęła także pozytywnie na niniejszą pracę. Chciałbym mu za 
to serdecznie podziękować. 

W latach 1961–1964 stypendium habilitacyjne umożliwiło mi 
dokończenie badań. Zobowiązany jestem za to do podziękowań 
pod adresem Deutsche Forschungsgemeinschaft. Instytucja ta 
przyznała mi również stypendia wyjazdowe oraz częściowo sfi -
nansowała druk książki.

Trzy pobyty w Polsce – w 1959, 1962 i 1964 r. – umożliwiły 
mi kwerendę w tutejszych bibliotekach i instytutach naukowych. 
Za sfi nansowanie najdłuższego z nich, trwającego od maja do 
października 1962 r., dziękuję UNESCO. Natomiast pracowni-
kom Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego składam podziękowania za ogromną pomoc w dociera-
niu do interesujących mnie publikacji. Z ożywionych dyskusji 
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prowadzonych z polskimi historykami wyniosłem m.in. przeko-
nanie, że cudzoziemiec nie powinien bezrefl eksyjnie rywalizo-
wać z historiografi ą znajdującą się na tak wysokim poziomie jak 
polska. Nie chcąc podejmować się zadań, które Polak wypełniłby 
lepiej niż ja, starałem się znaleźć perspektywę, z której można by 
dostrzec nie tyle nowe fakty, ile raczej nowatorskie ich aspekty. 
Mam nadzieję, że decydując się na porównanie strukturalne jako 
metodę i ukazując państwo polsko-litewskie w kontekście ogól-
noeuropejskim, zaproponuję punkt widzenia, który pobudzi do 
dyskusji – właśnie dlatego, że jest odmienny od dotychczasowych 
ujęć dziejów reformacji w Polsce.

Wśród tych, którym winien jestem podziękowania, zabra-
kło powyżej ważnego nazwiska. Jako początkujący naukowiec 
miałem przywilej przebywania w otoczeniu nieżyjącego już 
prof. Herberta Schöffl era. Był on socjologiem religii i literatury, 
obdarzonym niezwykłym wyczuciem procesów historycznych. 
Zmarły przedwcześnie badacz pozostawił spuściznę będącą nie-
ocenionym źródłem inspiracji. Podążając jego śladem, starałem 
się analizować powiązania zjawisk religijnych i społecznych. 
W porównaniu do intrygująco klarownych linii kreślonych przez 
Schöffl era, główne tezy niniejszej książki sprawiają wrażenie 
mniej wyrazistych, opatrzonych większymi zastrzeżeniami. Róż-
nica ta wynika z odmienności temperamentów i różnicy pokole-
niowej, i nie powinna przesłaniać faktu, że moja rozprawa jest 
próbą pójścia śladami mistrza. Dlatego też poświęcam ją pamięci 
Herberta Schöffl era.

Na początku pracy powinno się znaleźć również kilka uwag na 
temat jej założeń. Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na to, że 
niniejsza książka zajmuje się społecznym i politycznym aspektem 
historii Kościołów. Wewnętrzne elementy życia kościelnego – jak 
na przykład formy pobożności i dyskusje teologiczne – zostały 
pominięte niemal zupełnie. Chcąc zyskać głębszą wiedzę o natu-
rze polskiej reformacji, czytelnik nie powinien ograniczać się do 
niniejszej pracy, która jest z gruntu świecka.

Niepełny pozostaje również naszkicowany tu obraz społe-
czeństwa. Moje rozważania ograniczają się bowiem do szlachty, 
duchowieństwa i króla, czyli podmiotów władzy politycznej, 
będących głównymi uczestnikami zmagań o reformację. Rozwój 
i upadek reformacji w miastach to osobny temat, który – jak się 
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zdaje – mogę odłożyć na bok bez większej szkody dla zawartych 
w niniejszej rozprawie analiz. Polskie mieszczaństwo pozosta-
wało bowiem poza głównym nurtem gry politycznej i nie miało 
istotnego wpływu na procesy, które zadecydowały o losie refor-
macji. Moje trzy opublikowane wcześniej studia na ten temat 
(dotyczące Warszawy, Lwowa i Poznania) zostały wymienione 
w bibliografi i.

Marginalne zjawisko szerzenia się protestantyzmu wśród 
chłopów zostało już zadowalająco zbadane w odniesieniu do 
Małopolski, będącej kolebką polskiej reformacji. Uzupełnie-
nia dotyczące innych regionów nie wpłyną znacząco na ogólny 
obraz. Można by ewentualnie pokusić się o umieszczenie owego 
zagadnienia w kontekście europejskim. Ponieważ chłopi pańsz-
czyźniani nie mieli w Polsce żadnego znaczenia politycznego, 
a tezę o pośrednim wpływie chłopstwa na upadek reformacji 
należy uznać za błędną, także i tę warstwę mogę w moich roz-
ważaniach pominąć. 

Dwa wydarzenia wyznaczają ramy czasowe niniejszej książki: 
początek panowania króla Zygmunta Augusta w 1548 r. oraz 
klęska rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego w 1607 r. Jak pokażę 
poniżej, obie te daty wyznaczają momenty, kiedy protestanci 
mieli realną szansę na zwycięstwo polityczne. Prologiem i epi-
logiem reformacji zajmę się jedynie wyrywkowo: wspomnę o – 
często badanych – początkach przed 1548 r. oraz pokrótce opi-
szę losy topniejącej grupki protestantów wśród szlachty polskiej 
i litewskiej aż do traktatu warszawskiego z 1768 r.

Nie będzie w niniejszej książce analizy nowych materia-
łów źródłowych, aż nadto pracy przysporzyły mi dokumenty 
już dobrze znane. Świadectwa rękopiśmienne, które przejrza-
łem na potrzeby niniejszej publikacji, zostały wykorzystane już 
wcześniej: przechowywana w Getyndze korespondencja księcia 
Albrechta Hohenzollerna z Polakami1 oraz akta synodalne pol-
skich kalwinistów, antytrynitarzy i braci czeskich. Odpisy tych akt, 
znajdujących się w Dziale Starodruków Biblioteki Uniwersytetu 

1 Archiwum Królewieckie było przechowywane w Getyndze w latach 1953–1979, 
a obecnie znajduje się w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Ber-
linie. Duża część zbiorów dotycząca stosunków z Polską została opublikowana 
w wielotomowej edycji przygotowanej przez Karolinę Lanckorońską: Elementa ad 
fontium editiones [przyp. red.]. 
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Warszawskiego, zechciała mi udostępnić dr Maria Sipayłło, która 
przygotowała ich edycję2.

Na koniec kilka uwag na temat kwestii językowych. Pojęcia 
„reformacja” używam często jako synonimu dla terminu „pro-
testantyzm”. Jedynie ze względów stylistycznych pojawiają się 
również sformułowania „stara wiara” w odniesieniu do kato-
licyzmu oraz „nowa wiara” czy też „nowa teologia” jako okre-
ślenie protestantyzmu. Nie stoi za tym refl eksja religioznawcza. 
Do protestantów zaliczam również antytrynitarzy, co odbiega od 
uzusu stosowanego przez wielu autorów. „Dysydenci” znaczą tyle 
co „protestanci”. Odchodzę przy tym od pierwotnego znaczenia 
nazwy dissidentes de religione jako określenia odnoszącego się 
do wszystkich stron konfl iktu religijnego (w tym także katoli-
ków). Mówiąc o „konfl iktach stanowych”, mam na myśli również 
antagonizm między szlachtą a magnaterią, choć w zasadzie cała 
polska szlachta tworzyła jeden stan. Biorąc jednak pod uwagę, 
że senat – wbrew swojemu pierwotnemu przeznaczeniu – stał 
się stanowym forum magnaterii, a sejm – reprezentacją szlachty, 
mówię o zróżnicowaniu stanowym szlachty, mimo że dla niej 
samej zasada równości była jedną z podstawowych wartości.

Marburg, styczeń 1965 r.

*   *   *

W przygotowanie tłumaczenia mojej rozprawy zaangażowane 
było wiele osób, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować za włożony trud i wykazane zaangażowanie. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności należą się pani Justynie Górny, która 
starannie przygotowała przekład, panu Martinowi Faberowi, 
który służył mi zawsze niezawodną pomocą, i panu Maciejowi 
Ptaszyńskiemu, który książkę redagował i któremu chciałbym 
ją dedykować. 

styczeń 2015 r.
Gottfried Schramm

2 Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1–4, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 
1966–1997 [przyp. red.].
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Rozdział I

Problem badawczy

1. Wprowadzenie protestantyzmu wbrew woli władcy 
jako jeden z modeli reformacji 

Idee reformacyjne wstrząsnęły większością katolickich ludów 
Europy. Nieliczne obszary, gdzie stary Kościół zdołał szybko 
zażegnać niebezpieczeństwo, były z punktu widzenia Witten-
bergi i Genewy rubieżami, funkcjonującymi wedle szczególnych 
zasad. W Irlandii wiarę ojców umacniała wola przeciwstawienia 
się Anglii. Włosi dowiedli, że w gruncie rzeczy identyfi kują się 
z Kościołem katolickim, z którego tak często drwili i który kry-
tykowali, oraz że postrzegają go jako czynnik jednoczący ich 
naród. We Włoszech nowy duch ogarnął jedynie nielicznych, 
najczęściej byli to skwapliwie się ukrywający anabaptyści z war-
stwy rzemieślniczej oraz ci spośród patrycjuszy, którzy poprzez 
nurt humanizmu dotarli do krytyki tradycyjnej chrystologii. 
Prawdziwym matecznikiem utrwalonego porządku kościelnego 
stała się Hiszpania. Tutejszym władcom udało się wykorzystać do 
walki z nowym zagrożeniem gotowość do konfrontacji militarnej 
z wrogami Kościoła katolickiego, która na zachód od Pirenejów 
stała się narodową pasją, a powstała wskutek antagonizmów 
w kontaktach z muzułmanami i Żydami.

W pozostałych krajach katolickich, wśród których znalazła 
się również Polska, protestantyzm albo święcił triumfy, albo 
przynajmniej przejściowo odnosił duże sukcesy. Przyjrzę się tym 
regionom Europy z politycznego punktu widzenia, co pozwoli 
umieścić rozważane przeze mnie zagadnienie w kontekście euro-
pejskim.
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Zwycięstwo reformacji w znacznej części zależało od postawy 
władcy. To, że Marcin Luter przetrwał konfrontację z papie-
stwem możliwe było w dużym stopniu dzięki poparciu rosną-
cej liczby niemieckich książąt. Być może kierowali się oni przy 
tym osobistymi przekonaniami, na pewno zaś byli politykami, 
którzy – mniej lub bardziej ochoczo – wykorzystali spory reli-
gijne jako szansę na wzmocnienie własnej pozycji. Zwracali się 
m.in. przeciwko władzy biskupiej, która nierzadko była instancją 
zewnętrzną, dążącą do współuczestniczenia w rządach. Podział 
Rzeszy na diecezje nie pokrywał się przecież w ogóle z mozaiką, 
jaką tworzyły terytoria świeckie. Najważniejsi biskupi sami byli 
władcami terytorialnymi, co z punktu widzenia książąt czyniło 
z nich potężnych i uciążliwych konkurentów. Książęta niemieccy 
nie mieli tak silnej pozycji w relacjach z Kurią Rzymską jak duże 
państwa w rodzaju Anglii czy Francji. Dlatego też ci z nich, któ-
rzy podjęli próbę podporządkowania Kościoła władzy świeckiej 
czy też wykorzystania majątku i dochodów duchowieństwa dla 
celów państwa, mieli mniejszą niż inni władcy szansę na sukces.

Z tego względu książęta Rzeszy jeden po drugim decydowali 
się na radykalną drogę, jaką otworzyło przed nimi wystąpienie 
Lutra i zrywali ze starym porządkiem, przejmując zwierzchnictwo 
nad Kościołem. Podległe im tereny nie były na ogół zbyt rozległe, 
ponadto już od dłuższego czasu szkoliły się tu zastępy książę-
cych urzędników, reprezentujących interes władzy terytorialnej. 
Dlatego też upaństwowienie dóbr kościelnych nie pociągnęło 
za sobą niebezpiecznego wzmocnienia pozycji szlachty. Ewen-
tualny gniew cesarza trzeba było – chcąc nie chcąc – przyjąć 
z dobrodziejstwem inwentarza. Okres reformacji pokazał, jak 
silna była gotowość władców terytorialnych – zwłaszcza w pół-
nocnych Niemczech – do podkreślania niezależności względem 
cesarza (choć nie zabrakło również tendencji konserwatywnych, 
co i rusz dochodzących do głosu). Na przejęcie zwierzchnic-
twa nad Kościołem zdecydowała się także spora liczba wolnych 
miast Rzeszy oraz niektóre części Szwajcarii, również czyniące 
to z myślą o umocnieniu swojej autonomii.

Odmiennie zareagowali na wystąpienie Lutra Habsburgowie. 
Ich postawa miała wywrzeć decydujący wpływ na losy Niemiec, 
a nawet Europy. Opowiedzieli się przeciwko reformatorowi, i to 
jeszcze zanim z całą jasnością ukazały się polityczne konsekwencje 



13

Problem badawczy

jego nauk, czyli idea zwierzchnictwa władcy nad Kościołem. 
Karol V i Ferdynand I nigdy tego nastawienia nie zmienili, nie 
cofnęli się też przed uciążliwym, ciągnącym się przez całe dziesię-
ciolecia, konfl iktem z książętami ewangelickimi. Było to efektem 
nie tylko niewzruszonych przekonań religijnych obu cesarzy, ale 
również wypadkową interesów politycznych. Najwierniejszymi 
sojusznikami domu cesarskiego byli bowiem biskupi, a zwłasz-
cza duchowni elektorzy. Odmówienie im poparcia oznaczałoby 
utratę wpływów w Niemczech. Wierność cesarza wobec starego 
Kościoła umacniały również dynastyczne koligacje Rzeszy z Hisz-
panią, gdzie idee Lutra nie wywołały niemal żadnego odzewu. 
Co więcej, gdyby cesarz udzielił poparcia naukom uznanym 
przez papieża za herezję, konsekwencją mogłaby być przegrana 
w zażartych zmaganiach z Francją o Włochy. Ponadto Habs-
burgowie w swoich królestwach wykorzystywali biskupów jako 
narzędzia władzy, a jako prawowierni władcy katoliccy nie wahali 
się nawet przed sięganiem do kościelnego skarbca, jeśli wymagał 
tego ich interes. W 1529 r. Karol V przyłączył całe świeckie tery-
torium biskupa utrechckiego do swoich krajów dziedzicznych. 
Jego brat Ferdynand w czasie trwającego konfl iktu religijnego 
dokonał sekularyzacji biskupstwa Brixen (Bressanone) i zmusił 
Kościół austriacki do fi nansowania przygotowań do walki z Tur-
kami. Czemuż więc Habsburgowie mieliby dążyć do zastąpienia 
korzystnego starego porządku nowym, pełnym niewiadomych?

Cesarz był zatem jak najściślej związany z Kościołem katolic-
kim, zarówno przez sumienie, jak i przez rację stanu, i nie zdołały 
tego zmienić nawet najbardziej zajadłe konfl ikty z papiestwem 
we Włoszech. Podobną wspólnotę interesów, choć nie bez pew-
nych różnic, można dostrzec w przypadku wszystkich władców 
terytorialnych poza Niemcami, na terenie Rzeszy zaś na pewno 
w przypadku księcia bawarskiego. Jako sąsiad Austrii w zasadzie 
od początku nie miał on wyboru i musiał opowiedzieć się prze-
ciwko Lutrowi, choć było to sprzeczne z jego osobistymi przeko-
naniami. Na dzieje XVI stulecia duży wpływ miało to, że jedynie 
w pewnych częściach Niemiec i w Szwajcarii reformacja okazała 
się zgodna z interesami władzy świeckiej, natomiast w państwach 
otaczających tereny reformacyjne była dla władców niewygodna. 

Powyższe wnioski dotyczą jedynie panujących o już ugrun-
towanym autorytecie. Jeśli jednak uwzględnimy również 
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Skandynawię, konieczne stanie się doprecyzowanie, gdzie poja-
wił się pierwszy wyłom w konserwatywnym murze. Panującego od 
1513 r. Chrystiana II nęciły wprawdzie możliwości, jakie wystą-
pienie Lutra otwierało przed polityką wyznaniową. Ostatecznie 
jednak przeważył wzgląd na korzyści, które obiecywał sobie po 
sojuszu z władzą biskupią i papieską. Dlatego też to właśnie sku-
teczny opór Szwedów wobec władzy duńskiego króla (z którym 
sprzymierzyli się kościelni hierarchowie) przeważył szalę i uto-
rował drogę reformacji. Analogicznie do sytuacji w Niemczech, 
gdzie idee Lutra stały się bronią książąt chcących umocnić swoją 
niezależność wobec cesarza, w Szwecji wsparł się na nich świeżo 
upieczony władca Gustaw I Waza. Natomiast w Danii, która 
po secesji Szwecji popadła w trwający przez całe dziesięciole-
cie chaos, władzę przejął niemiecki protestant Chrystian III, co 
zaowocowało zwycięstwem reformacji w 1536 r. Także tu triumf 
protestantyzmu nie był więc rezultatem zmiany kursu przez już 
ustabilizowaną władzę, ale skutkiem działań nowego panującego, 
który musiał bronić swojej pozycji także przed biskupami.

Wyjątkowy przypadek, niemieszczący się w nakreślonych 
powyżej ramach, wystąpił w najmniej spodziewanym miejscu. 
W Anglii od starego Kościoła odstąpił bowiem władca o ugrun-
towanej pozycji. Był to wprawdzie kraj odległy od Rzymu, poza 
tym już dawno zaznaczyło się tu dążenie do utworzenia Kościoła 
narodowego. Niemniej takie tendencje – można tu mówić o ogól-
noeuropejskim procesie – dało się zaobserwować również we 
Francji, gdzie nie doszło jednak do zerwania z papiestwem. 
Henryk VIII, podobnie jak większość monarchów, zareagował 
na przełom religijny bardziej konserwatywnie niż duża część 
poddanych. Podjął polemikę z Lutrem, która zyskała mu tytuł 
defensor fi dei, nie cofał się też przed prześladowaniami kacerzy. 
Dopiero chęć rozwiązania małżeństwa z Katarzyną Aragońską 
doprowadziła do nieprzezwyciężalnego konfl iktu między racją 
stanu a starym Kościołem. Gdyby papież uznał unieważnie-
nie królewskiego małżeństwa, dokonane w 1533 r. przez sąd 
kościelny pod przewodnictwem arcybiskupa Canterbury Tomasza 
Cranmera, Anglia zapewne pozostałaby katolicka. To, że papież 
– za namową cesarza – nie uznał tego wyroku, przypieczętowało 
zerwanie. W tym momencie korzyści wynikające z odstępstwa 
od Rzymu, który z punktu widzenia Wysp Brytyjskich i tak był 
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jedynie instrumentem w rękach wrogiego Anglii świeckiego 
władcy, przeważyły nad stratami. Defensor fi dei wyciągnął z tego 
wnioski, a wprowadzenie protestantyzmu okazało się dla niego 
równie łatwe jak dla niemal wszystkich władców, którzy wyka-
zali się w kwestiach teologicznych większym zdecydowaniem 
niż Henryk VIII i opowiedzieli za nowym kształtem Kościoła. 
Można to powiedzieć przynajmniej o okresie przedtrydenckim, 
kiedy nie doszło jeszcze do konsolidacji katolickiej kontrofen-
sywy. Jedynym wyjątkiem była próba zaprowadzenia reformacji 
podjęta przez arcybiskupa Kolonii Hermanna von Wieda, choć 
tę akurat porażkę wyjaśnia energiczna reakcja cesarza.

Przypadek Henryka VIII – silnego władcy, który poczuł 
się zmuszony do zerwania z Rzymem – miał pozostać odosob-
niony. Krąg państw katolickich otaczający Niemcy i Szwajcarię 
pękł wprawdzie od strony północnej, ale od południa, zachodu 
i wschodu pozostawał nienaruszony. Dla ludzi z tych terenów, 
którzy otworzyli się na idee reformacji, oznaczało to konieczność 
walki z miejscowym władcą o ich urzeczywistnienie: o pozwolenie 
na protestanckie nabożeństwa, prawne zrównanie z katolikami 
w państwie, a także o cel najwyższy – reformę całego Kościoła 
w danym kraju. Dążenia te są jednak jasno zdefi niowane tylko 
dla nas, patrzących z perspektywy czasu. W oczach współcze-
snych nierzadko przesłaniały je iluzje: że rysę na chrześcijaństwie 
da się usunąć albo też że władcę uda się przekonać do reformacji. 
Takie nadzieje doprowadziły w 1560 r. we Francji do dysputy 
religijnej w Poissy. Ożywiały austriackich, czeskich i węgierskich 
protestantów za panowania Maksymiliana II, który przed wstą-
pieniem na tron był przecież tak przychylny luteranizmowi. Te 
pobożne życzenia mogły spowolnić formowanie politycznego 
sojuszu sił protestanckich, od którego zależał los reformacji. 

Protestanci wcześniej czy później zauważali, że tam, gdzie 
panujący był nieprzychylny reformacji, musieli szukać przeciw-
wagi dla dominacji władcy i wykorzystywać do realizacji swoich 
celów inne siły mające udział w rządzeniu. Reformacja wbrew 
woli władcy jako program polityczny oznaczała przymierze ze 
stanami przeciwko monarsze1. Ponieważ wśród stanów świeckich 

1 Zob. E.-W. Zeeden, Grundlagen und Wege der Konfessionsbildung in Deutsch-
land im Zeitalter der Glaubenskämpfe, „Historische Zeitschrift” 185, 1958, s. 253–263.
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niemal zawsze ton nadawała szlachta, najważniejszym sojuszni-
kiem idei protestanckich była wolność szlachecka, która broniła 
się przed postępującym rozrostem władzy monarszej.

W wielu państwach udało się zapewnić nowej wierze bez-
pieczeństwo w oparciu o sojusz ze stanami świeckimi. Wyliczmy 
jedynie najważniejsze etapy na tej drodze, jaką podążyło wiele 
krajów w najróżniejszych częściach Europy. Zaczęło się od 
Szwedów, którzy w 1523 r. pozbyli się duńskiego panowania 
i szybko przechodząc kolejne fazy, dotarli do etapu utworzenia 
Kościoła luterańskiego. W 1556 r. siedmiogrodzkie stany, uwol-
nione spod władzy Ferdynanda I, zaczęły konfi skować dobra 
kościelne. Podniesiona do godności regentki Izabela Zapolya, 
katoliczka, musiała po powrocie z wygnania w 1557 r. zgodzić 
się na prawne zrównanie trzech wyznań: katolickiego, luterań-
skiego i kalwińskiego. W 1560 r. po zwycięstwie rebeliantów nad 
Marią de Guise parlament szkocki uchwalił przyjęcie wyznania 
wiary Johna Knoxa. W kraju nastał porządek protestancki i choć 
rychłe wstąpienie na tron Marii Stuart było dla niego poważ-
nym zagrożeniem, to jej abdykacja w 1567 r. oznaczała ponowne 
umocnienie nowej wiary. W 1565 r. Niderlandy szykowały się do 
rozprawy z Filipem II. Ta próba sił zaowocowała wprowadzeniem 
i umocnieniem kalwinizmu w prowincjach północnych.

Stany Górnej i Dolnej Austrii wywalczyły sobie w 1568 r. 
koncesje religijne, w Styrii udało się to cztery lata później. Ścisły 
związek między stanową niezależnością od władzy monarszej 
a wiarą protestancką najsilniej podkreślali bodajże Styryjczycy, 
którzy mieli nad sobą szczególnie gorliwego katolickiego władcę. 
Stany Styrii w 1549 r. zgodnie opowiedziały się za luteranizmem 
i wyliczając swoje tytuły, chętnie używały dodatku „oddane kon-
fesji augsburskiej”. 

W 1575 r. protestanccy przedstawiciele stanów czeskich, 
stanowiący przytłaczającą większość, porozumieli się w sprawie 
przyjęcia wspólnego wyznania wiary w postaci confessio bohe-
mica, któremu Rudolf II musiał w liście majestatycznym z 1609 r. 
przyznać status równy wyznaniu katolickiemu. Gdy stany uznały, 
że gwarancja ta została naruszona, opowiedziały się w elekcji 
1619 r. za palatynem Fryderykiem. Przez pewien czas, do bitwy 
pod Białą Górą, Czechy były państwem protestanckim. Węgrzy 
przeforsowali równouprawnienie religii luterańskiej i kalwińskiej 
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po powstaniu, na którego czele stanął Stefan Bocskay i które 
wymusiło na cesarzu podpisanie pokoju wiedeńskiego w 1606 r. 

Zatem to poczynania stanów, a nie władców doprowadziły 
do powstania szeregu państw protestanckich lub przynajmniej 
zapewnienia protestanckiej większości takich samych praw jak 
katolikom. Przy użyciu wszystkich sił dynastii habsburskiej udało 
się całkowicie powstrzymać te procesy w Czechach i Austrii, 
a także w dużej części na Węgrzech. Jest to już jednak kolejny 
rozdział dziejów, którym nie będziemy się zajmować.

Nie we wszystkich krajach protestantyzm pojawiający się 
wbrew woli rządzących odniósł takie sukcesy. Na przykład 
w Bawarii i Tyrolu to władza książęca jednoznaczne zwyciężyła. 
We Francji hugenotom nie udało się pozyskać większości wśród 
szlachty i stanów, choć zdołali przynajmniej zachować pozycję 
walczącej mniejszości. Edykt nantejski z 1598 r. zagwarantował 
im podstawy egzystencji w państwie pozostającym pod katolickim 
panowaniem. 

Do krajów, gdzie protestantyzm upowszechnił się wbrew 
woli panującego – można tu mówić o pewnym ogólnoeuropej-
skim modelu reformacji – należał również organizm państwowy, 
któremu poświęcimy szczególną uwagę: Rzeczpospolita polsko-
-litewska. Spróbujmy pokrótce naszkicować sytuację wyjściową 
i zarysować toczące się w Rzeczypospolitej procesy społeczne, co 
pozwoli nam następnie sformułować problem będący tematem 
niniejszej książki.

2. Bezkrwawe zwycięstwo katolicyzmu w Polsce 
i na Litwie

W szesnastowiecznej Europie jedynie państwo moskiewskie 
zajmowało powierzchnię większą niż Rzeczpospolita polsko-
-litewska. Jeśli założyć, że szacunki określające liczbę zamiesz-
kującej ją ludności na poziomie 7,5 mln są właściwe, to pod tym 
względem państwo polsko-litewskie plasowało się tuż za Hisz-
panią, wyprzedzając Anglię, choć pozostając daleko za krajami 
o mniejszej powierzchni, jak Włochy, Francja i Niemcy. Widać 
więc, że gęstość zaludnienia w Europie zmniejszała się w kie-
runku wschodnim. Ta prawidłowość dawała się zauważyć również 
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w obrębie terytorium polsko-litewskiego, które bynajmniej nie 
było równomiernie zaludnione. Zachodnie połacie kraju, czyli 
Korona oraz przyłączona w 1466 r. część Prus – w granicach 
przed reorganizacją terytorialną z 1569 r. – osiągnęły razem 
poziom jednej trzeciej gęstości zaludnienia Niemiec. Jeszcze 
skąpiej zasiedlony był pas wschodni, który tworzyły ziemie Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego (jego południową część włączono 
do Korony w 1569 r.). Brakuje jednak potwierdzonych danych 
pozwalających na przeprowadzenie obliczeń liczby ludności, dla-
tego też w odniesieniu do Litwy nie udało się wyjść poza mgliste 
i bardzo odmienne szacunki2.

Oba państwa, Polskę i Litwę, łączyła do 1569 r. unia per-
sonalna, która po śmierci każdego władcy mogła ulec rozwią-
zaniu. Tutejsze struktury ustrojowe były identyczne z występu-
jącymi na zachodzie Europy oraz w Czechach i na Węgrzech: 
władzę sprawował monarcha, to on rządził i ustanawiał prawo, 
musiał jednak – i to jest decydująca różnica w porównaniu ze 
wschodnią sąsiadką, Moskwą – uwzględniać przy tym wolę 
szlachty i kleru, którzy zapewnili sobie stałe miejsce w systemie 
rządów. Reformacja rozpoczęła się tu w warunkach ustroju, 
który – przy odmienności pewnych szczegółów – nie odbiegał 
zbytnio od tego, co napotykamy w krajach na zachodzie i połu-
dniu od Rzeczypospolitej, można by więc oczekiwać, że dzieje 
kryzysu religijnego w Polsce przebiegną według schematu, 
który zarysowałem powyżej. 

2 Szacunki dotyczące liczby ludności Polski w XVI w. opierają się głównie na 
bogatym, choć niepełnym materiale rejestrów podatkowych z 1578 r., których edycję 
i analizę rozpoczął Adolf Pawiński: Polska XVI wieku pod względem geografi czno-
-statystycznym, t. 1–2: Wielkopolska, t. 3–4: Małopolska, t. 5: Mazowsze, t. 6 (od 
tego tomu red. A. Jabłonowski): Podlasie, t. 7: Ruś Czerwona, Warszawa 1883–1895 
(Źródła Dziejowe, 12–18). Szacunki Pawińskiego są, jak wykazały nowsze badania, 
zbyt ostrożne; zob. I. Gieysztorowa, Badania nad historią zaludnienia Polski, „Kwar-
talnik Historii Kultury Materialnej” 11, 1963, s. 523–558. Gieysztorowa pisze tam 
o 3,1  mln dla Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza. Należy przeliczyć szacunki 
Jabłonowskiego zgodnie z przyjętymi przez nią założeniami. O 7,5 mln w państwie 
polsko-litewskim pisze Gieysztorowa w: Mały słownik historii Polski, wyd. 3, War-
szawa 1965, s. 470. Wyliczenie dla Prus Królewskich (ok. 300 tys.) zob. Prusy Królew-
skie w drugiej połowie XVI wieku, wyd. M. Biskup, współpr. L. Koc, Warszawa 1961 
(Atlas Historii Polski, B/1), s. 73. Nowsze szacunki dla Litwy (1,7 mln) Władysława 
Wielhorskiego (zob. „Alma Mater Vilnensis” 1951, z. 2) są prawdopodobnie zani-
żone. [Zob. też C. Kuklo, Demografi a Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 
2009, s. 210–211 – przyp. red.].
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Dla Zygmunta Starego, króla Polski i wielkiego księcia 
litewskiego, panującego w okresie, gdy nauki Lutra zaczęły się 
rozprzestrzeniać, było oczywiste – tak samo jak dla Karola V, 
Ferdynanda I i Franciszka I – że może opowiedzieć się wyłącznie 
po stronie zaatakowanego Kościoła papieskiego. Zareagował 
konserwatywnie, w sposób typowy dla władców mających powody 
do dynastycznej dumy. Litewski ród Jagiellonów władał Polską 
od momentu objęcia tronu przez Władysława Jagiełłę w 1386 r. 
i przez półtora wieku udanego panowania zyskał sobie w kraju duży 
autorytet. Od Jagiellonów zależał związek Korony i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, które było ich terytorium dziedzicznym. Ta 
wspólnota miała dla Polaków tak dużą wartość, że w końcu prze-
stali brać pod uwagę wybór władcy z innego rodu, chociaż w świe-
tle panującego prawa istniała taka możliwość. Gdy w 1499 r. 
doszło do rozluźnienia unii, ponieważ na króla Polski wybrano 
brata wielkiego księcia litewskiego, wywołało to szybką reakcję 
i już w 1501 r. podjęto próbę odwrócenia tej tendencji. Wszystko 
wskazuje na to, że Zygmunt Stary był jak najbardziej typowym 
przykładem monarchy o silnym autorytecie, który, jak pokazuje 
doświadczenie, zazwyczaj stawiał zdecydowany opór reformacji.

Jasne było, że nawet dotkliwie osłabiony Kościół przynosił 
dynastii jagiellońskiej wielkie korzyści. Władca mógł wykorzy-
stać biskupów jako przeciwwagę dla butnych magnatów i mas 
szlacheckich, stale zabiegających o zwiększenie swego znaczenia 
politycznego. Z kolei zaawansowane plany stworzenia Kościoła 
narodowego sprawiały, że kler wolał nie prowadzić własnej, 
odrębnej polityki, ani tym bardziej nie występował w opozycji 
wobec Korony. Co więcej, Bona Sforza, mediolańska małżonka 
Zygmunta Starego, zdołała obsadzić wyższe urzędy kościelne 
oddanymi sobie ludźmi3. Pomogły jej w tym doświadczenia wynie-
sione z Włoch, choć potrafi ła korzystać również z tradycji pol-
skich. Mianowanie biskupów przez władcę było w Polsce normą 
już pod koniec XIV w. (mimo braku formalnego konkordatu, na 
przykład takiego, jaki zawarł w 1516 r. król Francji Franciszek I)4.

3 Na temat polityki królowej wobec Kościoła zob. W. Pociecha, Królowa Bona 
(1494–1557). Czasy i ludzie Odrodzenia, t. 2, Poznań 1949, s. 378–396.

4 W. Abraham, Prawne podstawy królewskiego mianowania biskupów w dawnej 
Polsce, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, Kraków 1938, s. 1–12; 
J. Grzywacz, Nominacja biskupów w Polsce przedrozbiorowej, Lublin 1960 (Katolicki 
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Kościół było też mimo wszystko łatwiej nakłonić do fi nan-
sowych ofi ar na rzecz państwa niż upartą szlachtę. Arcybiskup 
Jan Łaski, który zrobił karierę kościelną dzięki królewskiemu 
poparciu, zabiegał o wypracowanie kompromisu w poruszanej 
przez stany świeckie sprawie kościelnego udziału w wydatkach 
militarnych, starając się jednocześnie zachować zasadę wolno-
ści podatkowej kleru. Gdyby król postąpił zgodnie z życzeniem 
dużej części szlachty i uregulował sprawę zasadniczo – poprzez 
upaństwowienie dóbr kościelnych – to wedle wszelkich przy-
puszczeń przyniosłoby to korzyści przede wszystkim szlachcie. 
Polska, w przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich, nie dys-
ponowała bowiem silnym aparatem urzędniczym, który uważałby 
za swe zadanie reprezentowanie interesów władcy. Król rządził 
z reguły za pośrednictwem szlachciców, którzy zabiegali głównie 
o własną korzyść. Konfi skata majątku kościelnego pociągnęłaby 
za sobą konieczność rozbudowy administracji państwowej, co 
łatwo mogłoby doprowadzić do wzbogacenia wielmożów, a tym 
samym zmienić równowagę sił na niekorzyść władcy.

Zatem także w Polsce to w stanach należało pokładać na dzieje 
na zwycięstwo reformacji, jeśli miały być czymś więcej niż jedynie 
mrzonkami. Na korzyść protestantyzmu działało to, że w pań-
stwie Jagiellonów stany miały silną pozycję. Szlachta obejmo-
wała tu jedną dziesiątą ludności, co było procentem wyższym 
niż gdziekolwiek indziej w Europie, miała też forum, na którym 
mogła wyrażać swą wolę polityczną: sejmiki oraz oba sejmy, pol-
ski i litewski. Wprawdzie zgromadzenia te zwoływali król i wielki 
książę, jednak zasada, że nie można było na szlachtę nałożyć 
żadnych podatków bez zgody jej przedstawicieli stanowiła wystar-
czającą gwarancję częstych obrad. W XVI w. regułą stało się 
zwoływanie sejmu co dwa lata. Poprzestanę tu na naszkicowaniu 
sytuacji w Koronie, ponieważ uwarunkowania w Wielkim Księ-
stwie Litewskim różniły się jedynie w szczegółach5. 

Uniwersytet Lubelski. Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne.Wydział 
Prawa Kanonicznego, 10). To, że królewskie mianowanie przedstawiano jako efekt 
porozumienia między władcą a kapitułą miało jedynie zadośćuczynić literze prawa 
kanonicznego, zwłaszcza że zgodnie z bullą Leona X z 1515 r. akceptacja królewska 
miała być jedynie uznaniem odpowiedniości kandydata.

5 Na temat poruszanych poniżej zagadnień zob. m.in. S. Kutrzeba, Grundriß 
der polnischen Verfassungsgeschichte, Berlin 1912; Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodor-
ski, Historia państwa i prawa Polski od połowy XV w. do r. 1795, Warszawa 1957;
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Ogólnie biorąc, każde województwo dysponowało własnym 
sejmikiem, a na Mazowszu miała go nawet mniejsza jednostka 
terytorialna, zwana ziemią. Sejmiki odbywające się przed sej-
mem odzwierciedlały zasadę równości całej szlachty, charakte-
rystyczną dla Polski, gdzie nie było odpowiednika niemieckiego 
Grafa. Tutaj wszyscy szlachcice mieli takie samo prawo głosu, 
niezależnie od różnic majątkowych. System odzwierciedlający 
podziały społeczne szlachty wykształcił się natomiast na sejmie. 
Już w XVI w. sejm obradował zawsze osobno w dwóch izbach: 
radzie królewskiej (bądź senacie) i izbie poselskiej.

Przed powstaniem sejmu walnego wspólnego dla Polski, Litwy 
i Prus rada królewska liczyła około 90 członków, później było 
ich 140. Zasiadali w niej biskupi i najwyżsi dostojnicy państwowi: 
wojewodowie, kasztelani oraz nieliczni urzędnicy sprawujący 
określone funkcje w administracji centralnej. Zgodnie z zasa-
dami ustrojowymi senat był gremium, do którego król – poprzez 
przyznawane godności – powoływał wedle swego uznania przy-
chylnych mu doradców, jednakże w praktyce można go uznać 
za przedstawicielstwo dwu stanów: kleru i magnaterii. Instytucja 
rady królewskiej pozwoliła bowiem grupie, która zgodnie z pol-
ską tradycją nie powinna się była wyodrębnić, na występowanie 
jako ciało zbiorowe.

Urzędy państwowe, powiązane z miejscami w senacie, król 
nadawał z reguły ważnym reprezentantom wąskiej warstwy naj-
bogatszej szlachty. Za dolną granicę ich zamożności można tu 
uznać 10 wsi, z reguły jednak byli to ludzie znacznie bardziej 
majętni6. Warstwa magnacka, która odegra w naszych rozważa-
niach ważną rolę, nie była ani na mocy specjalnych przywilejów, 
ani poprzez tytuły wydzielona spośród szerokich mas rycerskich, 

K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959 (zob. 
też mój referat: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” 8, 1960, s. 252–258). [Dziś 
odsetek szlachty jest szacowany na 5,5–9%; zob. U. Augustyniak, Historia Polski, 
1572–1795, Warszawa 2009, s. 254–256 – przyp. red.].

6 W. Urban, Skład społeczny i ideologia sejmiku krakowskiego w latach 1572–
–1606, „Przegląd Historyczny” 44, 1953, s. 314, zaliczał do magnatów posiadaczy 
co najmniej 10 wsi, do „bogatej szlachty” posiadaczy 5–9 wsi, podczas gdy średnia 
szlachta miała 1–5 wsi. Uboga szlachta miała jedynie udziały we własności jednej 
wsi. Tego rodzaju klasyfi kacji nie należy oczywiście traktować zbyt sztywno. [Zob. 
też H. Litwin, Magnateria Polska 1454–1648. Kształtowanie się stanu, „Przegląd 
Historyczny” 74, 1983, s. 451–470 – przyp. red.].
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które w niniejszej książce zgodnie z uzusem nazywam szlachtą, 
choć określenie to ściśle biorąc obejmuje również grupę najbo-
gatszą. W wielu wypadkach nie do końca jest jasne, czy mamy do 
czynienia jeszcze ze szlachcicem, czy już z magnatem. Uzyskanie 
godności senatorskiej nie oznaczało bowiem włączenia całego 
rodu do warstwy magnackiej i zwłaszcza kasztelanowie niższej 
rangi bywali silniej związani ze średnią szlachtą niż z warstwą wiel-
kopańską, do której należeli zarządcy ważniejszych kasztelanii.

Posłów (było ich od 90 do 100, a po włączeniu Prus Królew-
skich i Litwy około 1607) delegowały sejmiki i często przyjeż-
dżali oni wyposażeni w pisemne instrukcje od wyborców. Byli to, 
pomijając wybieranych sporadycznie magnatów, przedstawiciele 
średniej szlachty, a zatem członkowie dobrze sytuowanej i aktyw-
nej politycznie górnej warstwy mas szlacheckich, liczących setki 
tysięcy osób.

Przedstawicieli miast – pomijając niewiele znaczącą repre-
zentację stołecznego Krakowa – nie było ani w sejmie, ani w sej-
mikach. Winę za to ponosiła z jednej strony szlachta, dążąca do 
umniejszenia roli mieszczaństwa, z drugiej zaś niechęć samych 
mieszczan do zabiegania o zasiadanie w gremiach, w których 
i tak mogli być jedynie mniejszością. Wskutek tego w momencie 
przełomu religijnego nie mogła wykształcić się parlamentarna 
wspólnota protestanckich mieszczan i szlachty, co stało się jedną 
z przyczyn słabej pozycji nowych Kościołów w miastach.

Izba poselska miała takie samo jak senat prawo do udziału 
w opracowywaniu uchwał sejmu. Nie była też jeszcze wówczas 
sparaliżowana przez liberum veto, które miało później ode-
grać tak tragiczną rolę w życiu politycznym państwa. Zgodnie 
z regułami ustrojowymi król, senat i posłowie musieli dojść do 
porozumienia, przy czym fakt, że konstytucje sejmowe wyma-
gały podpisu króla, dawał władcy przynajmniej prawo weta. Nie 
sformułowano regulacji na wypadek, gdyby porozumienia nie 
udało się osiągnąć, w czym Polska przypominała inne ówczesne 
państwa o ustroju stanowym.

7 Zob. L. Kolankowski, Posłowie sejmów Zygmunta Augusta, „Reformacja w Pol-
sce” 1, 1928, s. 121–138; S. Kutrzeba, Skład sejmu polskiego (1493–1793), „Przegląd 
Historyczny” 2, 1906, s. 43–75, 179–202, 309–341. [Zob. też W. Uruszczak, Sejm 
walny koronny w latach 1506–1540, Warszawa 1981; Posłowie ziemscy koronni 1493–
–1600, red. I. Kaniewska, oprac. W. Uruszczak i in., Warszawa 2013 – przyp. red.]. 
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Sejmiki i sejm stały się areną niejednego konfl iktu politycz-
nego, a w połowie XVI w. przeobraziły się w pole bitwy, na 
którym stary Kościół i nowe wyznania toczyły regularne boje. Jak 
silną reprezentację mieli tu przez pewien czas protestanci poka-
zuje skład sejmów obradujących pod koniec panowania Zyg-
munta Augusta. W 1569 r. wśród świeckich senatorów rady kró-
lewskiej było 58 protestantów i 55 katolików8. W izbie poselskiej 
zaś jeszcze za panowania Stefana Batorego większość posłów 
stanowili protestanci. Jeśliby przyjrzeć się, kto był najaktywniej-
szy i najbardziej wymowny, okazałoby się, że przez pewien czas 
przedstawicielstwo polityczne szlachty zdominowali protestanci. 
Reprezentacja interesów stanowych szlachty ściśle wiązała się 
z dążeniem do wprowadzenia reformacji.

Z pozoru Polska pasuje do ogólnego obrazu XVI stulecia 
w katolickiej Europie Wschodniej, gdzie stany w większości opo-
wiedziały się za nową wiarą (było tak w Infl antach, Czechach, na 
Węgrzech i w Siedmiogrodzie)9. Jednak mimo zadziwiająco silnej 
pozycji protestantów w obu izbach sejmowych nawet w okresie 
największych triumfów reformacji jej zdecydowani zwolennicy 
pozostawali mniejszością wśród szlachty, a tym bardziej wśród 
stanów. Pytanie, co powstrzymało rozpowszechnianie się idei 
reformacyjnych jest jedną z kwestii, którymi chcę się zająć.

Wprawdzie polskim protestantom nie udało się, jak choćby 
ich węgierskim braciom, od razu przeciągnąć na swoją stronę 
większości mas szlacheckich, nie oznacza to jednak, że przegrali 
tę rozgrywkę polityczną już na wstępie. Niderlandzcy kalwiniści 
czy też purytanie Cromwella są przykładem na to, że zdetermi-
nowana mniejszość jest w stanie podporządkować sobie cały kraj. 
We Francji będący mniejszością hugenoci nie odnieśli wprawdzie 
pełnego zwycięstwa, niemniej przetrwali pomimo ciągnących się 
przez całe dziesięciolecia konfl iktów. Również w Polsce prote-
stanci wcale nie byli bezsilni, nawet jeśli stanowili jedynie nie-
wielki procent ludności. Podczas pierwszego bezkrólewia udało 

8 H. Merczyng, Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej, War-
szawa 1904, s. 138 n. [Zob. I. Kaniewska, Małopolska reprezentacja sejmowa za 
czasów Zygmunta Augusta 1548–1572, Kraków 1974 – przyp. red.].

9 Zob. przegląd w: G. Rhode, Die Reformation in Osteuropa, w: Gestalten und 
Wege der Kirche im Osten. Festgabe für Arthur Rhode, Ulm 1958, s. 133–162, zwł. 
s. 138.
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im się (mimo oporu niemal wszystkich biskupów i sporej części 
katolickiej szlachty) uregulować swoją sytuację prawną dzięki 
konfederacji warszawskiej z 1573 r. Sytuacja skłaniała do pójścia 
na całość i poparcia w wyborach w 1573 i 1575 r. kandydatury 
protestanta. Akurat w tym momencie doszło jednak do paraliżu 
planowych działań politycznych. Pokazuje to dobitnie, że mamy 
w Polsce do czynienia z zupełnie inną mniejszością protestancką 
niż na przykład w Niderlandach. Zarysowujący się tutaj problem 
okazał się tym trudniejszy, że polscy protestanci bynajmniej nie 
zaprzepaścili wszystkich szans na zwiększenie swoich wpływów 
dzięki zdecydowanym działaniom. W latach 1606–1607, gdy nie 
byli już tak silni jak jeszcze pokolenie wcześniej, stali się, jak się 
zdaje, głównym trzonem stronnictwa, które stanęło w opozycji 
do Zygmunta III Wazy, a nawet sięgnęło w końcu po broń. Do 
wyjaśnienia pozostaje zatem, skąd brała się odmienność postaw 
politycznych polskich protestantów. 

Rozważenia wymaga jeszcze jedna sprawa, bodajże naj-
bardziej zagadkowa ze wszystkich. Stary Kościół był w Pol-
sce poważnie zagrożony, ale jedynie przejściowo, już wkrótce 
bowiem zatriumfował i w XVII w. kraj ponownie stał się podporą 
katolicyzmu, a zwycięstwo to tylko jeden jedyny raz, w latach 
1606–1607, wymagało użycia siły zbrojnej. Po klęsce rokoszu, 
w którym uczestniczyło tak wielu protestantów, Zygmunt  III 
Waza oznajmił, że z jego punktu widzenia był to konfl ikt czysto 
polityczny. Szlachta zachowała możliwość swobodnego akcesu 
do protestantyzmu. Bezkrwawe zwycięstwo katolicyzmu wyraźnie 
odróżnia Polskę od Czech i Węgier, gdzie Habsburgowie albo 
bezlitośnie wyplenili protestantyzm, albo stłumili go, stosując 
nieustanne szykany. Różnica wydaje się zadziwiająca, zwłasz-
cza że katolicki monarcha, którego poparcie było, jak można 
zakładać, koniecznym warunkiem zwycięstwa kontrreformacji, 
dysponował w Polsce o wiele bardziej ograniczonymi środkami 
niż władcy panujący we Francji bądź na terytoriach habsburskich. 
Historia reformacji w Polsce ma więc zupełnie inne oblicze. 
Zwalczanie protestantów nie wymagało tu energicznych dzia-
łań władzy państwowej, a decydujące znaczenie przypadło nie 
otwartym i ostrym konfl iktom, ale procesom trudno uchwytnym 
dla zewnętrznego obserwatora, prowadzącym do triumfu starego 
porządku kościelnego nad reformacją.
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W ten sposób zarysowałem zespół problemów, którymi chcę 
się zająć. Reasumując, podstawowe pytanie można by sfor-
mułować następująco: jakie siły społeczne i polityczne zwią-
zały się w Polsce i na Litwie z protestantyzmem, a jakie mu 
się przeciwstawiły?

Chcąc zająć się tym zagadnieniem, a jednocześnie uniknąć 
niebezpieczeństwa powierzchownych uogólnień, potrzebujemy 
podstawy, jaką daje ogólna historia omawianych terenów. Pań-
stwo polsko-litewskie obejmowało w XVI w. obszar bardzo zróż-
nicowany pod względem gospodarczym, społecznym, religijnym 
i politycznym. Zetknięcie społeczeństwa z protestantyzmem, 
o którym traktuje niniejsza książka, wyglądało w Małopolsce 
inaczej niż w Wielkopolsce. Z kolei obraz, jaki zarysowuje się 
na Litwie i na Mazowszu odbiega od tego, co można powie-
dzieć o zachodzie czy południowym zachodzie kraju. Od dawna 
wiadomo, że dla zrozumienia dziejów reformacji w Polsce nie-
zbędne jest uwzględnienie różnic regionalnych10. Prace na tym 
polu są jednak słabo zaawansowane i nie wykluczam, że podej-
mując próbę naszkicowania specyfi ki poszczególnych terenów, 
nie zdołałem ustrzec się błędów. Niemniej uwzględnienie róż-
nic regionalnych wydało mi się na tyle istotne, że nie chciałem 
z niego rezygnować. Pominięte zostały jedynie Infl anty, które 
w 1561 r. podporządkowały się Zygmuntowi Augustowi. Kraina 
ta, zamieszkała przez niemiecką szlachtę, szybko zaakceptowała 
luteranizm, przez co wyraźnie odbiega od modelu dziejów refor-
macji w Polsce i na Litwie.

Byłoby dobrze, gdyby czytelnicy podejmujący trud obserwo-
wania, jak w poszczególnych regionach rozpoczyna się i upada 
polska reformacja, brali pod uwagę, że przedstawiony poni-
żej obraz ma charakter porównawczy, a jego zadaniem jest 
przygotowanie do przeglądu całości. W odniesieniu do każ-
dego regionu rozważę te same zagadnienia: kiedy protestan-
tyzm się na danym terenie pojawił?, w jakim stopniu udało 
mu się pozyskać magnaterię i szlachtę?, do jakich grup spo-
łecznych należeli szlachcice, którzy obok pastorów nadawali 
ton w nowych wspólnotach religijnych?, jakie uwarunkowania 

10 Zob. M. Wajsblum, O genezę antytrynitaryzmu polskiego, „Reformacja w Pol-
sce” 6, 1934, s. 242 n.
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społeczne stały za wyznaniowym zróżnicowaniem obozu refor-
macyjnego?, jaką rolę odgrywali protestanci na sejmikach?, 
jak zachowywali się w przełomowych momentach politycz-
nych?, wreszcie, czy partykularny interes regionów wpłynął na 
losy ruchu protestanckiego? Podobne pytania należy postawić 
w odniesieniu do kontrreformacji. Częste porównania omawia-
nego regionu z pozostałymi pozwolą nie stracić z oczu całości 
zagadnienia. Dzieje poszczególnych regionów państwa polsko-
-litewskiego będą tu nie celem samym w sobie, ale podstawą 
ogólnospołecznej analizy.

Analiza taka zaczyna się w końcowej części drugiego roz-
działu i jest kontynuowana w dwu następnych. Chodzi w nich 
o pokazanie konfl iktu między szlachtą protestancką a dwoma 
fi larami starego porządku kościelnego: episkopatem i królem. 
Także i te rozważania pomyślane są jako studia porównawcze. 
Sytuację w Polsce ukażę przede wszystkim w zestawieniu z kra-
jami ościennymi: Węgrami, Siedmiogrodem oraz Czechami, ale 
także kilkoma krajami zachodnioeuropejskimi. Dałoby się taką 
perspektywę skrytykować, podkreślając odmienność dziejów 
francuskich, szkockich i polskich, która sprawia, że porównaw-
czy opis procesów zachodzących w tych krajach może dopro-
wadzić do zbyt ujednoliconego opisu rzeczywistości, o wiele 
bardziej przecież zróżnicowanej. W istocie, w niniejszej książce 
konieczne będzie konstruowanie modeli grup i procesów, co 
siłą rzeczy prowadzi do uproszczeń. Mimo to autor ma nadzieję, 
że okażą się one przydatne, a zestawienie z innymi krajami 
pozwoli lepiej zrozumieć porażkę polskiej reformacji niż czyniłby 
to wyodrębniony opis. 

3. Interpretacje

Teren, na który wkraczamy, snując nasze rozważania, nie 
jest białą plamą na mapie nauki. Pierwsze wysiłki zmierzające 
do zbadania polskiej reformacji poczyniło kilku protestantów, 
którzy przebywając za granicą, zestawili informacje dotyczące 
fragmentu historii niechętnie wspominanego w zrekatolicy-
zowanej Polsce: kalwinista Andrzej Węgierski (1652), anty-
trynitarz Stanisław Lubieniecki (1685), luteranin Christian 
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Gottlieb von Friese (1786) oraz kalwinista Walerian Krasiński 
(1838/1840)11.

Stopniowo również katoliccy historiografowie zaczęli się 
zajmować zaniedbanym tematem. Obfi te materiały – dotyczące 
głównie dziejów poszczególnych zborów – opublikował w latach 
1835–1853 Józef Łukaszewicz (1799–1873) w trzech monogra-
fi ach poświęconych Kościołom braci czeskich i kalwinistów 
w Wielkopolsce, Małopolsce i na Litwie. Źródłem faktografi cz-
nym jest również zbiorcza historia polskiej reformacji autorstwa 
Juliana Bukowskiego (1837–1904) z lat 1883–1886, choć auto-
rowi, konserwatywnemu katolickiemu księdzu, chodziło nie tyle 
o zebranie materiału (co robi Łukaszewicz), ile raczej o jego 
ocenę z punktu widzenia własnego Kościoła12. 

Przejścia od zbieractwa faktów do nowoczesnej analizy nauko-
wej dokonał w 1870 r. Wincenty Zakrzewski (1844–1918), publi-
kując poręczny, do dziś niedościgniony zarys dziejów reformacji 
w Polsce13. Wywód Zakrzewskiego zmierza w kierunku wykaza-
nia, że rozpowszechnienie się reformacji było związane z walką 
o wolności szlacheckie oraz konfliktem między szlachtą 

11 A. Regenvolscius (A. Węgierski), Syntagma historico-chronologicum ecclesia-
rum per provincias varias praecipue Poloniae, Lithuaniae et Bohemiae etc. distincta-
rum, Amsterdami 1652 oraz wyd. 2 dzieła: A. Wengerscius (A. Węgierski), Libri 
quatuor Slavoniae reformatae, Amsterdam 1679; S. Lubienicius, Historia reforma-
tionis Polonicae, Freistadt (Amsterdam) 1685; zob. też J. Tazbir, Stanisław Lubie-
niecki, przywódca ariańskiej emigracji, Warszawa 1961, s. 304–343. Ch.G. von Friese, 
Beyträge zur Reformationsgeschichte in Polen und Lithauen, t. 1–2, w: tenże, Kir-
chengeschichte des Königreichs Polen, t. 2–3, Breslau 1786. W. Krasiński, Historical 
Sketch of the Rise, Progress and Decline of the Reformation in Poland, t. 1–2, London 
1838–1840 (wyd. niem.: Geschichte des Ursprungs, Fortschritts und Verfalls der Refor-
mation in Polen, tłum. W.A. Lindau, Leipzig 1841; wyd. pol.: Zarys dziejów powstania 
i upadku reformacji w Polsce, t. 1–2, wyd. J. Bursche, Warszawa 1986). Zob. też 
K. Völker, Der Protestantismus in Polen auf Grund der einheimischen Geschichts-
schreibung, Leipzig 1910. Na temat antytrynitarzy zob. Ż. Kormanowa, Bracia Pol-
scy 1560–1570, Warszawa 1929 (Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, 7/3), s. 96–109. 

12 J. Łukaszewicz, O kościołach Braci czeskich w dawnej Wielkopolsce, Poznań 
1835; tenże, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, t. 1–2, Poznań 1842–
–1843 (wyd. niem.: Geschichte der reformierten Kirchen in Lithauen, t. 1–2, Leipzig 
1848–1850); tenże, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnej Małej Polsce, 
Poznań 1853; J. Bukowski, Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej aż do jej upadku, 
t. 1–2, Kraków 1883. Na temat Bukowskiego zob. W. Wicher w: Polski słownik bio-
grafi czny (dalej: PSB), t. 3, Wrocław 1937, s. 121.

13 W. Zakrzewski, Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce 1520–1572, Leipzig 
1870. O Zakrzewskim zob. wspomnienie pośmiertne Ludwika Boratyńskiego: 
„Kwartalnik Historyczny” 32, 1918, s. 393–407.
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a duchowieństwem, zwłaszcza w kwestii fi nansowania obrony 
kraju. Autor pojmował polską reformację jako zjawisko w pierw-
szym rzędzie polityczne, dlatego też nie poświęcił zbyt wiele uwagi 
sporom teologicznym ani kulturalnym skutkom protestantyzmu.

Opracowanie, które dochodzi jedynie do 1572 r., uzupełnił 
Zakrzewski wydaną w 1878 r. monografi ą okresu bezkrólewia 
(1572–1575)14. Jak wynika z jego opisu, wtedy właśnie protestanci 
zaprzepaścili swoją największą szansę na elekcję niekatolickiego 
króla czy choćby zapewnienie sobie wyraźnie zdefi niowanego 
miejsca w porządku prawnym. Pisząc o panowaniu Stefana Bato-
rego (1576–1586), Zakrzewski ukazał protestantyzm jako ruch 
marginalny i słabo rozwinięty, co miało się przejawiać przede 
wszystkim brakiem konsolidacji i nikłym zaangażowaniem jed-
nostek. Przyczyn takiego stanu rzeczy Zakrzewski doszukiwał się 
w tym, że idee reformacyjne nie zdołały przeniknąć do szero-
kich mas, które mogłyby ich fanatycznie bronić, oraz wiązał go 
z postawą króla wzbraniającego się przed umocnieniem praw-
nej pozycji protestantów – w 1573 r. jedynie częściowo ugrun-
towanej – przez wydanie edyktu analogicznego do na przykład 
nantejskiego15.

W niniejszej pracy przejęto z opisu Zakrzewskiego przede 
wszystkim stwierdzenie, że ruch reformacyjny w Polsce, choć 
był w swych początkach tak ściśle związany z interesem politycz-
nym szlachty, to właśnie na płaszczyźnie politycznej nie zdołał 
utworzyć silnego stronnictwa. Większe znaczenie niż Zakrzewski 
i gros pozostałych autorów przykładam jednak do zalążków tego 
procesu: synodu generalnego z 1578 r. oraz zjazdów protestanc-
kich poprzedzających obrady sejmu, które począwszy od tego 
samego roku stały się regułą. Mówienie o słabym rozwoju byłoby 
nieadekwatne również przez wzgląd na ożywioną działalność 
synodów w obrębie poszczególnych wyznań. Do chwili rozpadu 
konfederacji szlacheckiej 1607 r. z Mikołajem Zebrzydowskim na 
czele protestanci byli znaczącą siłą w kraju i to mimo sukcesów 
kontrreformacji. Najmniejsza korekta biegu historii mogła spra-
wić, że odegraliby rolę decydującą. Interpretacji Zakrzewskiego 

14 W. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka. Dzieje bezkrólewia 1574–1575, Kraków 
1878.

15 Tenże, Stefan Batory. Przegląd historyi jego panowania i program dalszych nad 
nią badań, Kraków 1887, s. 71–72.
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można też zarzucić, że opisano w niej symptomy, ale już nie 
przyczyny protestanckiej słabości.

W wytyczonym przez Zakrzewskiego kierunku analizy pol-
skiej reformacji podążył wysoce uzdolniony młody Rosjanin, 
Nikołaj Ljubowicz (1856–1932). W opublikowanym w 1883 r. 
tomie opisał bieg wydarzeń do 1564 r. Siedem lat później przed-
łożył kontynuację sięgającą 1572 r.16 Można jedynie wyrazić ubo-
lewanie, że dogłębna znajomość źródeł oraz cechująca autora 
umiejętność trzeźwego i jasnego opisu interesów i zachowań 
poszczególnych grup nie znalazły wyrazu w kolejnych większych 
pracach na ten sam temat. Ljubowicz nie podjął się tak przecież 
pilnego zadania opisu rozwoju polskiego protestantyzmu przy-
najmniej do początku XVII w.

Opis wydarzeń przez niego sporządzony jest jak dotąd naj-
pełniejszy, a jego opracowanie stanowi niezbędną podstawę 
dla dalszych badań. Z metodologicznego punktu widzenia 
poszedł on dalej niż Zakrzewski, ponieważ w większym stop-
niu uwzględnił uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz 
starał się określić siłę protestantyzmu w poszczególnych regio-
nach. W obu tych punktach niniejsza praca stara się nawiązać 
do ustaleń Ljubowicza. Spośród opinii rosyjskiego historyka, 
które są bardzo pomocne w zrozumieniu polskiej reformacji, 
pozwolę sobie przytoczyć wybrane. Stwierdził on na przykład, że 
nie wszystkie punkty reformacyjnego programu wyrażają realny 
interes jakiejś grupy: na przykład w zasadzie niepotrzebna była 
już walka o uwolnienie Polski od nacisków papiestwa17. Zalążki 
protestantyzmu w miastach, choć ważne dla życia intelektual-
nego ruchu, nie wyszły poza fazę wstępną: tutaj zadanie kontr-
reformacji było najłatwiejsze18. Magnaci, do których szlachta była 
wrogo nastawiona, także ci protestanccy, szukali kompromisu 
z biskupami: antagonizmy społeczne w obozie protestanckim 
osłabiały polską reformację19. 

16 N. Ljubovič, Istorija reformacii v Pol’še. Kal’vinisty i antitrinitarii, Warszawa 
1883; tenże, Načalo katoličeskoj reakcii i upadok reformacii v Pol’še, Warszawa 1890. 
O Ljubowiczu zob. wspomnienie pośmiertne Marka Wajsbluma: „Reformacja w Pol-
sce” 6, 1934, s. 185–192.

17 Tenże, Istorija reformacii..., s. 43.
18 Tamże, s. 203–210; 324.
19 Tenże, Načalo..., s. 62, 237 n.
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W odniesieniu do prac Ljubowicza i jego poprzedników 
nasuwa się jedna uwaga krytyczna, otóż bardzo rzadko przełamy-
wali oni schemat rocznikarski. W gąszczu precyzyjnie omówio-
nych szczegółów czytelnikowi z trudem przychodzi odnalezienie 
prześwitu, który pozwoliłby ogarnąć wzrokiem istotę wydarzeń. 
Chcąc zrozumieć cokolwiek, trzeba przeczytać wszystko po kolei. 
W kwestii merytorycznej: autor wprawdzie dobrze udokumen-
tował źródłowo udział magnatów w formowaniu obozu prote-
stanckiego, nie podjął się jednak porównania go z rolą szlachty, 
której znaczenie dla reformacji tak mocno podkreślał.

Naszkicowaną przez Ljubowicza linię ściśle historycznospo-
łecznego interpretowania polskiego protestantyzmu kontynuuje 
w referacie z 1930 r. Marek Wajsblum. Również on pojmował 
reformację jako ruch szlachty, która buntowała się przeciwko 
klerowi, ponieważ będąc grupą najbardziej postępową gospodar-
czo, dążyła również do hegemonii politycznej. Dziesięcina stała 
się kością niezgody, ponieważ płaciło się ją w zbożu, co w sytuacji 
rosnących cen tego surowca szlachta odczuwała jako szczególnie 
obciążające. Osłabienie nastrojów antymagnackich w połowie 
lat sześćdziesiątych miało iść w parze z zanikiem szlacheckiej 
pewności siebie i doprowadziło również do przytłumienia pro-
testanckiego entuzjazmu20.

Konstatacje Wajsbluma, w istocie dosyć apodyktyczne, 
wywołały sprzeciw Konrada Górskiego, który zauważył, że czy-
sto materialistyczna interpretacja wydarzeń jest nazbyt wąska. 
Z kolei Stefan Czarnowski podążył metodologicznie śladami 
Wajsbluma, poszukując w 1933 r. kolejnej – i też zupełnie 

20 M. Wajsblum, O wyznaniowym obliczu protestantyzmu polskiego i jego pod-
stawach społecznych, w: Pamiętnik Zjazdu im. Jana Kochanowskiego, Kraków 1931, 
s. 77–96. W większym uproszczeniu niż u Ljubowicza i Wajsbluma konfl ikt mię-
dzy szlachtą a klerem jako najważniejsze zagadnienie polskiej reformacji jawi się 
w: P. Fox, The Reformation in Poland. Some Social and Economic Aspects, Baltimore 
1924 (John Hopkins University Studies in Historical and Political Science, 42/4). 
Jego jednostronna analiza nie spotkała się z odzewem wśród fachowców; zob. 
np. K. Völker w: „Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slawen” 4, 1928, 
s. 259–260. [Fox jest także autorem rozdz. „The Reformation in Poland”, w: The 
Cambridge History of Poland to 1696, red. W.F. Reddaway, Cambridge 1950, s. 322–
–347. Rozdział ten pozbawiony jest wprawdzie polemicznej ostrości, ale wywarł silne 
piętno na świecie anglosaskim; zob. przegląd badań w: N. Nowakowska, Forgetting 
Lutheranism. Historians and the Early Reformation in Poland (1517–1548), „Church 
History and Religious Culture” 92, 2012, s. 281–303 – przyp. red.].
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odmiennej – interpretacji historycznospołecznej, która byłaby 
rozwiązaniem zagadki21. Przeciwstawił się wszystkim poprzedni-
kom, twierdząc, że najważniejszym podmiotem reformacji była 
nie szlachta, ale przede wszystkim magnateria oraz ściśle z nią 
związany patrycjat największych miast. Katolicka kontrofensywa 
miała się bowiem zbiegać z gospodarczym i politycznym zwycię-
stwem szlachty nad magnatami oraz upadkiem mieszczaństwa. 
Wzrost znaczenia biedniejszych warstw stać się miał główną 
przyczyną upadku reformacji, która (przynajmniej w przypadku 
kalwinistów, stanowiących jej największy nurt) była w gruncie 
rzeczy sprawą arystokratyczną: religijnym wyrazem przymierza 
warstw od dawna będących przy władzy przeciwko hasłu równo-
ści szlacheckiej, propagowanemu przez średnią i niższą szlachtę. 
Grupa homines novi, która zajęła miejsce starej magnaterii, nie 
przykładała wagi do tego, by postawą religijną demonstrować 
odmienność od warstwy średniej szlachty, z której się wywodziła.

Za tą koncepcją, wyłożoną z wielką swadą przez wybitnego 
socjologa i historyka kultury, wydaje się przemawiać to, że na 
Litwie, w Wielkopolsce i Prusach Koronnych orędownikami 
nowego wyznania byli magnaci. Również w Małopolsce, gdzie 
awans szlachty i postępy reformacji pozostawały w najściślej-
szym związku, niemałą rolę odegrało kilku wielmożów, a w obo-
zie kalwińskim po 1560 r. ich znaczenie rosło coraz bardziej. 
Słuszna jest także obserwacja, że Kościół katolicki zręcznie 
posłużył się ubogimi masami szlachty mazowieckiej, do których 
reformacja nie dotarła, co pozwoliło mu na powrót umocnić 
zagrożone pozycje.

Przy bliższym spojrzeniu okazuje się jednak, że główne twier-
dzenia Czarnowskiego były błędne. Teza o nowej wierze jako 
atrybucie stanowym magnaterii opiera się na całkowicie nie-
uzasadnionym założeniu, że aż do początku panowania Zyg-
munta III Wazy, czyli do około 1590 r. świeccy członkowie senatu 

21 K. Górski, W poszukiwaniu syntezy reformacji w Polsce, „Reformacja w Polsce” 
6, 1934, s. 122–128 (obszerniejsze omówienie jego stanowiska w dyskusji z 1930 r.); 
S. Czarnowski, La réaction catholique en Pologne à la fi n du XVIe et au début du 
XVIIe siècle, w: La Pologne au VIIe Congrès International des Sciences Historiques, 
t. 2, Warszawa 1933, s. 287–310 (w jęz. pol. w: tenże: Dzieła, t. 2, Warszawa 1956, 
s. 147–166). O Czarnowskim (1879–1937) zob. S. Kot w: PSB, t. 4, Kraków 1938, 
s. 238 n.
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to – z dwoma czy trzema wyjątkami – protestanci. Jeśliby szukać 
grupy, która w swej większości skłaniała się ku reformacji, to 
trzeba przyjrzeć się raczej politycznym przywódcom średniej 
szlachty, a nie magnatom, bo ci od początku bardzo różnie reago-
wali na przełom religijny. Czarnowski zaś nie docenił znaczenia 
trybunów szlacheckich dla rozwoju Kościołów protestanckich.

Również teza, że awans szlachty osłabił starą magnaterię jest 
niezgodna z rzeczywistym rozwojem wypadków. W latach sześć-
dziesiątych i podczas trzech bezkrólewi większe znaczenie niż 
sukcesy wszystkich posłów razem wziętych miało to, że magnaci 
nauczyli się wykorzystywać dla swoich celów właśnie szerokie 
masy szlacheckie, które pękały z dumy z powodu przysługują-
cych im praw politycznych. Ponadto pod koniec XVI w., mimo 
rozwoju gospodarki folwarcznej, szlachcie coraz trudniej było 
rywalizować z właścicielami latyfundiów. Okres, który Czarnow-
ski uznał za czas dominacji szlachty, to raczej moment, kiedy 
większość magnatów zdołała już na powrót umocnić swoją nad-
wątloną pozycję. Wprawdzie po unii lubelskiej z 1569 r. w pierw-
szym szeregu znalazły się wielkie rody z terenów wschodnich, 
a pewna część drobnych szlachciców zrobiła karierę, nie oznacza 
to jednak jeszcze, że doszło do zastąpienia starych elit nowymi. 
Magnateria, która dominowała pod koniec stulecia, w dużej 
części składała się z rodzin jeszcze przed 1560 r. dysponujących 
władzą i cieszących się znaczeniem, nowi jedynie dopasowali się 
do zastanych warunków.

To właśnie konsolidację magnaterii należy ściśle wiązać 
z postępami kontrreformacji. Magnaci umocnili swoją pozycję 
m.in. dzięki ścisłemu sojuszowi z Koroną i klerem. Natomiast 
siłą napędową powstania z 1606 r. – i to Czarnowski pomija, 
podobnie zresztą jak inni badacze – była protestancka szlachta 
Małopolski. Rokosz został stłumiony przez katolickiego króla 
w przymierzu z magnaterią, która poza nielicznymi wyjątkami 
powróciła już wówczas do katolicyzmu. Fronty przebiegały 
zatem dokładnie odwrotnie niż sugeruje to Czarnowski. Osta-
tecznie z jego opracowania wynika jedynie wniosek, że trzeba 
dokładniej zbadać udział magnaterii i szlachty w poszczególnych
obozach religijnych.

Wajsblum i Czarnowski dążyli do wypracowania ogólnej inter-
pretacji, co wydatnie ożywiło badania, które w erze Aleksandra 
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Brücknera oraz Stanisława Kota, zasłużonego redaktora pisma 
„Reformacja w Polsce”, skupiały się przede wszystkim na groma-
dzeniu materiałów oraz analizowaniu szczegółów. Po II wojnie 
światowej konieczne stało się dokonanie nowej syntezy. Na fali 
korekt błędów badaczy „burżuazyjnych” nie zdołano uniknąć 
stawiania zbyt odważnych tez.

Sposobu na całkowicie nowe ujęcie wydarzeń szukał Janusz 
Tazbir, który w 1953 r. opublikował pracę na temat znaczenia 
kwestii chłopskiej dla reformacji w Polsce22. Gdy w latach czter-
dziestych i pięćdziesiątych XVI w. szlachta i mieszczaństwo 
wykorzystały idee protestanckie jako oręż w walce z klerem, 
nie wzięły pod uwagę, że te same idee w 1525 r. doprowadziły 
w Niemczech do wybuchu wojen chłopskich. Zrazu jednak polscy 
chłopi i niższe warstwy ludności miejskiej, żyjące w znośnych 
warunkach, zachowały spokój.

Miało się to zmienić, jak stwierdza Tazbir, w drugiej połowie 
stulecia. Szlachta zrzuciła wówczas jarzmo jurysdykcji kościelnej, 
również w kwestii dziesięcin, a tym samym osiągnęła główny cel 
walki z klerem. Jednocześnie zaostrzyły się antagonizmy spo-
łeczne. Rosnący wymiar pańszczyzny utrudniał życie chłopom, 
a rozwój folwarków, które dysponowały również własnymi zakła-
dami rzemieślniczymi, prowadził do powolnego upadku miast. 
Niższe warstwy społeczne, zwłaszcza chłopska, nie były skłonne 
do buntu. Jego zarzewiem mogły stać się jednak idee antytryni-
tarzy, którzy byli odłamem kalwinizmu i przeciwstawiali się wyzy-
skowi chłopów. W tym niebezpiecznym położeniu protestancka 
szlachta utraciła wiarę we własną sprawę i zdecydowała się na 
powrót do starego Kościoła, który wpajał chłopom, że powinni 
pokornie znosić pańszczyznę.

Można mieć wiele zastrzeżeń wobec tez sformułowanych 
w tym debiucie naukowym. Czy w drugiej połowie stulecia 
wśród polskich chłopów rzeczywiście panował aż tak rewolucyjny 

22 J. Tazbir, Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku. Oddziaływanie 
walki klasowej na wsi polskiej na kształtowanie się ideologii szlachty w okresie refor-
macji, Wrocław 1953 (Studia Staropolskie, 2). Główna teza Tazbira pojawia się 
w pierwotnej postaci w: W.I. Piczeta, Biełorussija i Litwa XVI–XVII w., Moskva 1961, 
s. 724: na Litwie szlachta miała powrócić do katolicyzmu ze strachu przed nauką 
społeczną antytrynitarzy. Jest też w: Ł. Kurdybacha, O sytuacji w historii literatury 
polskiej, Warszawa 1951, s. 114: szlacheccy przywódcy nie chcieli upowszechnienia 
nowej wiary wśród mieszczan i chłopstwa, co osłabiło ruch protestancki.
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nastrój, jak konstatuje autor w oparciu o rozproszone świadectwa 
o bardzo odmiennym charakterze i różnym stopniu reprezenta-
tywności? Pańszczyzna wywoływała rosnące niezadowolenie, ale 
szlachta, stanowiąca jedną dziesiątą ludności, rządziła podda-
nymi ciężką ręką. Jeśli szlachcic rezygnował z wojennych przygód 
i zostawał w majątku, to nie jest to, jak chciał Tazbir23, dowód na 
obawę przed chłopskim buntem. Chodzi raczej o to, że szlachta 
za swoją wielką szansę uznała rozwój gospodarki folwarcznej, 
a był on niemożliwy bez nadzoru właściciela. Niemalże nieprze-
rwana obecność ziemian w majątkach wyjaśnia, dlaczego w ogóle 
nie wykształciły się wśród chłopstwa siły naprawdę rewolucyjne. 
Jeśli chłopi pozostali spokojni w niestabilnych czasach trzech 
bezkrólewi, to znaczy, że można zaliczyć Polskę do krajów, w któ-
rych szlachta była najmniej zagrożona. Wielkie bunty rodzą się 
tam, gdzie po pierwsze panuje niezadowolenie, a po drugie – 
niezadowoleni mogą się zorganizować.

Ponadto akurat chłopi pańszczyźniani nie wykazywali zbyt 
wyraźnych skłonności do protestantyzmu. Świadectwa mówiące, 
że chłopstwo dało się porwać nauce społecznej antytrynitarzy są 
śladowe. Szerokie masy pozostały nieczułe na ideologię, która 
przecież musiałaby im odpowiadać, gdyby rzeczywiście były 
nastawione rewolucyjnie. Przykłady z Litwy i Wołynia, które 
Tazbir przytacza24, świadczą raczej przeciwko jego tezie. Wła-
śnie na tych terenach protestanci mieli silną, o wiele znaczniej-
szą niż w Polsce pozycję, którą zachowali jeszcze w XVII  w.! 
Zapewne katoliccy polemiści – główni świadkowie Tazbira – 
zrobili wszystko, aby uwypuklić niebezpieczeństwo podburzania 
chłopów przez protestantyzm. Czy jednak protestancka szlachta, 
która dobrze wiedziała, jak naprawdę wygląda sytuacja na wsi, 
rzeczywiście uwierzyła w tę destrukcyjną propagandę? Czy 
można z całą odpowiedzialnością twierdzić, że jeszcze pod koniec 
XVI w., czyli dwa pokolenia po wydarzeniach 1525 r. w Niem-
czech, miały one wpływ na myślenie i postępowanie szlachty? 
Zwłaszcza że wprawdzie były chętnie przywoływane przez 
katolickich apologetów, ale nie spotkały się z naśladownictwem 
na polskiej wsi.

23 J. Tazbir, Reformacja a problem chłopski..., s. 51.
24 Tamże, s. 69.
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Resztki zaufania wobec wizji Tazbira utraci ten, kto pokusi 
się o porównanie z innymi krajami. Właśnie tam bowiem, gdzie 
doszło do najgwałtowniejszych buntów chłopskich stulecia, czyli 
na Węgrzech i w Niemczech, szlachta była związana z prote-
stantyzmem o wiele silniej niż w Polsce! W Górnej Austrii, 
gdzie począwszy od 1596 r., a na późnym wieku XVII skoń-
czywszy, dochodziło do coraz to nowych wstrząsów społecz-
nych, szlachta i chłopstwo wyznawały luteranizm równie żar-
liwie. Najwyraźniej autor nie uzyskał dostatecznej orientacji 
w skomplikowanych relacjach między religijnymi a społecznymi 
nurtami reformacji.

Założenia Tazbira można więc odłożyć ad acta jako koncepcję 
interesującą, niemniej jednak nieprawdziwą. Symptomem głębo-
kich przemian zachodzących w polskiej historiografi i w ostatnim 
dziesięcioleciu jest to, że jego teza jest wprawdzie aprobowana, 
nie doszło jednak do jej rzeczywistej recepcji przez innych bada-
czy. Sam autor również nigdy jej nie powtórzył z równą stanow-
czością i zajął się – bardzo cennymi – studiami szczegółowymi, 
w których nie widać już dążenia do stworzenia jednorodnego 
modelu polskiej reformacji. Odważne projekty wyszły z mody.

Dwa przeglądy dziejów reformacji w Polsce pióra Kazimierza 
Lepszego, opublikowane w 1957 i 1962 r., nie są prawdziwymi 
syntezami, lecz jedynie disjecta membra interpretacji historycz-
nospołecznej, nietworzącymi spójnej całości25. Przyjrzyjmy się 
dokładniej pierwszej publikacji, ponieważ stanowi ona część 
reprezentatywnej Historii Polski wydanej w 1957 r. przez Polską 
Akademię Nauk.

Widać tu, że nawet jeden z najlepszych znawców faktogra-
fi i dziejów polskich w XVI w. pozostał bezradny wobec całości 
procesu reformacji. Uwypuklił on nurty antyklerykalne zazna-
czające się we wszystkich warstwach ludności. Chłopi i biedniejsi 
mieszczanie mieli się burzyć przeciwko duchowieństwu z powodu 
jego bogactwa, z kolei zamożniejsi mieszczanie – dlatego że 
Kościół był ich konkurentem w handlu zbożem i potępiał lichwę. 
Szlachta sprzeciwiała się dziesięcinie i jurysdykcji kościelnej. 

25 K. Lepszy, Reformacja w Polsce, w: Historia Polski, t. 1, cz. 2, Warszawa 1957, 
s. 261–291; tenże, Die Ergebnisse der Reformation in Polen und ihre Rollen in der 
europäischen Renaissance, Berlin 1962 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Schriften der Sektion für Altertumswissenschaften, 32), s. 210–219.
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Jak stwierdził Lepszy, ruch protestancki rozpadł się na reforma-
cję klas posiadających i reformację ludową: chłopski luteranizm 
w części Prus Zachodnich, Wielkopolsce i Małopolsce wrzucił do 
jednego worka z tak przecież odmiennym antytrynitaryzmem! 
Biedna ludność miejska miała się zaś rozczarować luteranizmem 
w wersji bogatych mieszczan i z tej przyczyny radykalizowała 
poglądy luterańskie lub przechodziła do antytrynitarzy.

Lepszy naszkicował więc obraz pospolitego ruszenia wszyst-
kich warstw przeciwko klerowi, przy czym w nieuprawniony 
sposób podkreślał buntowniczość biedniejszego mieszczaństwa, 
które w swej masie okazało się posłuszną trzódką katolickich 
pasterzy. W rezultacie dochodzi do rozmycia tezy o ograni-
czonym zasięgu społecznym nurtów reformacyjnych, która po 
książce Ljubowicza powinna uchodzić za udowodnioną. Nie-
mniej Lepszy zaznacza, że chłopi w Koronie nie zdecydowali się 
na zmianę wyznania. Nie dawało im to perspektyw na poprawę 
ich położenia, ponieważ w nowych wyznaniach ton również nada-
wała szlachta. Dlaczego polskie chłopstwo zareagowało w tym 
względzie inaczej niż niemieckie – pozostaje niewiadomą.

Obraz wyłaniający się z tego opisu jest tak mglisty, że nie 
dziwi brak refl eksji nad porażką reformacji, która jakoby miała 
poparcie szerokich mas społecznych. Tego braku nie nadro-
bili również Bogdan Baranowski i Stanisław Herbst, autorzy 
zamieszczonego w tej samej Historii Polski opracowania dziejów 
Rzeczypospolitej po 1572 r.26 Opisują oni atak kontrreforma-
cji, nie poświęcając przy tym niemal w ogóle uwagi broniącemu 
się przed nią protestantyzmowi. Nie wspominają na przykład 
o dużym udziale protestantów w rokoszu z 1606/1607 r.

Główna zasługa polskich powojennych badań nad reformacją 
nie polega na syntetycznych przedstawieniach i interpretacjach, 
ale na studiach szczegółowych i edycjach źródeł27. Gromadze-
nie „budulca” było misją czasopisma „Reformacja w Polsce”, 

26 Por. Historia Polski..., t. 2, cz. 1, s. 518–523.
27 Przegląd z katolickiego punktu widzenia zob. B. Stasiewski, Reformation und 

Gegenreformation in Polen. Neue Forschungsergebnisse, Münster 1960 (Katholisches 
Leben und Kämpfen, 18); ze strony polskiej zob. m.in. K. Lepszy, Die sozialen 
Hauptprobleme der Reformation in Polen in den Werken polnischer Historiker aus den 
Jahren 1945–1960, w: La Renaissance et la Reformation en Pologne et en Hongrie, 
Budapest 1963 (Studia Historica, 53), s. 183–209.
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którą przejął jego następca, ukazujące się od 1956 r. „Odrodze-
nie i Reformacja w Polsce”. Podejście do tematu stało się po 
1956 r. bardziej rzeczowe i ostrożniejsze. Na przykład uprosz-
czone rozumienie antytrynitaryzmu jako plebejskiej rewolty 
przeciwko społeczeństwu feudalnemu ustąpiło ujęciom bardziej 
zróżnicowanym – i bardziej adekwatnym. Bogaty materiał źró-
dłowy na temat postawy chłopów w momencie przełomu religij-
nego przedłożył Wacław Urban w obszernym studium na temat 
sytuacji w Małopolsce28.

Wypada mieć nadzieję, że następni badacze z równym zapa-
łem zajmą się mieszczaństwem i szlachtą, czyli warstwami jeszcze 
ważniejszymi dla polskiej reformacji. Początki już widać. Istnieją 
na przykład dwa opracowania autorstwa Urbana oraz zainspiro-
wanego jego badaniami Włodzimierza Dworzaczka, poświęcone 
ważnemu problemowi reformacji szlacheckiej: relacji między 
parlamentaryzmem a wyznaniem29. W badaniach nadal są jednak 
bardzo dotkliwe luki. Nie zajmowano się na przykład niemal 
w ogóle zagadnieniem kluczowym, czyli strukturą społeczną pol-
skiego duchowieństwa. Nie poświęcono uwagi znaczeniu, jakie 
dla rozwoju reformacji miała relacja między królem a szlachtą 
(tym tematem zajmę się w sposób szczególny w niniejszej pracy). 
Nie podjęto się także porównania procesów zachodzących w Pol-
sce i w innych krajach.

Czytelnik niemiecki zna polską reformację jak dotąd przede 
wszystkim z opisu Theodora Wotschkego, opublikowanego 
w 1911 r.30 Pilnie potrzebne jest więc nowe wprowadzenie do tematu 
dla tych, dla których język stanowi nieprzekraczalną barierę. 

28 W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w., 
Kraków 1959 (Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Historycznych. Prace Mono-
grafi czne, 3).

29 Tenże, Skład społeczny i ideologia sejmiku krakowskiego w latach 1572–1606, 
„Przegląd Historyczny” 44, 1953, s. 309–331; W. Dworzaczek, Skład społeczny wiel-
kopolskiej reprezentacji sejmowej w latach 1572–1655, „Roczniki Historyczne” 23, 
1957, s. 281–310.

30 Th. Wotschke, Geschichte der Reformation in Polen, Leipzig 1911 (Studien zur 
Kultur und Geschichte der Reformation, 1). Lista licznych monografi i Wotschkego 
zob. „Deutsche wissenschaftliche Zeitschrift im Wartheland” 1, 1940, s. 243–254. 
W porównaniu z Wotschkem przestarzałe są publikacje: G.W. Fischer, Versuch 
einer Geschichte der Reformation in Polen, cz. 1–2, Grätz 1855–1857; O. Koniecki, 
Geschichte der Reformation in Polen, Breslau 1872 (wyd. 3: Lissa 1903); G. Krause, 
Die Reformation und Gegenreformation im ehemaligen Königreiche Polen, Posen 1901 
(wyd. 2: Lissa 1905).
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Opracowanie Wotschkego, oparte na długoletnich badaniach
archiwalnych, ograniczało się w gruncie rzeczy do barwnego 
opisu osób i wydarzeń, i kończy się na 1570 r. Ponadto autor 
trzymał się porządku chronologicznego, a badając polskie źródła, 
nierzadko ograniczał się do ich fragmentów – zapewne dlatego 
że nie znał zbyt dobrze języka. Co więcej, zupełnie pominął 
polską literaturę przedmiotu. Jego opis ma również zaburzone 
proporcje, ponieważ niewspółmiernie dużo miejsca poświęcił 
wydarzeniom ze swoich rodzinnych stron, czyli Poznańskiego.

Sumienny zbieracz faktów nie pokusił się o syntetyczną ana-
lizę, to samo można powiedzieć również o solidnym kompendium 
historii kościelnej w Polsce, które zawdzięczamy pochodzącemu 
z Galicji Austriakowi Karlowi Völkerowi31. Ma on wprawdzie 
słuszność, podkreślając, że sukces kontrreformacji opierał się 
nie na katolickiej żarliwości króla czy plebsu, ale na postawie 
szlachty. Niemniej wyliczając przyczyny kurczenia się wpływów 
protestanckich wśród szlachty, nie pokusił się o nowe ujęcie. 
Prócz często przytaczanego stwierdzenia o wyznaniowym roz-
drobnieniu obozu protestanckiego, podkreślił jedynie potrzebę 
szlachty do podążania za autorytetem32.

A zatem niemieckojęzyczni interpretatorzy dziejów polskiej 
reformacji nie wyszli w ciągu ostatnich stu lat poza poglądy 
sformułowane już w 1861 r. przez Wilhelma Altmanna, pastora 
polskiej i niemieckiej parafi i33. Podał on pięć przyczyn upadku 
protestantyzmu w Polsce, powtarzanych następnie zarówno przez 
badaczy niemieckich, jak i polskich. Po pierwsze, według niego, 
protestantyzm podzielił się na wiele wyznań. Nie zakorzenił się 
ponadto dostatecznie mocno, ponieważ nie wynikał z pogłę-
bionej religijności, ale był traktowany przede wszystkim jako 
sposób na osiągnięcie celów materialnych (program antyklery-
kalny). Szlachta nie zdołała pozyskać chłopstwa dla nowej wiary. 
Wolnościowy ustrój Polski był korzystny dla upowszechnienia 
się idei reformacyjnych, zarazem jednak sprzyjał ich upadkowi, 

31 K. Völker, Kirchengeschichte Polens, Berlin–Leipzig 1930 (Grundriß der sla-
wischen Philologie und Kulturgeschichte, 7), s. 214–218.

32 Ten argument pojawia się już w: W. Bickerich, Evangelisches Leben unter dem 
weißen Adler, Poznań 1925, s. 16.

33 W. Altmann, Ein Wort über den Verfall der Reformation in Polen, Erfurt–
 –Leipzig 1861.
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ponieważ państwo nie zapewniało ochrony w wypadku prześlado-
wań. Królowie – obojętni lub wręcz wrogo nastawieni – trzymali 
się z dala od protestantyzmu. Wnioski wynikające z tych zało-
żeń dla interpretacji historycznej przedyskutujemy w odnośnych 
miejscach34.

34 Do wyliczonych prac należy dodać opublikowane w ostatnich latach: 
Ch.  Schmidt, Auf Felsen gesät. Die Reformation in Polen und Livland, Göttingen 
2000; A. Brüning, Unio non est unita. Polen – Litauens Weg im konfessionellen 
Zeitalter (1569–1648), Wiesbaden 2008. Przegląd badań nad polską reformacją 
przedstawił także M.G. Müller, Reformationsforschung in Polen, „Archiv für Refor-
mationsgeschichte” 100, 2009, s. 138–154 [przyp. red.].
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Szlachta i regiony

1. Małopolska: związki protestantyzmu 
z awansem średniej szlachty

Region położony w górnym biegu przepływającej tu zakolem 
Wisły w połowie XVI w. pod wieloma względami różnił się od 
reszty Polski. Południowy zachód był obszarem, gdzie najżywiej 
pulsowało życie gospodarcze, polityczne i intelektualne pań-
stwa Jagiellonów. W 1562 r. jeden ze szlacheckich przywódców 
z konkurencyjnej Wielkopolski przyznał, że to Małopolskę należy 
uznać za wiodący region Korony. Dotyczyć to miało zwłaszcza 
terenów wokół stolicy, czyli województwa krakowskiego1. 

Wiele nowinek – nie wykluczając protestantyzmu – rozprze-
strzeniało się w Małopolsce szybciej i odnosiło większy sukces 
niż w innych częściach kraju. Zachowały się informacje mówiące 
o 265 zborach kalwińskich na tych terenach. Do tego dochodzi 
– poza nielicznymi komórkami luterańskimi – jeszcze niemal 
sto wspólnot zaliczających się do radykalnego skrzydła kalwi-
nizmu. Wielkopolska, posiadająca nawet nieco wyższą liczbę 
mieszkańców, bo półtora miliona, miała w tym samym czasie 
jedynie 120 polskich gmin protestanckich2.

1 Poseł kaliski Albert Przyjemski do księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, 
w: A. Dembińska, Polityczna walka o egzekucję dóbr królewskich w latach 1559/64, 
Warszawa 1935 (Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 
24/2), s. 213–214.

2 Statystykę gmin protestanckich zob. H. Merczyng, Zbory i senatorowie prote-
stanccy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1904, s. 13–15, 44–82. Wacław Urban 
z Krakowa, któremu zawdzięczam ważne wskazówki odnośnie do niniejszego roz-
działu, znacząco poszerzył listę Merczynga, zob. kartotekę zborów dysydenckich 
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Zaznaczyć trzeba, że w Prusach Królewskich i w Wielkopolsce 
pojawiły się dwie formy protestantyzmu: niemiecki luteranizm 
i gminy braci czeskich, natomiast w Małopolsce, a za jej przykła-
dem również na Litwie, powstały Kościoły w mniejszym stopniu 
zależne od formacji zagranicznych, w wyniku czego dopiero tutaj 
polska reformacja zyskała własne oblicze. Powstał tu Kościół kal-
wiński wedle wzoru szwajcarskiego, od którego wkrótce oddzie-
liła się grupa antytrynitarzy, przecierających nowe szlaki. Ich 
teologia stała się najoryginalniejszym polskim wkładem w myśl 
reformacyjną i przygotowała grunt dla europejskiego oświecenia.

Ożywione, a czasami nawet burzliwe dyskusje religijne, 
tak charakterystyczne dla małopolskiego protestantyzmu, były 
m o ż l i w e  zapewne dlatego, że tutejsi szlachcice mieli lepsze 
przygotowanie do intelektualnych debat niż ich bracia z innych 
regionów. Kształt tych sporów uwarunkowało natomiast opóź-
nienie, z jakim dotarły tu idee protestanckie. Gdy Małopolska 
w końcu otworzyła się na reformację, przejęła wszystkie teolo-
giczne kontrowersje, które tymczasem pojawiły się w zachod-
nim protestantyzmie3. Z czego wynikało to opóźnienie, które na 
pierwszy rzut oka kłóci się z wiodącą rolą regionu?

W latach dwudziestych i trzydziestych na obrzeżach władztwa 
Jagiellonów formowały się państwa luterańskie: Prusy Książęce, 
księstwa pomorskie, Brandenburgia, poszczególne terytoria na 
Śląsku. Nowa teologia zaczęła wkrótce przenikać przez granicę 
do Prus Królewskich, Wielkopolski i na Litwę, czemu sprzyjało 
istnienie wielu ośrodków z niemieckim mieszczaństwem lub sil-
nymi mniejszościami niemieckimi, a w dwu pierwszych teryto-
riach – również obecność niemieckiej szlachty. Książę Albrecht 
Hohenzollern wspierał dążenia protestanckie w sąsiednich 

w Małopolsce i na Rusi Koronnej, którą Urban przekazał Komisji Historycznej 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Na temat liczby ludności zob. I. Gieyszto-
rowa, Badania nad historią zaludnienia Polski, „Kwartalnik Historii Kultury Mate-
rialnej” 11, 1963, tab. 6. [Nowe ustalenia, potwierdzające powyższe szacunki, zob. 
Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 1: Województwo krakow-
skie, red. H. Rutkowski, Warszawa 2008; Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe 
XVI wieku, t. 2: Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1–2, 
red. W. Pałucki, oprac. K. Chłapowski, Warszawa 1992 – przyp. red.]. 

3 Na temat związku późnej reformacji i niepewności dogmatycznej zob. 
H. Bornkamm, Das Jahrhundert der Reformation.Gestalten und Kräfte, Göttingen 
1961, s. 255.
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częściach republiki szlacheckiej. Tak korzystnych warunków nie 
było w Małopolsce. Kontakt z pruskim księciem był utrudniony, 
a luterańskie ośrodki na Śląsku, choć silne, pozostawały jednak 
oddzielone od Małopolski przez Górny Śląsk. Wprawdzie na 
zarządzanych przez protestantów terenach wokół Karniowa już 
na początku lat trzydziestych istniało ponad 40 parafi i luterań-
skich4, tworzących matecznik, z którego Kościoły protestanckie 
powoli rozprzestrzeniały się na sąsiednie tereny. Były to jednak 
działania ostrożne, reformacja pokątna, która nie chciała drażnić 
cesarza. Na terenach tych nieustannie brakowało pastorów, nie 
było tu również silnych ośrodków politycznych ani kulturalnych, 
w związku z czym oddziaływanie tutejszego luteranizmu nie się-
gało zbyt daleko. 

Łatwiej byłoby pozyskać Małopolskę, wychodząc z Czech. 
Te jednak póki co pozostawały w kluczowej dla epoki sprawie 
reformacji niezdecydowane. Potrzeba było czasu, aby skostniałe 
formy odziedziczonego po przodkach utrakwizmu wypełniły się 
nowym, luterańskim duchem. Silniejsze bodźce reformacyjne 
nadeszły stamtąd dopiero po 1548 r., gdy bracia czescy zbiegli do 
Polski. Trzeba wziąć pod uwagę i to, że do małopolskiej tradycji 
należało odgradzanie się od husyckich sąsiadów. Wydaje się, że 
w okresie reformacji te stare podziały nie utraciły jeszcze znacze-
nia. Mniej szczelna okazała się granica z Węgrami i Morawami, 
gdzie nie było tego rodzaju zadawnionych antagonizmów reli-
gijnych, a silne wpływy miały miasta przychylne luteranizmowi, 
jak Bardejów i Lewocza. Jednak również i w tym wypadku po 
stronie polskiej reformacyjna fala ogarnęła głównie Niemców.

Ich brak wśród szlachty małopolskiej także odegrał pewną 
rolę. Zadanie niesienia luterańskiego przesłania między Polaków 
przypadło przede wszystkim niemieckiej mniejszości Krakowa 
i kilku innych miast, zwłaszcza na południu regionu. Reformacja 
szybko ogarnęła tę małą grupę, jednak – po energicznej kontr-
ofensywie starego Kościoła w Krakowie – jej wpływ na miejską 
i wiejską ludność polską był zrazu niewielki.

Ostatecznie szlachta małopolska, pomijając kilka słabo jak 
dotąd zbadanych wyjątków, aż do lat czterdziestych pozostała 

4 G. Biermann, Geschichte des Protestantismus in Österreichisch-Schlesien, Praga 
1897, s. 8.
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zastanawiająco obojętna na reformację. Wygląda na to, że w cen-
trum politycznym Korony dłużej niż w Wielkopolsce utożsa-
miano się z poglądem króla, że luteranizm to niemiecka here-
zja, której prawowierna Polska powinna dać odpór. Co więcej, 
Małopolanie zupełnie nie wykazywali skłonności do oporu 
wobec świeckiej władzy kleru, w której w latach trzydzie-
stych celowali Wielkopolanie, pozostający przecież w ramach 
ortodoksji katolickiej.

Zmiany zachodziły bardzo powoli. W krakowskiej metro-
polii zaczęły się pojawiać zwiastuny protestantyzmu. Dzięki 
ścisłym związkom patrycjatu i szlachty ruch rozprzestrzenił się 
poza ośrodki miejskie. Zwłaszcza że, począwszy od 1541 r., 
polscy protestanci ze stolicy szukali schronienia w większym 
oddaleniu od miasta, przede wszystkim na północy wojewódz-
twa. W pismach szlachcica-literata Mikołaja Reja pojawiają się 
w 1543 r. uszczypliwości wymierzone w papieża5. Niedługo potem 
zaczęły powstawać pierwsze gniazda protestantyzmu w bliższej 
i dalszej okolicy Krakowa, których istnienie udokumentowane 
jest od około 1546 r.6 Nie można jeszcze w odniesieniu do nich 
mówić o zborach protestanckich. Aż do śmierci Zygmunta Sta-
rego w 1548 r. w dużym stopniu zachowane zostały pozory wier-
ności staremu Kościołowi.

Siły, które jako pierwsze przyjęły nową wiarę, czekały nie 
tylko na moment, kiedy będą mogły otwarcie wyznawać swoją 
religię, ale również na swoją polityczną szansę. Aspekty religijny 
i polityczno-społeczny należy tu postrzegać jako ściśle ze sobą 
związane. Mężczyźni, których wczesne zaangażowanie w pro-
testantyzm nie wynikało z bliskiego pokrewieństwa z krakow-
skim patrycjatem, niemal w stu procentach pochodzili ze śred-
niej szlachty, która umacniała się gospodarczo i miała nadzieję 
na poprawę swej pozycji w państwie pod rządami młodego 
króla. Odwaga wyjścia poza wydeptane ścieżki w kwestiach reli-
gijnych łączyła się u nich z polityczną aktywnością i ambicją sta-
nową. Protestanccy szlachcice, jak Stanisław Lasocki, Hieronim 

5 W. Budka, Kiedy Mikołaj Rej został protestantem?, „Ruch Literacki” 3, 1928, 
s. 147 n. [Zob. też J.T. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki 
z XVI w., Warszawa 2002, s. 59–81 – przyp. red.].

6 N. Ljubovič, Istorija reformacii v Pol’še. Kal’vinisty i antitrinitarii, Warszawa 
1883, s. 71–73.
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Filipowski, Stanisław Iwan Karniński i Mikołaj Rej7, których 
za panowania Zygmunta Augusta spotykamy na sejmach jako 
posłów, to przykłady na to, że grupa pierwszych protestantów 
w dużym stopniu pokrywała się ze środowiskiem szlacheckich 
trybunów.

Warunkiem parlamentarnego sukcesu szlachty był fakt, że 
Małopolska miała stosunkowo nieliczną grupę gołoty – szlachty 
najbiedniejszej, nieposiadającej ani jednej wsi, a zarazem mało 
przydatnej w polityce stanowej8. Dwie trzecie wsi w Krakowskiem 
znajdowały się około 1570 r. w rękach średniej i bogatej szlachty, 
która posiadając po dziesięć i więcej wsi, czuła się na siłach do 
podjęcia walki z klerem i magnaterią. Ponadto średnia szlachta 
w Małopolsce jeszcze przed 1550 r. poszła za przykładem obu 
tych konkurencyjnych grup i zaczęła pozyskiwać nowe tereny 
uprawne, powiększając swoje majątki i przeobrażając je w fol-
warki. Te rozwijające się średniej wielkości gospodarstwa aż do 
końca XVI w. miały się świetnie. Dopiero wtedy konkurencja 
z magnackimi latyfundiami stała się dla nich wyniszczająca.

Ponieważ były to tereny słabiej zaludnione niż centralna 
Polska, szlachta chcąc powiększyć obszary uprawne, sięgała 
w pierwszym rzędzie po gospodarstwa opuszczone i nieużytki. 
Wydaje się, że dopiero po 1560 r., gdy gruntów zaczęło brako-
wać, coraz częściej dochodziło do odbierania ziemi chłopom 
pańszczyźnianym. Ich sytuacja zmieniła się jednak już wcześniej, 
ponieważ szlachta przeniosła na nich dużą część zwiększonego 
ciężaru pracy. Chłopi pańszczyźniani obrabiali w drugiej połowie 
stulecia 60% gruntów folwarcznych, resztę pracy wykonywali 
najemni wyrobnicy.

Do zwiększania produkcji motywowały szlachtę korzystne 
warunki zbytu. Nie tyle za granicą – transport zboża Wisłą do 

7 H. Merczyng, Rejowie z Nagłowic jako członkowie polskiego kościoła ewange-
lickiego, w: Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszowa 1505–1905, Warszawa 1905, 
s. 49–58. [Zob. też H. Kowalska, Lasocki Stanisław h. Dołęga, w: Polski słownik 
biografi czny (dalej: PSB), t. 16, Wrocław 1992, s. 548–549; taż, Karniński (Karmiński, 
Karnicki) Stanisław Iwan z Aleksandrowic h. Wieniawa, w: PSB, t. 12, Wrocław 1990, 
s. 70–72; S. Szczotka, Filipowski Hieronim, w: PSB, t. 6, Wrocław 1978, s. 457–460; 
Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, red. I. Kaniewska, oprac. W. Uruszczak i in., 
Warszawa 2013 – przyp. red.].

8 Na ten temat zob. A. Wyczański, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce 
w latach 1500–1580, Warszawa 1960.
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Gdańska był trudny i długi, ile raczej wśród mieszkańców miast, 
którzy stanowili w Małopolsce około jedną trzecią ogółu lud-
ności, czyli więcej niż w pozostałych częściach kraju9. O wpły-
wie wywieranym przez największy i najbardziej wybredny rynek 
miejski świadczy to, że w okolicach stolicy rozwijały się najno-
wocześniejsze formy gospodarki. Zaznaczyła się tu specjalizacja 
produkcji, poza tym na terenie Polski w zasadzie niespotykana10. 
Część województwa zajmowała się głównie hodowlą owiec 
i gospodarką leśną, inna – rybołówstwem. Na żyznych gruntach 
w rejonie Proszowic i Książa rozkwitało rolnictwo i w pierwszej 
połowie stulecia tutejsze gospodarstwa były z reguły większe 
niż w pozostałych częściach Polski11. Właśnie ten obszar, pół-
nocna część województwa, jest kolebką polskiego protestanty-
zmu. Już w połowie XVI w. nazywano płynącą tu Szreniawę 
rzeką „luterańską”12.

Do elity średniej szlachty, od której zaczął się ruch prote-
stancki wśród szlachty małopolskiej, zaliczyć trzeba cztery osoby, 
które pod względem społecznym znajdowały się wprawdzie na 
granicy warstwy magnackiej, jednak jako politycy z dużym zde-
cydowaniem reprezentowały interesy szlacheckie w konfl ik-
cie z magnatami. Właśnie ci bogaci szlacheccy trybuni, którzy 
wcześnie przeszli na protestantyzm, nie obawiali się konfrontacji 
z klerem, a nawet ją prowokowali. Stanisław Stadnicki, który 
wkrótce miał odegrać ważną rolę na sejmie, już w 1547 r. oskar-
żony został o herezję13. Mikołaj Oleśnicki, potomek wojewody, 
nieposiadający jednak miejsca w senacie, wypędził w 1550 r. 

9 Polska XVI wieku pod względem geografi czno-statystycznym, t. 3: Małopolska, 
wyd. A. Pawiński, Warszawa 1886 (Źródła Dziejowe, 14), s. 54. Na temat małopol-
skiego rynku zbożowego zob. S. Mielczarski, Rynek zbożowy na ziemiach polskich 
w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Próba rejonizacji, Gdańsk 
1962, s. 91–120.

10 K. Lepszy w: Krakowskie Odrodzenie. Referaty, wyd. J. Dąbrowski, Kraków 
1954, s. 16. Na temat pochodzenia produktów sprzedawanych w Krakowie zob. 
J. Małecki, Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku, Warszawa 1963.

11 A. Wyczański, Studia nad folwarkiem..., s. 87.
12 S. Lubieniecki, Historia reformationis Polonicae, Freistadt (Amsterdam) 

1685, s. 34; H. Barycz, U kolebki małopolskiego ruchu reformacyjnego, „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 1, 1956, s. 10–32.

13 Zob. J. Sawicki, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. 8: Synody die-
cezji przemyskiej obrzędu łacińskiego i ich statuty, Wrocław 1955, s. 161–163. [Zob. 
też S. Pietrzyk, Stanisław Stadnicki,w: PSB, t. 41, Warszawa 2002, s. 421–425 – 
przyp. red.].
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paulinów ze swojego miasteczka Pińczowa i dał schronienie 
Włochowi Franciszkowi Stancaro, którego wcześniej biskup 
krakowski uwięził pod zarzutem herezji14. Stanisław Szafraniec 
z kolei jako jeden z pierwszych odmówił zapłaty dziesięciny15. 
Za takie samo przewinienie został ekskomunikowany Hiero-
nim Ossowski, który, podobnie jak Szafraniec, zasiadł w senacie 
dopiero około 1570 r.16 Decyzja czterech wyżej wymienionych 
osób o akcesie do nowej wiary wynikała z ich ścisłego związku 
ze średnią szlachtą. Warto zatem bliżej przyjrzeć się przyczynom 
konwersji wiodących przedstawicieli magnaterii.

Powodów, które sprawiły, że do protestantów przyłączył się 
Stanisław Myszkowski, pełniący od 1565 r. urząd wojewody 
krakowskiego, mogło być kilka. Po pierwsze, Myszkowscy byli 
w Małopolsce równie dobrze zadomowieni co w Wielkopolsce, 
gdzie właśnie najpotężniejsi magnaci wcześnie weszli w konfl ikt 
z duchowieństwem. Przechodząc z pozycji jedynie antyklerykal-
nych na już protestanckie, Stanisław Myszkowski mógł wzorować 
się na wuju, który w 1548 r. zaprowadził reformację w swoim 
starostwie międzyrzeckim. Co więcej, był siostrzeńcem refor-
matora Jana Łaskiego, z którym spokrewniona była również 
jego żona. W końcu – co pokazały jego wystąpienia na sejmach 
1563/1564 i 1565 – czuł się politycznie bliższy średniej szlachcie 
niż większości magnatów17. 

14 J. Bukowski, Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej aż do jej upadku, t. 1, 
Kraków 1883, s. 246–248. [Zob. też H. Gmiterek, Stankar Franciszek, w: PSB, t. 42, 
Warszawa 2003, s. 158; H. Kowalska, Oleśnicki Mikołaj, w: PSB, t. 23, Wrocław 1978, 
s. 768–771 – przyp. red.].

15 A. Brückner, Mikołaj Rej. Studium krytyczne, Kraków 1905, s. 88 n.; H. Kowal-
ska, Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 3, 
1958, s. 99–130. [Zob. też I. Kaniewska, Szafraniec Stanisław, w: PSB, t. 46, War-
szawa 2009, s. 471–479 – przyp. red.].

16 Na temat odważnych wystąpień politycznych zob. np. Scriptores rerum Poloni-
carum, t. 1, Kraków 1872, s. 11 (sejm z 1553 r.). Wedle relacji czeskiego delegata 
z 1560 r. Ossoliński cieszył się największym autorytetem na synodzie małopolskim 
w Książu (13–19 IX 1560) [wyd. w: Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1–4, 
oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1966–1997, tu t. 2, s. 32–68, tu s. 52, 56, 67; zob. 
też I. Kaniewska, Ossoliński Hieronim, w: PSB, t. 24, Wrocław 1979, s. 396–399 – 
przyp. red.].

17 O 1563–1564 r. zob. A. Dembińska, Polityczna walka..., s. 109; o 1565 r.: 
P.E. Giovannini, Relazione di Polonia 1565, wyd. J. Korzeniowski, w: Scriptores 
rerum Polonicarum, t. 15, Kraków 1894, s. 186. [Zob. też H. Kowalska, Myszkowski 
Stanisław, w: PSB, t. 22, Wrocław 1977, s. 394–399 – przyp. red.].
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Dwa czynniki wymienione przy Myszkowskim można odnieść 
również do jego krewniaka Marcina Zborowskiego18. On rów-
nież był blisko związany z Wielkopolską, a wybierając się jeszcze 
za życia Zygmunta Starego do Wittenbergi, podążył zapewne 
drogą typową dla szlachty z tej dzielnicy. Wrócił stamtąd jako 
entuzjastyczny zwolennik Lutra. Także Zborowski występował 
w roli orędownika szlachty i jej postulatów, i to już w 1537 r.

Jego działalność polityczną trzeba jednakże odróżnić od 
poczynań tych polityków magnackich, którzy pod względem 
społecznym stali niewiele wyżej niż średnia szlachta. W połowie 
stulecia Zborowscy byli już rodem wielkopańskim, z posiadło-
ściami w Wielkopolsce, Małopolsce, na Rusi Koronnej i Ukra-
inie. W 1561 r. uważano, że Marcin Zborowski jest po królu 
najpotężniejszym człowiekiem w Koronie19. Jego zaangażowa-
nie na rzecz szlachty wynikało z niepohamowanej i gwałtownej 
natury, która w polityce popychała go do działania w opozycji. 
Z dumą twierdził, że walczy z królem od czasów młodości i walkę 
tę co dzień podejmuje na nowo. Co więcej, zapewne miał rację, 
mówiąc, że zawsze otwarcie wyraża swoje poglądy20. W momen-
cie, gdy postulaty szlachty zaczęły godzić w jego interesy, bez 
oporów zwrócił się przeciwko dawnym poplecznikom.

Przełomowe znaczenie dla małopolskiej reformacji miała 
właśnie postawa tego dumnego magnata, który w 1551 r. jako 
pierwszy posunął się do przekazania katolickich kościołów para-
fi alnych młodemu Kościołowi protestanckiemu. Jednak zaanga-
żowanie tak dynamicznego inicjatora mogło być dla wspólnoty 
również obciążeniem. Brat czeski, który poznał Zborowskiego 
w 1556/1557 r. podczas podróży do Małopolski, stwierdził ze 
wstrętem, że ma on na sumieniu mord, a poza tym nadal jest czę-
ściowo – a jego żona całkowicie – zwolennikiem papistów21. Na 
sejmie 1562/1563 r. Zborowski bronił prawa sądów kościelnych 
do orzekania w sprawach świeckich. W sytuacji, gdy postawa 

18 Zob. J. Bukowski, Dzieje reformacyi..., t. 1, s. 283–294.
19 Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen, wyd. Th. Wotschke, „Archiv für 

Reformationsgeschichte”, suplement 3, 1908, s. 132.
20 A. Dembińska, Polityczna walka..., s. 193.
21 Jan Ryba w: Akta synodów różnowierczych..., t. 1, s. 124–125; J. Łukaszewicz, 

Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, t. 1–2, Poznań 1842–1843 (wyd. 
niem.: Geschichte der reformierten Kirchen in Lithauen, t. 1–2, Leipzig 1848–1850), 
s. 112.
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szlachty zagroziła jego majątkowi, nie chciał psuć swoich rela-
cji z biskupami22. Stanisław Sarnicki, będący jednym z ducho-
wych przywódców polskich kalwinistów, od 1564 r. pozostawał 
ze Zborowskim w konfl ikcie, ponieważ ten odebrał wprawdzie 
dziesięcinę księżom katolickim, ale nie oddał jej Kościołowi pro-
testanckiemu. Zborowski odpowiedział z typową dla siebie bez-
pośredniością, że jeśli już miałby płacić dziesięcinę, to wolałby 
ją oddawać papistom23. Na Zborowskich – w krótkim czasie cały 
ród stał się protestancki – natrafi my jeszcze nieraz. Wielokrotnie 
będziemy mieli okazję obserwować, jak drogo wspólnota prote-
stancka musiała płacić za otrzymane przez nich wsparcie. Wraz 
z Marcinem Zborowskim do Kościoła małopolskiego wkroczyła 
władza nieposiadająca jakiegokolwiek autorytetu etycznego, bez-
względnie dbająca o własne korzyści. Utrudniło to formowanie 
stronnictwa protestanckiego, również pod względem politycznym.

Zupełnie innym typem magnackim w obozie protestanckim 
Małopolski był Jan Boner, wedle katolików prowodyr nowej 
herezji24. Pochodził z alzackiej rodziny kupieckiej, która osie-
dliła się w Krakowie około 1480 r.25 Jego stryjeczny dziadek 
Jan, założyciel dynastii Bonerów, dorobił się pozycji krakow-
skiego rajcy i głównego fi nansisty na dworze Zygmunta Starego. 
Kapitał oraz wpływową pozycję nadwornego bankiera przekazał 
w spadku bratankowi Sewerynowi. Seweryn Boner prowadził 
szeroko zakrojone interesy fi nansowe i kontynuował wielko-
pański styl życia stryja. Zarazem jednak nabył rozległe dobra, 
wkraczając do grona najbogatszych ziemian. Potwierdzeniem 
przejścia do warstwy magnackiej stało się mianowanie go kasz-
telanem w 1532 r., zapewniające mu miejsce w senacie. Seweryn 
był mecenasem humanistów i nie szczędził środków na edukację 
swego syna Jana, z którego chciał uczynić człowieka światowego. 

22 N. Ljubovič, Istorija reformacii..., s. 311.
23 Commendone, Listy do Karola Boromeusza, w: Pamiętniki o dawnej Polsce 

z czasów Zygmunta Augusta obejmujące listy Jana Franciszka Commendoni do Karola 
Borromeusza z Biblioteki Barberińskiej, zebrał J. Albertrandi, tłum. J. Kleczkowski, 
wyd. M. Malinowski, t. 1–2, Warszawa 1851 (dalej: Commendone, Listy), tu t. 1, 
s. 166–167 (Wilno, 6 VII 1564).

24 Akta kapituły krakowskiej, 1 VI 1556, w: O. Halecki, Protestantyzm na 
Wawelu, „Przegląd Historyczny” 11, 1910, s. 188. [Zob. też K. Pieradzka, Boner 
Jan, h. Bonarowa, w: PSB, t. 2, Wrocław 1989, s. 299–300 – przyp. red.].

25 Historią tej rodziny zajmował się J. Ptaśnik, Bonerowie, „Rocznik Krakowski” 
7, 1904, s. 1–134. 
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Peregrynacje młodzieńca trwały od 1531 do 1538 r., odwiedził 
wówczas Niemcy, Szwajcarię i Włochy. Podczas tej podróży stał 
się zwolennikiem reformacji, co stanowiło niejako naturalną kon-
sekwencję pochodzenia z niemieckiego mieszczaństwa. Z kolei 
pobyt w Szwajcarii, który prawdopodobnie położył podwaliny 
pod jego późniejsze kalwińskie przekonania, jest już typowy dla 
polskiego magnata, ponieważ w jego przypadku przywiązanie do 
luteranizmu nie wynikało, jak u większości niemieckich miesz-
czan za granicą, z potrzeby serca. 

Po śmierci Seweryna Bonera w 1549 r. jego syn otrzymał 
ogromny majątek, a wkrótce potem również urząd, który spra-
wowali przed nim już stryjeczny dziadek i ojciec: burgrabiego 
krakowskiego zamku. Jan Boner mógł odtąd zezwalać na odpra-
wianie od czasu do czasu protestanckich nabożeństw, a nawet 
podjąć próbę wprowadzenia nowych idei na Wawel26.

Syn świeżo nobilitowanego szlachcica, fi nansista wciąż blisko 
związany z mieszczaństwem, zajmował wśród magnatów miej-
sce szczególne. Nie oznaczało to bynajmniej całkowitej izolacji, 
Boner utrzymywał bowiem ścisłe kontakty z przynajmniej jed-
nym spośród najmożniejszych rodów małopolskich. Jan Firlej, 
wojewoda lubelski, a tym samym jeden z najznaczniejszych ludzi 
w Małopolsce, poślubił jedną z sióstr Bonera27. Firlej wystąpił 
jako żarliwy protestant mniej więcej w tym samym czasie co 
Boner i można to postrzegać jako kontynuację drogi, na którą 
wkroczył podczas studiów w Lipsku. Możliwe jednak, że wpły-
nął na niego również przykład Bonera, który był bezdzietny, 
w związku z czym Firlej mógł liczyć na pokaźny spadek po szwa-
grze, co pozwala jeszcze lepiej zrozumieć ich ścisłą współpracę.

W osobach Bonera i Firleja protestantyzm zyskał poparcie 
dwu magnatów, którzy ani społecznie, ani politycznie nie byli 
związani ze średnią szlachtą, stanowiącą główny trzon ruchu. 
Bonerowie przeszli przecież z mieszczaństwa od razu do warstwy 
magnackiej, pomijając szlachtę. Firlej był wielmożą zachowu-
jącym dystans wobec średniej szlachty, inaczej niż Piotr Zbo-
rowski (skłócony z Firlejem), który bratał się z nią, by wystę-
pując w roli orędownika popularnych żądań, dać upust swojej 

26 O. Halecki, Protestantyzm na Wawelu...
27 O Janie Firleju zob. S. Bodniak, Firlej Jan, w: PSB, t. 7, Wrocław 1990, s. 1–6.
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niepohamowanej skłonności do przekory. Występując na sejmie 
1562/1563 r. przeciwko programowi szlachty, zagrażającemu 
pozycji jego własnej i jego stanu28, Firlej nie musiał – jak Zborow-
ski – odchodzić od przyjętej wcześniej linii postępowania. Wręcz 
przeciwnie, pozostał wierny swojej dotychczasowej polityce. Od 
samego początku na przykładzie Firleja możemy zaobserwować 
społeczne antagonizmy istniejące w obozie protestanckim.

Grupa małopolskich magnatów przyłączyła się do stronnictwa 
protestanckiego, docierając tam rozmaitymi, najczęściej krętymi 
drogami, które jednak można z dużym prawdopodobieństwem 
odtworzyć. Mamy tu do czynienia z jednostkowymi losami i każ-
demu z nich należałoby przyjrzeć się z osobna. W warstwie 
magnackiej nie doszło do utożsamienia grupy przywódców poli-
tycznych z inicjatorami reformacji, co odróżniało ją od średniej 
szlachty. Wielu najznamienitszych wielmożów trzymało się na 
uboczu. Z pewnością również oni dysponowali wykształceniem, 
które skłaniało ich do zainteresowania reformacyjną teologią, 
również oni dali się na kilka lat porwać antyklerykalnej fali, tak 
że Andrzej Trzecieski już w 1556 r. uznał większość małopolskich 
magnatów za protestantów29. Wkrótce okazało się jednak, że 
wielu z nich nie godziło się na oderwanie od starego Kościoła. 
Kwestie religijne stały się wśród pierwszych rodzin Małopolski 
linią podziału wyraźniejszą niż w Wielkopolsce.

Próba zbadania, co w momencie kryzysu religijnego ukształto-
wało postawę tych magnatów, którzy pozostali przy katolicyzmie, 
prowadzi do jeszcze mniej pewnych wniosków. Niemniej można 
opisać kilka czynników, które najprawdopodobniej wywarły 
istotny wpływ na ich decyzje. Były to niemal w stu procentach 
rodziny, które – inaczej niż Myszkowscy i Zborowscy – nie stały 
jedną nogą w Wielkopolsce, nie były również politycznymi wspól-
nikami szlachty. W niektórych wypadkach niebagatelną rolę mógł 
odegrać wiek. Na przykład kasztelan radomski Gabriel Tarło

28 A. Dembińska, Polityczna walka..., s. 92 n.
29 A. Trzecieski, Dzieła wszystkie, t. 1, wyd. J. Krókowski, Kraków 1958 (Biblio-

teka Pisarzów Polskich, B/8), s. 15–40 (Elegia o sukcesach reformacji w Polsce). 
Hiszpański prawnik Piotr Roizjusz (Ruiz de Moros) mieszkający w Wilnie skrytyko-
wał w 1557 r. to, że Trzecieski niesłusznie wymienia cały szereg znanych szlachciców 
jako zwolenników reformacji; zob. wiersz Chiliastichon, w: Petri Royzii Maurei Alca-
gnicensis carmina, t. 1–2, wyd. B. Kruszkiewicz, Kraków 1900, s. 156–196.
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okazał się ostoją starej wiary. W testamencie zawarł ostrzeżenie 
przed nowymi herezjami. A przecież był pierwszym senatorem 
w dziejach swojego rodu, czyli podobnie jak przedstawiciele Osso-
lińskich, Oleśnickich i Szafrańców nie odszedł jeszcze zbyt daleko 
od średniej szlachty, co więcej, utrzymywał dobre relacje z księ-
ciem Albrechtem Hohenzollernem. Na zachowanie przez Tarłę 
w kwestiach religijnych postawy konserwatywnej wpłynął zapewne 
jego zaawansowany wiek. Natomiast jego bratanek Jan Tarło, 
który został jego następcą w senacie, związał się z kalwinizmem30. 

Różnica pokoleniowa zaznacza się również w najmożniejszym 
rodzie Małopolski, czyli u Tarnowskich. Młody kasztelan Woj-
nicza Jan Krzysztof Tarnowski wybrał się w podróż na Zachód, 
podczas której m.in. odwiedził w 1554 r. Szwajcarię. Wykazywał 
skłonności protestanckie, wzmocnione zapewne przez zajadły 
spór graniczny, jaki toczył z biskupem krakowskim31. Fakt, że 
w 1567 r. zmarł, będąc wyznawcą starej wiary, wypada przypisać 
tylko i wyłącznie najznakomitszemu katolickiemu duszpaste-
rzowi, Piotrowi Skardze, który nawrócił chorego magnata na łożu 
śmierci32. Ojciec Jana Krzysztofa, hetman wielki koronny i kasz-
telan krakowski Jan Tarnowski, nigdy nie wyszedł reformacji 
naprzeciw tak bardzo jak syn33. A przecież wiele osób wierzyło, że 
pierwszy magnat Rzeczypospolitej (o którym powiernik księcia 
Albrechta Hohenzollerna miał powiedzieć, że jego przyjaźń jest 
warta więcej niż pół kraju34) miał stać się politycznym przywódcą 
protestanckiej opozycji. 

30 Na temat Tarłów zob. J. Fijałek, Tarłowie, znamienitego rodu początki i świet-
ność, cz. 2: Tarłowie zygmuntowscy, „Przegląd Historyczny” 10, 1910, s. 34–65, 310–
–350 (s. 310–339: Gabriel i Jan Tarło). 

31 Commendone, Listy, t. 1, s. 205 (7 X 1564).
32 Stanisław Łempicki, Piotr Skarga na Ziemi Czerwieńskiej, „Ziemia Czerwień-

ska” 2, 1936, s. 209 n. O Skardze zob. A. Berga, Un prédicateur de la cour sous 
Sigismond III, Pierre Skarga (1536–1612). Étude sur la Pologne du XVI siècle et le 
protestantisme polonais, Paris 1916; J. Tazbir, Piotr Skarga, Warszawa 1962.

33 Na temat Jana Tarnowskiego zob. W. Bogatyński, Hetman Tarnowski, 1488–
–1561, Kraków 1914; K. Hartleb, Stosunek hetmana Tarnowskiego do reformy 
kościoła w XVI wieku i jej przedstawicieli, „Kwartalnik Historyczny” 26, 1912, s. 249–
–292. [Zob. też W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa 
małopolskiego, Warszawa 1985 – przyp. red.].

34 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Berlin) (dalej: GStAPK), 
Herzögliches Briefarchiv (dalej: HBA), B 4, 450, Nikolaus Nipschitz do księcia 
Albrechta Hohenzollerna, 1 II 1540 [Elementa ad fontium editiones, wyd. C. Lanc-
korońska, t. 48, Romae 1979, nr 342, s. 78–79 – przyp. red.].
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Ambitny i uparty Tarnowski już za panowania Zygmunta 
Starego wielokrotnie popadał w konfl ikt z Koroną. Zadrażnie-
nia pojawiały się również podczas rządów Zygmunta Augusta, 
który nie lubił małopolskiego choleryka35. Nuncjusz Luigi Lippo-
mano powtórzył w 1556 r. plotkę, że Tarnowski stara się zaspo-
kajać życzenia szlachty, ponieważ chce zostać królem36. A czym 
mógłby zyskać większe poparcie szlachty niż ostrym atakiem na 
świecką władzę kleru? Przypuścił go na sejmie w 1552 r. i zda-
wało się już, że protestanci bliscy są przeciągnięcia magnata
na swoją stronę.

Zapracowany Jan Kalwin nie żałował czasu na pisanie listów 
do Tarnowskiego. Szwajcarskiemu reformatorowi wyjaśniono, 
że kluczowymi postaciami wśród szlachty Rzeczypospolitej są 
dwaj mężowie, kasztelan krakowski Jan Tarnowski i wojewoda 
wileński Mikołaj Radziwiłł „Czarny”. Odpowiedzi Tarnowskiego 
pokazują, do czego skłonny był się posunąć. Uważał, że książęta 
i papież powinni zwołać sobór, który zreformuje Kościół według 
wskazań Biblii. Zarazem sądził, że w Polsce trzeba działać ostroż-
nie, w przeciwnym razie stronnictwa religijne chwycą za broń, 
tak jak w Niemczech. Wojna domowa była po 1550 r. koszma-
rem prześladującym starego żołnierza, co w końcu popchnęło go 
w 1560 r. do zerwania korespondencji z Kalwinem, który naciskał 
na podjęcie jednoznacznej decyzji37. Widmo wojen religijnych 
zawsze przerażało Tarnowskiego, gdy podczas lektury książek 
historycznych – kasztelan był człowiekiem wykształconym, parał 
się też pisarstwem – natrafi ał na opisy konfl iktów wynikłych ze 
sporu o dogmaty38. Zmarł więc w 1561 r. jako wierny syn sta-
rego Kościoła: konserwatywny starzec, który ujrzał w reformacji 
jedynie zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa.

35 Zob. np. kilkakrotnie powtarzane wypowiedzi Zygmunta Augusta skierowane 
do Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”, w: Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Miko-
łaja Radziwiłła Czarnego, oprac. S. Lachowicz, Vilnae 1842, s. 36 n., 44–47, 73–75, 
118. [Zob. też Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, oprac. I. Kaniewska, 
Kraków 1999, s. 256–259, 294–295, 339 – przyp. red.].

36 Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, 
t. 1–2, wyd. E. Rykaczewski, Berlin–Poznań 1864, tu t. 1, s. 39.

37 S. Kot, Jana Tarnowskiego zerwanie z Kalwinem, „Reformacja w Polsce” 1, 
1921, s. 65–67.

38 Jezuita Stanisław Warszewicki w: K. Hartleb, Stosunek Tarnowskiego..., s. 291, 
przyp. 2.
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Czy na postawę Tarnowskiego wpłynęło również zakończenie 
długoletniej rywalizacji? W 1553 r. zmarł jego adwersarz, drugi 
wielmoża Małopolski, Piotr Kmita, krakowski starosta generalny 
i wojewoda. On także od samego początku z żywym zaintere-
sowaniem śledził rozwój ruchu reformacyjnego w Małopolsce. 
Wśród uczonych mężów objętych przez niego mecenatem były 
osobistości o doniosłym znaczeniu dla polskiego protestantyzmu, 
jak znakomity prawnik Jakub Przyłuski czy Marcin Krowicki, 
jeden z pierwszych księży, którzy porzucili celibat39. Niemniej 
Kmita był jeszcze bardziej zdystansowany do nowej religii niż 
Tarnowski i na sejmie w 1552 r. stanął po stronie kleru właśnie 
dlatego, że hetman znalazł się wśród jego przeciwników40.

Wygląda więc na to, że zaczął się w Polsce zarysowywać model 
francuski: zadawnione antagonizmy polityczne popychały przed-
stawicieli możnych rodów szlacheckich do popierania odmien-
nych obozów religijnych. Pozory mogą jednak mylić. Antagonizm 
z Kmitą i jego zakończenie w 1553 r. nie miały decydującego 
znaczenia ani dla krótkotrwałego zbliżenia Tarnowskiego do 
protestantów, ani dla jego powrotu do starego Kościoła. Warto 
spojrzeć na ten konkretny przypadek w szerszym kontekście. 
Zarówno w Polsce, jak i na Litwie napotykamy przykłady poka-
zujące, że dwaj skłóceni magnaci mogli zostać protestantami 
i uczestniczyć w budowie nowego Kościoła, nie porzucając bynaj-
mniej dawnego sporu. Tak było w przypadku Piotra Zborow-
skiego i Jana Firleja czy Mikołaja Radziwiłła „Rudego” i księcia 
słuckiego, którzy w 1569 r. popadli w ostry konfl ikt o pierwsze 
miejsce w litewskim senacie41. Czy jednak odmienne decyzje 
w kwestii wiary można w ogóle wyjaśniać świeckimi podziałami 
w łonie magnaterii?

Katolikami – z jednym wyjątkiem – pozostali również 
Tę czyń scy i także w tym wypadku trudno znaleźć jedną, główną 

39 B. Ulanowski, Jakub Przyłuski i jego Statut, „Reformacja w Polsce” 2, 1922, 
s. 241–255; H. Barycz, Marcin Krowicki, „Reformacja w Polsce” 3, 1924, s. 1–48; 
tenże, Kulturalna działalność Piotra Kmity, Przemyśl 1924.

40 O postawie religijnej i politycznej Kmity zob. H. Barycz, Kulturalna działal-
ność Piotra Kmity..., s. 29–31; N. Ljubovič, Istorija reformacii..., s. 127 n. i tamże, 
Aneks 1, s. II. [Zob. też H. Kowalska, Kmita (Sobieński, Sobiński) Piotr z Wiśnicza 
h. Szreniawa, w: PSB, t. 13, Wrocław 1968, s. 97–100 – przyp. red.].

41 Zob. S. Kot, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. 2, Kraków 
1938, s. 362 n.
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przyczynę takiego stanu rzeczy. Tęczyńscy zaliczali się, obok 
Tarnowskich i Myszkowskich, do trzech najbogatszych rodzin 
w Małopolsce, ponieważ ród Kmitów wygasł wraz ze śmiercią 
wojewody krakowskiego42. Stanisław Tęczyński, któremu po Pio-
trze Kmicie przypadł w 1556 r. urząd wojewody, jeszcze w tym 
samym roku przystał do stronnictwa protestanckiego. Jednak 
zaledwie rok później biskup chełmski i przyszły prymas Jakub 
Uchański przekonał go do powrotu na łono starego Kościoła43. 
Po śmierci Jana Tęczyńskiego w 1561 r. jego młodszy syn przyjął 
nową wiarę – być może dlatego, że zabiegał o rękę protestantki 
Radziwiłłówny – co było wydarzeniem wielkiej wagi dla lubel-
skich protestantów. W dziejach rodziny Tęczyńskich pozostało to 
jednak zaledwie przelotnym epizodem, ponieważ Jan Baptysta 
zmarł już w 1563 r. Dlatego też kanonik Kasper Cichocki miał 
w 1615 r. wszelkie podstawy po temu, by sławić niezachwianą 
wierność Tęczyńskich wobec katolicyzmu44. 

Można by wymieniać dalej: Wawrzyniec Spytek Jordan 
korespondował z Janem Kalwinem i Heinrichem Bullinge-
rem, w 1564 r. jeszcze się wahał, ale już w 1568 r. polecano 
go nowemu nuncjuszowi jako zaufanego katolickiego stron-
nika w gronie świeckich wielmożów – przenikliwy Włoch Gio-
vanni Francesco Commendone uznał go za najrozumniejszego 
z polskich magnatów45. Podobnie jak wiele innych rodzin – na 
przykład Lasoccy – Jordanowie nie byli jednomyślni. Mikołaj 
i Piotr Spytek Jordanowie, przedstawiciele części rodu należą-
cej do średniej szlachty, zostali kalwinistami. Kolejne przykłady 
jedynie potwierdzają regułę: duża część małopolskich magna-
tów przeszła fazę przychylnego zainteresowania reformacją, 
po czym zwróciła się przeciwko niej. Dziwi więc, jak kanclerz 
Jan Ocieski mógł napisać w 1562 r. do biskupa warmińskiego 
Stanisława Hozjusza, że w jego otoczeniu, czyli w Małopolsce, 
pozostało niewielu katolickich szlachciców i traktuje się ich 

42 P.E. Giovannini, Relazione di Polonia 1565..., s. 193.
43 Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., zob. s. 56, przyp. 2.
44 K. Cichocki, Alloquiorum Osiecensium sive variorum familiarium sermonum 

libri quinque, Cracoviae 1615, s. 158.
45 J. Bukowski, Dzieje reformacyi..., t. 1, s. 296–298, przyp. 3; Commendone, 

Listy, t. 1, s. 121 n. (11 IV 1564); Instrukcje dla Vincenzo dal Portico zob. w: 
T. Glemma, Zapiski nuncjusza polskiego Wincentego dal Portico z r. 1568, „Collecta-
nae Theologica” 17, 1936, s. 281 n.
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niemal z taką samą pogardą jak Żydów. Prawie wszyscy mieli 
być protestantami46. 

W słowach tych jest wiele przesady, niemniej rzeczywiście 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych protestanci całko-
wicie zdominowali tę część szlachty, a nawet magnaterii, która 
pozostała katolicka. Wprawdzie istniały również tendencje prze-
ciwne, póki co nie były jednak w stanie przeważyć szali. Działo 
się tak dlatego, że protestantyzm najpierw rozpowszechnił się 
wśród szlacheckich trybunów, którzy wiedli wówczas prym na 
sejmach, a tym samym w całej warstwie szlacheckiej. W grupie 
znanych nam około trzydziestu posłów na sejm, reprezentujących 
w 1548 i 1572 r. dominujące w życiu politycznym województwo 
krakowskie, katolicy stanowili zaledwie jedną trzecią. Byli mniej-
szością składającą się najczęściej z drugorzędnych polityków, 
którzy raczej nie chcieli kłuć innych w oczy swoją wiernością 
wobec starego Kościoła47. 

Protestanccy trybuni szlacheccy umieli wykorzystywać prze-
ciwko klerowi szlacheckie upodobanie do hałaśliwych zgro-
madzeń. Całe rzesze szlachty towarzyszyły ludziom wzywanym 
przed oblicze biskupa: w 1549 r. Walentynowi z Chrzczonowa, 
który złamał celibat, w 1550 i 1551 r. Mikołajowi Oleśnickiemu, 
który wypędził zakonników z Pińczowa, w 1551 r. uszlachconemu 
kupcowi Konradowi Krupce, którego biskup obrał sobie za cel 
w próbie sił ze szlachtą, i wreszcie w 1559 r. – mieszkającemu 
w dobrach pewnego szlachcica kapłanowi, który przeszedł na 
protestantyzm48. Zwłaszcza w wypadku szlacheckiego przywódcy 
Oleśnickiego można było zainscenizować biskupie wezwanie jako 

46 Zob. N. Ljubovič, Istorija reformacii..., s. 302, przyp. 2 (11 IV 1562). [Zob. 
też list przedrukowany w: H.D. Wojtyska, Cardinal Hosius Legate to the Council of 
Trent, Rome 1967, s. 301–303; zob. też Rejestr korespondencji Stanisława Hozjusza 
biskupa warmińskiego (1560–1563), oprac. H.D. Wojtyska, Olsztyn 2003, nr 348, 
s. 130 (list datowany: Kraków, 11 IV 1562, autograf Biblioteka XX. Czartoryskich, 
Kraków, rpks 1605, s. 1101) – przyp. red.].

47 Nazwiska w: L. Kolankowski, Posłowie sejmów Zygmunta Augusta, „Refor-
macja w Polsce” 1, 1928, s. 121–138. W ustaleniu wyznania pomógł mi dr Wacław 
Urban. [Zob. też I. Kaniewska, Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zyg-
munta Augusta 1548–1572, „Zeszyty Naukowe UJ” 48, 1974 – przyp. red.].

48 Ł. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej, w: tenże, Pisma, t. 2, wyd. R. Pollak, 
Warszawa 1961, s. 595 n.; S. Orzechowski, Annales, wyd. T. Działyński, Poznań 
1854, s. 58–64; H. Barycz, Proces Konrada Krupki Przesławskiego o wiarę w r. 1551, 
„Reformacja w Polsce” 9–10, 1937–1939, s. 422–433; Jan Lusiński do duchownych 
z Zurychu, 3 II 1559, w: Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., nr 165a.
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rękawicę rzuconą stanom świeckim przez stan duchowny. Dla-
tego po 1550 r. ograniczenie biskupiej jurysdykcji było jednym 
z głównych żądań małopolskich sejmików.

Miały one swój udział w tym, że w 1563 r. król uwolnił sta-
rostów od obowiązku wykonywania wyroków sądu biskupiego. 
Szlacheccy politycy skierowali wówczas antyklerykalne nastroje 
na kwestie fi nansowe. Chodziło przede wszystkim o podatki na 
obronę kraju oraz o to, by annaty pozostawały na miejscu, a nie 
były wysyłane do Rzymu. Niemal wszystkie uchwały sejmików 
województw krakowskiego i sandomierskiego w 1570 r. wymie-
rzone były w duchowieństwo. W tym samym roku przedstawiciele 
tych terenów zdominowali swoimi postulatami arenę sejmową49. 
Nic dziwnego, że biskup Hozjusz właśnie szlachtę z Krakow-
skiego i Sandomierskiego uznał wówczas za najbardziej niebez-
pieczną50. W 1571 r. małopolscy protestanci, na czele z Piotrem 
Zborowskim, namawiali swoich zwolenników do licznego udziału 
w następnym sejmie, czyniąc to na zebraniach zwoływanych 
bez wiedzy króla, co było niezgodne z prawem. Rzeczywiście 
na sejmie w Warszawie w 1572 r. znowu to oni nadawali ton. 
Tym razem domagali się od króla przede wszystkim zniesienia 
dziesięciny51. Przez całe panowanie Zygmunta Augusta walka 
z klerem katolickim stanowiła jądro polityki prowadzonej przez 
małopolską szlachtę, co wpłynęło na życie parlamentarne Rze-
czypospolitej.

Do zagadnienia, jak polska reformacja upolityczniła się wsku-
tek walki z klerem jeszcze powrócimy52. Tutaj trzeba zaznaczyć, 
że w Małopolsce już sama struktura własności była pożywką 
dla antyklerykalizmu. W rękach Kościoła znajdowało się ponad 
15% gruntów, czyli dwa razy więcej niż wynosiła średnia dla 
całej Korony. Ponadto połowa majątku małopolskiego Kościoła 

49 Uchańsciana czyli zbiór dokumentów wyjaśniających życie i działalność Jakóba 
Uchańskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego (1502–1581), t. 1–5, wyd. T. Wierzbowski, 
Warszawa 1884–1885, tu t. 5, s. 461; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry 
metropolitalnej gnieźnieńskiej, t. 1, Gniezno 1883, s. 399, przyp. 2.

50 Do bpa Stanisława Karnkowskiego, 14 X 1570, w: Epistolae illustrium virorum 
LXX in tres libros digestae, wyd. S. Karnkowski, Kraków 1578, t. 1, fol. G III 2.

51 Stanisław Hozjusz do Andrzeja Zborowskiego, 8 IX 1571, w: Starożytności 
historyczne polskie, t. 2, wyd. A. Grabowski, Kraków 1840, s. 326; Uchańsciana..., 
t. 5, s. 482.

52 Zob. rozdz. III.
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skupiała się w województwie krakowskim, a zatem na terenach, 
gdzie dynamiczny rozwój gospodarczy najbardziej wzmocnił 
świadomość polityczną szlachty. Do kleru należało tam 18% 
wsi, czyli dwa razy więcej niż do króla53. Konfl ikt między snującą 
coraz ambitniejsze plany rozwoju gospodarczego szlachtą a naj-
bogatszym feudałem Małopolski, biskupem krakowskim, wisiał 
w powietrzu i poczynania protestanckich trybunów szlacheckich 
– Szafrańców, Ossolińskich i innych – były jedynie kroplą, która 
przelała czarę.

Za panowania Zygmunta Augusta szlachta małopolska 
z determinacją przeciwstawiała się zarówno Kościołowi, jak 
i magnatom, a zatem obu konkurującym z nią grupom feudal-
nym. W momencie śmierci Zygmunta Starego szlachta miała 
za sobą już sto lat walki o wpływy polityczne i z coraz lepszym 
skutkiem dążyła do przeobrażenia zarysowującej się już oligar-
chii z królem na czele w rządy króla i szlachty. Wyraźnym symp-
tomem przemian było to, że izba poselska, w której zasiadali 
przedstawiciele szlachty, obecnie miała na sejmie taki sam wpływ 
na stanowione prawa jak obsadzony przez magnaterię senat. 
Niemniej sukces polityczny szlachty nie powstrzymał magnatów 
od ciągłego powiększania majątków i zdobywania coraz cenniej-
szych gruntów rolnych. Jak wszędzie w Europie, wydatki Korony 
wzrosły, ponieważ zwiększyły się koszty obrony kraju. Ponieważ 
zaś szlachta nie chciała się zgodzić na podatki, pozostawało jedy-
nie zastawianie dóbr koronnych54.

Oczywiście władcy niechętnie pozbywali się majątku. Zwłasz-
cza Zygmunt Stary, który w ciągu 43 lat panowania poniósł 
straty mniejsze niż jego poprzednicy, tak że po śmierci apo-
logeta sławił go za odzyskanie niejednego wcześniej zastawio-
nego majątku55. Wielu współczesnych mu władców europejskich 
odnotowało o wiele poważniejszy ubytek majątku. Niemniej, 
mimo królewskich starań, zgubny proces postępował i Zygmunt 

53 Polska XVI wieku pod względem geografi czno-statystycznym..., t. 3: Małopolska, 
s. 72 n. Na temat dóbr królewskich zob. Lustracja województwa krakowskiego 1564, 
t. 1, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962.

54 Zob. A. Wyczański, Rozdawnictwo dóbr królewskich za Zygmunta I, „Przegląd 
Historyczny” 44, 1953, s. 281–308. [Zob. też A. Sucheni-Grabowska, Odbudowa 
domeny królewskiej w Polsce 1504–1548, Wrocław 1967 (wyd. 2: 2007) – przyp. red.].

55 Stanisław Orzechowski w mowie pogrzebowej dla Zygmunta Starego, w: 
Humanizm i reformacja w Polsce, wyd. I. Chrzanowski, S. Kot, Lwów 1927, s. 184 n.
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August zastawiał koronne dobra, aby – jak powiedział na sej-
mie 1562/1563 r. – mieć co włożyć do garnka, gdyż wszystko mu 
odebrano56. 

Proces przechodzenia własności koronnej do rąk prywatnych 
zaznaczył się w całej Europie, jednak Polska wykazywała pewną 
cechę szczególną: otóż tutaj benefi cjentami byli niemal w całości 
magnaci oraz najbogatsza szlachta. Większość miast nie miała 
wystarczającej siły fi nansowej, by udzielić królowi poważniej-
szego kredytu. Jeśli zaś zamożni mieszczanie pożyczali władcy 
pieniądze, woleli zwrot w formie prawa do dochodów z cła i tym 
podobnych źródeł, posiadłości ziemskie mniej ich interesowały. 
Od początku stulecia szersze masy szlacheckie podnosiły postulat 
przywrócenia zastawionych dóbr Koronie, by przygotować w ten 
sposób solidną postawę do fi nansowania obrony kraju i stop-
niowo program ten przeobraził się w atak na magnacką potęgę.

We wszystkich krajach nadania dóbr królewskich kłóciły się 
z zasadą mówiącą, że posiadłości koronne nie mogą zmienić wła-
ściciela57, w Polsce istniała dodatkowo zakazująca tego uchwała 
podjęta na sejmie w 1504 r. W związku z tym postulowane przez 
szlachtę executio bonorum regalium mogło się stać częścią pro-
gramu executio legum, który po 1548 r. z roku na rok był coraz 
radykalniejszy.

Plan, by król na powrót stał się dobrze sytuowanym wła-
ścicielem ziemskim i dysponował środkami pozwalającymi mu 
zatroszczyć się o państwo58, był pierwszym szlacheckim postula-
tem przejętym przez Zygmunta Augusta. Co prawda monarcha 
bardzo się ociągał i dwa razy – w 1550 i 1552 r. – nie spełnił 
złożonej wcześniej obietnicy przeprowadzenia egzekucji na naj-
bliższym sejmie. W 1559 r. inicjatywę przejęli posłowie. Na sej-
mach w 1562/1563 i 1563/1564 r., na których cieniem kładło się 
nadciągające ze wschodu zagrożenie oraz problemy fi nansowe 
armii, udało się nareszcie zrealizować „odwieczne postulaty”. 

56 Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego, t. 2, cz. 1, 
wyd. T. Działyński, Poznań 1861, s. 73, zob. też s. 17.

57 P.N. Riesenberg, Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought, 
New York 1956.

58 E. Zivier, Neuere Geschichte Polens, t. 1: 1506–1572, Gotha 1905 (Allgemeine 
Staatengeschichte, 1/39), s. 691. [Zob. też A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August. 
Król polski i wielki książę litewski 1520–1562, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 446–475 – 
przyp. red.].
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Wyznaczono komisje, które miały skontrolować cały kraj, powiat 
po powiecie. Posiadaczom dóbr koronnych zezwolono na ich 
dożywotnie użytkowanie, część zysków musieli jednak oddawać 
skarbowi państwa59. Taką opłatę – zwaną kwartą, choć wynosiła 
zaledwie jedną piątą – od 1566 r. płacił również król od tych 
ziem, które pozostały w jego posiadaniu. Odtąd to na kwarcie 
opierało się fi nansowanie obrony kraju. To zwycięstwo szlachta 
wywalczyła pod wodzą przeważnie protestanckich trybunów 
pochodzących z Małopolski oraz – w mniejszym stopniu – Wiel-
kopolski. Protestantyzm i antymagnacka polityka szlachty były 
ze sobą ściśle powiązane. Jak to sprzężenie wpłynęło na młody, 
małopolski Kościół protestancki?

Po pierwsze, napięcia społeczne zapewne wytworzyły 
w magnatach – którzy na ogół już wcześniej przeszli do obozu 
protestanckiego – gotowość do wejścia w sojusz z klerem prze-
ciwko szlachcie, co dotyczyło zwłaszcza Marcina Zborowskiego, 
dla którego egzekucja dóbr okazała się bardzo dotkliwa. Jakie 
konsekwencje miało to dla reformacji, przeanalizujemy później, 
jest to bowiem proces dotyczący całej Polski60. Po drugie, konfl ikt 
między magnaterią a szlachtą sprawił, że protestanccy wielmoże 
z Małopolski, gdzie antagonizm był ostrzejszy niż w innych regio-
nach kraju, przez dłuższy czas nie angażowali się zbyt aktywnie 
w budowę nowego Kościoła, podczas gdy w Wielkopolsce i na 
Litwie to właśnie ich działaniom przypadło decydujące znaczenie.

Różnica była wyraźnie widoczna na synodach. W Wielko-
polsce i na Litwie odbywały się one z inicjatywy magnatów, 
udostępniających w tym celu swoje zamki. Takie synody, w któ-
rych udział brali zarówno kaznodzieje, jak i świeccy protestanci, 
zaczęły się w Małopolsce około 1550, a po 1554 r. zbierały się już 
z dużą regularnością. Ich gospodarzami były najczęściej rodziny 
przywódców szlacheckich zaliczających się do bogatej szlachty, 
na przykład Oleśniccy gościli synod w Pińczowie, Szafrańcowie 
w Seceminie, Filipowscy w Krzęcicach, a Włodzisławscy (Lancko-
rońscy) we Włodzisławiu (ci ostatni byli wówczas jeszcze niean-
gażującym się w politykę rodem z wyższej warstwy szlacheckiej). 
Wśród świeckich uczestników tych zgromadzeń, którzy w latach 

59 Na temat egzekucji w latach 1559–1564 zob. A. Dembińska, Polityczna walka...
60 Zob. dalej, podrozdz. „Antagonizmy społeczne w obozie protestanckim”.
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pięćdziesiątych nie opuścili niemal żadnego zebrania, znaleźć 
można przede wszystkim wielkich trybunów szlacheckich jak 
Hieronim Ossoliński, Stanisław Lasocki, Hieronim Filipowski, 
Mikołaj Oleśnicki, Stanisław Stadnicki, Stanisław Szafraniec61. 
Raz tylko pojawia się nazwisko członka jednego z pierwszych 
rodów: Zygmunta Myszkowskiego. Do utworzonej w 1557 r. sze-
ścioosobowej komisji nadzorującej kaznodziejów nie wybrano 
ani jednego magnata62.

Zaczęło się to zmieniać w lutym 1558 r., kiedy to przy okazji 
pogrzebu spotkało się u Jana Bonera w Książu Wielkim kilku 
wiodących protestantów. Jako protektor zboru krakowskiego 
gospodarz wystąpił z różnymi prośbami do przedstawicieli innych 
zborów. W kręgu świeckich przedstawicieli młodej małopol-
skiej reformacji możny magnat bynajmniej nie został przyjęty 
z otwartymi rękami. Widać to w aktach synodalnych, gdzie znaj-
duje się uwaga, że najpierw konieczne było załagodzenie sporu 
między Bonerem a dwoma protestanckimi trybunami szlachec-
kimi. Synod lipcowy odbył się u Bonera, a na październikowym 
właśnie on okazał się najhojniejszym darczyńcą63. Być może to 
dzięki jego pośrednictwu na synodzie we wrześniu 1560 r., po raz 
kolejny obradującym w jego dobrach w Książu, po raz pierwszy 
pojawiła się znaczna liczba magnatów: dwóch innych Bonerów, 
trzech Myszkowskich, jeden Tarło i jeden Lutomirski. Grupa 
ta zamierzała odtąd aktywnie uczestniczyć w kierowaniu zbo-
rem, co widać na przykład w skargach Andrzeja Myszkowskiego, 
który utyskiwał na kaznodziejów chcących jakoby dominować 
nad szlachtą.

Znaczenie magnatów stało się widoczne również podczas 
wyboru świeckich seniorów, mających urzędować w wyznaczo-
nych wówczas okręgach kościelnych. W szczególnie ważnych 

61 Zob. najstarsze małopolskie protokoły synodalne, które niestety zostały 
wydane z wieloma pomyłkami, obok najstarszych polskich protokołów synodalnych 
z lat 1555–1561, w: Lasciana nebst den ältesten Synodalprotokollen Polens 1555–61, 
w: H. Dalton, Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Rußland, t. 3, 
Berlin 1898. [Nowoczesna, poprawiona edycja w: Akta synodów różnowierczych..., 
t. 1–2 – przyp. red.].

62 Lasciana..., s. 440 [Akta synodów różnowierczych..., t. 1, s. 219 – przyp. red.].
63 Lasciana..., s. 448 n.: „Die 2 Februarii reconciliatio fuit domini Bieczensis et 

D. Lassocii Philipoviique in certis controversiis”, s. 461 [Akta synodów różnowier-
czych..., t. 1, s. 256, cyt. ze s. 274 – przyp. red.].
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zborach w Krakowie i Wieliczce seniorami zostali obok przywód-
ców szlacheckich dwaj senatorowie: Jan Boner oraz kasztelan 
czechowski Mikołaj Lutomirski64. We wrześniu 1561 r. zmarł 
jednak Jan Boner – magnat, który najkonsekwentniej podjął 
służbę na rzecz młodego Kościoła i zaczął przyciągać do niego 
również innych protestantów ze swego stanu. To, że nie udało 
mu się uśmierzyć teologicznych sporów w łonie wspólnoty rzuciło 
się cieniem na ostatnie lata jego życia.

Zabrakło więc silnego świeckiego autorytetu, który byłby 
w stanie załagodzić niepokoje, w razie potrzeby również oka-
zując stanowczość, i zadbał o jedność małopolskiego protestan-
tyzmu. W następnych latach szlachta, mimo zaciętego oporu 
wielu magnatów, doprowadziła do egzekucji dóbr. W tej sytuacji, 
zwłaszcza po śmierci Bonera, potęga wielmożów nie mogła już 
być czynnikiem konsolidującym niespokojny małopolski Kościół. 
Z punktu widzenia historii społecznej to brak silnego kierow-
nictwa doprowadził w latach 1562–1564 do rozpadu Kościoła 
na dwa skrzydła.

W sporze dogmatycznym, który doprowadził do rozłamu, 
widać skutki opóźnienia, z jakim reformacja zawitała do Mało-
polski. Około 1550 r., gdy ruch zaczął się tu rozprzestrzeniać 
poza pierwsze istniejące komórki, luteranizm utracił już nieco 
impet. Sam Luter wówczas nie żył, a najważniejszy ośrodek myśli 
luterańskiej na sąsiednich ziemiach, Królewiec, wstrząsany był 
sporami o nauki Andreasa Osiandra. Małopolscy protestanci 
skłaniali się więc do sojuszu z braćmi czeskimi, którzy właśnie 
zaczęli propagować swe idee na uchodźstwie w Wielkopolsce. 
W 1555 r. zawiązano unię, zagrażało jej jednak to, że butna 
szlachta małopolska była jak najdalsza od surowej dyscypliny, 
o jakiej marzyli czescy wygnańcy.

Wzorce obyczajowe skromnych braci czeskich miały mniejszą 
siłę oddziaływania niż bardziej atrakcyjny protestantyzm szwaj-
carski. W 1549 r. doszło do ugody Kalwina z reformatorami 
z Zurychu i Szwajcaria stopniowo przeobrażała się w wiodący 
ośrodek reformacji, do którego zbliżyła się nawet Wittenberga 
pod przywództwem Filipa Melanchtona. Nic więc dziwnego,

64 Lasciana..., s. 512–517 [Akta synodów różnowierczych..., t. 2, s. 32–45 – przyp. 
red.].



62

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

że to w stronę Szwajcarii zwróciły się oczy młodego wschodnio-
europejskiego protestantyzmu, czyli Małopolski oraz tej części 
Węgier, która dotąd nie uczestniczyła w przełomie religijnym65. 
Już w 1550 r. wielu Polaków pilnie czytało Kalwina: na przykład 
Melchior Krupek, małopolski szlachcic wywodzący się z miesz-
czaństwa, oraz Grzegorz Paweł, który zresztą studiował w Wit-
tenberdze i miał potem w swoich rodzinnych stronach stać się 
kluczową postacią w procesie radykalizacji protestantyzmu66. 
Ksiądz odszczepieniec Marcin Krowicki wystąpił w 1551 r. prze-
ciwko dogmatowi o rzeczywistej obecności Chrystusa w Euchary-
stii, którego nie porzucili luteranie. Mniej więcej w tym samym 
czasie na sąsiedniej Rusi Koronnej, a nawet w małopolskim Piń-
czowie po raz pierwszy udzielono Eucharystii na sposób szwaj-
carski67. Wprawdzie Grzegorz Paweł jeszcze w 1553 r. utyskiwał, 
że zbory obstają przy zwyczajach wittenberskich, w których wiele 
jest papizmu i z oporami przejmują wzorce szwajcarskie68, nie-
mniej zmiany zostały już rozpoczęte.

Decydującą rolę odegrało powołanie w 1555 r. do grona 
przywódców małopolskich protestantów dwóch mężów prze-
bywających na Zachodzie. Pierwszy to Franciszek Lismanino, 

65 Zob. K. Hartleb, Kalwin a Polska, Lwów 1912; G. Lösche, Luther, Melanch-
thon, Calvin in Österreich-Ungarn, Tübingen 1909; E.-W. Zeeden, Calvins Einwirken 
auf die Reformation in Polen-Litauen. Eine Studie über den Reformator Calvin im 
Spiegel seiner polnischen Korrespondenzen, w: Syntagma Friburgense. Festschrift Her-
mann Aubin, Lindau–Konstanz 1956, s. 323–359 [art. Zeedena został przedruko-
wany w: tenże, Konfessionsbildung, Stuttgart 1985, s. 192–221; zob. też: M. Míhaly, 
Calvin und Polen. Gedankenfragmente in Verbindung einer Empfehlung, w: Calvi-
nus Praeceptor Ecclesiae, red. H.J. Selderhuis, Genf 2004, s. 323–330; A. Mühling, 
Calvin und Osteuropa, w: Calvin Handbuch, red. H.J. Selderhuis, Tübingen 2008, 
s. 96–104 – przyp. red.].

66 Wrocławski kaznodzieja Ambrosius Moiban do Jana Kalwina, 1 IX 1550, 
w: Corpus Reformatorum, t. 1–101, Braunschweig–Berlin 1834–1907, tu t. 41, nr 1875, 
kol. 638; Grzegorz Paweł do Jana Kalwina, 1 X 1560, w: tamże, t. 46, nr  1878, 
kol. 209. O Krupce zob. W. Urban, Niektóre polonica z XVI i XVII wieku w zbiorach 
czechosłowackich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Histo-
ryczne” 9, 1962, s. 183. [Zob. też K. Komorová, Knižnica významného polského 
šlachtica a bibliofi la 16. storočia Melchiora Krupeka, Praha 2002 – przyp. red.].

67 S. Orzechowski, Orichoviana. Opera inedita et epistolae Stanislai Orzechow-
ski 1543–1566, t. 1, wyd. J. Korzeniowski, Kraków 1891 (Bibliotheca Auctorum 
Polonicorum, 19), t. 19, s. 378, 390; F. Pawłowski, Premislia sacra, sive series epi-
scoporum r. 1. Premisliensium, Kraków 1870, s. 273, przyp. 3. O rozprzestrzenianiu 
się teologii szwajcarskiej w Pińczowie zob. Stanisław Orzechowski do Mikołaja 
Oleśnickiego, 6 VIII 1551, w: Humanizm i reformacja..., s. 358–365.

68 J.Th. Müller, Geschichte der Böhmischen Brüder, t. 3, Herrnhut 1931, s. 76.



63

Szlachta i regiony

Włoch od dawna mieszkający w Polsce, który opuścił krakowski 
klasztor franciszkanów i wybrał się do Genewy, by zgłębiać idee 
Kalwina69. Drugi zaś to Jan Łaski, człowiek wręcz stworzony 
na duchowego przywódcę polskiej reformacji przez wzgląd na 
szlachetne pochodzenie – wywodził się z małopolskiej rodziny 
magnackiej – oraz samodzielność refl eksji teologicznej, zacho-
waną mimo dużej bliskości do Kalwina i uznaną w całej Europie. 
Nie bez znaczenia było również jego doświadczenie w kwestiach 
organizacji protestanckiej struktury kościelnej. Wiele zawdzię-
czały mu Fryzja Wschodnia oraz zbory protestanckich uchodźców 
w Londynie i Frankfurcie nad Menem70. Lismanino przybył do 
Małopolski na początku, a Łaski pod koniec 1556 r. Pierwszy 
chciał Kościoła na modłę szwajcarską, ale ściśle związanego 
z braćmi czeskimi, na co Kalwin zresztą patrzył przychylnie, 
Łaski natomiast poszedł od razu o krok dalej i rozluźnił unię 
z Wielkopolską. Jego celem było zjednoczenie trzech Kościo-
łów protestanckich: luterańskiego, kalwińskiego i braci czeskich, 
przy zachowaniu pewnych odmienności w zakresie organizacji 
i liturgii. Przez wzgląd na ten wyższy cel Łaski zrezygnował z unii 
z wielkopolskimi braćmi, nie chcąc odstręczyć luteranów.

Zdrowie Łaskiego szwankowało jeszcze przed powrotem do 
Polski. W ciągu trzech lat życia, jakie mu jeszcze pozostały, nie 
zdołał już powstrzymać nurtów bardziej radykalnych niż idee 
Kalwina, chcących zrewidować naukę o trójjedynym Bogu, nie-
naruszoną od V w.71 Już w 1555 r. dyskutowano w Małopolsce 

69 Th. Wotschke, Francesco Lismanino, „Zeitschrift der Historischen Gesell-
schaft für die Provinz Posen” 18, 1903, s. 213–232.

70 A. Brückner, Jan Łaski, w: tenże, Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i lite-
rackie 1905, Warszawa 1962 (reprint), s. 9–69. Najnowsza, bardzo obszerna biografi a 
Łaskiego została doprowadzona dopiero do powrotu Łaskiego do Polski: O. Bartel, 
Jan Łaski, t. 1: 1499–1556, Warszawa 1955. O poglądach Łaskiego na temat unii 
protestanckiej zob. K.J. Jorgensen, Ökumenische Bestrebungen unter den polnischen 
Protestanten bis zum Jahre 1645, København 1942, s. 98–144. [Kontynuacja pracy 
Bartela: H. Kowalska, Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce 1556–1560, 
wyd. 2, Warszawa 1999; zob. też H.P. Jürgens, Johannes a Lasco in Ostfriesland. Der 
Werdegang eines europäischen Reformators, Tübingen 2002; Jan Łaski: 1499–1560, 
red. W. Kriegseisen, P. Salwa, Warszawa 2001 – przyp. red.].

71 Antytrynitaryzm to najczęściej dyskutowane zagadnienie polskiej reforma-
cji. Nowy zarys historii ruchu wydał E.M. Wilbur, A History of Unitarianism, t. 1: 
Socinianism and its Antecedents, Cambridge (Mass.) 1947. Stan badań próbowałem 
streścić w dwu referatach Antitrinitarier in Polen 1556–1648. Ein Literaturbericht, 
„Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance” 21, 1959, s. 473–511; Neue Ergebnisse
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o ideach Michała Serweta, zgładzonego w 1553 r. W styczniu 
1556 r. wrócił z Zachodu młody Piotr z Goniądza, który na syno-
dzie w Seceminie zaatakował atanazjańskie wyznanie wiary jako 
ludzki wymysł. W 1558 r. opowiedział się również za chrztem 
dorosłych, czyli dodał do swych idei antytrynitarskich jeszcze 
koncepcje anabaptystyczne. Właśnie to sprzężenie stało się 
typowe dla teologii małopolskiej72.

Do radykalizacji dążyło kilku głoszących odważne koncepcje 
Włochów, dla których Polska była miejscem względnie bezpiecz-
nym73. Duże znaczenie miało zwłaszcza przybycie do Małopolski 
znanego tu już Jerzego Biandraty, który pojawił się na początku 
1560 r., czyli niedługo po śmierci Łaskiego. Był zręcznym świa-
towcem, a jako wzięty lekarz przestawał również ze szlachtą 
i stopniowo zdołał nakłonić synod do przekroczenia pilnie dotąd 
strzeżonej granicy chrystologii trynitarskiej, na której zatrzymali 
się Luter i Kalwin. Przy czym Biandrata zrazu maskował śmiałość 
swoich zamiarów, używając bardzo oględnych sformułowań74. 
Z czasem jednak opóźniona małopolska reformacja zaczynała 
się przeobrażać w protestantyzm radykalny75.

der Antitrinitarier-Forschung, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” 8, 1960, 
s. 421–436. [Zob. też L. Szczucki, Marcin Czechowic (1532–1613). Studium z dzie-
jów antytrynitaryzmu polskiego XVI wieku, Warszawa 1964; Faustus Socinus and 
His Heritage, red. L. Szczucki, Kraków 2005; Antitrinitarische Streitigkeiten. Die 
tritheistische Phase (1560–1568), red. I. Dingel, Göttingen 2013 (Controversia et 
Confessio. Theo logische Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Auswahledition, 9) 
– przyp. red.].

72 O 1555 r. zob. Franciszek Lismanino za listem kaznodziei Aleksandra Vitre-
lina skierowanym do niego, 15 IX 1555, w: Corpus Reformatorum..., t. 43, nr 2350. 
O Piotrze z Goniądza zob.: K. Górski, Studia nad dziejami polskiej literatury antytry-
nitarskej XVI w., „Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Filologicz-
nego” 68, 1949, nr 2; S. Kot, Pierre de Goniądz, premier apôtre des idées de Servet, 
w: Autour de Michel Servet et de Sébastien Castellion, wyd. B. Becker, Haarlem 
1953, s. 72–81. O związkach między nurtem antytrynitarskim i anabaptystycznym 
zob. G.H. Williams, Anabaptism and Spiritualism in the Kingdom of Poland and the 
Grand Duchy of Lithuania. An Obscure Phase of the Pre-History of Socinianism, w: 
Studia nad arianizmem, wyd. L. Chmaj, Warszawa 1959, s. 215–262.

73 D. Cantimori, Italienische Haeretiker der Spätrenaissance, tłum. W. Kaegi, 
Basel 1949; J. Jasnowski, Działalność antytrynitarzy włoskich w Polsce, w: Księga ku 
czci Oskara Haleckiego, Warszawa 1935, s. 55–80. [Zob. też L. Hein, Italienische Pro-
testanten und ihr Einfl uss auf die Reformation in Polen während der beiden Jahrzehnte 
vor dem Sandomirer Konsens (1570), Leiden 1974 – przyp. red.].

74 Na temat Biandraty zob. K. Górski, Studia..., s. 1–51.
75 O tym pojęciu zob. G.H. Williams, The Radical Reformation, Philadelphia 

[1962].
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Wówczas jednak walkę z ekspansją antytrynitarzy podjął Sta-
nisław Sarnicki. Był to kaznodzieja pochodzący, w odróżnieniu 
od większości kolegów po fachu, z rodziny szlacheckiej, a jego 
działania napędzała wybujała ambicja, popychająca go chwilami 
do hipokryzji, co w końcu dostrzegł nawet jego najwierniejszy 
zwolennik76. Stanisław Stadnicki, u którego Sarnicki sprawował 
urząd pastora, wypędził go z Niedźwiedzia, ponieważ kaznodzieja 
sprzeciwiał się naukom Włocha Franciszka Stancaro, snującego 
oryginalne spekulacje chrystologiczne. Wypędzony pastor odczuł 
na własnej skórze, jak łatwo wyższa szlachta ulega wymowno-
ści eksperymentujących intelektualistów. Być może to właśnie 
doprowadziło go do wniosku, że swój cel, czyli objęcie przy-
wództwa małopolskich pastorów, osiągnie jedynie dzięki auto-
rytetowi silniejszemu i stabilniejszemu niż szlacheccy trybuni.

Postawił na szwajcarskich teologów, których w 1561 r. popro-
sił o wsparcie w walce z mnożącymi się sektami, oraz na Jana 
Bonera, magnata powoli stającego się najważniejszą postacią 
świecką w protestanckim Kościele, dotąd zdominowanym przez 
bogatą i średnią szlachtę. Po śmierci Bonera w październiku 
1562 r. Sarnicki na własną rękę zwołał zjazd, który potępił Grze-
gorza Pawła, a wraz z nim całą grupę protestantów ciążących 
ku antytrynitaryzmowi, dla których Paweł był duchowym przy-
wódcą77. Sarnicki liczył zapewne na to, że protestanccy magnaci 
uczestniczący w pogrzebie Bonera poprą jego działania, ponie-
waż nie spodoba im się zejście z wydeptanej już ścieżki Szwaj-
carów. Rzeczywiście, zbór krakowski, opanowany przez wyższą 
szlachtę, najszybciej zgodził się z jego stanowiskiem. Kraków 
stał się ośrodkiem kalwińskiej ortodoksji, promieniującym na 
okoliczne tereny, gdzie od 1560 r. świeccy seniorzy rekrutowali 
się spośród magnaterii. 

76 Krzysztof Trecy do Heinricha Bullingera, 12 II 1570, w: Der Briefwechsel der 
Schweizer mit Polen..., s. 314. O Sarnickim zob. E.M. Wilbur, A History of Unita-
rianism..., t. 1, s. 307–325; S. Bodniak, Dwóch czy jeden Sarnicki?, „Reformacja 
w Polsce” 3, 1924, s. 26–31. [Zob. też H. Kowalska, J. Sikorski, Sarnicki Stanisław, 
w: PSB, t. 35, s. 217–223 – przyp. red.].

77 Na jego temat zob. Th. Wotschke, Gregor Pauli, „Zeitschrift für Brüder-
geschichte” 1920, s. 1–32; O. Bartel, Grzegorz Paweł z Brzezin. Studium z czasów 
reformacji w Polsce, „Reformacja w Polsce” 5, 1928, s. 12–31; K. Górski, Grzegorz 
Paweł z Brzezin. Monografi a z dziejów polskiej literatury arjańskiej XVI wieku, Kraków 
1929. [Zob. też H. Kowalska, J. Sikorski, Sarnicki Stanisław... – przyp. red.].
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Tu właśnie można by dopatrywać się przyczyny, dla której 
województwo krakowskie wyłamało się w 1565 r. ze stronnic-
twa egzekucyjnego78. Na tych terenach udział magnatów we 
własności ziemskiej był wyższy niż w pozostałej części regionu, 
i to tutaj magnaci, początkowo zaskoczeni sukcesami szlachty, 
szybko przegrupowali siły i zaczęli skutecznie sterować masami 
szlacheckimi. Widać to zarówno w ówczesnym życiu politycznym, 
jak i w strukturze Kościoła protestanckiego.

Większość pastorów oburzyła się, że Sarnicki stawia się ponad 
synodem, uprawnioną instancją kształtującą wyznanie, i opowie-
działa się za Pawłem, choć ten o wiele dobitniej niż dotychczas 
oświadczył, że Kalwin nie jest dla niego najwyższym autoryte-
tem. W ten sposób większa część inteligencji, z takim trudem 
skupionej wokół małopolskiego protestantyzmu, podążyła ku 
antytrynitaryzmowi. Podobnie zareagowała pewna część szlachty, 
a nawet poważani przywódcy, jak Stanisław Lasocki, Hieronim 
Filipowski czy Stanisław Cikowski. Niemniej większość prote-
stanckiej szlachty nie przekroczyła granicy wyznaczonej przez 
Szwajcarów, co wynikało być może także z rosnącego zaanga-
żowania magnatów zabiegających o konsolidację zboru. Sami 
antytrynitarze mówili o sobie ecclesia minor.

Po jednej stronie znalazła się mała wspólnota, która nie miała 
wprawdzie żadnego magnata, za to dysponowała sporą liczbą 
rzutkich intelektualnie kaznodziejów. Z drugiej strony pozostał 
większy Kościół, w którym magnateria odgrywała coraz większą 
rolę, zapewniając mu przetrwanie, zarazem jednak brakowało 
tam niezależnie myślących teologów79: te różnice społeczne mię-
dzy dwoma rozłamowymi skrzydłami małopolskiego protestanty-
zmu zaważyły na jego dalszym rozwoju. Antytrynitarzy nie ogra-
niczał autorytet synodów zdominowanych przez władzę świecką, 
tak więc z czasem coraz bardziej oddalali się od tradycyjnej 
chrystologii. Stworzyli swoistą mieszankę nurtów radykalnej 
reformacji: humanistyczna krytyka dogmatów wiązała się z sek-
ciarskim rygoryzmem etycznym oraz pogardą dla doczesności 
charakterystyczną dla anabaptystów. Uważali się oni za grupkę 

78 E. Zivier, Neuere Geschichte Polens..., s. 700.
79 Po raz pierwszy grupy te porównał Krzysztof Trecy w liście do Heinricha 

Bullingera, 1565, w: Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., s. 248.
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wybrańców i dystansowali od niemiłego Bogu sposobu życia kul-
tywowanego w społeczeństwie i państwie. Prawdziwy chrześci-
janin powinien wyrzec się miecza, nie tylko tego, którym toczy 
się wojny, ale i tego służącego do sprawowania sądów. Należący 
do zboru szlachcice powinni uwolnić swoich chłopów, ponieważ 
panowanie nad bratem i wyzyskiwanie go jest obyczajem pogań-
skim. Zaczęto nawet z coraz większym entuzjazmem myśleć 
o wczesnochrześcijańskiej wspólnocie własności – idąc w ślady 
wielu innych wcześniejszych ugrupowań chrześcijańskich80.

Dla braci wywodzących się ze szlachty oznaczało to rezygna-
cję z istotnych atrybutów własnego stanu: ze służby w wojsku, 
która miała uzasadniać przywileje szlacheckie; z urzędów pań-
stwowych, z którymi wiązało się przecież sprawowanie jurysdyk-
cji, a co więcej, również rezygnację z majątku, który był nagrodą 
za wojenne zasługi przodków, oraz odejście od pańszczyzny. Ta 
gałąź małopolskiego protestantyzmu, która rozwinęła się właśnie 
dzięki gospodarczym i politycznym ambicjom szlachty, przeobra-
ziła się w rękach nieszlacheckich teologów w ruch, który dążył 
raczej do konsekwentnego rozwijania wielkiej idei niż do uzyska-
nia politycznego znaczenia i domagał się radykalnego odwrotu 
od wszystkich szlacheckich dążeń.

W praktyce jednak zaledwie drobna część szlachty stosowała 
tak surowe kryteria, czynili tak na przykład Małopolanin Jan 
Przypkowski oraz Kujawianin Jan Niemojewski i ich najbliżsi 
zwolennicy. Szlachcice, którzy wraz z przedstawicielami wyższych 
warstw miejskich przewodzili świeckiej części zboru, z reguły 
pozostawali panami feudalnymi, w najlepszym razie starali się 
traktować swoich chłopów lepiej niż inna szlachta, katolicka bądź 
kalwińska81. Rezygnacja z udziału w państwie też nie była zbyt 
konsekwentna. Antytrynitarz Mikołaj Sienicki odgrywał nawet 
nadal znaczącą rolę na sejmach: ponieważ funkcja poselska nie 
wiązała się z jurysdykcją, dlatego też można ją było pogodzić 
z wytycznymi synodu. Większość szlacheckich członków zboru 

80 Zob. na ten temat: S. Kot, Ideologja polityczna i społeczna Braci Polskich zwa-
nych arjanami, Warszawa 1932. Na temat dyskusji o nauce społecznej antytrynitarzy 
zob. G. Schramm, Antitrinitarier in Polen 1556–1648..., s. 496–505.

81 W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w., 
Kraków 1959 (Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Historycznych. Prace Mono-
grafi czne, 3), s. 54–59.
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wcale nie rezygnowała w sposób konsekwentny z udziału w aktu-
alnych sporach politycznych. Stopniowo synody złagodziły też 
krytykę służby wojskowej. W rokoszu z 1606–1607 r. wzięło 
udział również wielu antytrynitarzy.

Jeśli już jednak polska szlachta należąca do obozu radykal-
nej reformacji angażowała się w sprawy „tego świata”, wówczas 
na ogół dawała się porwać trybunom spoza własnej wspólnoty 
religijnej, najczęściej kalwinistom, dopiero z czasem wytyczając 
własne cele. To jednak oznaczało, że osoby ambitne, niestro-
niące od życia politycznego, antytrynitaryzm raczej odstręczał niż 
przyciągał. Ecclesia minor bardziej przeszkadzała niż pomagała 
protestantom w osiągnięciu celów politycznych, jakie przed sobą 
postawili, czyli w rozwoju reformacji mimo oporu władcy i kleru, 
czy też walki o równouprawnienie dysydentów w państwie.

Osiągnięcie tego celu leżało na sercu zwłaszcza dwu magna-
tom, którzy szybko wysunęli się na czoło zboru kalwińskiego: 
Janowi Firlejowi, sprawującemu od 1562 r. urząd wojewody 
lubelskiego, oraz Stanisławowi Myszkowskiemu, wojewodzie 
krakowskiemu od 1565 r.82 Najpierw obaj dążyli do zjedno-
czenia obozu protestanckiego. Ostatnie, bezskuteczne zresztą 
próby nawrócenia antytrynitarzy na teologię szwajcarską, podjęto 
właśnie wskutek ich zabiegów: w 1564 r. pertraktacje odbyły 
się u Myszkowskiego, a w 1565 r. – u Firleja. Starali się oni 
przekonać króla do wydalenia z kraju zagranicznych wichrzy-
cieli – chodziło o włoskich antytrynitarzy – licząc, że położy to 
kres sekciarstwu. Edykt parczewski wydany 7 sierpnia 1564 r. 
był spełnieniem tych próśb. 

W 1565 r. zmarł Marcin Zborowski, co zwiększyło szanse na 
jedność protestantyzmu. Przekorny magnat póki żył, popierał 
zwolenników marginalnego teologa Franciszka Stancaro, nie 
dostrzegając konieczności zjednoczenia sił protestanckich. Syn 
Zborowskiego, Piotr, zręcznie zabiegał o powrót tej grupy do 
głównego nurtu reformacji. Małopolscy magnaci walnie przy-
czynili się do wielkiego sukcesu, jakim był synod generalny 
w Sandomierzu w 1570 r., na którym Kościoły braci czeskich, 

82 Na temat ich roli zob. O. Halecki, Zgoda sandomierska 1570 r., jej geneza 
i znaczenie w dziejach reformacyi polskiej za Zygmunta Augusta, Warszawa 1915, 
zwł. s. 16–17, 187–199.
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luteranów i kalwinistów nawzajem uznały swoją prawowierność. 
Porozumienie nie było jednak na tyle dogłębne, by pozwoliło na 
sejmie z 1570 r. przedstawić wyznanie wiary podpisane przez 
wszystkie grupy protestanckie (nawet przy wyłączeniu antytryni-
tarzy) i domagać się dla niego uznania ze strony państwa – a tak 
właśnie stało się w Czechach, gdzie powstała w 1575 r. Confessio 
Bohemica83. Niemniej już w 1572 r., wraz z pierwszym bezkró-
lewiem, pojawiła się wyjątkowa szansa na umocnienie pozycji 
politycznej protestantyzmu.

Zdawało się, że polscy kalwiniści wkroczyli w okres inter-
regnum dobrze przygotowani. Ich świecki przywódca Jan Fir-
lej – idący z nim ramię w ramię Myszkowski zmarł w 1570 r. 
– sprawował urząd marszałka wielkiego koronnego, a także 
krakowskiego starosty generalnego i wojewody. Kalwinistą był 
również wojewoda sandomierski Piotr Zborowski, a wojewoda 
lubelski Mikołaj Maciejowski sprzyjał protestantyzmowi i na 
łożu śmierci w 1574 r. przyjął komunię pod dwiema postaciami84. 
Jeśli więc chodzi o najwyższe urzędy małopolskie, uprawniające 
do miejsca w senacie, to zaledwie na jednym z nich, urzędzie 
kasztelana krakowskiego, zasiadał katolik, którego uważano 
za zwolennika starego Kościoła: kanclerz Walenty Dembiński. 
Pochodził ze średniej szlachty i był związany ze stronnictwem 
egzekucyjnym. Jest więc zrozumiałe, że początkowo przejawiał 
skłonności protestanckie, a jeden z jego synów przeszedł na kal-
winizm. Pod koniec panowania Zygmunta Augusta Dembiński 
zaczął jednak znowu występować jako gorliwy katolik, co czynił 
zapewne przez wzgląd na sprawowany wówczas urząd kanclerski 
i królewskiego dobroczyńcę85. Jedyny biskup urzędujący w Mało-
polsce, Franciszek Krasiński, podobnie jak Dembiński nie wywo-
dził się z magnaterii. Pochodził zresztą z Mazowsza, a ponieważ 
pełnił swoją funkcję od niedawna, nie zdążył się jeszcze nawet 

83 K. Völker, Consensus Sendomirensis, Confessio Bohemica und Union in Preu-
ßen, „Evangelische Kirchenzeitung. Organ des Pfarrervereins für Österreich” 38, 
1921, s. 13–16, 28–29, 40–41.

84 Jan Czermiński do Marcina Kromera, 13 III 1574, w: Starożytności historyczne 
polskie..., t. 2, s. 474. Na temat stanowiska Maciejowskiego w 1572 r. zob. Uchań-
sciana..., t. 5, s. 481–482.

85 O postawie religijnej Dembińskiego zob. A. Tomczak, Walenty Dembiński, 
kanclerz egzekucji (ok. 1504–1584), Toruń 1963 (Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, 67/2), s. 150–151.



70

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

zadomowić w Małopolsce: był człowiekiem mało popularnym 
i w okresie bezkrólewia nie mógł pozwolić sobie na antagoni-
zowanie szlachty, co więcej, brakowało mu nawet stanowczości 
w reprezentowaniu interesów Kościoła katolickiego. Prywatnie 
był bowiem usposobiony tolerancyjnie, co budziło niechęć jego 
własnych kanoników86.

Po śmierci Zygmunta Augusta powstało pytanie o podział 
władzy w okresie interregnum. Firlej powołał się wówczas na 
prawo marszałka wielkiego koronnego do zwołania obrad 
senatu – choć dotyczyło ono w zasadzie sytuacji, gdy król żył – 
i dążył do objęcia funkcji interrexa. W sierpniu 1572 r. wezwał 
szlachtę małopolską do Knyszyna, gdzie zmarł król. Firlej chciał, 
by w elekcji uczestniczyło jak najwięcej szlachty, która miała 
zrównoważyć potęgę biskupów i katolickich senatorów. Liczył 
na to, że połechce to ambicję szlachty i skłoni ją do posłuszeń-
stwa wobec jego poleceń. Elekcja miała się odbyć w okolicach 
Lublina, gdzie wpływy Firleja, który posiadał tam rozległe dobra, 
były szczególnie duże, a szlachta protestancka liczniejsza niż 
w innych częściach Polski.

Kandydatem Firleja był syn księcia Albrechta Hohenzollerna, 
Albrecht Fryderyk, po którym spodziewano się zjednoczenia 
Prus Książęcych z Koroną. Byłaby to więc elekcja luteranina, 
niosąca ze sobą korzyści polityczne również dla katolików. Gdy 
się okazało, że książę jest niezdolny do zasiadania na tronie, 
Firlej musiał zrezygnować z jego kandydatury i zaczął popierać 
innego luteranina, Jana III Wazę, który mógł budzić w Polsce 
sympatię, ponieważ jego żoną była siostra Zygmunta Augusta, 
Katarzyna Jagiellonka. Firlej energicznie dążył do realizacji tych 
projektów, okazał się więc dla polskich protestantów przywódcą 
politycznym wielkiego formatu, jakiego Małopolska miała już 
więcej nie oglądać. Jako jedyny realizował bardzo obiecującą 
koncepcję, która mogła dać Polsce protestanckiego króla, co 
pozwoliłoby przechylić szalę na korzyść reformacji.

Dlaczego nie udało się osiągnąć tego celu i szansa, jaką 
dawało pierwsze bezkrólewie, została wykorzystana jedynie 

86 W. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka. Dzieje bezkrólewia 1574–1575, Kraków 
1878, s. 36–37; T. Gostyński, Franciszek Krasiński. Polityk złotego wieku, Warszawa 
1938 (Studia Historico-Ecclesiastica, 4), s. 133–156.
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częściowo – oto pytanie, do którego będę jeszcze kilkakrotnie 
i w różnych kontekstach powracać, ponieważ porusza ono kwe-
stie o znaczeniu ogólnopolskim. Obecnie skupię się jedynie na 
punktach szczególnie istotnych dla Małopolski. Było tu zaledwie 
dwu magnatów gotowych – i zdolnych – do wykorzystania elekcji 
na korzyść obozu protestanckiego: marszałek wielki koronny 
oraz jego sojusznik – Mikołaj Mielecki, wojewoda podolski, wów-
czas jeszcze będący protestantem. Największy konkurent Firleja 
o wpływy w regionie, Piotr Zborowski, dążył do pokrzyżowania 
ich planów.

Wrogość między marszałkiem a Zborowskimi istniała już za 
życia ojca, a syn nienawidził go jeszcze bardziej za to, że Fir-
lej wyprzedził go w rywalizacji o prestiżowy urząd wojewody 
krakowskiego. Piotr Zborowski, choć był kalwinistą, nie cofał 
się przed układami z klerem, jeśli służyło to jego interesom, 
w czym szedł zresztą za przykładem ojca. Popierał kandyda-
turę prymasa Jakuba Uchańskiego na urząd interrexa i pomagał 
mu w budowaniu stronnictwa szlacheckiego. Od początku było 
jasne, że to stronnictwo nie poprze kandydatury protestanckiego 
Szweda. Nieodpowiedni z ich punktu widzenia był również arcy-
książę Ernest Habsburg, który przynajmniej dawałby nadzieję 
na łagodne traktowanie protestantów. Zborowski tak samo jak 
Firlej zdawał sobie sprawę z tego, że zabiegając o poparcie mas 
szlacheckich, trzeba wyjść naprzeciw ich ambicjom politycznym 
i każdemu szlachcicowi przyznać prawo do udziału w wyborach. 
W Małopolsce, na której Zborowski chciał się oprzeć, więk-
szość szlachty była przeciwna Habsburgowi. W pobliżu granicy 
z Czechami żywa była jeszcze pamięć o surowości, z jaką Ferdy-
nand I stłumił bunt w 1547 r. i obawiano się, że Habsburgowie 
również w Polsce zwrócą się przeciwko wolnościom szlacheckim. 
Ponieważ najzagorzalszymi zwolennikami Austrii byli magnaci, 
zwłaszcza litewscy, małopolska szlachta obawiała się, że zwycię-
stwo Habsburga doprowadzi do umocnienia władzy królewskiej 
i pozycji magnatów.

Masy szlacheckie miały opory wobec niemieckiego króla, 
który mógłby popierać wielkich i odbierać znaczenie mniej-
szym, co zaowocowało przychylnym nastawieniem szlachty do 
innego kandydata, Henryka Walezego. Włączył go do rozgrywki 
Zborowski, a zręczną dyplomacją popierał przysłany z Francji 
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biskup Jean Monluc. Zlekceważono ostrzeżenia, że beniaminek 
francuskiego obozu katolickiego po Nocy św. Bartłomieja ma na 
rękach krew hugenotów. Elekcja królewska dawała szansę na 
osiągnięcie bardzo różnych celów i szlachta małopolska – pod 
wpływem zabiegającego o jej poparcie Zborowskiego – zdecydo-
wała się na umocnienie swojej pozycji społecznej, rezygnując tym 
samym z możliwości rozwoju protestantyzmu na drodze wska-
zanej przez Firleja. Szlachcie wystarczyła obietnica, że Henryk 
złoży przysięgę, zobowiązując się do pozostawienia protestantów 
w spokoju oraz ukrócenia ewentualnych prześladowań.

Panowanie Francuza, a zarazem gorliwego katolika zakoń-
czyło się w sposób hańbiący dla jego zwolenników. Po zaled-
wie kilku miesiącach Henryk uciekł z Polski, aby wziąć udział 
w rywalizacji o tron francuski. Taki obrót spraw umocnił pozycję 
protestantów, nie doprowadził jednak do zasadniczych przeta-
sowań na arenie politycznej. Pewne znaczenie mogła mieć przy 
tym śmierć Firleja w kwietniu 1574 r., ponieważ to właśnie on 
miałby największe szanse na zmianę zapatrywań szlachty.

Wszystko poszło więc starym trybem, bez większych zmian 
w stosunku do pierwszej elekcji: zarówno w 1574/1575, jak 
i w 1587 r. większość małopolskiej szlachty opowiedziała się 
przeciwko kandydaturze habsburskiej. Duża część protestantów 
ponownie poparła gorliwych katolików, pomagając im w wygra-
niu wyborów: w 1575 r. królem został siedmiogrodzki książę 
Stefan Batory, a w 1587 r. elekcję wygrał Zygmunt III Waza, 
który nie przyjął luterańskiej wiary ojca, Jana III Wazy – zresztą 
proponowanego przez Firleja na tron polski – ale opowiedział się 
za katolickim wyznaniem matki, Katarzyny Jagiellonki. W naj-
ważniejszych momentach życia politycznego, jakimi były elekcje, 
religia nie odgrywała więc decydującej roli. Również w konfl ik-
tach lat 1587–1590, kiedy to habsburska opozycja buntowała 
się wobec Zygmunta III Wazy i jego kanclerza Jana Zamoy-
skiego, linie podziału wśród małopolskiej szlachty nie pokrywały 
się z granicami obozów religijnych87. Dopiero gdy po 18 latach 

87 Na ten temat zob. W. Urban, Skład społeczny i ideologia sejmiku krakowskiego 
w latach 1572–1606, „Przegląd Historyczny” 44, 1953, s. 309–331. Do tej analizy 
odwołuję się poniżej. [Zob. też E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie 
w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998; 
M. Rhode, Ein Königreich ohne König. Der kleinpolnische Adel in sieben Interregna, 
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próżnych nadziei uparci zwolennicy Habsburgów zrezygnowali 
z ich popierania, rozpoczęła się przebudowa sceny politycznej, 
w wyniku czego większa część szlachty protestanckiej skupiła się 
w stronnictwie opozycyjnym.

Wpłynęło na to wiele czynników. Po pierwsze kanclerz 
Zamoyski, który stał się głównym antagonistą Zygmunta III 
Wazy, po mistrzowsku umiał zapewnić sobie przychylność 
szlachty i połechtać jej ambicję. Przyłączenie się do niego zamiast 
do władcy stało się dla szlachty łatwiejsze także dlatego, że król, 
który był surowym katolikiem i miał wśród doradców jezuitów, 
po 1590 r. zgłosił jednoznaczny akces do kontrreformacji. Akty 
wandalizmu wymierzone w protestanckie świątynie – najdo-
tkliwsze dla Małopolan było to, że dochodziło do nich również 
w Krakowie – pozostawały bez konsekwencji, ponadto monarcha 
z roku na rok coraz częściej przyznawał ważne urzędy katoli-
kom. Zaostrzyło to nastroje opozycyjne wśród protestantów. 
Wiele wskazywało też na to, że Zygmunt III Waza zamierza 
rozbudować władzę centralną. Wolność szlachecka zdawała się 
zagrożona, na takie hasło dysydenci byli szczególnie wyczuleni. 
Ostatecznie większa część małopolskiej szlachty, powodowana 
różnymi motywacjami, znalazła się w obozie konfederacji.

W 1605 r. zmarł kanclerz Zamoyski i stronnictwo, które 
z jednej strony skonsolidował, ale z drugiej – ściśle kontrolował, 
zaczęło dążyć do otwartej konfrontacji z Zygmuntem III Wazą 
i jego zwolennikami. Była to ostatnia polityczna szansa małopol-
skich protestantów, tworzących główny trzon konfederacji. Do 
tego decydującego momentu dziejowego będę jeszcze kilkakrot-
nie wracał. W tej chwili chciałbym się przyjrzeć wydarzeniom lat 
1606–1607 z małopolskiego punktu widzenia.

Jak silny był protestantyzm w tym regionie? Dwie wizyta-
cje, jedna przeprowadzona w latach 1565–1570 oraz druga pod 
koniec stulecia, wykazały, że protestanci przejęli mniej wię-
cej co siódmy kościół88. Trzeba ponadto uwzględnić, że często

Wiesbaden 1997; A. Bues, Die habsburgische Kandidatur für den polnischen Thron 
während des 1. Interregnums in Polen 1572/1573, Wien 1983 – przyp. red.].

88 N. Ljubovič, Istorija reformacii..., s. 323; zob. też T. Glemma, Wizytacje diece-
zji krakowskiej z lat 1510–1570, „Nasza Przeszłość” 1, 1946, s. 43–96. Na synodzie 
w Piotrkowie w 1598 r. mowa była o 500 utraconych kościołach w diecezji kra-
kowskiej; zob. M. Morawski, Stan kościoła i duchowieństwa w Polsce (1578–1589), 
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właściciele danego terenu przestrzegali prawa i zezwalali kato-
lickim duchownym na dalszą działalność w kościele parafi alnym, 
jednocześnie zaś zbierali na swoim dworze środowisko kalwiń-
skie czy też antytrynitarskie dla regularnego lub okazyjnego 
odprawiania nabożeństw. To wyjaśnia, jakim sposobem w Mało-
polsce mogło być około 370 zborów protestanckich, w tym około 
setki antytrynitarskich i około 12 luterańskich, jeśli jednocześ-
nie 700  kościołów parafi alnych nadal pozostawało w rękach 
katolickich. Nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że nie wszystkie 
udokumentowane zbory istniały w tym samym czasie, możemy 
uznać, że w szczytowym okresie reformacji, czyli około 1570 r., 
na dwie do trzech parafi i katolickich przypadała jedna wspólnota 
protestancka.

Najbujniej protestantyzm rozwijał się w województwie lubel-
skim, gdzie nie sięgało ramię biskupa krakowskiego, a ton nada-
wała średnia szlachta, co nie zmieniło się nawet po wygaśnięciu 
ruchu egzekucyjnego. Tutaj było niemal tyle samo parafi i prote-
stanckich co katolickich, a protestanci stanowili wśród szlachty 
większość, może nawet bezwzględną89. Pojawiły się jednak rów-
nież tendencje przeciwne, zwłaszcza w województwie krakow-
skim, gdzie stary Kościół posiadał rozległe własności ziemskie. 
Stale postępowała również rekatolicyzacja magnaterii.

Zaledwie w kilku regionach można mówić o utrzymaniu się 
warunków korzystnych dla reformacji. Jednym z przykładów 
było księstwo oświęcimskie, gdzie sięgały wpływy protestanckich 
ośrodków śląskich. To samo można też przypuszczalnie powie-
dzieć o południowej części Kielecczyzny, choć w tym wypadku 
szczupłość przekazów źródłowych sprawia, że nie mamy pełnego 
obrazu. Jeszcze jednym takim obszarem byłaby południowo-
-wschodnia część województwa krakowskiego, gdzie kler i bogata 
szlachta nie miały aż tak dużej władzy, a bliskość protestanckich 
Moraw i Węgier również miała pewien wpływ. Na tym terenie 
protestantyzm jeszcze w latach osiemdziesiątych nie napotykał 

„Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 19, 1925, s. 10; a w: P. Skarga, Kazania 
przygodne, Kraków 1610, s. 408, pada w tym kontekście nawet liczba 600. Wydaje 
się, że liczby te są mocno przesadzone.

89 Zob. A. Kossowski, Protestantyzm w Lublinie i w Lubelskim XVI–XVII w., 
Lublin 1933 (Towarzystwo Nauk w Lublinie. Prace Komisji Historycznej, 2); 
H. Merczyng, Zbory..., s. 13.
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większych przeszkód. Katolicy mieli więc wszelkie powody ku 
temu, by obok terenów wokół Lublina właśnie Podkarpacie uwa-
żać za matecznik największej herezji90.

Jednak nawet tam, gdzie kontrreformacja czyniła niezaprze-
czalne postępy, obóz protestancki zachowywał silną pozycję, co 
pokazuje analiza listy uczestników sejmików województwa kra-
kowskiego w latach 1572–1606. W kolejnych sejmikach udział 
protestantów wynosił początkowo około 40% kalwinistów i 20% 
antytrynitarzy, by następnie stopniowo spaść do 45% ogółem. 
Wśród bogatej i średniej szlachty do 1606 r. przeważali, jak się 
zdaje, protestanci91. Tak chętnie powtarzana teza o szybkim 
upadku reformacji po śmierci Zygmunta Augusta nie daje się 
więc utrzymać dla Małopolski. Koresponduje to również z wyni-
kami analiz sytuacji w innych regionach. Jeszcze na początku 
nowego stulecia protestantyzm dysponował w najważniejszych 
obszarach Polski zapleczem, które mogło stać się punktem wyj-
ścia dla skutecznych działań politycznych.

W Małopolsce energiczne działanie było utrudnione, ponie-
waż wyraźnie skurczyło się grono magnackich przywódców refor-
macji. Już w 1560 r. wyznanie zmienił jeden ze Zborowskich, 
Andrzej. Jego bracia pozostali kalwinistami, ale Piotr zmarł 
w 1581 r., a dwaj inni przegrali w konfl ikcie z królem i kancle-
rzem: Samuel został w 1585 r. skazany na śmierć za zabójstwo 
i bunt, natomiast Krzysztof (podobnie jak Andrzej) opuścił kraj. 
Pozostał Jan, który mieszkał jednak w Wielkopolsce, poza tym 
w latach dziewięćdziesiątych stał się liderem grupy ortodoksyj-
nych luteranów, odrzucających porozumienie z kalwinistami92.

Nieobecność Zborowskich, gwałtowników nienadających się 
w gruncie rzeczy na rozważnych przywódców, była mniej dotkliwa 
niż fakt, że staremu Kościołowi udało się przeciągnąć na swoją 
stronę synów Jana Firleja, o którym mawiano, że pozyskał dla 
swej wiary więcej wyznawców niż wszyscy kaznodzieje razem 
wzięci93. Po śmierci ojca w 1574 r. jego pięciu synów otwarcie 

90 J.B. Boter, Theatrum świata wszystkiego, t. 4, Warszawa 1659, s. 116.
91 W. Urban, Skład społeczny..., s. 333.
92 Th. Wotschke, Johann Zborowski, „Aus Posens kirchlicher Vergangenheit” 4, 

1914, s. 1–22.
93 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego 1584, wyd. K.J. Turowski, Kraków 

1858, s. 496.
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opowiedziało się za katolicyzmem. Miejsce świeckiego przywódcy 
Kościoła kalwińskiego przypadło więc ich stryjowi, Mikołajowi 
Firlejowi94, który poszedł w ślady brata i zabiegał o powrót anty-
trynitarzy do obozu kalwińskiego, chcąc zjednoczyć siły reforma-
cji. Mikołaj Firlej zmarł w 1588 r., zanim jeszcze ukształtowały 
się nowe stronnictwa, mające zadecydować o losie protestantów. 
Na trzech zgromadzeniach szlachty małopolskiej, we wrześniu 
i lutym 1591 r. w Radomiu oraz w maju 1592 r. w Lublinie, mało-
polscy dysydenci protestowali przeciwko nadużyciom katolików, 
jednak ton nadawał nie żaden z miejscowych możnych, ale mazo-
wiecki magnat Stanisław Gostomski. Po jego śmierci w 1598 r. 
nadal zdarzali się pojedynczy magnaci, którzy nie ulegli pokusie 
przyłączenia się do triumfalnego marszu Kościoła papieskiego 
i – utrzymując swój status społeczny mimo nieprzychylności króla 
– opiekowali się małopolskimi protestantami. Można wymienić 
miejscowe rody Gorajskich i Rejów, a spoza Małopolski – Lesz-
czyńskich. Były to jednak pojedyncze przypadki.

W tej sytuacji nie dziwi, że małopolski protestantyzm ponow-
nie – jak w początkach swej działalności – zbliżył się do ruchu 
antymagnackiego, a jego przywódcami znowu stali się trybuni 
pochodzący z bogatej i średniej szlachty. Konfl ikt z władcą, 
coraz wyraźniejszy w latach dziewięćdziesiątych, był jednocze-
śnie próbą sił między szlachtą a magnaterią, która przeważnie 
trzymała stronę króla. Protestanckich szlachciców do opozycji 
przeciwko magnatom skłaniało również to, że większość tych 
ostatnich upatrywała korzyści w sojuszu z kontrreformacją. Rze-
czywiście, po 1590 r., kiedy władza Zygmunta III Wazy osta-
tecznie się ustabilizowała, król wynagradzał katolicką gorliwość 
nadaniami urzędów.

Jednak czas świetności szlacheckich trybunów już minął, a naj-
większy wpływ na masy szlacheckie zdobywał właśnie kanclerz 
Jan Zamoyski, który ze średniozamożnego szlachcica awansował 
na posiadacza ogromnego majątku. Zamoyski, choć był synem 
kalwinisty, szybko stanął po stronie Kościoła katolickiego. Jego 
przykład z pewnością zadecydował o tym, że w radykalizującym 
się stronnictwie szlacheckim po 1599 r. na plan pierwszy wysunęli 
się magnaci katoliccy: przedstawiciele szlacheckiej mniejszości, 

94 O M. Firleju zob. K. Lepszy w: Firlej Mikołaj, w: PSB, t. 7, s. 10–12.
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którzy zapewne uważali, że po części to z winy władcy pono-
szą porażkę w coraz ostrzejszej walce wielkich rodów o władzę. 
Ci  magnaci, wraz ze zmobilizowaną przez nich szlachtą kato-
licką, stanowili po 1599 r. dwie trzecie posłów z sejmików woje-
wództwa krakowskiego, które dotąd wysyłały na sejm jedynie
garstkę katolików95.

Doprowadziło to do dziwnej sytuacji: ruch polityczny popie-
rany przez większość kalwińskiej i antytrynitarskiej szlachty 
w Małopolsce, a przez katolików na ogół traktowany z dystan-
sem, miał przywódców w większości katolickich. Po śmierci 
Zamoyskiego ostoją opozycji stał się nawet zdeklarowany przy-
jaciel jezuitów, wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski, 
zatroskany tym, że większość jego zwolenników to protestanci, 
a katolicka reszta najczęściej głosi hasła antyjezuickie. Ostatecz-
nie sam Zebrzydowski dał się porwać antyjezuickim nastrojom, 
jednak nie czuł się z tym dobrze. Taki człowiek nie nadawał się 
na przywódcę w otwartej walce ze stronnictwem króla, do jakiej 
doszło w 1606 r. wraz z wybuchem rokoszu szlacheckiego.

Brak przywódcy, który byłby jednocześnie zaangażowanym 
protestantem i zdecydowanym politykiem, zapewne umniejszył 
szanse szlacheckiej rebelii (a tym samym protestantyzmu). Pro-
testanci nie mieli wprawdzie odwagi, by przywódcą ruchu opo-
zycyjnego uczynić swego współwyznawcę, niemniej zaostrzenie 
sytuacji politycznej pobudziło ich do obsadzania pomniejszych 
funkcji. Wśród posłów na sejm, których w 1606 r. wyłonił sejmik 
województwa krakowskiego, było pięciu protestantów i zaledwie 
jeden katolik. A to właśnie posłowie krakowscy dążyli wówczas 
do radykalnych rozwiązań. Zapewne początkowo katolicy sku-
pieni wokół Zebrzydowskiego starali się uzasadnić swoją domi-
nującą pozycję, stawiając szczególnie radykalne żądania96. Im 
dłużej jednak trwał rokosz, tym wyraźniej było widać, że to pro-
testanci aktywnie działają w opozycji i to oni decydują o kształcie 
ruchu. W relacjach współczesnych można dostrzec, jak wśród 
dysydentów rozpowszechnia się przekonanie, że nadszedł czas 
walki o zagrożoną religię – na przykład biskup Albert Baranowski 

95 W. Urban, Skład społeczny..., s. 333.
96 A. Strzelecki, Udział i rola różnowierstwa w rokoszu Zebrzydowskiego (1606–

–1607), „Reformacja w Polsce” 7/8, 1935–1936, s. 101–184 (zwł. s. 111, 119–120, 
161).
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opisuje, że heretycy z Krakowskiego zastawiają albo sprzedają 
połowę jedynej wioseczki, byle móc uczestniczyć w uzbrojeniu 
rokoszu97. Protestanci przegrali, ponieważ ich przeciwnicy byli 
o wiele silniejsi. 

Porażka w 1607 r. była dla protestantyzmu w Małopolsce 
ciosem dotkliwszym niż dla dysydentów z innych regionów. Do 
połowy XVII w. dotrwało zaledwie 40 zborów kalwińskich98, 
będących teraz wyspami w morzu coraz gorliwszego katolicy-
zmu. Małopolski Kościół protestancki tak mocno związał się 
z dążeniami politycznymi, że nie zdołał się już podnieść po klęsce 
rokoszu, w którym pokładał wielkie nadzieje. Jedynie nieliczni 
szlachcice wykazali gotowość do rezygnacji z intratnych urzę-
dów w imię wiary i życia w odosobnieniu. Najłatwiej z wielkimi 
nadziejami pożegnali się antytrynitarze, już od dawna szykujący 
się do losu wyklętej mniejszości. Ich miasteczko, Raków, roz-
kwitło. Mieściła się w nim słynna szkoła oraz drukarnia, której 
książki czytane były w całej Europie. Wielokrotnie wyrażano żal 
z powodu straty, jaką było dla Polski wygnanie antytrynitarzy 
w 1658 r. Nie można jednak zapominać również o rozsianych po 
Małopolsce kalwinistach, którzy w godzinie próby wykazali się 
surowością obyczajów i gorliwością wiary, jakiej często brakowało 
ich poprzednikom w szczytowym okresie polskiej reformacji99.

2. Ruś Koronna: regionalne odmienności 
w społecznym obrazie szlachty – różnorodność postaw 

wobec przełomu religijnego

Około roku 1550 r. dwa północno-wschodnie województwa 
Małopolski – sandomierskie i lubelskie – ogarnęła fala ostrych 
protestów przeciwko klerowi, które przetarły szlak reformacji. 
Jeszcze wcześniej zaś młody ruch protestancki rozprzestrzenił 

97 Tamże, s. 133.
98 H. Merczyng, Zbory..., s. 13. [Zob. też S. Tworek, Z zagadnień organizacji zbo-

rów kalwińskich w Małopolsce z XVI–XVII w., „Rocznik Lubelski” 8, 1965, s. 63–75; 
powtórzono w: tenże, Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego: 
(połowa XVI – połowa XVIII w.), Lublin 1970 – przyp. red.].

99 Na temat kalwińskiej szlachty w Małopolsce w XVII w. zob. M. Wajsblum, 
Ex regestro arianismi. Szkice dziejów upadku protestantyzmu w Małopolsce, cz. 1, 
„Reformacja w Polsce” 7/8, 1935–1936, s. 245–308.
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się poza wschodnią granicę regionu, do Przemyśla i Sanoka. 
Prawdopodobnie już w 1546 r. Stanisław Stadnicki udzielił schro-
nienia zbiegłemu z Krakowskiego księdzu Wojciechowi z Iłży, 
który następnie odprawiał w jego majątku w Dubiecku nabożeń-
stwa protestanckie. W 1547 r. Stadnicki oraz proboszcz Marcin 
z Opoczna zostali postawieni przed sądem biskupim w Przemyślu 
pod zarzutem herezji. W 1548 r. reformację zaprowadziło w swo-
ich dobrach dwóch magnatów: Jerzy Jazłowiecki w Jazłowcu na 
Podolu, które od wschodu graniczyło z Rusią Koronną, oraz 
Krzysztof Pilecki w Łańcucie. Pilecki nie stawił się na wezwanie 
biskupa, w związku z tym został w 1549 r. ekskomunikowany, 
a na Łańcut nałożono interdykt. W tym samym roku schronił się 
u Stadnickiego duchowny Jerzy Tobołka, który wygłaszał prote-
stanckie kazania, a inny ksiądz, Stanisław Orzechowski, bronił 
pewnego kapłana z diecezji krakowskiej, który zawarł związek 
małżeński. W 1550 r. Orzechowski ogłosił nawet, że ma zamiar 
pójść za przykładem Małopolanina. W tym samym czasie Marcin 
z Opoczna, po raz kolejny postawiony przed sądem, publicznie 
wyznał wiarę w idee reformacyjne. Biskup wtrącił go do wię-
zienia, jednak szlachta niezwłocznie go uwolniła. Kraj kipiał 
z oburzenia na duchowieństwo100.

Po 1546 r. na zachodnich obrzeżach Rusi Koronnej – a w poje-
dynczych przypadkach również na innych terenach – w każdym 
roku dochodziło do takich samych zawirowań jak w sąsiednim 
województwie krakowskim. Za każdym razem nowe idee docie-
rały na Ruś Koronną z okolic stolicy. Dwa regiony, między któ-
rymi od dawna istniały powiązania, w tym samym momencie 
i w podobny sposób otworzyły się na reformację, dając przy tym 
wyraz wzajemnej solidarności. Zanim przyjrzymy się biegowi 
wydarzeń, warto poznać nieco źródła tak bliskiego związku mię-
dzy Rusią Koronną a Małopolską.

Kazimierz Wielki zaczął w 1349 r. podbój zachodnich księstw 
starej Rusi, w czym poparła go szlachta z Małopolski, licząca 

100 W. Sarna, Biskupi przemyscy obrz[ądku] łac[ińskiego], t. 1, Przemyśl 1902, 
s. 153–157 (wiele przykładów zbuntowanych księży). O Stadnickim zob. m.in. 
J. Sawicki, Concilia Poloniae..., t. 8, s. 161–163. O Orzechowskim zob. tenże, Ori-
choviana..., t. 1, s. 264–279. [Zob. też K. Koehler, Stanisław Orzechowski i dylematy 
humanizmu renesansowego, Kraków 2006; P. Krzywoszański, Stanisław Orzechowski 
– ideolog demokracji szlacheckiej, Poznań 2010 – przyp. red.].
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na powiększenie swego stanu posiadania i władzy. Rzeczywiście 
król na nowo zdobytych terenach osadzał polskich starostów 
i wynagradzał ich pracę nadaniami dóbr ziemskich. Małopolska 
szlachta szczególnie energicznie domagała się odzyskania Rusi 
Koronnej, która po śmierci Kazimierza Wielkiego dostała się 
Węgrom. W 1387 r. polska władza wróciła na Ruś, a wraz z nią 
– zastępy szlachty szukającej ziemi101. W XVI w. elitę Rusi Czer-
wonej oraz sąsiadujących z nią terenów Rusi Koronnej: Chełma, 
Bełza i Podola, stanowili potomkowie przybyszy z Zachodu oraz 
rody ruskie, które spolonizowały się i przyjęły rzymski katoli-
cyzm. Wśród mieszkańców nadal przeważali prawosławni, ale 
tylko nieliczni zdołali wybić się ponad warstwę mieszczaństwa, 
chłopów i najniższej szlachty, stojącej w służbie znaczniejszych 
szlachciców. Na Rusi Koronnej sytuacja była więc zupełnie inna 
niż w ruskich posiadłościach Litwy oraz na Wołyniu i Ukrainie, 
gdzie pozostali prawosławni książęta i bojarzy.

Ruś Czerwona – którą omówię najpierw – była dla szlachty 
z centralnych terenów Korony obszarem ekspansji, co uwidocz-
niło się również w ustroju regionu. W 1435 r. dostosowano tutej-
sze prawo do polskiego. Od 1436 r. ruskie sejmiki odbywały się 
wedle wzoru polskiego: cztery w poszczególnych częściach Rusi 
Czerwonej i jeden wspólny dla całego regionu. Przy tym Prze-
myśl i Lwów, choć przodujące gospodarczo i politycznie, rzadko 
korzystały z możliwości zwołania odrębnego sejmiku, zamiast 
tego przeobrażając wspólny sejmik, którego siedzibą stała się 
Sądowa Wisznia, w podporządkowane sobie forum. W XVI w. na 
obradujące przed każdym sejmem zgromadzenie w Wiszni swo-
ich przedstawicieli wysyłał również Sanok. Tylko Halicz i Chełm 
zwoływały własne zgromadzenia, z powodu odległości dzielącej 
je od miejsca obrad sejmiku ogólnoruskiego102.

W życiu politycznym Korony Sądowa Wisznia plasowała się 
zaraz za miejscowościami, w których obradowała szlachta z Mało-
polski i Wielkopolski: Proszowicami, gdzie zjeżdżała się szlachta 

101 Zob. G. Rhode, Die Ostgrenze Polens. Politische Entwicklung, kulturelle Bedeu-
tung und geistige Auswirkung, t. 1, Köln–Graz 1955, s. 172–272.

102 H. Chodynicki, Sejmiki ziem ruskich w wieku XV, Lwów 1911 (Studia nad 
Historią Prawa Polskiego, 3); A. Prochaska, Wprowadzenie, w: Lauda wiszeńskie 
1572–1648, wyd. A. Prochaska, Lwów 1909. [Zob. też K. Mazur, W stronę integracji 
z Koroną: sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648, Warszawa 2006 – przyp. red.].
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krakowska, oraz Środą, gdzie spotykali się szlachcice z Poznań-
skiego i Kaliskiego. Znaczenie Wiszni wynikało również z tego, 
że szlachcie osiadłej na terenach kolonizowanych najczęściej 
dobrze się powodziło. Na terenach wokół Lwowa i Przemyśla, 
wiodących prym w polityce regionu, w zasadzie nie było drobnej 
szlachty103. Grunty podzieliła między sobą szlachta średnia oraz 
grupa rodzin magnackich, które pod względem bogactwa nie 
ustępowały wiodącym rodom Małopolski. Zamożność szlachty 
na Rusi Czerwonej umożliwiła rozwój ożywionego życia politycz-
nego, które – jak pokazuje przykład Mazowsza – nie udawało 
się tam, gdzie przeważała szlachta uboga, podatna wprawdzie na 
chwilowe zawirowania, ostatecznie jednak mało aktywna.

Na Rusi nie wytworzyła się jeszcze gospodarka folwarczna, 
którą uważa się za jedną z najważniejszych przyczyn politycz-
nego awansu średniej szlachty w Małopolsce. Ruś Czerwona 
jako jeden z ostatnich regionów przeszła na tę nowocześniejszą 
formę gospodarki rolnej. Zapewne dlatego że leżała na uboczu, 
z dala od chłonnych rynków wewnętrznych i szlaków wodnych 
wiodących za granicę, co nie sprzyjało uprawie zboża na sze-
roką skalę. Z kolei typowa dla Rusi hodowla bydła, którego 
część pędzono do Niemiec, najwyraźniej nie prowadziła do tak 
dogłębnych przemian sposobu gospodarowania jak uprawa roli. 
Tak więc w XVI w. właściwie nie było tu jeszcze podstaw, na któ-
rych mogłaby się oprzeć nowa świadomość polityczna szlachty, 
a Małopolanie wykazywali skłonność do patrzenia na ruskich 
pobratymców z góry. To zacofanie w stosunku do Małopolski 
nadrabiano w dużej części ścisłymi kontaktami, które sprawiły, że 
prądy intelektualne z wiodącego regionu Korony szybko trafi ały 
także na Ruś Czerwoną. Między rodami z obu regionów istniały 

103 Na temat stosunków społecznych zob. A. Jabłonowski, Historya Rusi połu-
dniowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1912; Polska XVI wieku pod 
względem geografi czno-statystycznym, t. 7/2: Ruś Czerwona, wyd. A. Jabłonowski, 
Warszawa 1895 (Źródła Dziejowe, 18/2); W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje 
na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. 1–2, Lwów 1904. [Zob. też: 
A. Janeczek, Udział szlachty w kolonizacji Rusi Koronnej: migracje rodów i ich nowa 
własność (XIV–XV w.). Próba ujęcia syntetycznego, w: Rody na Śląsku, Rusi Czerwo-
nej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe 
ustalenia, red. W. Zawitkowska, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 2010, s. 59–91; 
R. Trawka, Z dziejów migracji na Wschód. Stan i kierunki badań nad szlachtą Rusi 
Czerwonej w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, w: tamże, s. 92–130 
– przyp. red.].
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więzi pokrewieństwa, a w licznej grupie ziemian, posiadających 
majątki i tu, i tam, znajdziemy także przywódców małopolskiej 
szlachty. Za przykład niech posłużą Mikołaj Rej, który dwukrotnie 
reprezentował na sejmie Halicz, oraz trybun szlachecki, magnat 
Stanisław Stadnicki. Te powiązania zwiększyły siłę polityczną 
ruskiej szlachty, przyczyniły się również do rozprzestrzenienia 
protestantyzmu. Reja i Stadnickiego znajdziemy wśród założy-
cieli pierwszych zborów zarówno w Małopolsce, jak i na Rusi.

W przeciwieństwie do Małopolski, samoświadomość ruskiej 
szlachty nie opierała się na konfl ikcie z magnaterią. Wpraw-
dzie na Rusi Korona oddała w ręce prywatne tyle samo dóbr co 
w innych częściach kraju, jednak hasło executio legum sprawiło, 
że zagrożona poczuła się również średnia szlachta. Obawiano 
się bowiem utraty ziem nadanych przez władców, którzy bardzo 
potrzebowali rycerzy do obrony granic104.

Wspólny interes sprawił, że na Rusi relacje między magna-
terią i szlachtą były bardziej przyjazne niż w Małopolsce. Miało 
to, jak się zdaje, taki skutek, że w początkowej fazie reforma-
cji część magnatów szybciej niż w innych regionach pozbyła się 
oporów wobec ruchu, w którym ton nadawali szlacheccy trybuni. 
Kilku wielmoży uczestniczyło nawet w tworzeniu fundamentów 
reformacji na Rusi. Prócz Dubiecka, należącego do szlachec-
kiego przywódcy Stanisława Stadnickiego, wymieniono już dwa 
inne wczesne centra protestantyzmu: Jazłowiec i Łańcut, których 
właścicielami byli słynni magnaci: Jerzy Jazłowiecki i Krzysztof 
Pilecki. W połowie stulecia do reformacji przyłączył się jeszcze 
jeden magnat, Mikołaj Herburt105, a niedługo potem również inni 
wpływowi dostojnicy, na przykład kasztelan Sanoka Zbigniew 
Sienieński, wypędzony w 1565 r., i jego syn Jan; następnie Sta-
nisław Drohojowski, starosta, a od 1574 r. kasztelan Przemyśla; 
lwowski sędzia ziemski Paweł Tarło106; wojewoda ruski Mikołaj 
Sieniawski i jego syn, również Mikołaj, który został w 1576 r. kasz-
telanem Kamieńca, oraz Mikołaj Mielecki, od 1570 r. wojewoda 
podolski. Zebrał się więc pokaźny krąg wielmożów, w którym 

104 Zob. na ten temat A. Jabłonowski, Historya Rusi..., s. 257; A. Dembińska, 
Polityczna walka..., s. 110, 125–170.

105 R. Żelewski, Herburt Mikołaj, w: PSB, t. 9, Wrocław 1961, s. 44–45.
106 Th. Wotschke, Geschichte der Reformation in Polen, Leipzig 1911 (Studien 

zur Kultur und Geschichte der Reformation, 1), s. 55–56.
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dopiero kontrreformacja poczyniła wyrwy: w 1564 r. do starej 
wiary – choć na krótko – powrócił Sieniawski, w 1574/1575 r. na 
ten sam krok zdecydował się Mielecki, a w 1583 r. – Herburt107.

Szybkiemu rozprzestrzenianiu się reformacji sprzyjał nie tylko 
sojusz szlachty i magnaterii, ale również słaba pozycja biskupów. 
Na Rusi Czerwonej utworzone zostało w 1375 r. rzymskokato-
lickie arcybiskupstwo halickie (którego siedzibę przeniesiono 
niedługo później do Lwowa), a także biskupstwo przemyskie108. 
Nie zdołano jednak wyposażyć nowych przyczółków Kościoła 
w odpowiedni majątek. W pozostałych częściach kraju Kościół 
na ogół posiadał więcej ziemi niż Korona, jednak na Rusi Czer-
wonej miał w XVI w. zaledwie 3% ziem uprawnych, co stanowiło 
mniej niż jedną dziesiątą terenów, które, przynajmniej nominal-
nie, znajdowały się w ręku króla. Kapituła lwowska posiadała 
zaledwie 10 wsi, podczas gdy krakowska – aż 46!109 W połowie 
stulecia tutejszy arcybiskup należał do grona najmniej zamoż-
nych dostojników polskiego Kościoła. Ponieważ diecezja z reguły 
trafi ała w ręce dobrych pasterzy, sytuacja stopniowo się popra-
wiała. Nie zdołano jednak całkowicie zlikwidować rozdźwięku 
między wysoką pozycją w hierarchii kościelnej a ograniczonymi 

107 Na ogół dobrze poinformowany genealog Niesiecki podkreślał, że Sieniawski 
zmarł w 1569 r. jako protestant. W związku z tym H. Merczyng (Zbory..., s. 134, 
przyp. 1) uznał za niewiarygodną informację Commendonego (Listy, t. 1, s. 204, 
7 X 1564) o rekonwersji Sieniawskiego. To samo twierdzi jednak P.E. Giovannini, 
Relazione di Polonia 1565..., s. 191: „cattolico et riputato buon senatore”. Wpraw-
dzie mógł to być jednostkowy wypadek, ale można zakładać, że Sieniawski – po 
przejściowym powrocie do starego Kościoła – ponownie został protestantem. Na 
temat rekonwersji Mieleckiego zob. W. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka..., s. 153. 
O powrocie Mikołaja Herburta do katolicyzmu zob. nuncjusz Albert Bolognetti 
w: Monumenta Poloniae Vaticana. Series nuntiaturae Polonae, t. 6, wyd. E. Kuntze, 
Kraków 1938, s. 763–764. [Zob. też M. Plewczyński, Sieniawski Mikołaj h. Leliwa 
(1489–1569), w: PSB, t. 37, Warszawa–Kraków 1996, s. 123–130 (tu myląca uwaga 
na s. 128: „Przeszedł na protestantyzm, ale – wg Kaspra Niesieckiego – przed śmier-
cią powrócił na katolicyzm”); por. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 8, Lipsk 
1841, s. 344: przed śmiercią „oddaliwszy się od matki kościoła prawowiernego, z nią 
się nie pojednał”; H. Kowalska, Mielecki Mikołaj h. Gryf, w: PSB, t. 20, Kraków 
1975, s. 759–765; R. Żelewski, Herburt Mikołaj..., s. 447–449 – przyp. red.].

108 G. Rhode, Die Ostgrenze Polens..., t. 1, s. 283 n. [Zob. też T.M. Trajdos, 
Kościół Katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II 
Jagiełły: 1386–1434, t. 1, Wrocław 1983; S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej 
około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996; F. Kiryk, J. Krochmal, 
Stosunki wyznaniowe (1375–1500), w: Dzieje Przemyśla, t. 2, cz. 1, Przemyśl 2003, 
s. 155–200 – przyp. red.].

109 Polska XVI wieku pod względem geografi czno-statystycznym..., t. 7/2, s. 354.
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dochodami110. Wygląda na to, że w momencie pierwszego natar-
cia reformacji biskup przemyski znajdował się nawet w nieco 
lepszej sytuacji materialnej niż jego własny metropolita. Jednak 
również on był mniej zamożny, a tym samym słabszy, niż bogaty 
biskup krakowski, który dosyć szybko został skonfrontowany 
z postępującą w Małopolsce reformacją.

Dodatkowo biskup przemyski był w konfl ikcie nawet z własną 
kapitułą, choć przecież tak bardzo potrzebował jej aktywnego 
poparcia. W długim sporze, toczonym podczas urzędowania 
zmarłego w 1545 r. biskupa Stanisława Tarły, ostatecznie zwycię-
żyła kapituła. Energiczny następca Tarły, Jan Dziaduski, darem-
nie próbował przywołać do porządku kanoników, którzy zdą-
żyli się już rozsmakować w samodzielnych rządach111. W grupie 
krnąbrnych kanoników znalazł się Stanisław Orzechowski, który 
swego czasu podczas podróży na Zachód odwiedził również Wit-
tenbergę. W 1549 r. stał się prowodyrem przewrotu pałacowego, 
a tym samym najgroźniejszym przeciwnikiem biskupa112. Jeśli tak 
się miały sprawy w samej kapitule, to trudno było oczekiwać zdy-
scyplinowania od niższego kleru. W konsekwencji biskup Dzia-
duski musiał zmagać się jednocześnie z buntowniczą szlachtą 
i sporą grupą odszczepieńczych księży.

Do zaostrzenia konfl iktu przyczynił się sam Orzechowski, 
odznaczający się niezaprzeczalnym talentem do porywającej 
demagogii113. W odpowiednim momencie zapewnił sobie uznanie 
i poparcie ruskiej szlachty, z której sam pochodził. Na sejmiku 
w Wiszni w kwietniu 1550 r. rzucił biskupowi w twarz oświad-
czenie, że pewnego dnia zawrze małżeństwo. Następnie został 
posłem, aby reprezentować swoją sprawę na sejmie. W 1551 r. 

110 J. Fijałek, Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI: sam 
X. arcybiskup Paweł Tarło i mistrz Jan Trzciana kanonik-kaznodzieja katedralny, 
„Pamiętnik Literacki” 7, 1908, s. 421.

111 F. Pawłowski, Premislia sacra..., s. 262. [Zob. też J. Kwolek, Dziaduski Jan, 
w: PSB, t. 6, s. 71–73 – przyp. red.].

112 Na temat Orzechowskiego zob. L. Kubala, Stanisław Orzechowski i wpływ jego 
na rozwój i upadek reformacji w Polsce, Lwów 1906; T. Smoleński, Wczesna młodość 
Stanisława Orzechowskiego (1513–1532), „Przegląd Historyczny” 2, 1906, s. 203–221, 
352–361; H. Barycz, Studia włoskie Stanisława Orzechowskiego, w: Studia z dziejów 
kultury polskiej, red. H. Barycz, J. Hulewicz, Warszawa 1949, s. 209–231. [Zob. też 
K. Koehler, Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu... – przyp. red.].

113 Zob. na ten temat własny opis S. Orzechowskiego w jego Annales..., s. 51–55, 
71–85.
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pojął za żonę Magdalenę Chełmską, córkę ruskiego szlachcica, 
łamiąc przy tym złożoną wcześniej obietnicę, że ożeni się tylko 
za pozwoleniem papieża. Gdy został wezwany przed sąd biskupi, 
towarzyszyła mu cała świta szlacheckich zwolenników. Dziaduski 
nie zdecydował się na wydanie wyroku w obecności rozdrażnio-
nego tłumu.

Wyrok zapadł później, już poza procesem i obejmował 
unieważnienie małżeństwa, utratę benefi cjów oraz wygnanie. 
Orzechowski, przy gorliwym poparciu małopolskich i ruskich 
trybunów szlacheckich, wystąpił na różnych sejmikach, głosząc, 
że to, co go spotkało, zagraża wolności całej szlachty, a zatem 
narusza fundament Rzeczypospolitej. Skuteczność niezmordo-
wanego i zręcznie sobie poczynającego Orzechowskiego oka-
zała się tak duża, że starosta przemyski, wielmoża Piotr Kmita, 
nie odważył się na wypełnienie rozkazu króla, który polecił mu 
wykonać wyrok biskupi. Ostatecznie arcybiskup lwowski musiał 
obiecać, że ten przypadek zostanie raz jeszcze poddany pod roz-
wagę sejmu.

Uwzględniając to wszystko, łatwo dostrzec, że wśród biskupów 
polskich to hierarcha przemyski znajdował się w najtrudniejszym 
położeniu. Niemniej to właśnie Dziaduski z całą stanowczością 
podjął walkę, której inni, mniej gorliwi dostojnicy kościelni, naj-
częściej unikali. Pierwszy obszerny program polskiej kontrrefor-
macji – instrukcja kapituły krakowskiej dla delegatów na synod 
regionalny w czerwcu 1551 r. – zawierał słowa nagany skiero-
wane do większości polskich biskupów. Dziaduskiego natomiast 
spotkała pochwała za bycie czujnym pasterzem114. Był to biskup, 
który nie wywodził się z Rusi i nie był spokrewniony z okoliczną 
szlachtą, i rzeczywiście z całą stanowczością przeciwstawił się 
tutejszym trybunom115. Na sejmiku w grudniu 1551 r. nie cof-
nął się przed ekskomunikowaniem Stadnickiego i zażądał od 
państwa konfi skaty jego dóbr. Odpowiedzią była instrukcja dla 
posłów, mówiąca, że nie powinni na sejmie rozmawiać na żaden 

114 Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 ad annum 1795, 
t. 1, Kraków 1877, s. 480.

115 O Dziaduskim i jego następcy Herburcie zob. J. Kwolek, Odwoływanie herezji 
za biskupa przemyskiego Walentego Herburta. Z aktów konsystorskich w Przemyślu, 
„Reformacja w Polsce” 1, 1921, s. 258–265. Statuty kierowanego przez Dziaduskiego 
synodu z 1554 r., które ostro potępiają protestantów, zob. J. Sawicki, Concilia 
Poloniae..., t. 8, s. 164–170.
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inny temat, póki nie dojdzie do zniesienia kościelnej jurysdykcji 
nad osobami świeckimi. Determinacja ruskich posłów przyczy-
niła się zapewne do porażki episkopatu na sejmie w 1552 r.

Najwyraźniej więc Dziaduskiemu, tak zasłużonemu dla będą-
cego w opresji Kościoła, tym razem zabrakło wyczucia. Jego 
następca, urzędujący od 1560 r. Walenty Herburt, wytyczył sobie 
podobne cele, wybrał jednak odmienną taktykę. Herburt był 
potomkiem jednego z wiodących rodów magnackich Rusi Koron-
nej i w odróżnieniu od napływowego Dziaduskiego dążył do 
porozumienia z miejscową szlachtą. Chcąc obronić najważniejsze 
pozycje Kościoła, rzadko decydował się na wytaczanie proce-
sów i niechętnie korzystał z prawa do wzywania pomocy władzy 
świeckiej. Udawało mu się tłumić niepożądane tendencje innymi 
środkami, na przykład przez odbieranie protestantom prawa 
patronatu. Odszczepieńczych księży nakłaniał do powrotu siłą 
duszpasterskiej perswazji. Herburt był kolejnym już włodarzem 
diecezji przemyskiej, który zaskarbił sobie uznanie ważnych kato-
lików, na przykład nuncjusza Giovanniego Francesco Commen-
donego i pobożnego rektora Benedykta Herbesta116. Herburtowi 
udało się nawet to, o co daremnie zabiegał jego poprzednik: 
zawrócił sejmiki z antyklerykalnej i już mocno protestanckiej 
drogi, i umocnił wśród szlachty postawę katolicką.

Sprzyjało mu wiele czynników. Po pierwsze w jego wpływo-
wym rodzie znaleźli się gorliwi obrońcy sprawy katolickiej w oso-
bach Stanisława i Jana Herburtów. Wprawdzie inny Herburt, 
Mikołaj, był jeszcze w przeciwnym obozie, niemniej mamy do 
czynienia z rzadką jeszcze wówczas – czyli ok. 1560 r. – sytu-
acją, kiedy to energiczny biskup może cieszyć się poparciem 
podobnie myślących, możnych krewnych. Pomocna okazała się 
również postawa Piotra i Stanisława Barzich, potomków awan-
sującej rodziny szlacheckiej, którzy po początkowych waha-
niach ostatecznie opowiedzieli się po stronie katolickiej i dawali 
temu wyraz z całą stanowczością. Stanisław Herburt i Piotr 
Barzi jako jedyni świeccy senatorzy przeciwstawili się w 1563 r. 
ograniczeniu jurysdykcji kościelnej117. W 1565 r. pewien włoski 

116 Commendone, Listy, t. 2, s. 224 (1565); Benedykt Herbest w: F. Pawłowski, 
Premislia sacra..., s. 300, przyp. 3 (1566).

117 Źródłopisma do dziejów unii..., t. 2, cz. 2, 131–132; PSB, t. 1, Kraków 1949, 
s. 345–346; t. 9, Wrocław 1961, s. 450–453.
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obserwator przypisał duże znaczenie w kraju obu rodom, Her-
burtom i Barzim118.

Kościołowi sprzyjało również to, że na Rusi kwestia egzeku-
cji dóbr nie poróżniła szlachty i magnatów, w związku z czym 
świeccy wielmoże katoliccy nie utracili wpływów na lokalnych 
sejmikach. Na sejmie 1563/1564 r. posłowie i senatorowie ruscy 
wspólnie wystąpili przeciwko egzekucji dóbr koronnych.

Najskuteczniejszego obrońcę zagrożony Kościół znalazł 
w osobie tego samego Orzechowskiego, który niegdyś z taką 
gwałtownością zabrał się za niszczenie starego porządku. Zwrot, 
na jaki zdecydował się on w 1559 r. może wydawać się dosyć 
nagły, ale trzeba na niego spojrzeć w kontekście całej drogi 
duchowej Orzechowskiego. Był to jeden z nielicznych oryginal-
nych duchowych szlaków wytyczonych poza obozem antytryni-
tarskim. Nie odpowiada żadnym utrwalonym modelom, niemniej 
jest dla niniejszego wykładu istotny jako świadectwo specyfi ki 
omawianego obszaru.

Od strony matki Orzechowski był wnukiem prawosławnego 
duchownego i – z charakterystyczną dla siebie kategoryczno-
ścią – czuł się spadkobiercą dwu tradycji: polsko-katolickiej 
i rusko-prawosławnej119. Bolało go to, że Kuria Rzymska uważa 
prawosławnych za schizmatyków, których po nawróceniu na 
katolicyzm trzeba ochrzcić. Na Rusi, gdzie prawosławie było 
religią niższych warstw, nierzadko patrzyło się na to wyznanie 
z góry. Orzechowski, będąc prekursorem unii brzeskiej z 1596 r., 
przeciwstawiał takiej postawie godność Kościoła prawosławnego 
jako tego, który pozostał wierny postanowieniom pierwszych 
soborów. Według niego jedyną drogą rozwoju katolicyzmu na 
Wschodzie było uznanie prawowierności tych, którzy nie uważają 
papieża za swego ojca. Był zdania, że podziały między Kościołami 
wynikają nie tyle z zagadnień związanych z wiarą, ile z różnic 
w liturgii i organizacji kościelnej, a nierzadko jedynie z używania 
innych słów.

118 P.E. Giovannini, Relazione di Polonia 1565..., s. 187.
119 O stosunku Orzechowskiego do Kościoła wschodniego zob. O. Halecki, Od 

unii fl orenckiej do unii brzeskiej, t. 1, Lublin 1997, s. 197–216. [Zob. też A. Mirono-
wicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003, s. 217 
– przyp. red.].
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W kwestiach wiary Orzechowski doradzał prawosławnym 
pewne kompromisy. Można na przykład zrezygnować z Eucharystii
pod dwiema postaciami dla świeckich, ponieważ w Kościele 
ormiańskim (o którym słyszał od duszpasterzy opiekujących się 
zamieszkałymi na Rusi ormiańskimi kupcami) świeccy również 
otrzymują wyłącznie chleb120. W innej kwestii pozostał jednak 
nieugięty i żądał, by Kościół katolicki powrócił do wczesno-
chrześcijańskiej tradycji zachowanej na Wschodzie: w sprawie 
celibatu. Chodziło tu o jego osobisty problem. Otwarcie wyznał, 
jak bardzo cierpi z powodu bezżenności oraz konsekwencji, do 
jakich prowadzi jego witalna natura, szukająca sobie ujścia. Chęć 
zalegalizowania małżeństwa sprawiła, że zaczął paktować z pro-
testantami. Cały czas podkreślał jednak, że w kwestiach zasad-
niczych nie ma z nimi nic wspólnego. Jak napisał w 1548 r. do 
Jakuba Przyłuskiego: swoboda poglądów istnieje w nauce, ale 
nie w kwestiach wiary. Z kolei do Marcina Krowickiego napisał 
w 1551 r., że jeśli ten zaatakuje Kościół, naszą Matkę, będzie 
to oznaczało koniec ich przyjaźni121. Protestanci zarzucali mu, 
że znowu wstąpił w niego czart, którego na jakiś czas wypędziło 
małżeństwo. Orzechowski odpowiedział ostro: Zwingli najpierw 
rozerwał chleb i ciało, a potem Szwajcarię, za co słusznie spo-
tkała go śmierć. Biada tym, którzy idąc jego śladem, chcieliby 
podzielić Polskę. Posunął się nawet do stwierdzenia, że poddaje 
się jurysdykcji biskupa przemyskiego, choć jednocześnie miał 
nadzieję, że sobór uzna jego małżeństwo122. 

Tak się jednak nie stało. I tylko z tego powodu Orzechowski 
z coraz większą zawziętością występował przeciwko papieżowi, 
choć początkowo uznawał jego prymat. W 1558 r. wydał pamfl et 
(odznaczający się typową dla niego agresywnością), który można 
uznać za dokument przełomowy. Stwierdził w nim, że papież 
podkopuje władzę państwa za pomocą biskupów, ci bowiem 
tylko jego uznają za swego pana. Kościół katolicki powinien 

120 Stanisław Orzechowski do Marcina Kromera, 24 VIII 1556, w: S. Orzechow-
ski, Orichoviana..., t. 1, nr 68.

121 Stanisław Orzechowski do Jakuba Przyłuskiego, 1 VI 1548, w dedykacji do: 
S. Orzechowski, Diatribe Stanislai Orichovii Rutheni contra calumniam, ad Andream 
Miękicium, Tribunum et Equitem Ruthenum, Cracoviae 1548; tenże do Marcina 
Krowickiego (1551); zob. Stanisław Orzechowski do Mikołaja Oleśnickiego, 6 VIII 
1551, w: S. Orzechowski, Orichoviana..., t. 1, s. 385.

122 S. Orzechowski, Orichoviana..., s. 387, 389.
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wziąć przykład z prawosławia i całkowicie wycofać się z życia 
politycznego123.

W 1559 r. zmarł jednak wielki przeciwnik Orzechowskiego, 
papież Paweł IV. Na synodzie warszawskim zbuntowany kanonik, 
mimo wrogości biskupów, zyskał poparcie większości uczestni-
ków. Nowy nuncjusz, Bernardo Bongiovanni, dał do zrozumie-
nia, że zamierza postarać się o uznanie jego małżeństwa. Już 
w 1560 r. Orzechowski wystąpił jako orędownik władzy papie-
skiej. W 1561 r. pochwalił biskupa Walentego Herburta za to, 
że ten chroni Ruś przed herezją124. Dziesięć lat wcześniej uczynił 
z odrzucenia celibatu akt polityczny, teraz tak samo zachował 
się podczas ataku na protestantów. List do Mikołaja Radziwiłła 
„Czarnego”, w którym gani szwajcarskich mącicieli, przekazał 
przed wysłaniem staroście przemyskiemu i polecił wpisać do 
ksiąg grodzkich. Towarzyszyli mu wówczas wiodący katolicy 
Rusi: Stanisław i Jan Herburtowie, Jan Starzechowski, Stani-
sław Wapowski125. Napisaniem listu zajął się Orzechowski, będąc 
w gościnie u swego krewniaka, Walentego Orzechowskiego, 
przemyskiego sędziego ziemskiego, który także był zdeklaro-
wanym katolikiem oraz bodajże najpopularniejszym trybunem 
szlacheckim.

Kłótliwy Orzechowski pozostawał w kontakcie z magnatami 
i bogatszą szlachtą o podobnych poglądach i z pewnością przy-
czynił się do konsolidacji obozu katolickiego, do którego sam 
należał. Jednak jego niedozwolone małżeństwo sprawiło, że był 
sojusznikiem tyleż przydatnym, co kłopotliwym. W 1566 r., czyli 
tuż przed śmiercią, poważył się nawet na zgłoszenie postulatu, by 
sejmik w Wiszni zalecił swym posłom walkę na sejmie o prawa 
kleru. Wynik tego sejmiku był taki, że wśród wybranych posłów 
znalazło się tyle samo protestantów, co katolików126. 

123 S. Orzechowski, Explicatio iuramenti, quod Episcopi Regni Poloniae Papae 
praestare solent (1558), w: Humanizm i reformacja..., s. 395–399 i w „Oxford Slavonic 
Papers” 4, 1953 s. 46–66 (red. S. Kot).

124 Stanisław Orzechowski do Mikołaja Stadnickiego, 6 VII 1560, w: Huma-
nizm i reformacja..., s. 402–407; tenże do Stanisława Czarnockiego, 22 VI 1561, w: 
S. Orzechowski, Orichoviana..., t. 1, s. 529. 

125 S. Orzechowski, Orichoviana..., s. 538–539 (26 VII 1561).
126 Listy posłów ruskich za panowania Stanisława Augusta zob. w: L. Kolan-

kowski, Posłowie... W 1566 r. wybrani zostali: ze Lwowa Jan Sienieński (prote-
stant), S. Trębieński (prawdopodobnie katolik), z Przemyśla Walenty Orzechowski 



90

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

Tak więc po przełomowym 1550 r. kontrreformacja znalazła 
na Rusi skutecznych orędowników. Powstaje pytanie, w jakim 
stopniu przeszkodziła w dalszym rozprzestrzenianiu się prote-
stantyzmu. Niestety, najważniejsze dokumenty źródłowe – czyli 
protestanckie akta synodalne dla Rusi – uległy zniszczeniu, a roz-
proszonych świadectw nie udało się jak dotąd w wystarczającym 
stopniu zebrać i opracować. Odnośnie do rozwoju Kościołów 
protestanckich musimy więc poprzestać na hipotezach pilnie 
wymagających weryfi kacji.

Protestantyzm na Rusi Czerwonej to przede wszystkim kal-
winizm, nurt antytrynitarski był tu bowiem bardzo słaby. Kalwi-
niści zorganizowali się wedle wzoru małopolskiego jako dystrykt 
kościelny, któremu przewodniczył senior (zwany także superin-
tendentem)127. Większość zborów na tym terenie – udokumen-
towano ich 38 – znajdowała się w części zachodniej, na ziemiach 
przemyskiej i sanockiej. Tutaj protestanci stanowili może nawet 
większy procent ludności niż w województwie krakowskim. Nato-
miast w rejonach położonych na wschodzie, czyli na ziemiach 
lwowskiej i halickiej, na dziesięć parafi i katolickich przypadała 
zaledwie jedna protestancka128. Ta dysproporcja nie jest wyni-
kiem tylko i wyłącznie przypadkowości zachowanych źródeł, któ-
rych dla Rusi Koronnej jest bardzo mało. Świadczy o tym relacja 
z 1586 r., gdzie ziemię lwowską określono jako teren nietknięty 
herezją, a także sformułowania pojawiające się w małopolskich 
aktach synodalnych z 1589 r., gdzie kaznodzieja Jan z Drożowa 
nazwany jest posłem dystryktu ruskiego bądź przemyskiego129. 
Okolice stolicy regionu, czyli Lwowa, nie stały się więc kolebką 

i Jan Fredro (obaj katolicy), z Sanoka Stanisław Czarnocki i Mikołaj Sienieński
(protestant).

127 Zgromadzona przez Wacława Urbana kartoteka zborów dysydenckich 
w Małopolsce i na Rusi Koronnej (zob. s. 40, przyp. 2) wymienia dla Rusi Czerwo-
nej 38 zborów kalwińskich, 5 ariańskich, 3 luterańskie. Na temat tytułu duchownego 
seniora kalwińskiego zob. Akta synodalne, 1576: Jan Chocimowski, senior (synod 
generalny Sandomierz), w 1589 r. Albertus Episcopius, superintendent (synod gene-
ralny Sandomierz). [Nad tytułem superintendenta dysputowano w Małopolsce już 
w latach sześćdziesiątych; zob. Akta synodów różnowierczych..., t. 2, s. 74: synod 
w Pińczowie (25–27 I 1561) – przyp. red.].

128 H. Merczyng, Zbory..., s. 44–82.
129 H. Spannocchi, Relatione […] delle cose di Polonia intorna alla religione et 

dell’attioni del signor Cardinale Bolognetti […] 1586, wyd. J. Korzeniowski, w: Scrip-
tores rerum Polonicarum..., t. 15, s. 275; Akta synodów różnowierczych...: synod pro-
wincjalny we Włodzimierzu w 1589 r.
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protestantyzmu, choć tak właśnie było w małopolskim Krakowie 
i wielkopolskim Poznaniu130.

Można więc przypuścić, że aktywizacja sił katolickich w die-
cezji przemyskiej, choć nie zdołała wyprzeć protestantyzmu 
z zajętych już przyczółków na zachodzie, to jednak w dużym 
stopniu zapobiegła jego dalszemu rozprzestrzenieniu na wschód. 
Gorliwi lwowscy arcybiskupi, jak Paweł Tarło (1561–1565) czy 
Jan Dymitr Solikowski (1583–1604), z pewnością przyczynili 
się do stłumienia i osłabienia reformacji131. Pomógł im w tym 
zapewne niższy stopień rozwoju gospodarczego i mniejsza doj-
rzałość polityczna szlachty we wschodniej części Rusi Czerwonej. 
Wyciszenie reformacji na ziemi lwowskiej i halickiej było przede 
wszystkim skutkiem energicznego oporu katolickiego oraz sprzy-
jających mu okoliczności, co odróżnia te tereny od pogranicza 
litewsko-moskiewskiego, gdzie wpływy protestantyzmu po pro-
stu były mniejsze z powodu oddalenia od głównych ośrodków 
reformacji. Jedno spojrzenie na sąsiednią Ruś Koronną pozwala 
to potwierdzić, ponieważ tutaj protestantyzm odnosił sukcesy 
właśnie na wschodzie, gdzie sprzyjały mu struktury społeczne, 
a przeciwstawne nurty były słabe.

Na wschód od Rusi Koronnej leżało Podole132, którego 
kościelnym administratorem był biskup rezydujący w Kamieńcu. 
Przed przyłączeniem Kijowa do Korony był to najmniej zamożny 
polski hierarcha kościelny i to zapewne szczupłość dochodów 
sprawiała, że na ogół przebywał on poza diecezją. W latach 
1546–1562 urząd ten piastował Leonard Słończewski, który 
wprawdzie przeobraził się z nieprzejednanego krytyka starego 
Kościoła w jednego z jego najgorliwszych obrońców, nie był 
jednak wystarczającą przeciwwagą dla nowej wiary. Na stronę 
reformacji dosyć szybko przeszły dwa z pięciu wiodących rodów 
magnackich Podola: Sieniawscy oraz Jazłowieccy, którzy – jak 
już wiemy – wprowadzili w 1548 r. w Jazłowcu protestanckie 

130 O problemie, dlaczego w tym mieście protestantyzm tak szybko zanikł, zob. 
mój artykuł: Lemberg und die Reformation, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” 
11, 1963, s. 343–350.

131 O tym ostatnim zob. W. Nehring, O życiu i pismach Jana Dymitra Solikow-
skiego, Poznań 1890. [Zob. też E. Kotarski, B. Kumor, Solikowski Jan Dymitr h. Boń-
cza, w: PSB, t. 40, Warszawa–Kraków 2000–2001, s. 282–289 – przyp. red.].

132 Zob. L. Białkowski, Podole w XVI wieku. Rysy społeczne i gospodarcze, War-
szawa 1920, zwł. s. 14.
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nabożeństwa. O Stanisławie Chrząstowskim, kaznodziei woje-
wody podolskiego Jerzego Jazłowieckiego, mówiono, że roz-
niósł kalwińską zarazę po całym Podolu133. Mikołaj Mielecki, 
który w 1570 r. objął urząd wojewody po Jazłowieckim, zapewne 
również sprzyjał reformacji, przynajmniej do momentu rekon-
wersji na katolicyzm w okresie pierwszego bezkrólewia. Owo-
cem wcześnie rozpoczętej misji gorliwego kaznodziei, wspie-
ranego przez potężnych magnatów, było dziewięć zborów 
kalwińskich134. To pokaźna liczba w regionie, gdzie dominowała
tradycja prawosławna.

Warunki jeszcze korzystniejsze dla reformacji panowały 
w dwu byłych księstwach ruskich, które przylegały do ziemi 
lwowskiej od północy i podlegały wpływom zachodnim: cho-
dzi o województwo bełskie i ziemię chełmską. Przyjrzyjmy się 
bliżej temu drugiemu, ważniejszemu obszarowi. Stary Kościół 
znajdował się na tym terenie w trudnej sytuacji materialnej135, 
a jego przywódcy działali w sposób niezdecydowany, w związku 
z czym nie zdołali skutecznie przeprowadzić kontrreformacji. 
Wśród biskupów chełmskich próżno by szukać osób pokroju 
Jana Dziaduskiego czy Walentego Herburta. Co więcej, w szczy-
towym okresie reformacji urząd ten pełnili hierarchowie bardzo 
przychylni protestantyzmowi136. Stary Kościół nie mógł też liczyć 
na wsparcie magnackie, ponieważ na tych terenach nie wykształ-
ciła się wielka własność ziemska. Dominowała średnia szlachta, 
a kilka zamożniejszych rodów pozostawało z nią w ścisłym soju-
szu. Tutejsza szlachta, zarówno pod względem ekonomicznym, 
jak i politycznym, była bardziej dojrzała niż ruska, co sprzyjało 
upowszechnieniu reformacji137. Ziemie były tu żyzne, zwłaszcza 
w okolicach Chełma i Krasnegostawu. Lubelski rynek chłonął 

133 N. Ljubovič, Istorija reformacii..., s. 80, przyp. 2. W 1560 r. Chrząstowski 
nawiązał kontakt z małopolskimi kalwinami; zob. relację delegacji braci czeskich 
z obradującego w Książu synodu prowincjalnego w: Akta synodów różnowierczych..., 
t. 2, s. 81.

134 H. Merczyng, Zbory..., s. 44–82, passim.
135 W 1563 r. posiadłości chełmskiego biskupa były tak ogołocone przez kró-

lewskich najemników, że potrzebował on wsparcia, by móc chociaż przez tydzień 
uczestniczyć w sejmie; zob. Uchańsciana..., t. 3, s. 44.

136 1546–1550: Jan Drohojowski; 1550–1551: Jakub Uchański.
137 O stosunkach społecznych sejmiku ziemi chełmskiej zob. S. Grzybowski, 

Mikołaj Sienicki – Demostenes sejmów polskich, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 
2, 1957, s. 91–132.
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zboże i drewno, które można było transportować Wieprzem. 
Wszystko to sprawiło, że już pod koniec XVI w. zaczęły się na 
tych terenach rozwijać folwarki wedle wzoru małopolskiego. 
W parze z rozwojem ekonomicznym szedł polityczny. W poło-
wie XVI stulecia samorządność szlachecka była tu zakorzeniona 
mocniej niż na innych terenach138.

Rozwojowi reformacji sprzyjało również to, że w sąsiednim 
województwie lubelskim, gdzie wpływy biskupa krakowskiego 
były słabe, większość szlachty przeszła na protestantyzm. Pro-
testanci z Lublina, Chełma i Bełza stworzyli w 1560 r. wspólny 
dystrykt kościelny, pokazując w ten sposób, że czują się bliżej 
związani z Małopolską niż z Rusią Czerwoną. Dopiero w 1599 r. 
Bełz stał się samodzielnym dystryktem, a następnie przyłączył 
do protestanckiego Kościoła ruskiego. Chełm pozostał jednak 
przy Lublinie139.

Korzystne okoliczności przyczyniły się do sukcesu reformacji 
w północnej części Rusi Koronnej. W 1552 r. wysłannicy szlachty 
chełmskiej i bełskiej wraz z przedstawicielami małopolskiego 
województwa sandomierskiego przecięli w Radomiu drogę 
orszakowi królewskiemu zmierzającemu na Litwę. Przedstawili 
władcy postulaty ograniczenia jurysdykcji biskupiej. Zapowie-
dzieli jednocześnie, że w razie nieuwzględnienia tego dezyderatu 
przyjmą na sejmie postawę ostro antyklerykalną140. Szlachta nie 
poprzestała jednak na protestach przeciwko katolickiemu ducho-
wieństwu. Liczba nowych zborów kalwińskich szybko osiągnęła 
w województwie bełskim wartość równą jednej czwartej – a na 
ziemi chełmińskiej połowy – liczby parafi i katolickich istniejących 
przed reformacją. W żadnej innej części kraju protestantyzm nie 
zdobył tak dużych wpływów141.

138 A. Prochaska, Z dziejów samorządu ziemi chełmskiej, „Przegląd Historyczny” 
6, 1908, s. 33–49, 155–172, 306–321; W. Hejnosz, Lauda sejmikowe chełmskie, „Spra-
wozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 15, 1935, s. 34–38. [Zob. też J. Ter-
nes, Sejmik chełmski za Wazów (1587–1668), Lublin 2004; R. Kozyrski, Sejmik 
szlachecki ziemi chełmskiej 1648–1717, Lublin 2006 – przyp. red.].

139 A. Węgierski, Prolegomena generalia zu den kleinpolnischen Synodalproto-
kollen, w: Akta synodów różnowierczych..., t. 1, s. 1–5; Synod okręgu lubelskiego, 
Kryłów 1599.

140 A. Lubieniecki, Poloneutichia, red. A. Batowski, Lwów 1843, s. 39 n. [tłum.: 
Poloneutychia, oprac. A. Linda, M. Maciejewska, J. Tazbir, Z. Zawadzki, Warszawa–
–Łódź 1982, cz. 1, s. 49 – przyp. red.].

141 H. Merczyng, Zbory..., s. 13.
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Z pewnością przyczynił się do tego aktywny udział chełmian 
w życiu politycznym szlachty. Jednym z nich był Mikołaj Sienicki, 
wymowny trybun szlachecki, zajmujący od 1550 r. eksponowane 
miejsce w ruchu egzekucyjnym. Przyłączył się do protestantów 
późno, bo prawdopodobnie dopiero po 1555 r.142, niemniej jego 
krok pokazuje ścisły związek między aktywizacją polityczną 
szlachty a sukcesami reformacji.

Protestantyzm potrafi ł wyciągnąć korzyści z aktywności poli-
tycznej szlachty nawet wtedy, gdy rekonwertyta Jan Zamoyski pod-
czas pierwszego bezkrólewia przeobraził szlachtę z ziemi chełm-
skiej (gdzie znajdowało się należące do niego miasteczko Zamość, 
przekształcone w twierdzę) oraz województwa bełskiego (gdzie 
był starostą) w rzeszę swoich najwierniejszych zwolenników143.

Antagonizm między nim a Zygmuntem III Wazą, wywołany 
przede wszystkim odmiennym nastawieniem do Habsburgów, 
dynamizował politykę, która w rodzinnych stronach Zamoyskiego 
spotkała się ze szczególnym poparciem i utwierdzała dysydentów 
w ich postawie. Zwolennicy zmarłego w 1605 r. Zamoyskiego 
stanowili większość wśród prowodyrów wybuchłego rok póź-
niej rokoszu. Bunt był ostatnią polityczną szansą protestantów, 
a szlachta z północnej części Rusi Koronnej uczestniczyła w nim 
równie entuzjastycznie jak małopolska. Pokonany Zebrzydowski 
schronił się w Zamościu. Z pewnością ważnymi postaciami roko-
szu byli zdeklarowani katolicy, jak Mikołaj Uhrowiecki, jednak 
decydujące znaczenie w grupie konfederatów z Chełma i Bełza 
przypadło elementowi protestanckiemu, choćby w osobie Pawła 
Orzechowskiego144.

Tymczasem południe, czyli Ruś Czerwona, poszło inną drogą. 
Nie tylko z powodu sukcesów kontrreformacji, ale także dlatego 
że mniejsze były tu wpływy Zamoyskiego. Wprawdzie w 1597 r. 

142 S. Grzybowski, Mikołaj Sienicki – Demostenes..., s. 123. [Zob. też A. Sucheni-
-Grabowska, Sienicki Mikołaj h. Bończa, w: PSB, t. 37, s. 155–162 – przyp. red.].

143 Zob. A. Strzelecki, Udział szlachty ziemi chełmskiej w rokoszu Zebrzydow-
skiego, w: Księga pamiątkowa ku czci profesora dra Wacława Sobieskiego, t. 1, Kraków 
1932, s. 266–303.

144 O tym potomku rodziny Orzechowskich osiadłych w ziemi lubelskiej i chełm-
skiej (herbu Rogala), którzy prawdopodobnie nie byli spokrewnieni z Orzechow-
skimi z ziemi przemyskiej (herbu Oksza), zob. S. Tworek, Działalność polityczna 
i reformacyjna Pawła Orzechowskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 4, 1959, 
s. 89–112.
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chełmscy posłowie zażądali gwarancji bezpieczeństwa dla nieka-
tolików (w tym wypadku chodziło zwłaszcza o prawosławnych), 
zatem również na sejmiku w Wiszni dysydenci zaczęli docho-
dzić swoich praw145. Co więcej, pod koniec 1604 r. panowała 
tu jeszcze równowaga między rojalistami a opozycją146. Jednak 
w 1606 r., gdy nadeszła pora na podjęcie decyzji, wezwanie do 
rokoszu wywołało niewielki oddźwięk wśród tutejszej szlachty147. 
Zwołane w Wiszni w czerwcu 1606 r. zgromadzenie posłało do 
Sandomierza posłów z wiadomością, że Ruś Czerwona nie stawi 
się z ważnych przyczyn. Słyszano jakoby, że przeciwnicy króla 
werbują zagraniczne wojska – miało chodzić o Węgrów – a co 
więcej, niektórzy z nich wypowiedzieli posłuszeństwo władcy. 
A przecież z królem trzeba się dogadać pokojowo, tak jak czy-
niły to pokolenia wcześniejsze148. Niemal cała szlachta na tych 
terenach była katolicka, podobnie jak wielmoże, w rodzaju woje-
wody ruskiego Stanisława Gulskiego, których pozycji nie osłabiły 
antymagnackie nastroje i którzy najczęściej pozostali sprzymie-
rzeńcami Zygmunta III Wazy. Ruś Czerwona nie była dla kon-
federacji podatnym gruntem; wręcz przeciwnie, na pograniczu, 
gdzie nieustanne zagrożenie ze strony Tatarów kazało postrzegać 
ład wewnętrzny jako dobro najwyższe, władza królewska miała 
wielu zdecydowanych zwolenników. Doszło tutaj do jedynego 
w swoim rodzaju odwrócenia frontów, ponieważ do rokoszu 
przyłączyli się niemal wyłącznie magnaci – Stanisław Stadnicki, 
Jan Feliks Herburt i Jakub Sienieński: ludzie, którzy uważali, 
że z powodu wyznania kalwińskiego król traktuje ich gorzej niż 
innych. Śladów solidarności z postanowieniami lubelskimi można 
by się najprędzej doszukać wśród szlachty ziemi sanockiej, czyli 
w zachodniej części Rusi Koronnej, zamieszkiwanej przez pro-
testantów i mniej zagrożonej tatarską agresją149. 

Na koniec przyjrzymy się jeszcze krótko wyjątkowej sytu-
acji na Wołyniu. Obszar ten, graniczący od wschodu z ziemią 

145 Lauda wiszeńskie..., s. 100 § 11.
146 A. Strzelecki, Sejm z roku 1605, Kraków 1921, s. 58.
147 A. Prochaska, Województwo ruskie wobec rokoszu Zebrzydowskiego, „Prze-

wodnik Naukowy i Literacki” 36, 1908, s. 769–780, 872–882, 961–982, 1057–1082; 
J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce (1606–1609). Studium z dziejów walki 
przeciw kontrreformacji, t. 1: Od Stężycy do Janowca, Wrocław 1960, s. 237–241.

148 Lauda wiszeńskie..., s. 100, § 11.
149 J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 240.
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chełmską i Bełzem, został na sejmie lubelskim w 1569 r. ode-
rwany od Litwy i przyłączony do Korony wraz z należącymi do 
Wielkiego Księstwa częściami Ukrainy150. Wołyń stanowił część 
Litwy, ale w zasadzie żył własnym życiem, ponieważ rozległe 
bagna oddzielały go od reszty księstwa. Pod wieloma względami 
był bliżej związany z Rusią Koronną, która również uczestniczyła 
w obronie przed Tatarami. Niemniej stosunki społeczne przy-
pominały, że jest to fragment Rusi należący do Litwy. Jedna 
trzecia ziem uprawnych znajdowała się w posiadaniu jednej tylko 
rodziny, Ostrogskich; również jedną trzecią posiadała wspólnie 
grupa innych rodów magnackich: Zbaraskich, Wiśniowieckich, 
Sanguszków, Czartoryskich, Koreckich i Radziwiłłów. Niektórzy 
z zamożnych ziemian, jak Mikołaj Radziwiłł „Czarny”151 i woje-
woda wołyński Andrzej Wiśniowiecki, będący jednym z sygna-
tariuszy powołanego w 1570 r. krakowskiego synodu, utorowali 
drogę protestantyzmowi, który dzięki nim dotarł także na te 
rubieże. Przeciwnik Iwana IV, kniaź Andrzej Kurbski, któremu 
udzielono tu azylu, z przerażeniem opisywał w 1564 r., że Wołyń 
otwiera się na luteranizm i inne sekty152.

Niemniej, inaczej niż na litewskiej Rusi, tutaj część prawo-
sławnych wielmożów oparła się fali protestantyzmu. Zwłaszcza 
niekoronowany król Wołynia, Konstanty Ostrogski, począwszy 
od lat pięćdziesiątych starał się dopomóc mocno podupadłej Cer-
kwi poprzez hojne fundacje, a po 1580 r. zakładał również szkoły 
i drukarnie153. Zabiegając tak gorliwie o prawosławną oświatę, 
czuł się zmuszony do skorzystania z pomocy protestantów.

150 O. Halecki, Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 
1569, Kraków 1915; tenże, Dzieje Unji Jagiellońskiej, t. 2, Kraków 1920 (reprint: 
Warszawa 2013), s. 230 n., 275–317; S. Kutrzeba, w: Polska i Litwa w dziejowym 
stosunku, Warszawa 1914, s. 620–636.

151 Zgodnie ze świadectwem nuncjusza Commendonego (1564) kaznodzieja 
Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” wprowadził protestantyzm na Wołyniu; zob. Com-
mendone, Listy, t. 1, s. 204.

152 Skazanija knjazja Kurbskago, t. 1, Petersburg 1868, s. 84. Na temat dziejów 
reformacji na tych terenach zob. A. Kossowski, Zarys dziejów protestantyzmu na 
Wołyniu w XVI–XVII, „Rocznik Wołyński” 3, 1933, s. 233–260.

153 K. Lewicki, Książę Konstanty Ostrogski a Unja Brzeska 1596 r., Lwów 1933 
(Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 2/11/1), s. 48–50. [Zob. też 
T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski: ok. 1524–1525–1608: wojewoda kijowski 
i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997; tenże, Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 
2002; tenże, Konstanty Wasyl Ostrogski wobec katolicyzmu i wyznań protestanckich, 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 40, 1996, s. 17–36 – przyp. red.].
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Chodziło zwłaszcza o grupę najżywszą intelektualnie, czyli anty-
trynitarzy, którzy rozprzestrzenili się na Wołyniu po 1572 r. 
dzięki wsparciu potężnego mecenasa, Władysława Zbaraskiego, 
a następnie po 1575 r. dzięki działalności zbiegłego z Moskwy 
Teodozjusza Kosoja154. Ostrogski był teściem Jana Kiszki, opie-
kuna antytrynitarzy w Wielkim Księstwie Litewskim, nie miał 
więc najmniejszych problemów z nawiązaniem takiego kontaktu.

Protestanccy radykałowie otrzymali na Wołyniu wsparcie 
najpotężniejszego wielmoży, a także innych, naśladujących go 
magnatów – jak Gabriel Hojski, czy zamożnych szlachciców – 
jak Teodor (Fedor) Czaplic. Dzięki temu ich Kościół się roz-
wijał, podczas gdy na Litwie popadł w kryzys po śmierci Kiszki 
w 1592 r., a również w Małopolsce borykał się po 1607 r. z coraz 
większymi problemami. Antytrynitarze założyli na Wołyniu pięć 
szkół oraz 21 bądź 22 zbory. Zdobyli tym samym przewagę nad 
kalwinistami, którzy zdołali utworzyć zaledwie dziewięć wspól-
not, a także nad katolikami, którzy byli na Wołyniu nieliczni.

Na początku XVII w., w przygnębiającym okresie ostatecz-
nej porażki polskiej reformacji, nieco otuchy czerpać można 
z sytuacji antytrynitarzy na Wołyniu, choć do ich sukcesów rów-
nież przyczyniły się niewesołe wydarzenia. Napływali tu bowiem 
ariańscy uchodźcy, przede wszystkim z Małopolski, a Kisielin stał 
się na sześć lat następcą słynnej Akademii Rakowskiej, zamknię-
tej w 1638 r. Wkroczenie kozaków Bohdana Chmielnickiego 
oraz wypędzenie ecclesia minor z Polski obróciły wniwecz także 
i te ostatnie dokonania.

3. Wielkopolska: chwiejna równowaga między 
katolikami a protestantami

Przejście północno-zachodniej granicy Małopolski ozna-
czało w XVI w. opuszczenie terenów wiodących pod względem 
politycznym i intelektualnym, i wkroczenie do regionu, którego 
mieszkańcy mieli jeszcze w pamięci czasy, gdy był najważniejszą 

154 O. Lewicki, Socynianie na Rusi, „Reformacja w Polsce” 2, 1922, s. 204–234. 
O postawie religijnej Zbaraskich zob. W. Dobrowolska, Młodość Jerzego i Krzysztofa 
Zbaraskich (z wstępem o rodzie Zbaraskich i życiorysem Janusza Zbaraskiego woje-
wody bradawskiego), Przemyśl 1927, s. 36–48.
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częścią Korony: do Wielkopolski. Już sama nazwa, przyjęta 
w XIII w., wyraża historyczną supremację. Polonia maior była 
kolebką państwa, a tereny na południowym wschodzie, Polonia 
minor, stanowiły swego czasu obszar marginalny. W pewnych 
kwestiach ślady dominacji północnego zachodu można dostrzec 
jeszcze w XIV w. Na przykład wielkopolska szlachta o całe 
dziesięciolecia wyprzedzała małopolską pod względem ostrego 
odcięcia się od warstw niższych oraz dbałości o ważne atrybuty 
stanowe, jak zawołania, herby, nazwiska155. Rezydencją prymasa 
pozostało Gniezno, co pokazuje, że Wielkopolska zachowała 
ślady dawnego znaczenia, na czym można się było oprzeć, chcąc 
w XVI w. przypomnieć o minionej supremacji.

Nie można zaprzeczyć, że mimo wydatnego rozwoju osad-
nictwa w XV w.156 dzielnica wielkopolska stopniowo ustępowała 
sąsiedniej. Można wymienić kilka przyczyn takiego stanu rze-
czy. Sytuacja polityczna sprawiła, że najważniejsze województwa 
regionu, poznańskie i kaliskie, nie mogły swobodnie transporto-
wać wyprodukowanych dóbr ani Wartą, ani Odrą157, w związku 
z czym jeszcze w drugiej połowie XVI w. pozostały w dużym 
stopniu zależne od rynków krajowych (z wyjątkiem terenów naj-
bardziej wysuniętych na zachód). Ponieważ odsetek ludności 
miejskiej był tu niższy niż w Małopolsce, zabrakło ekonomicznej 
motywacji do przyspieszenia rozwoju gospodarki folwarcznej. 
Ponadto w Wielkopolsce było najwyraźniej mniej wyrobników 
niż w Małopolsce i na Pomorzu – prawdopodobnie dwie ostatnie 
krainy oferowały lepsze warunki pracy, przyciągając siłę roboczą. 
Dlatego szlachcic, który chciał powiększyć swoje gospodarstwo, 
musiał zwiększyć pańszczyznę, a to wymagało czasu i stopnio-
wego działania158. 

155 W. Semkowicz, w: Studya nad historią prawa polskiego, t. 1, red. O. Balzer, 
Lwów 1899, s. 31.

156 Zob. K.J. Hładyłowicz, Zmiany i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV 
do XIX w., Lwów 1932 (Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 12).

157 K. Chojnacka, Walka o wolny handel i żeglugę na Warcie i Odrze w pierwszej 
połowie XVI w., „Przegląd Zachodni” 8/11, 1952, s. 627–674. [Zob. też taż, Handel 
na Warcie i Odrze w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, wyd. B. Wachowiak, Poznań 
2007 – przyp. red.].

158 Zob. J. Topolski, Rozwój folwarku pańszczyźnianego (1454–1655), w: Dzieje 
wsi wielkopolskiej, wyd. W. Rusiński, Poznań 1959, s. 47–66. O rozwoju gospodarki 
folwarcznej zob. też A. Wyczański, Studia nad folwarkiem..., zwł. s. 74–76, 86, 104. 
O rynku zbożowym zob. S. Mielczarski, Rynek zbożowy..., s. 120–141.
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Poza tym kler i bogata szlachta, które w Małopolsce przo-
dowały w prowadzeniu gospodarstw w nowym stylu, tutaj miały 
ograniczone możliwości. W województwie kaliskim i poznań-
skim Kościół posiadał jedynie 6% ziem uprawnych159, a magna-
tom trudno było zwiększać potęgę swoich rodów, jeśli nie mieli 
dostępu do terenów kolonizacyjnych na wschodzie, a ich dochody 
z administrowania dóbr w imieniu króla były nieporównywalne 
z zyskami Małopolan. Rzecz jasna również w tych skromniejszych 
warunkach Kościół, a za nim magnaci stopniowo wprowadzali 
sposoby gospodarowania praktykowane w regionach położonych 
bardziej na południe. Proces ten był jednak powolniejszy, a co 
za tym idzie szlachta nie miała tak silnej motywacji, by się kon-
solidować, inaczej niż w Małopolsce, gdzie szybko zaostrzyła się 
konkurencja między poszczególnymi grupami feudałów. 

Struktura społeczna w Wielkopolsce była zatem bardziej 
zacofana niż w Małopolsce. Ani pod względem gospodarczym, 
ani politycznym dwa tysiące tutejszych rodzin szlacheckich nie 
zdołały umocnić swojej pozycji względem pięćdziesięciu fami-
lii magnackich. Nawet jeśli żaden z tutejszych rodów wielko-
pańskich nie mógł się równać z Tarnowskimi i Tęczyńskimi 
z Małopolski pod względem zamożności, to jednak na sejmi-
kach i sejmie odgrywały one ważniejszą rolę niż ich pobratymcy 
z sąsiedniej dzielnicy. To właśnie wielkopolscy magnaci, wyprze-
dzając szlachtę, przejęli w 1524 r. reformatorskie trendy z Nie-
miec. Przyswojenie idei napływających z Zachodu wiązało się 
z ich adaptacją, ponieważ Polacy, w odróżnieniu od Niemców 
zamieszkujących tereny przy zachodniej granicy, nie byli zrazu 
gotowi na wprowadzenie nabożeństw luterańskich. Ukształto-
wano więc wybitnie świecki program: należy skonfi skować część 
dóbr kościelnych, a dochód z nich przeznaczyć na zapewnienie 
obrony kraju160.

Tego rodzaju żądania wysuwane pod adresem duchowień-
stwa wzmacniały od dawna narastające niezadowolenie szlachty. 

159 Polska XVI wieku pod względem geografi czno-statystycznym, t. 1: Wielkopolska, 
wyd. A. Pawiński, Warszawa 1893, s. 135–137.

160 Również kasztelan poznański Łukasz Górka przedstawił w 1524 r. wice-
kanclerzowi Tomickiemu plany sekularyzacji dóbr kościelnych. Odpowiedź tego 
ostatniego zob. w: Acta Tomiciana, t. 7, s. 67–68; zob. W. Pociecha, Walka sejmowa 
o przywileje Kościoła w Polsce w latach 1520–1537, „Reformacja w Polsce” 2, 1922, 
s. 161–184.
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Magnatom odpowiadało to, że proces budzenia się samoświado-
mości szlachty wymierzony jest nie przeciw nim, ale we wspól-
nego przeciwnika, czyli kler. Ataki zaostrzyły się po 1533 r., 
wówczas też pojawiły się nowe problemy. W 1534 r. szlachta 
województw poznańskiego i kaliskiego zleciła swoim posłom 
przedstawienie na sejmie całego szeregu oskarżeń wymierzo-
nych w duchowieństwo. Przede wszystkim pomstowano, że kler 
nie płaci podatków. Dopuszcza się także nadużyć, którym może 
zaradzić jedynie królewska skarga przed papieżem. Co więcej, 
zabrania drukować po polsku Biblię, książki historyczne i zbiory 
praw, aby utrzymywać szlachtę w ciemnocie.

Prowodyrami tego rodzaju akcji, które w Wielkopolsce poja-
wiły się najwcześniej, byli magnaci: Mikołaj Kottwitz-Krzycki, 
Rafał Leszczyński i Stanisław Myszkowski. W tym szeregu można 
wymienić bodajże jednego tylko szlachcica: Jana Sierakowskiego, 
który i tak przymierzał się do awansu w poczet magnatów – 
wkrótce miał zasiąść w senacie. Dopóki aktywność polityczna 
wyrażała się przede wszystkim w formułowaniu roszczeń wzglę-
dem kleru, szlachta nie potrzebowała własnych przedstawicieli. 
Na razie zadowalała się przedstawicielstwem magnatów, zwłasz-
cza że było ono skuteczne.

Jednak idei reformacyjnych nadchodzących z sąsiednich 
Niemiec nie dało się na dłuższą metę zredukować do świec-
kiego programu walki z władzą kleru161. Rozprzestrzenienie się 
religijnego przesłania Lutra przyspieszyli wielkopolscy Niemcy, 
mieszczanie i szlachta, zwłaszcza pochodzący z terenów najbar-
dziej wysuniętych na zachód. Równie istotna była rola księcia 
Albrechta Hohenzollerna, który utrzymywał bliskie kontakty 
z polskimi magnatami. Wymienić trzeba też wpływ niemieckich 
uniwersytetów, coraz silniej przyciągających szlachtę z tej dziel-
nicy, a także niemieckich humanistów działających w Poznaniu162.

161 Na temat historii reformacji zob. zwł. Th. Wotschke, Die Reformation im 
Lande Posen, Lissa 1913; tenże, Geschichte der Reformation...; A. Werner, J. Steffani, 
Geschichte der evangelischen Parochien der Provinz Posen, wyd. 2, Lissa 1904. Dla 
XVI w. w dużej mierze bazujące na Wotschkem: A. Rhode, Geschichte der evange-
lischen Kirche im Posener Lande, „Marburger Ostforschungen” 4, 1955. [Zob. też 
J. Dworzaczkowa, Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, 
Poznań 1995 – przyp. red.].

162 O niemieckich rodach szlacheckich zob. S. Kozierowski, Obce rycerstwo 
w Wielkopolsce w XIII–XVI wieku, Poznań 1929. O początkach reformacyjnej
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W 1545 r. warmiński biskup Stanisław Hozjusz uskarżał się, 
że wielkopolscy posłowie z wielką śmiałością żądają od króla 
zezwolenia na lekturę wszelkich pism heretyckich163. Decydu-
jące znaczenie dla reformacji miało to, że księciu Albrechtowi 
udało się przekonać do niej pierwszego magnata regionu, wiel-
kopolskiego starostę generalnego Andrzeja Górkę. Stało się to 
jeszcze za życia jego ojca, który po śmierci żony został biskupem 
kujawskim. Począwszy od 1544 r., młodszy Górka z coraz więk-
szą otwartością wspierał rozwój luteranizmu w Wielkopolsce164. 
O znaczeniu tego rodu świadczy to, że po śmierci Andrzeja 
Górki w 1551 r. biskup poznański i kapituła nie odważyli się 
na odrzucenie prośby synów, którzy chcieli, by ich ojciec został 
pochowany w poznańskiej katedrze, u boku przodków165. 

Nowy Kościół, coraz energiczniej odcinający się od starego, 
utracił świeckiego przywódcę, już wkrótce jednak miejsce zmar-
łego Górki zajął Stanisław Ostroróg, przedstawiciel drugiego pod 
względem znaczenia rodu Wielkopolski. Jeszcze w tym samym 
roku w rodzinnym majątku, od którego ród wziął swoje miano, 
zaprzestano odprawiania mszy katolickiej166. Stanisława poparli 
inni magnaci: jego brat Jakub, trzej synowie Andrzeja Górki 
i Rafał Leszczyński. Zebrała się więc protestancka grupa przy-
wódcza, która – inaczej niż w Małopolsce – w dużym stopniu 
pokrywała się z kręgiem najznaczniejszych magnatów regionu. 
Z czterech najbogatszych rodzin Wielkopolski167 jedynie Opaliń-
scy nie przyłączyli się do reformacji. Jak znaczny wpływ postawa 

działalności księcia Albrechta Hohenzollerna w Wielkopolsce zob. W. Pociecha, 
Walka sejmowa..., s. 175.

163 Stanisław Hozjusz do bpa Jana Dantyszka, 6 II 1545, w: S. Hosius, Stanislai 
Hosii S.R.E. Cardinalis Maioris Poenitentiarii Episcopi Varmiensis (1504 bis 1579) 
et quae ad eum scriptae sunt epistolae tum etiam eius orationes legationes, t. 1–2, 
wyd. F. Hipler, W. Zakrzewski, w: Acta historica res gestas Poloniae illustrantia..., 
t. 1, s. 176.

164 Th. Wotschke, Herzog Albrecht und Graf Andreas Górka, „Deutsche Wissen-
schaftliche Zeitschrift für Polen” 4, 1924, s. 1–26.

165 Tenże, Andreas Górka auf seinem Kranken- und Sterbebette, „Historische 
Monatsblätter für die Provinz Posen” 8, 1907, s. 145–152.

166 Tenże, Stanislaus Ostrorog, ein Schützer der großpolnischen evangelischen 
Kirche, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen” 22, 
1907, s. 59–132; zob. też E. Callier, Ostroróg. Monografi a w głównych zarysach, 
Poznań 1891.

167 Zob. W. Dworzaczek, Skład społeczny wielkopolskiej reprezentacji sejmowej 
w latach 1572–1655, „Roczniki Historyczne” 23, 1957, s. 281–310, zwł. s. 287–289.
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możnych (a można by w tej grupie wskazać jeszcze więcej pro-
testantów168) wywierała na szlachtę, widać w pewnej katolickiej 
relacji z 1555 r.: „Prawie wszystkie znaczne rody wielkopolskie 
przyłączyły się do sekciarzy, a heretyckich przywódców wybrano 
do sejmu”169. W gronie posłów znaleźli się również Jakub Ostro-
róg i Rafał Leszczyński, którzy zyskali rozgłos z powodu śmiałych 
przemówień.

Rafał Leszczyński stał się magnackim przywódcą protestanc-
kiej szlachty i jego autorytet miał przetrwać bez szwanku również 
okres zaostrzenia konfl iktu o egzekucję dóbr koronnych. Magnat 
ten nie zdecydował się na otwartą obronę swego majątku i prze-
ciwstawienie się szlachcie, której tak długo przewodził. Wręcz 
przeciwnie, został jednym z trybunów ruchu egzekucyjnego, choć 
bynajmniej nie tracił przy tym z oczu własnych interesów. Niczym 
szesnastowieczny Klodiusz złożył urząd wojewody nadany mu 
przez króla, by nadal móc sprawować funkcję posła170 u boku 
ambitnych przedstawicieli szlachty, jak Jan Sierakowski czy 
Wojciech Przyjemski. Nieustającą popularnością wśród szlachty 
cieszył się również protestant Jakub Ostroróg, który od razu 
zrezygnował z objęcia miejsca w senacie.

Dramatyczne wydarzenia lat 1564 i 1565 pokazują, że gniew 
średniej szlachty wymierzony w pozostałych magnatów, z których 
wielu było zarazem protestanckimi przywódcami, mógł zagrozić 
reformacji w Wielkopolsce. Przyjrzyjmy im się bliżej, ponieważ 
da nam to wgląd w specyfi czne problemy społeczne wielkopol-
skiej reformacji. 

Starosta generalny Janusz Kościelecki, który zrazu skłaniał się 
do protestantyzmu, później dążył do ukrócenia nowej teologii. 

168 Na przykład Jan Tomicki, Maciej Grudziński i Janusz Latalski. O tym ostat-
nim zob. Th. Wotschke, Die religiöse Stellung der Grafen Latalski, „Aus Posens 
kirchlicher Vergangenheit” 5, 1916, s. 30–35; tenże, Zur Studiengeschichte der Labi-
schiner Grafen Latalski, „Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slawen. Neue 
Folge” 2, 1926, s. 19–25. O majątku zob. W. Dworzaczek, Skład społeczny..., s. 293.

169 Opat z Mogilna, Żydowski, 1 IV 1555, w: Th. Wotschke, Geschichte der 
Reformation..., s. 228 (jeżeli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia cytatów są dziełem 
tłumaczki). Zob. świadectwo poznańskiego lekarza Kacpra Lindenera, luteranina, 
z 1562 r., który stwierdził, że cała wyższa szlachta Wielkopolski wyznaje Confessio 
Augustana; zob. tenże, Stanislaus Ostrorog..., s. 101.

170 O Leszczyńskim i ruchu egzekucyjnym zob. A. Dembińska, Polityczna 
walka..., zwł. s. 97, 161 n., 199–202. Porównanie z Klodiuszem przeprowadził 
P.E. Giovannini, Relazione di Polonia 1565..., s. 188.
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Ponieważ był z urzędu odpowiedzialny za wykonywanie rozka-
zów królewskich w całej dzielnicy, stał się najniebezpieczniej-
szym przeciwnikiem protestantów. Wykonując edykt parczewski 
z sierpnia 1564 r., który nakazywał wydalenie z kraju zagranicz-
nych kacerzy, rozszerzył go również na czeskich uciekinierów 
przebywających w Wielkopolsce, w związku z czym kilku pro-
testanckich senatorów zagroziło we wrześniu 1564 r. użyciem 
siły171. Ponieważ Kościelecki pozostał nieugięty, zaczęto pod-
burzać przeciwko niemu szlachtę, zebraną akurat na sejmiku 
w Środzie. Doszło tam podobno do potępienia jego działań oraz 
dalszego osłabienia obozu katolickiego. Najmocniejszy był argu-
ment głoszący, że Kościelecki chce egzekwować uchwałę wydaną 
bez zgody posłów, co jest pogwałceniem swobód szlacheckich172. 
Stwierdzono również, że starosta samowolnie rozszerzył inter-
pretację przepisu pomyślanego jako środek zaradczy przeciwko 
konkretnemu zagrożeniu: wielkopolska delegacja pod wodzą 
Jakuba Ostroroga uzyskała bowiem od króla potwierdzenie, że 
edykt dotyczył jedynie antytrynitarzy173. 

Gorliwa agitacja odniosła jak się zdaje zamierzony skutek, 
skoro w opisie prymasa Jakuba Uchańskiego pojawia się przyby-
wające na sejm skonsolidowane poselstwo protestanckie z Wiel-
kopolski, a także innych, nie mniej zagrożonych regionów174. 
Co zaskakujące, już pod koniec listopada prymas triumfalnie 
oznajmił nuncjuszowi, że w Środzie wszystko przebiegło pomyśl-
nie. Obóz katolicki zaczął się energicznie bronić i odniósł zwy-
cięstwo175. Posłami zostało siedmiu katolików i zaledwie pięciu 
protestantów176. 

Nawet jeśli Kościelecki nie zdołał zrealizować zamiaru wypę-
dzenia braci czeskich, to i tak na sejmiku szala przechyliła się 
nagle na korzyść starego Kościoła, co za panowania Zygmunta 

171 Jan Kościelski do Zygmunta Augusta, 3 X 1564, w: Urkunden und Akten-
stücke zur Geschichte der in der heutigen Provinz Posen vereinigten ehemals polni-
schen Landesteile, wyd. H. Ehrenberg, Leipzig 1892, nr 39; Commendone, Listy, 
t. 1, s. 204–205 (7 X 1564). O protestanckich sympatiach Kościeleckiego zob. Th. 
Wotschke, Zur Reformation in Bromberg, „Deutsche Blätter in Polen” 3, 1926, s. 400.

172 Commendone, Listy, t. 1, s. 228; Urkunden und Aktenstücke...
173 Uchańsciana..., t. 4, s. 223, 234.
174 Jakub Uchański do Giovanniego Francesco Commendonego, 23 X 1564, w: 

tamże, t. 1, s. 73.
175 Tamże, nr 56.
176 Th. Wotschke, Geschichte der Reformation..., s. 238.
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Augusta było jeszcze precedensem. Skutki tego widać na sejmie 
w styczniu 1565 r. Protestanccy trybuni szlacheccy z Małopolski 
po raz kolejny wystąpili przeciwko biskupiej jurysdykcji. Tym 
razem gwałtownie zareagowali posłowie wielkopolscy, stwier-
dzając, że protestanci nie mają prawa zabierać głosu w imie-
niu całej szlachty. Wezwali króla do zdecydowanego działania 
w obronie starego Kościoła. Szczególnie aktywny okazał się kasz-
telan nakielski Franciszek Rusocki, którego prymas nakłonił do 
objęcia urzędu poselskiego, a nuncjusz przekonywał, by rów-
nież w prywatnych rozmowach odwodził innych szlachciców od 
podejmowania ataków na duchowieństwo177. Zagrożony Kościół 
otrzymał więc nagle o wiele większe poparcie na sejmie niż to, 
na jakie mógł liczyć ze strony posłów mazowieckich, nieodgrywa-
jących zbyt ważnej roli na scenie parlamentarnej. W jaki sposób 
katolicy odnieśli w Środzie sukces, z którego nie bez powodu tak 
bardzo byli dumni?178

Decydujące znaczenie miało zapewne to, że przed rozpoczę-
ciem obrad sejmiku grupa wpływowych zwolenników starego 
Kościoła ustaliła wspólny front179. Byli to Janusz Kościelecki 
i dwaj inni senatorowie z jego rodziny, biskup poznański Adam 
Konarski oraz jego siostrzeniec, kasztelan kaliski. Nie zabrakło 
w tym gronie również biskupa Uchańskiego. W Małopolsce do 
takiej współpracy wiodących katolików w tym czasie nie doszło. 
Jeśliby zresztą nawet podjęli podobną inicjatywę, to czy udałoby 
im się wpłynąć na decyzje sejmiku w dzielnicy, która była kolebką 
ruchu egzekucyjnego, a prym wiedli w niej szlacheccy ideologo-
wie, najczęściej protestanci? Wydaje się, że w Wielkopolsce sytu-
acja rozwinęła się podobnie jak na Rusi Czerwonej, gdzie relacje 
między magnatami a szlachtą również miały bardziej pokojowy 
charakter: zdecydowana prokatolicka postawa kilku wielmożów 

177 Commendone, Listy, t. 1, s. 94, 246 (22 III i 10 XII 1564); Dyaryusz sejmu 
piotrkowskiego r.p. 1565, wyd. W. Krasiński, Warszawa 1868, s. 77 n., 259; N. Ljubo-
vič, Načalo katoličeskoj reakcii i upadok reformacii v Pol’še, Warszawa 1890, s. 82–83, 
90–92.

178 Zob. Stanisław Hozjusz do Giovanniego Francesco Commendonego, 18  I
1565, w: Urkunden und Aktenstücke..., s. 132.

179 O działalności stronnictwa katolickiego w Wielkopolsce zob. Commendone, 
Listy, t. 1, s. 232 n. (3 XII 1564); bp Adam Konarski do Jakuba Uchańskiego, 13 XI 
1564, w: Uchańsciana..., t. 1, nr 50. O Konarskim zob. F. Kryszak, Adam I Konarski, 
biskup poznański (1562–1574), „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk” 15, 1948, s. 250–254.
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doprowadziła do utworzenia stronnictwa szlacheckiego, które 
prężnie działało na rzecz starego Kościoła. 

Można również przyjąć, że poczynania wielmożów, którzy 
werbowali obrońców katolickiej sprawy, zbiegły się z pierwszą 
falą katolickiej odnowy. Nieco wcześniej wybitni przedstawiciele 
starego Kościoła w Poznańskiem zaczęli – szybciej niż w innych 
częściach kraju – wygłaszać płomienne kazania, umacniając 
w wierze katolików, a odszczepieńców wzywając do powrotu180. 
Przyczyniło się to być może do tego, że stronnictwo katolickie 
przybyło na sejmik z tak liczną szlachtą i służbą – biskup Konar-
ski oceniał jego liczebność na 1100 koni.

Trzeba by się również zastanowić, czy na wydarzenia 
w Środzie nie wpłynęły jakieś szczególne względy polityczne. 
W 1562/1563 r. zapadła decyzja o executio bonorum regalium, 
teraz więc, w ramach przygotowania do egzekucji dóbr koron-
nych, konieczne stało się przeprowadzenie ich dokładnego spisu. 
Wśród rodów wielkopolskich, które to najbardziej dotykało, zna-
leźli się również przywódcy protestantów, zwłaszcza zaś Górko-
wie. Robili oni wszystko, co w ich mocy, aby sparaliżować działa-
nia szlachty. W tej sytuacji korzystne wydawało się preferowanie 
przy wyborze posłów ludzi, którzy nie ugną się przed magnatami 
i przeforsują postanowienie, że to przedstawiciele szlachty zajmą 
się spisywaniem dóbr koronnych181. Być może w Wielkopolsce 
takiej nieugiętości spodziewano się właśnie po katolikach. Nie 
jest zatem wykluczone, że grupa, której przewodniczył Janusz 
Kościelecki, świadomie lub nieświadomie skorzystała na takim 
rozwoju sytuacji politycznej. 

Przyczyn zwycięstwa katolików w listopadzie 1564 r. było wiele, 
jednak zaledwie kilka wydarzeń wystarczyło, by ponownie prze-
chylić szalę na stronę protestancką. 7 grudnia zmarł nagle starosta 
generalny182. Katolicy nalegali, by król ponownie powierzył

180 Zob. mój artykuł: Nationale und soziale Aspekte des wiedererstarkenden Katho-
lizismus in Poznań (1564–1613), w: Festschrift Percy Ernst Schramm, cz. 2, Wiesbaden 
1964, s. 61–71.

181 I. Kaniewska, Walka o wprowadzenie instygatorów na sejmie piotrkowskim 
1565 r., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 7, 1962, s. 71–97. O rezultacie kontroli 
dóbr w Wielkopolsce zob. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–
–1565, t. 1, wyd. A. Tomczak, C. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961.

182 Plotka głosiła, że zatruli go protestanci; zob. Commendone, Listy, t. 1, s. 255 
(15 XII 1564).
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ten urząd jednemu z nich183. Jeśli tego nie zrobi, ostrzegał nun-
cjusz papieski, zgaśnie wszelka nadzieja na zachowanie w Wiel-
kopolsce starej wiary184. Zanim jeszcze doszło do rozstrzygnię-
cia w tej sprawie, katolików dosięgnął kolejny cios. W lutym 
1565 r. wojewoda poznański Andrzej Kościelecki, który po raz 
kolejny wystąpił na sejmie w obronie kleru, podążył śladami 
brata Janusza na tamten świat185. Kolejnym niepowodzeniem 
było to, że Zygmunt August – wbrew umowie z nuncjuszem186 – 
oddał oba wakaty w ręce wiodących protestantów. Osłabiło to 
stronnictwo katolickie tak bardzo, że biskup poznański na wieść 
o ostatecznym przyłączeniu się do protestantyzmu wojewody 
inowrocławskiego Jana Krotoskiego wyraził obawę, iż oto teraz 
niemal wszystkie kościoły katolickie padną ofi arą heretyków187. 

Po przeniesieniu się króla na Litwę wielkopolscy duchowni 
zaczęli zasypywać nuncjusza skargami na szlachtę, która ich 
wyganiała z parafi i lub nie płaciła dziesięciny, wpędzając tym 
samym w nędzę188. Przygnębiony Hozjusz stwierdził w 1567 r., 
że w Wielkopolsce, tak jak w Małopolsce, cała władza znalazła 
się w rękach kacerzy, a niektórzy pobożni katolicy zaczynają 
myśleć o emigracji189. 

Ponowne wzmożenie sił protestanckich widać było rów-
nież na sejmikach. W 1566 r. powróciły hasła antyklerykalne, 
a w kolejnym roku – pomijając dwa czy trzy wyjątki – posłami 
zostali wyłącznie protestanci, mimo że prymas osobiście udał się 
do Środy, by agitować na rzecz sprawy katolickiej190. Jednakże

183 Propozycje następców wysunęli Jakub Uchański (11 i 20 XII 1564) oraz 
Stanisław Hozjusz (4 I 1565), w: Uchańsciana..., t. 1, nr 59, 61, t. 3, nr 31; zob. też 
Stanisław Hozjusz do Jakuba Uchańskiego, 27 XII 1564, w: tamże, nr 29.

184 Commendone, Listy, t. 1, s. 249 (20 XII 1564).
185 O postawie Andrzeja Kościeleckiego na sejmie zob. tamże, t. 2, s. 19 (20 II 

1565). O jego śmierci zob. Jakub Uchański do Stanisława Hozjusza, 10 II 1565, 
w: Uchańsciana..., t. 3, nr 34.

186 Commendone, Listy, t. 1, s. 213 (10 VI 1565), o następcy Janusza Koście-
leckiego.

187 Bp Adam Konarski do Giovanniego Francesco Commendonego, 11 VI 1565, 
w: Urkunden und Aktenstücke…, s. 143.

188 Commendone, Listy, t. 2, s. 266 (do Zygmunta Augusta, 2 VIII 1565).
189 Stanisław Hozjusz do Jakuba Uchańskiego, 5 II 1567, w: Uchańsciana..., 

t. 3, nr 79.
190 Memoriał przekazany papieżowi Piusowi V w lutym 1566 r. w imieniu Jakuba 

Uchańskiego, w: Uchańsciana..., t. 2, s. 228; Stanisław Hozjusz do Uchańskiego, 5 II 
1567, w: tamże, t. 2, s. 228, t. 3, s. 189.
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sukcesy, które stronnictwo reformacyjne odniosło dzięki zajęciu 
kluczowych politycznie stanowisk, a być może również dzięki 
zakończeniu ruchu egzekucyjnego, podważającego pozycję pro-
testanckich magnatów, nie były ostateczne. Nawet wówczas – 
i jest to niestabilność charakterystyczna dla sytuacji w Wielko-
polsce – wystarczyło drobne przesunięcie, by ponownie na plan 
pierwszy wysunęli się katolicy. Tym razem największe znaczenie 
miało to, że to właśnie w Wielkopolsce najlepsze efekty przynio-
sła akcja nakłaniania magnatów do powrotu na łono Kościoła. 
Niemalże co roku szeregi wiernych powiększał kolejny wpływowy 
neofi ta: w 1565 r. był to Mikołaj Gostyński, w 1566 – Miko-
łaj Tomicki, w 1567 – Kacper Zebrzydowski i Jan Sierakowski, 
w 1569 – Albrecht Łaski, a w 1570 r. – Abraham Zbąski191.

Po raz kolejny wzmocnienie katolickiego stronnictwa magnac-
kiego zaowocowało zwiększeniem liczby posłów związanych ze 
starym Kościołem. Gdy posłowie województw krakowskiego 
i sandomierskiego na sejm w 1570 r. przedstawili poważne zarzuty 
wobec kleru, Wielkopolanie oponowali, twierdząc, że postulaty te 
popiera jedynie część izby192. Wszystko wróciło więc do układu sił 
z 1565 r. Decydujący rok 1572 szlachta wielkopolska przywitała 
inaczej niż małopolska: nie pod przewodnictwem protestantów, 
ale podzielona na dwie grupy o podobnej sile politycznej. Zanim 
jednak z perspektywy Wielkopolski przyjrzymy się początkom 
bezkrólewia, prześledźmy wewnętrzny rozwój protestantyzmu 
w tym regionie. Jak rozwijały się tu nowe Kościoły w czasie, 
gdy wśród protestantów małopolskich zatriumfował kalwinizm, 
by podzielić się następnie na dwie skłócone ze sobą wspólnoty?

Konfesja augsburska (Confessio Augustana) zdobyła sobie 
przyczółki w północno-zachodniej części Polski jeszcze przed 
śmiercią Marcina Lutra, zanim oddziaływanie jego idei poza 

191 O Gostyńskim zob. Commendone, Listy, t. 2, s. 278, 292 n. (1 X 1565); 
T. Gostyński, Z dziejów reformacji w Gostyniu, „Kronika Gostyńska” 8, 1937, s. 49–64. 
O Tomickim zob. S. Hosius, Opera omnia, t. 2, Coloniae 1584, nr 132. O Zebrzy-
dowskim i Sierakowskim zob. N. Ljubovič, Načalo..., s. 176; zob. też M. Bobrzyński 
w: „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozofi cznego 
Akademii Umiejętności” 6, 1877, s. 259–295. O Łaskim zob. A. Kraushar, Olbracht 
Łaski, wojewoda sieradzki. Wizerunek historyczny na tle dziejów Polski XVI wieku, 
t. 1–2, Kraków 1882, zwł. t. 1, s. 111. O Zbąskim zob. S. Hosius, Opera omnia..., 
t. 2, s. 246, 284 n.

192 Uchańsciana..., t. 5, s. 467.
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Niemcami zmalało. Książę Albrecht Hohenzollern ze swej strony 
również starał się, by nie osłabły wśród magnatów wpływy Kró-
lewca, a w Wielkopolsce to właśnie magnaci decydowali o kie-
runku rozwoju teologicznego. Na korzyść pruskiego księcia 
działało to, że akurat w tej dzielnicy jego pozycja była bardzo 
silna. Rafał Leszczyński nazwał go na nawet na sejmie w 1555 r. 
„swym łaskawym Panem”, wywołując gniew króla193.

Albrecht popierał więc protestanckich magnatów, gdy dążyli 
do wprowadzania reformacji w jej konserwatywnej, luterańskiej 
formie. Przeszkodą było to, że wśród protestanckich duchownych 
szerzyły się wpływy z Małopolski, która wychodziła już poza 
myśl Lutra. Przybyli stamtąd dwaj uciekinierzy, Feliks Cruciger 
i Franciszek Stancaro, którzy w 1553 r. (co prawda z niewiel-
kim sukcesem) próbowali włączyć się w dzieło wielkopolskiej 
reformacji194. Po 1556 r., gdy Małopolska otwarcie opowiedziała 
się po stronie Kalwina, znaleźli się w Wielkopolsce pastorzy 
chcący pójść tą samą drogą, na przykład Marcin Taurinus, który 
w 1557 r. nakazał wyniesienie wszystkich obrazów z podległego 
mu kościoła w dobrach wojewody kaliskiego Marcina Zborow-
skiego. Przez jakiś czas wydawało się, że do kalwinizmu przyłączy 
się też najważniejszy świecki luteranin regionu, Stanisław Ostro-
róg. Wykraczając poza zalecenia Melanchtona i idąc za wzorem 
kalwińskim, włączył w nowy ordynek kościelny również reformę 
regulacji dotyczących wędrownych kaznodziejów. Inny magnat, 
starosta międzyrzecki Mikołaj Myszkowski z dużym zaintere-
sowaniem zgłębiał pisma Kalwina195. Również kontakty, jakie 
z wielkopolskimi magnatami nawiązał Jan Łaski, przywódca 
małopolskich kalwinistów, można było uznać za wstęp do akcep-
tacji idei szwajcarskiego reformatora.

W tym momencie jednak powrócił z Królewca duchowy przy-
wódca luteranów wielkopolskich, Eustachy Trepka, i przeciwsta-
wił się tendencjom prokalwińskim. Uważał, że to Luter powinien 
pozostać punktem odniesienia, zwłaszcza w nauce o Eucharystii. 
Ostroróg wycofał się więc i zaczął nawet popierać pomysł przeję-
cia pruskiego ordynku kościelnego – również dlatego, że zależało 

193 Dzienniki sejmów walnych koronnych 1555 i 1558 w Piotrkowie złożonych, wyd. 
T. Lubomirski, Kraków 1869, s. 21–22.

194 A. Węgierski, Slavonia reformata, wyd. J. Tazbir, Warszawa 1973, s. 75.
195 Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., nr 38 (1556).
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mu na dobrych stosunkach z księciem Albrechtem Hohenzoller-
nem. O mały włos doszłoby nawet do wspólnego synodu prote-
stantów wielkopolskich i pruskich196. Odtąd wszelkie podejmo-
wane w Wielkopolsce próby przeciągnięcia luteranów na stronę 
kalwińską były duszone w zarodku. Pierwszy duchowny senior 
młodego wielkopolskiego Kościoła, Jan Caper, który w 1560 r. 
zgodził się z małopolskim rozumieniem Eucharystii, musiał sześć 
lat później złożyć urząd197. 

Zwolennikom Kalwina nie powiodło się więc upowszech-
nienie jego teologii w środkowej Wielkopolsce, jedynie na 
Kujawach, czyli na obrzeżach dzielnicy, gdzie w zasadzie nie 
dotarł jeszcze luteranizm, powstało kilka zborów kalwińskich198. 
Większe sukcesy w rywalizacji z luteranami miała natomiast 
inna protestancka grupa: bracia czescy199. Przetrwali oni upa-
dek husytyzmu, z którego się wywodzili (ściślej biorąc z jego 
lewego, taboryckiego skrzydła). Ich wspólnota, zwana Jednotą, 
rozkwitła zwłaszcza na Morawach i odróżniała się od Kościoła 
utrakwistycznego, do którego należała większość Czechów, głęb-
szą wiarą i surowszą obyczajowością. Po stłumieniu powstania 
czeskich stanów w 1547 r. bynajmniej nie protestowano, gdy 
Ferdynand I wyładował swoją złość na Jednocie.

W 1548 r. wielu braci musiało opuścić kraj i część uchodźców 
skierowała się na północ. W drodze do Prus, gdzie liczyli na azyl, 
odprawiali w Poznaniu nabożeństwa, w których uczestniczyli 
również goście z miasta, zarówno Polacy, jak i Niemcy. Skromni 
apostołowie wywarli na poznaniakach głębokie wrażenie, dla 
braci stało się jasne, że Wielkopolska to grunt podatny na ich 
idee. Ich przywódca Jerzy Izrael przyjeżdżał tu z potajemnymi 

196 Th. Wotschke, Stanislaus Ostrorog..., s. 80–91.
197 G. Smend, Die Synoden der Kirche augsburgischer Konfession in Großpolen im 

16., 17. und 18. Jahrhundert, „Jahrbuch des Theologischen Seminars der Unierten 
Evangelischen Kirche in Polen” 2, 1930, s. 54.

198 J. Łukaszewicz, O kościołach Braci czeskich w dawnej Wielkopolsce, Poznań 
1835, s. 218 n., 231 n.

199 Opis w kontekście historii Kościoła zob. J.Th. Müller, Geschichte der Böh-
mischen Brüder, t. 1–3, Herrnhut 1922–1931. Historia społeczna i polityczna została 
uwzględniona w: J. Bidlo, Jednota bratrská v prvnim vyhnanstvi, t. 1–3, Praha 1900–
–1909 (Biblioteka Historická doplńkem k Českému Časopisu Historickému, 2). Lista 
zborów czeskobraterskich w Polsce zob. F. Hrejsa, Sborové Jednoty bratrské VIII: 
Zprávy o sborech bratrských a o bratřich v Prusích, Polsku, na Slovensku a v Cižině 
a za protireformace i v zemich českých, „Reformačni Sbornik” 7, 1939, s. 10–107.
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wizytami, a w 1553 r. osiedlił się w Wielkopolsce na stałe. Ośrod-
kami misji braci czeskich stały się Poznań i Ostroróg, skąd roz-
przestrzenili się na kolejne siedziby ziemiańskie.

Luteranie zrazu przyjęli uciekinierów jako swych braci w wie-
rze. W 1536 r. Luter pozytywnie wypowiedział się o ich wyznaniu 
wiary z 1532 r. Bracia czescy nie mieli zamiaru rezygnować ze 
swej confessio, nie chcieli też uznać wyznania augsburskiego za 
jedyną podstawę swojej religii, mimo że tego od nich oczekiwano. 
Przyczyną takiej decyzji nie było przywiązanie do różnic dogma-
tycznych, ale to, że własne wyznanie zyskało dla nich znaczenie 
jako część tradycji prześladowanej wspólnoty, tradycję tę chcieli 
zachować także w nowym miejscu.

Tworzenie własnego Kościoła w Wielkopolsce nie było dla 
braci czeskich łatwe, ponieważ kręgi, które były tutaj przy-
chylne reformacji, a tym samym otwarte na przesłanie uchodź-
ców, znacznie się różniły od jej dotychczasowych wyznawców. 
W Czechach Jednota była wspólnotą rzemieślników i drobnej 
szlachty, a więc ludzi, którzy chętnie poddawali się surowej 
władzy duchownej sprawowanej przez kaznodziejów. W Wiel-
kopolsce największe zainteresowanie ideami czeskobraterskimi 
okazali magnaci i bogatsza szlachta, którym protestanckiego 
zapału często starczało jedynie na walkę ze świeckimi przywi-
lejami kleru. Narzucenie butnej szlachcie rygorystycznej dys-
cypliny kościelnej i obyczajowej braci czeskich wydawało się 
zadaniem ponad siły zarówno dla Jerzego Izraela, jak i dla jego 
nielicznych współpracowników, którymi byli cudzoziemcy miesz-
czańskiego pochodzenia, bez jakiejkolwiek władzy i świeckiego 
znaczenia. Niemniej w krótkim czasie odnieśli oni zadziwiające 
sukcesy, a ich działania zmierzające do utworzenia uporząd-
kowanej struktury kościelnej stały się modelem naśladowanym 
przez innych protestantów w Polsce. Prawdopodobnie to ich 
synody były wzorem dla wielkopolskich luteranów i protestan-
tów z Małopolski, którzy począwszy od 1554 r. zaczęli spoty-
kać się dosyć regularnie200. Bracia wydawali się na tyle prze-
konujący, że w 1555 r. małopolscy protestanci postanowili się 
z nimi zjednoczyć.

200 Dla Jednoty zob. Akta synodów różnowierczych..., dla luteranów, których pro-
tokoły synodalne zachowały się dopiero od 1560 r., zob. G. Smend, Die Synoden...
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Przykład braci czeskich mobilizował luteranów do większej 
aktywności, co jednak zarazem pokazuje, że możliwości rozbu-
dowy Kościoła na uchodźstwie były ograniczone. Gminy lute-
rańskie, które istniały już wcześniej, najczęściej zachowywały 
odrębność względem braci – choć niemało się od nich uczyły. 
Sporadyczne wizyty czeskich kaznodziejów z północy okazały się 
w Małopolsce niewystarczające do trwałego zacieśnienia związ-
ków z Jednotą. Po 1556 r. dzielnica podążyła dalej własnymi 
ścieżkami. Bracia czescy byli grupą zbyt małą i nadto jeszcze 
obcą, by mogli pokierować reformacją w Polsce, poza tym jak 
na przywódców masowego ruchu za dużą wagę przykładali do 
zaprowadzenia w gminie surowej dyscypliny. Z tych też wzglę-
dów bracia czescy, którzy w 1557 r. utworzyli niezależną, polską 
prowincję Jednotę, pozostali jedną z wielu grup protestanckich. 
Zawsze starali się o zachowanie przyjaznych i braterskich sto-
sunków z innymi protestantami. Kłótnie z powodu dogmatów 
były im obce i nie mogli pojąć, dlaczego inni chcieli się z nimi 
spierać, skoro najznamienitsi przedstawiciele wielkich Kościo-
łów protestanckich – Luter, Melanchton i Kalwin – wyrazili się 
o nich z aprobatą.

W ziemiańskim społeczeństwie Wielkopolski zdobyli sobie 
podobną pozycję co luteranie, ponieważ już w 1553 r. udało 
im się przeniknąć do sfer magnackich. Co ciekawe, drogę 
utorowała im kobieta, Zofi a Ostroróg: powaga braci czeskich 
musiała odpowiadać pogłębionej kobiecej religijności. Za przy-
kładem małżonki poszedł Jakub Ostroróg, który stał się najzna-
mienitszym protektorem Jednoty w Polsce, podczas gdy jego 
brat Stanisław pozostał opiekunem luteranów. Jeżeli w 1564 r. 
Jakub Ostroróg wręczył królowi czeskobraterskie wyznanie 
wiary, to znaczy, że Jednota jeszcze przed kalwinistami zabie-
gała o publiczne uznanie jako odrębna wspólnota wyznaniowa. 
Można wymienić pokaźną liczbę magnatów, którzy przyłączyli 
się do braci czeskich. Byli wśród nich na przykład Jan Krotoski, 
Jerzy Latalski, Baltazar Lutomirski, a także Rafał Leszczyń-
ski, który bardzo długo ociągał się z decyzją, do jakiej grupy 
protestanckiej przystąpić201.

201 Wiodące rody braci czeskich zob. J. Bidlo, Jednota bratrská..., s. 54–58; 
zob. też t. 1, s. 93 n.
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Pod koniec lat pięćdziesiątych luterańska szlachta dostrzegła 
to, co mieszczanie w Poznaniu zauważyli już wcześniej: że ich 
pobratymcy z Jednoty odnoszą duże sukcesy misyjne. Jak podają 
źródła, w 1558 r. istniało w Wielkopolsce już około czterdziestu 
gmin braci czeskich202, choć jedynie niewielka ich część miała 
własnych kaznodziejów. W 1565 r. wyznanie braci czeskich przy-
jęły również kalwińskie zbory na Kujawach, zobowiązując się 
do przestrzegania ich dyscypliny. Jedynie w kwestii Eucharystii 
zachowali tradycje kalwińskie203.

Luteranie podjęli rywalizację z konkurentami. Niemniej, 
mimo wszelkich napięć, oba środowiska zgodnie współpraco-
wały, gdy trzeba było bronić się przed nowinkami. W 1566 r. 
jedni i drudzy zajęli równie nieprzejednaną postawę wobec idei 
antytrynitarskich napływających z Małopolski204. Mogli sobie na 
to pozwolić, ponieważ uosabiali wczesne, konserwatywne formy 
reformacji, w mniejszym stopniu podatne na radykalizację niż 
kalwinizm. Gdy oba protestanckie wyznania solidarnie przywo-
łały do porządku odstępców w szeregach luterańskich i czesko-
braterskich, okazało się, że antytrynitarze zdobyli zwolenników 
jedynie na Kujawach, gdzie upowszechnił się kalwinizm, mimo-
wolnie przygotowując grunt pod radykalne koncepcje religijne.

To na Kujawach szanowany przywódca szlachecki Jan Nie-
mojewski wybudował w swoich dobrach w Niemojówce anabap-
tystyczną kaplicę i prowadził agitację wśród szlachty205. Wielu 
przekonało się do jego poglądów, których szczerość poświadczał 
czynem. Jako jeden z nielicznych antytrynitarzy uwolnił chło-
pów pańszczyźnianych i rozdał swój pokaźny majątek. Poważnie 
traktował również zasadę rezygnacji z porządku opartego na 
przemocy, składając urząd sędziego oraz występując w 1566 r. 
jako poseł bez szabli. W 1570 r. Niemojewski przeniósł się 

202 Tamże.
203 J. Łukaszewicz, O kościołach Braci czeskich..., s. 65–67; J. Bidlo, Jednota 

bratrská..., t. 2, s. 72.
204 W odniesieniu do Jednoty poświadcza to list Jana Łaskiego do Teodora Bezy, 

30 V 1566, w: Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., nr 350; dla luteranów – 
pismo katolickiego lekarza Stefana Mikana do Stanisława Hozjusza, 19 V 1566, 
w: J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnej Małej Polsce..., 
s. 53 (przyp.).

205 J. Płokarz, J. Niemojewski, Studium z dziejów arian polskich, „Reformacja 
w Polsce” 2, 1922, s. 71–117.
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z grupą zwolenników do małopolskiego Lublina, który obrał 
sobie na siedzibę, chcąc tam kontynuować swoje dzieło. Wsku-
tek tego kujawski antytrynitaryzm szybko stopniał do jednej 
gminy w Borucinie. Udało się wprawdzie jeszcze utworzyć kilka 
komórek w środkowej Wielkopolsce, były one jednak drobnymi 
wysepkami radykalnego ducha w morzu konserwatywnego prote-
stantyzmu. Wielkopolska okazała się odporna na ruch, któremu 
uległa spora część kalwinizmu w Małopolsce i Rusi Koronnej, 
i który również na Litwie dobrze sobie radził.

W 1570 r., czyli w tym samym momencie, kiedy Niemojewski 
przeniósł się do Lublina, zawarta została ugoda sandomierska, 
w Wielkopolsce popierana przede wszystkim przez nastawioną 
ugodowo Jednotę206. Przypieczętowała ona rozłam w małopol-
skim obozie protestanckim, ponieważ z ugody wykluczono anty-
trynitarzy. Przyczyniła się jednocześnie do konsolidacji prote-
stantyzmu w Wielkopolsce. Wspólnoty luteranów, braci czeskich 
i kalwinistów, które w ugodzie sandomierskiej poświadczyły sobie 
nawzajem swą prawowierność, były przecież trzema elementami 
wielkopolskiej reformacji. Sojusz dotrwał w nienaruszonym sta-
nie do 1572 r., dlatego też można by przypuszczać, że podczas 
pierwszego interregnum w Wielkopolsce łatwiej niż w Małopolsce 
utworzy się zwarty front protestancki. W zjednoczeniu tutejszych 
protestantów przeszkodziło jednak to, że zdeklarowani prze-
ciwnicy starego Kościoła pozostawali w mniejszości, a biskupi 
w dalszym ciągu dysponowali sporą władzą. Prowadzi to nas do 
kolejnych zagadnień domagających się omówienia.

W których rejonach Wielkopolski protestantyzm zapuścił 
korzenie? Zwarta grupa luteranów zamieszkiwała zachodnią 
część województwa poznańskiego, gdzie reformacja pojawiła się 
najwcześniej. Wyznaniową wieź z Niemcami wzmacniała obec-
ność niemieckiej ludności miejskiej, w niektórych ośrodkach sta-
nowiącej większość, a także pewnej liczby niemieckich rodzin 
szlacheckich, zwłaszcza w rejonie przygranicznym. W wojewódz-
twie kaliskim, niemal całkowicie polskim, luteranizm przyjął się 
jedynie na zachodnich obrzeżach. Natomiast bracia czescy rów-
nomiernie rozprzestrzenili się w obu wiodących województwach, 

206 K. Völker, Der Unionsgedanke des Consensus Sendomirensis, „Zeitschrift für 
osteuropäische Geschichte” 7, 1932, s. 508–525.
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a także, choć już w mniejszym zagęszczeniu, na Kujawach 
i w zachodniej części województwa sieradzkiego. Widać tu, że 
idee protestanckie przyjęły się jedynie na obrzeżach, podczas gdy 
bracia, nazywani przez Lutra apostołami Słowian, zdołali prze-
niknąć na tereny całkowicie polskie, które oparły się „niemieckiej 
religii”. Zborów protestanckich nie było w województwie łęczyc-
kim i w centralnej części sieradzkiego, natomiast na południu 
tego obszaru zaznaczyły się wpływy małopolskiego kalwinizmu207.

Nietrudno byłoby zinterpretować koncentrację protestantów 
w trójkącie Zbąszyń-Włocławek-Kalisz jako efekt wcześniejszej 
misji. Na mniej więcej tym samym obszarze powstawały, począw-
szy od 1415 i ze szczególnym nasileniem po 1434 r., liczne wspól-
noty husyckie. Jednakże wielkopolski husytyzm szybko stopniał 
po śmierci najważniejszego protektora, Abrahama Zbąskiego, 
w 1442 r. Jego ostatnie ślady zanikły w środkowej Polsce w 1476, 
a na Kujawach w 1499 r.208 Nawet zakładając, że w ukryciu prze-
trwała pamięć o wierze przodków, można w najlepszym razie 
uznać, że był to słaby nurt podskórny, który wspomógł refor-
mację na tych obszarach. To, że protestantyzm głębiej zapuścił 
korzenie na pewnych terenach Wielkopolski, a z kolei na innych 
uzyskał niewielkie lub zgoła zerowe wpływy, można przekonu-
jąco wyjaśnić, analizując struktury społeczne, bez powoływania 
się na dziedzictwo husytyzmu.

Województwa poznańskie i kaliskie były wyżej rozwinięte 
gospodarczo i bardziej podatne na zachodnie inspiracje niż 
tereny na wschodzie. Na zachodzie mieszkali zarówno magnaci, 
jak też średnia i bogata szlachta, która na sejmiku w Środzie, 
gdzie spotykały się oba województwa, wchodziła w spory z kle-
rem, wyrabiając sobie coraz większą świadomość polityczną. 
Kujawy graniczyły z Pomorzem. Należy wprawdzie uwzględ-
nić pewną rezerwę wobec sąsiadów z północy: co charakte-
rystyczne, Kujawy przyjęły protestantyzm, ale nie w pruskiej, 
luterańskiej formie. Niemniej i tutaj można dostrzec wpływy 
przenikające granicę, zwłaszcza że na Kujawach wykształciła 
się warstwa średniej szlachty, dobrze zarabiającej na eksporcie 

207 Por. mapę w: H. Merczyng, Zbory...
208 Zob. m.in.: J. Macek, Husité na Baltu a ve Velkopolsku, Praha 1952 

(z mapami). [Zob. też P. Kras, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998 – 
przyp. red.].
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zboża, którą łatwo było pozyskać dla nowinek. Jest więc praw-
dopodobne, że okresowo większość tutejszej szlachty przychylała 
się do protestantyzmu209.

Inaczej wyglądały sprawy w województwach łęczyckim i sie-
radzkim, które tylko czasami zaliczano do Wielkopolski, uzna-
jąc je najczęściej za obszar przejściowy między Wielkopolską, 
Małopolską a Mazowszem210. Była to strefa oddalona od wpły-
wów niemieckich i zachodniopruskich, zamieszkiwana przez 
drobną szlachtę, która nie miała ani wielkiego politycznego 
znaczenia, ani tradycji parlamentarnych. Dotyczy to zwłaszcza 
województwa łęczyckiego, gdzie gęstość zaludnienia była dwa 
razy większa niż na terenach wokół Sieradza lub na zachodzie. 
Tutaj w XVI w. pojawiły się zaledwie nieśmiałe zalążki gospo-
darki folwarcznej, która była podstawą dla wykształcenia się 
duchowo i politycznie aktywnej wyższej warstwy szlacheckiej211. 
Wyjaśnia to całkowity brak tendencji reformacyjnych, wyraźnie 
widocznych przecież na terenach położonych dalej na południe. 
Nie bez znaczenia było również to, że w obu województwach 
urząd wojewody niemal bez wyjątku otrzymywali katolicy. Dla-
tego też świeckimi seniorami braci czeskich w ich sieradzkim 
dystrykcie kościelnym mogli zostać jedynie dostojnicy drugiego 
rzędu, starostowie bądź urzędnicy ziemscy, których autorytet 
nie wystarczał, aby porwać masy szlacheckie212. Ogólnie biorąc 
szlachta łęczycka i sieradzka podobna była do mazowieckiej i – 
poza kilkoma wyjątkami w województwie sieradzkim – zajęła 
identyczne stanowisko wobec przełomu religijnego. Środkowa 
Polska okazała się ostoją starego Kościoła. Na zgromadzeniu we 

209 J. Łukaszewicz, O kościołach Braci czeskich..., s. 29; zob. też bp Stanisław 
Karnkowski do Stanisława Hozjusza, 1567, cyt. za: Th. Wotschke, Zur Reformation 
in Bromberg..., s. 400.

210 M. Kromer, Polonia sive de situ, populis magistratibus et republica regni Polo-
nici libri II (1575 lub 1577), w: Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae 
collectio magna, t. 1, wyd. L. Mizler, Varsaviae 1761, s. 120 [Polska, czyli o położeniu, 
ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, 
tłum. S. Kazikowskiego, wyd. R. Marchwiński, Olsztyn 1977, s. 22 – przyp. red.].

211 B. Baranowski, Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w wojewódz-
twie łęczyckim i wschodniej części województwa sieradzkiego do połowy XVII wieku, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, 
seria 1, z. 1, s. 81–103. [Zob. też Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich..., 
t. 1–3 – przyp. red.].

212 Zob. listę seniorów mianowanych na synodzie braci czeskich w Poznaniu, 
17–20 XI 1573 r., w: Akta synodów różnowierczych..., t. 4, s. 23.
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wrześniu 1591 r. w Radomiu szlachta sieradzka i łęczycka stanęła 
w obronie prymasa Stanisława Karnkowskiego. W 1606 r., gdy 
doszło do rokoszu sandomierskiego, część obecnej tam szlachty 
z województwa łęczyckiego nie chciała podpisać konfederacji, 
uznawszy, że dokument gwarantuje wolność wyznania213.

Ile kościołów protestanckich powstało w Wielkopolsce? 
W latach osiemdziesiątych, gdy Jednota była u szczytu swego 
znaczenia, bracia dysponowali około czterdziestoma zborami. Po 
1558 r. wzrosła nie liczba gmin, lecz intensywność kościelnych 
związków. Już w 1578 r. bracia czescy mieli ponad trzydziestu 
pastorów214. Brak sprawdzonych danych odnośnie do lutera-
nów. Pomijając zamieszkałe przez ludność niemiecką obrzeża215, 
można zakładać, że około 1570 r. istniało mniej więcej sześć-
dziesiąt lub nawet więcej luterańskich kościołów216. Duchow-
nych było zapewne mniej. Ich liczba mogła być nawet niższa od 
liczby duszpasterzy, jakimi dysponowali gorliwi bracia czescy217. 
Porównanie z Małopolską, gdzie około 1565 r. działało niemal 
stu pastorów kalwińskich, a w 1580 r. na synodzie kalwińskim 
w Lewartowie pojawiło się około 150 kaznodziejów218, pokazuje, 
że Wielkopolska szybko przestała dotrzymywać kroku sąsiedniej 
dzielnicy, choć przecież protestantyzm pojawił się tu wcześniej 
i rósł w siłę dzięki bliskim związkom z niemieckim luteranizmem. 
Jedynie drobna część szlachty odczuwała potrzebę wyjścia poza 
bliżej nieokreśloną sympatię wobec nowej teologii detronizującej 
kler i gotowa była rzeczywiście aktywnie działać na rzecz refor-
macji. Do braci przyłączyło się około stu rodów, stanowiących 
jedną dwudziestą ogółu szlachty. Polskojęzycznych luteranów 
było niewiele więcej219.

213 K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego (1589–1592), 
Kraków 1939, s. 322; A. Strzelecki, Udział i rola różnowierstwa…, s. 141 n.

214 J. Bidlo, Jednota bratrská..., t. 3, s. 37–58.
215 Zob. Th. Wotschke, Geschichte der Reformation..., s. 231.
216 Ich liczbę W. Bickerich (Evangelisches Leben unter dem weißen Adler, Poznań 

1925, s. 10) szacuje na ok. 60, z kolei G. Smend (Die Synoden…, s. 15) na ponad 100.
217 Jonas Grynäus (1581–1582) w: J. Bidlo, Jednota bratrská..., t. 3, s. 42, 

przyp. 1: „30 ministrorum (plures einm illinc Lutherani non inveniuntur”).
218 O 1580 r. zob. Akta synodalne... [Tego synodu brak w Aktach synodów róż-

nowierczych... – przyp. red.].
219 J. Bukowski, Dzieje reformacyi..., t. 1, s. 435, ocenia, że jedna szósta szlachty 

wielkopolskiej była protestancka. Szacunki te są zbyt wysokie, uwzględniają bowiem 
także osoby sympatyzujące z reformacją.
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Chcąc zrozumieć, dlaczego odsetek protestantów było tak 
niski, należy uświadomić sobie wyjątkowość sytuacji w Wielko-
polsce. Szlachta o ambicjach gospodarczych i politycznych, czyli 
grupa, która, obok magnatów, wszędzie w Polsce okazywała się 
najbardziej podatna na reformację, tutaj była słabiej wykształ-
cona niż w Małopolsce. Ruch protestancki przenikał z warstwy 
magnackiej do ogółu społeczeństwa, ale załamywał się z powodu 
niskiego zaangażowania mas szlacheckich, słabo jeszcze rozwi-
niętych kulturalnie i politycznie. 

Na przykładzie Litwy zobaczymy dalej, że warstwa magnacka 
nadająca ton w regionie może przeforsować reformację nawet 
tam, gdzie podłoże społeczne jest do tego źle przygotowane. 
Taka możliwość istniała jednak wyłącznie na tych terenach, gdzie 
Kościół katolicki był słaby i nie potrafi ł zmotywować drobnej 
szlachty do wytrwania w dotychczasowym wyznaniu. Akurat tego 
o Wielkopolsce powiedzieć nie można. Tutaj organizacja, którą 
dysponował Kościół papieski, była silna, potężniejsza nawet niż 
w Małopolsce. Biskup krakowski i jego kapituła musieli spra-
wować opiekę nad całą krainą, operując wyłącznie z jednej sie-
dziby, do tego leżącej na uboczu. Bardzo łatwo znaczne połacie 
dzielnicy, jak na przykład ziemia lubińska, mogły wymknąć im 
się z rąk. Wielkopolska natomiast dzieliła się na cztery diecezje: 
gnieźnieńską, poznańską, włocławską i płocką. Urzędujący tu 
biskupi nie mieli problemów z kontrolowaniem regionu. Byli 
też – obok biskupa krakowskiego i warmińskiego – najzamożniej-
szymi duszpasterzami królestwa Jagiellonów, mogli więc z nieja-
kim spokojem podchodzić do kwestii ewentualnego zmniejszenia 
dochodów. Ponieważ zaś było ich aż czterech, skuteczniej wpły-
wali na politykę kraju za pośrednictwem magnackich krewnych 
niż jeden biskup małopolski.

Co więcej, przywódca wielkopolskiego duchowieństwa, 
prymas Jakub Uchański zyskał podczas interregnum w 1572 r. 
niepowtarzalną okazję do działania. Prawo z 1530 r. mówiło 
wprawdzie, że to senat powinien zwołać sejm elekcyjny220, nie 
uściślało jednak, kto po śmierci króla ma zwołać senat. Pry-
mas wykorzystał lukę prawną i niedługo po śmierci Zygmunta 

220 Volumina legum, t. 1: Leges, statuta, constitutiones privilegia Regni Poloniae, 
Magni Ducatus Lithuaniae, Warszawa 1732, s. 245.
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Augusta zaprosił grupę senatorów do swej rezydencji w Łowiczu, 
by przy ich udziale ustalić mające odtąd obowiązywać reguły. 
Zaproszenie otrzymało jedynie kilku senatorów małopolskich, 
których prymas darzył zaufaniem, poza tym obecni byli wyłącznie 
Wielkopolanie. Przeważali wśród nich katolicy, do czego przyczy-
niło się również odejście pewnej liczby wielmoży od protestanty-
zmu. Wśród katolickich gości prymasa znalazło się, podobnie jak 
w gronie protestanckim, trzech wojewodów, prócz tego spośród 
katolików wywodził się jeszcze starosta generalny221. Nie bez 
znaczenia jest i to, że zapał wielkopolskich senatorów protestanc-
kich do walki politycznej o własne wyznanie pozostawiał wiele 
do życzenia. Na ostatnim sejmie to kilku Małopolan wystąpiło 
z postulatem rewizji przywilejów kleru222. Wielkopolanom, w tym 
także protestantom, nie uśmiechało się przekazanie przywódz-
twa w ręce marszałka wielkiego koronnego. Jan Firlej zabiegał 
bowiem usilnie o to, by nadchodząca elekcja odbyła się w jego 
rodzinnej Małopolsce i by to Małopolanie mieli w niej głos decy-
dujący223. Tląca się od dawna rywalizacja między starym a nowym 
île de Pologne w okresie interregnum wyraźnie się zaostrzyła, co 
było na rękę prymasowi, a tym samym całemu Kościołowi224.

Małopolska szlachta nie chciała uznać przywództwa prymasa 
w czasie interregnum. Uchański odebrał to jako zachowanie 

221 Katolikami byli: Wojciech Sędziwój Czarnkowski, starosta generalny od 1569 
(„signor molto cattolico”, jak wyraził się V. Laureo, Dépeches inédites, wyd. T. Wierz-
bowski, Warszawa 1887, s. 659, w 1578 r.); Jan Sierakowski, wojewoda łęczycki; 
Albrecht Łaski, wojewoda sieradzki; Jan Służewski, wojewoda brzesko-kujawski 
(plotka głosząca, że przeszedł na protestantyzm, została zdementowana; zob. bp 
Adam Konarski do Giovanniego Francesco Commendonego, 11 VI 1565, w: Urkun-
den und Aktenstücke…, nr 54). Protestanci: Łukasz Górka, wojewoda poznański 
(zm. 1573); Jan Krotoski, wojewoda inowrocławski; Feliks Żelechnicki, wojewoda 
włocławski (obecny na synodzie braci czeskich w listopadzie 1573 r.; zob. Akta 
synodów różnowierczych..., t. 4, s. 34). Urząd wojewody kaliskiego był nieobsadzony.

222 Uchańsciana..., t. 5, s. 481 n.
223 Zob. postanowienia sejmiku w Środzie z 8–10 IX 1572 r., w: Akta sejmikowe 

województw poznańskiego i kaliskiego, t. 1, cz. 1: 1572–1616, wyd. W. Dworzaczek, 
Poznań 1957 (Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej PTPN, 12), nr 1–3. 

224 Inne przejawy tej rywalizacji to instrukcja sejmiku w Środzie z września 
1573 r., mówiąca, że posłowie powinni walczyć o dostęp wielkopolskich duchownych 
do małopolskich benefi cjów; zob. tamże. s. 17, art. 11; Memoriał Guya de Lanssac 
dla Henryka d’Anjou, w: E.H. de Noailles, Henri de Valois et la Pologne en 1572, 
t. 3, Paris 1867, s. 520, z którego wynika, że Wielkopolanie zarzucali Małopolanom 
kradzież stolicy oraz oburzali się, że również sejmy chcą zagarnąć dla siebie; Wiel-
kopolska miała domagać się koronacji Henryka w Gnieźnie.
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typowe dla warstw szlacheckich, pewnych siebie i dążących 
do reform, i odtąd stawiał wyłącznie na konserwatystów, czyli 
przede wszystkim magnatów. Ten sojusz wzmocniło jeszcze poja-
wienie się kandydata na króla, którego byli skłonni zaakceptować 
zarówno magnaci, jak i duchowieństwo.

Śmiałe plany Uchańskiego, dążącego do ugody między 
szlachtą a klerem, ostatecznie upadły około 1565 r. Prymas utra-
cił wcześniejszy entuzjazm i zaczął nawet brać pod uwagę popar-
cie luteranina, księcia pruskiego Albrechta Fryderyka, w jego 
zmaganiach o tron polski225. Natomiast Kuria Rzymska repre-
zentowana przez nuncjusza Giovanniego Francesco Commendo-
nego bardzo energicznie dążyła do elekcji katolika. Najchętniej 
widziałaby na tronie polskim Habsburga. Uchański, któremu 
zależało na przychylności Rzymu, szybko podporządkował się 
tym zaleceniom. Już wkrótce wskutek zabiegów Commendo-
nego wielu ważnych szlachciców litewskich udzieliło poparcia 
kandydaturze Habsburga, a w ich ślady podążało coraz więcej 
magnatów z innych regionów kraju, zwłaszcza że od dłuższego 
już czasu cesarscy wysłannicy agitowali na rzecz swojego kandy-
data. Popularność Habsburga w dwu krainach zdominowanych 
przez protestantów – w Prusach i na Litwie – pokazuje, że zwo-
lennicy reformacji skłonni byli poprzeć władcę habsburskiego, 
zwłaszcza że protestanccy poddani nie stanowili dla niego nowo-
ści. W Wielkopolsce przychylną postawę wobec tej kandydatury 
przyjęła zwłaszcza Jednota czeskobraterska, która liczyła na to, 
że popierając Habsburga, doprowadzi do poprawy sytuacji swych 
współwyznawców w Czechach226. Wydawało się więc, że ten kan-
dydat pozwoli zapobiec wybuchowi wojny domowej, którą pro-
testanci mogliby rozpętać z przyczyn religijnych. Cóż miałoby 
więc przeszkodzić Habsburgowi w sięgnięciu po polską koronę?

Stanisław Karnkowski, najbardziej kompetentny z ówcze-
snych biskupów, dostrzegł to, co zrazu przeoczyli zarówno 
Uchański, jak i Commendone: kandydat popierany w większo-
ści przez magnatów, a do tego będący z pochodzenia Niem-
cem, zostanie odrzucony przez rozdrażnioną szlachtę. Uchański 
sądził, że opozycję można unieszkodliwić, stosując odpowiednią 

225 W. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka..., s. 35.
226 J. Bidlo, Jednota bratrská..., t. 3, s. 16.
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procedurę wyborczą, chciał, by w elekcji uczestniczył nie ogół 
szlachty, ale ograniczona grupa szlacheckich przedstawicieli. 
Karnkowski natomiast opowiadał się za kandydatem, którego 
zaakceptowałyby właśnie szlacheckie masy, dlatego też, gdy 
okazało się, że arcyksiążę Ernest nie zyskał ich poparcia, zaczął 
rozważać inne kandydatury niż Habsburgowie. Ta zmiana wyni-
kała nie tylko z kalkulacji politycznej, ale i z jego pochodzenia 
społecznego: biskup wywodził się z warstwy szlacheckiej i wciąż
czuł się z nią związany. 

Karnkowski, który w 1567 r. objął diecezję kujawską, był 
jednym z niewielu polskich biskupów okresu reformacji, któ-
rzy byli w stanie stawić czoło piętrzącym się przed nimi wyzwa-
niom. Z oddaniem poświęcał się pracy duszpasterskiej, którą tak 
wielu dostojników kościelnych zaniedbywało, starał się zarazem 
o utrzymanie dobrych relacji ze szlachtą. Popularność była mu 
potrzebna do życia jak powietrze, mimo to starannie unikał umi-
zgiwania się szlachcie na przykład przez rezygnację z przywilejów 
kleru czy uległość w kwestiach doktrynalnych. Karnkowski miał 
za sobą moment wahania, przez jakiś czas bardzo przychylnie 
patrzył na reformację, jednak kardynał Hozjusz zdołał zawrócić 
go z tej drogi, czyniąc z niego niewzruszonego wojownika idei 
potrydenckich227.

Już jako królewski sekretarz Karnkowski miał okazję wyćwi-
czyć stosowanie narzędzi politycznych. Gdy został biskupem, 
zaczął występować na arenie parlamentarnej. Na sejmiku kujaw-
skim z początku 1572 r. – ostatnim za życia Zygmunta Augu-
sta – rzucił hasło zgodne z propagandą złotoustego demagoga 

227 O Karnkowskim, który niestety jak dotąd nie doczekał się monografi i, zob. 
W. Zakrzewski, Stefan Batory. Przegląd historyi jego panowania i program dalszych 
nad nią badań, Kraków 1887, s. 62–69. O sympatiach protestanckich Karnkow-
skiego zob. A. Węgierski, Slavonia reformata..., s. 80; T. Glemma, Instrukcja nun-
cjusza Ruggieriego, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby..., t. 2, s. 271 
(Instrukcja dla nuncjusza Juliusza Ruggieriego z 1565 r.: Karnkowski nie może 
zostać podkanclerzym, ponieważ jest złym katolikiem, nieprzychylnie nastawionym 
do Kurii Rzymskiej). Karnkowski sam stwierdził w 1568 r., że Hozjusz otworzył 
mu oczy; zob. O. Halecki, Zgoda sandomierska..., s. 135, przyp. 1. [Nadal brak 
monografi i Karnkowskiego, najnowsze publikacje dotyczą tylko pewnych aspektów 
jego działalności: A. Bruździński, Działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego 
w zakresie wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce: 1581–1603, Kraków 
1996; J. Swędrowski, Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie prymasa Stanisława 
Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne, Warszawa 2005 – przyp. red.].
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epoki, Stanisława Orzechowskiego: gdy tylko załagodzi się nie-
szczęsny spór o dziesięcinę, Kościół stanie się ostoją wolności 
szlacheckiej. Karnkowski szczycił się tym, że formuła ta nawet 
najbardziej heretycką szlachtę przekonała o pożyteczności 
kleru228. Od samego początku interregnum biskup Karnkowski, 
który szybko zorientował się w sytuacji, naciskał na prymasa, by 
ten nie wahał się użyć wszelkich dostępnych mu z racji prawa 
i tradycji środków229.

Karnkowski wykazał również własną inicjatywę i zabiegał 
o poparcie szlachty z Mazowsza, graniczącego z jego diecezją230. 
Zdawał sobie sprawę z tego, że podatna na perswazję masa 
szlachty mazowieckiej, która czuła się bliżej związana z Wiel-
kopolską niż Małopolską, może stać się ważnym instrumentem 
polityki elekcyjnej. W istocie, stwierdzenie, że prymasowi przy-
padła w okresie bezkrólewia ważna rola, nie tylko połechtało 
regionalną dumę Wielkopolan, ale również okazało się nośnym 
hasłem na katolickim Mazowszu. 

Zrazu biskup Karnkowski wahał się, która kandydatura 
będzie najlepsza w świetle jego założeń o służeniu Kościołowi 
i wychodzeniu naprzeciw szlachcie. Najpierw zastanawiał się, czy 
nie poprzeć Iwana IV, którego Rzym starał się wówczas pozy-
skać, później myślał o elekcji Anny Jagiellonki, pobożnej siostry 
zmarłego króla, ostatecznie decyzję podjął jednak pod wpływem 
francuskiego posła, biskupa Jeana Monluca. Ów polską gra-
nicę przekroczył w Wielkopolsce i tutaj najpierw się zatrzymał, 
zabiegając o poparcie dla kandydatury Henryka Walezego, brata 
Karola IX i zaangażowanego katolika.

Karnkowski szybko zapalił się do nowej kandydatury. Wspól-
nie z małopolskim magnatem Piotrem Zborowskim, który zdecy-
dował się na kandydata francuskiego z powodu wrogości wobec 
marszałka wielkiego koronnego Jana Firleja oraz nieufności 
wobec Habsburga, pomogli Monlucowi w dotarciu do szerszych 
mas szlacheckich. 

228 Stanisław Karnkowski do Marcina Kromera, 3 II 1572, w: W. Zakrzewski, 
Stefan Batory..., s. 64, przyp. 1.

229 Stanisław Karnkowski do Jakuba Uchańskiego, w: Uchańsciana…, t. 1, 
s. 162; Epistolae illustrium virorum..., ks. 2, fol. Qq II r–V; E.H. de Noailles, Henri 
de Valois et la Pologne..., t. 3, s. 84.

230 Epistolae illustrium virorum..., ks. 3, fol. T t II v. – T t III b r.
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Ponieważ Karnkowski stał się najaktywniejszym politycznie 
biskupem – Uchański słuchał jego wskazówek, a biskup poznań-
ski Adam Konarski próbował zachować neutralność – szlachta 
przestała postrzegać duchowieństwo jako blisko współpracujące 
z magnatami. To nie katolickość bowiem, a właśnie ten sojusz 
był wówczas prawdziwym kamieniem niezgody. Sejmik w Śro-
dzie ofi cjalnie zaprotestował przeciwko zgromadzeniu senatorów 
w Łowiczu, które prymas powołał w 1572 r. jako arystokratyczny 
organ rządzący w okresie interregnum i które obradowało w for-
mie niezgodnej z regułami ustrojowymi. Zarazem ten sam sej-
mik, oburzony poczynaniami marszałka wielkiego koronnego 
Jana Firleja, poprosił prymasa o podjęcie kroków niezbędnych 
do przygotowania elekcji oraz wybranie na ten cel miejsca odpo-
wiadającego Wielkopolanom. Manewry Karnkowskiego uśmie-
rzyły niebezpieczeństwo antagonizmu między szlachtą a duchow-
nymi, do którego łatwo mogło dojść w atmosferze rodzących 
się konfl iktów stanowych. Teraz właśnie okazało się, że prymas 
i biskupi byli szlachcie potrzebni jako reprezentanci wielkopol-
skich postulatów. 

Zarysowuje się więc szczególny obraz. Z jednej strony wśród 
przywódców szlacheckich regionu przeważali zwolennicy refor-
macji. Na sejmie konwokacyjnym w styczniu 1573 r. siedmiu 
z dwunastu posłów wielkopolskich było protestantami231. Po 
śmierci brata czeskiego Jakuba Ostroroga w 1568 r. rola przy-
wódcy przypadła luteraninowi, kasztelanowi gnieźnieńskiemu 
Janowi Tomickiemu, którego współwyznawca, Rafał Leszczyń-
ski, utracił dawną popularność, ponieważ entuzjastycznie poparł 
kandydaturę Habsburga232. Zarazem pozycja kleru w regionie 
stawała się coraz silniejsza – z jednej strony dzięki piastowanej 
przez gnieźnieńskiego arcybiskupa godności, którą można było 
przedstawić jako zaszczyt dla całej Wielkopolski, a z drugiej 
– dzięki zręcznym poczynaniom Karnkowskiego, który umiał 
pogodzić interes szlachty z interesem Kościoła. W październiku 
1572 r. województwa poznańskie i kaliskie postanowiły, że ten, 
kto w okresie bezkrólewia przywłaszcza sobie dobra koronne, 

231 W. Dworzaczek, Skład społeczny..., s. 307.
232 O przywódcach szlachty wielkopolskiej zob. W. Zakrzewski, Po ucieczce Hen-

ryka..., s. 28.



123

Szlachta i regiony

będzie odpowiadał przed prymasem lub, w jego zastępstwie, 
przed biskupem233. Autorytet kleru został tu przeciwstawiony 
zagrażającej samowoli, której obawiano się zwłaszcza ze strony 
magnatów. Partykularny interes wielkopolski połączył tutejsze 
stany, jak się dotąd zdawało – głęboko zwaśnione. Nie było 
to oczywiste, na przykład sejmik ruski jednoznacznie odrzucił 
podobną regulację, chociaż udział szlachty katolickiej w obra-
dach był w Sądowej Wiszni z pewnością wyższy niż w Środzie234. 

Niemniej władza Kościoła nie sięgała na tyle daleko, by mógł 
się on skutecznie przeciwstawić naporowi szlachty, która pod-
czas bezkrólewia – czyli w okresie szlacheckiego samorządu – 
dążyła do prawnego zabezpieczenia wolności wyznania. Podobno 
to sam Karnkowski jako członek komisji opracowującej tekst 
konfederacji warszawskiej, zaproponował brzmienie artykułu 
o „pokoju między rozróżnionymi w wierze” („pax dissidentium”, 
„pax inter dissidentes”)235. Zarazem władza kleru wystarczyła do 
zademonstrowania, że rozwiązanie najważniejszych problemów 
politycznych może dokonać się jedynie przy udziale Kościoła, 
nigdy zaś wbrew niemu. 

Szlachcie nie umknęło, że podczas bezkrólewia kler umacnia 
swoją pozycję, zwłaszcza w Wielkopolsce, i wcale nie oddaje 
pola, choć pozbawiony jest królewskiego poparcia. Sformuło-
wana na sejmie konwokacyjnym na początku 1573 r. teza, że 
wiodąca rola podczas elekcji przypada przede wszystkim pry-
masowi, a następnie senatowi, spotkała się ze sprzeciwem przy-
wódców szlacheckich, zwłaszcza Jana Tomickiego. Wymogli oni 
nawet odnotowanie swojego protestu w warszawskich księgach 
grodzkich. Posłowie zareagowali tak prawdopodobnie na prze-
jaw zbieżności interesów duchowieństwa i warstwy magnackiej. 
Udało im się doprowadzić do modyfi kacji praw przysługujących 
prymasowi podczas elekcji236.

Po śmierci Łukasza Górki w marcu 1573 r., gdy kapi-
tuła poznańska nie wyraziła zgody na pochówek protestanta 

233 Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego..., t. 1, cz. 1, s. 5 (15 X
1572).

234 Zob. N. Ljubovič, Načalo..., s. 228–229.
235 R. Heidenstein, Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII, 

Frankfurt am Main 1622, s. 21, kol. 2 [tłum. pol.: Dzieje Polski od śmierci Zygmunta 
do r. 1594 ksiąg XII, t. 1, Petersburg 1857, s. 52 – przyp. red.].

236 N. Ljubovič, Načalo..., s. 240.
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w kościele katedralnym – na co musiała przystać jeszcze w przy-
padku jego ojca, Andrzeja – Górkowie mieli zamiar siłą prze-
forsować swoją wolę. Jednak wojewoda inowrocławski, brat 
czeski Jan Krotoski ostrzegał, że doprowadzi to do wybuchu 
wojny domowej. Część wielkopolskich protestantów nie miała 
nic przeciwko temu. Uważali, że trzeba osłabić katolików teraz, 
póki nie mają wsparcia monarchy. Większość obawiała się jed-
nak takiego scenariusza237. Protestanci zdawali sobie sprawę 
z tego, że w godzinie próby stary Kościół będzie się zaciekle 
bronił, dlatego też w czasie bezkrólewia, które było ich wielką 
szansą, poprzestali na konfederacji warszawskiej. Z tego samego 
powodu przy okazji konfl iktów wokół elekcji królewskiej również 
sympatyzująca z reformacją część szlachty wielkopolskiej miała 
na uwadze jedynie antymagnackie postulaty natury społecznej 
i zrezygnowała z wyznaniowego programu politycznego.

Z drugiej strony wygląda na to, że wśród magnatów katolic-
kich dobro Kościoła zaczęło zyskiwać na znaczeniu względem 
interesu stanowego. Gorliwy obrońca Kościoła katolickiego, 
Henryk Walezy, zaczął się wielmożom jawić jako bardziej godny 
poparcia niż umiarkowany Habsburg. Monlucowi oznajmiono 
więc, że z wyjątkiem starosty generalnego wszystkich pięciu 
najznamienitszych katolickich urzędników dzielnicy jest przy-
chylnych kandydaturze Francuza. Jeden z nich, wojewoda brze-
sko-kujawski Jan Służewski, nawet się z posłem zaprzyjaźnił238. 
Katolicy gorliwie zabiegali o poparcie dla Henryka Walezego, 
tym większe było więc ich upokorzenie, gdy po kilku miesią-
cach sprawowania władzy król uciekł z kraju. Mimo że wcale nie 
miał zamiaru rezygnować z tronu, senatorowie wielkopolscy już 
w czerwcu 1574 r. zażądali od prymasa zwołania nowego sejmu 
konwokacyjnego239. Teraz to protestanci byli górą. Duża część 

237 Giovanni Francesco Commendone, 18 III 1573, w: Urkunden und Akten-
stücke…, nr 162.

238 Oprócz Służewskiego przychylnością wykazali się również wojewodo-
wie Łaski i Sierakowski oraz marszałek nadworny Opaliński; zob. relację Jeana 
 Choisnina na temat elekcji w Polsce w: Nouvelle collection des mémoires relatifs 
à l’histoire de France, t. 11, wyd. M. Poujoulat, Paris 1881, s. 400, 402 [tłum. pol. w: 
O elekcji Henryka Walezjusza na króla polskiego Pamiętniki Jeana Choisnina sekreta-
rza Monluka biskupa Walencji i radzcy tayney rady królewskiej XVI w., wyd. W. Turski 
(ps. A.K. Czartoryski), Wilno 1818, s. 98–100, 117 – przyp. red.].

239 Uchańsciana..., t. 1, nr 164.
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szlachty protestanckiej zebrała się w lipcu na zamku królewskim 
w kujawskim Radziejowie i nie przykładając zbytniej troski do 
adekwatnego opisu faktów, sformułowała ostrą krytykę bisku-
pów. Zarzucano im, że to oni wybrali Henryka, sprowadzili do 
kraju i koronowali, by następnie zmusić go do ucieczki. Wszystko 
to miało świadczyć, że są wrogami ojczyzny i zasługują na wygna-
nie240. Na sejmiku, który niedługo potem odbywał się w Śro-
dzie, Jan Tomicki i Andrzej Górka ostro zaatakowali zbiegłego 
króla, prymasa oraz biskupa poznańskiego. Szlachta nie chciała 
nawet wysłuchać listu arcybiskupa, który zresztą nie odważył się 
przybyć osobiście. Na zgromadzeniu pojawili się dwaj katoliccy 
senatorowie, musieli jednak pogodzić się z tym, że nie mają żad-
nego wpływu na obradującą szlachtę. O mały włos nie doszło do 
rękoczynów wymierzonych w katolickich uczestników sejmiku. 
Przeważyła opinia protestantów, którzy uznali, że rozpoczęło się 
kolejne bezkrólewie. W gronie dwunastu posłów wybranych na 
tym sejmiku znalazło się zaledwie dwu katolików. Jeden z nich, 
rekonwertyta Abraham Zbąski zyskał poparcie dzięki temu, że 
jeszcze głośniej niż pozostali pomstował na króla Henryka241.

Biskupi byli wstrząśnięci i zniechęceni. Najzręczniejszy z nich, 
Karnkowski, który bardzo mocno zaangażował się w zakończoną 
fi askiem elekcję Francuza, ustąpił ze sceny politycznej na okres 
całego drugiego bezkrólewia. Również inni senatorowie uni-
kali wzięcia udziału w kolejnym sejmie, na który wielkopolscy 
protestanci postanowili przybyć pod bronią. Grupa biskupów 
chcących zapobiec nowej elekcji poprosiła nuncjusza, by zmusił 
ociągających się duchownych senatorów do przybycia na obrady. 
Obawiano się, że jeśli ich miejsca pozostaną puste, dojdzie do 
wyboru kacerskiego króla242. 

Obawy te były uzasadnione. Upokarzająca ucieczka monar-
chy, który szybko utracił sympatię poddanych, postawiła prote-
stantów przed szansą, jakiej nigdy wcześniej ani nigdy później 
nie mieli: dała im wyraźną przewagę na sejmiku wielkopolskim 

240 Poseł wenecki Hieronim Lippomano w liście do senatu swego miasta, 24 VII 
1574, w: Urkunden und Aktenstücke..., nr 175.

241 List z Poznania, 29 VII 1574, w: tamże, nr 176; V. Laureo, Dépeches inédi-
tes..., s. 78 (10 VIII 1574). Na temat wyznania posłów zob. W. Dworzaczek, Skład 
społeczny..., s. 307.

242 Hieronim Lippomano, 24 VII 1574, w: Urkunden und Aktenstücke..., nr 175.
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i małopolskim, osłabiła kler, a nawet przejściowo wyłączyła z gry 
najzręczniejszego przeciwnika, biskupa Karnkowskiego. Nie-
mniej właśnie w tak korzystnym momencie protestanci zawiedli 
jako politycy. Paradoksalnie tym razem nie brano poważnie pod 
uwagę ani jednego protestanckiego kandydata.

Objawiła się w tym bezradność tłumów szlacheckich, o któ-
rej będzie mowa poniżej w szerszym kontekście. Brakowało 
im energicznych liderów, świadomie i bez ulegania sentymen-
tom dążących do wytyczonego celu. Takiego przywódcę miała 
Małopolska przynajmniej w okresie pierwszego bezkrólewia 
w osobie Jana Firleja. Zmarł on jednak w 1574 r., zanim jesz-
cze nadeszła chwila, która mogła stać się dla niego momentem 
triumfu. W Wielkopolsce Rafał Leszczyński nie mógł przewodzić 
szlachcie, ponieważ nie chciał porzucić sympatii do Habsburgów. 
Rycerski, lecz niemający klarownej wizji Jan Tomicki nie potrafi ł 
pójść w ślady Firleja i agitować na rzecz Jana III Wazy, kandy-
data, który jako umiarkowany protestant wydawał się do zaak-
ceptowania również dla katolików, a jako mąż Jagiellonki mógł 
liczyć na przychylniejsze przyjęcie. Kandydatura szwedzka miała 
zwyciężyć trzynaście lat później, teraz jednak została odrzucona 
bez wyraźnej przyczyny243. 

Pozbawiona przywódców szlachta nie potrafi ła konsekwentnie 
dążyć do celu, a już na pewno nie kierowała się dobrem pro-
testantyzmu, dawała się jedynie porwać mglistym ideologiom. 
Chciano, by królem Polski został Polak – jak głosiło puszczone 
w obieg hasło: Piast. Który konkretnie Polak, tego początkowo 
nikt nie wiedział. Wśród szlachty wielkopolskiej zwolennicy idei 
piastowskiej i zwolennicy Henryka tworzyli dwa mniej więcej 
równe obozy. Jednak już sejmik w Środzie w lipcu 1574 r. zapew-
nił wyraźną przewagę tym pierwszym.

Nie oznacza to jednak wcale, że byli oni bliscy sukcesu. 
Magnaci popierający w 1573 r. Habsburga rozkoszowali się 
bowiem ucieczką Henryka jako porażką mas szlacheckich, bo 
to one wyniosły go na tron. Równolegle do wzmocnienia wpły-
wów protestantyzmu wśród szlachty przebiegała konsolidacja 
stronnictwa magnackiego, która miała o wiele większe znaczenie 

243 Ewentualne przyczyny pominięcia kandydatury szwedzkiej zob. W. Zakrzew-
ski, Po ucieczce Henryka..., s. 223–226.
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polityczne. Na zjeździe w Stężycy w maju 1575 r., który zakończył 
się fi askiem z powodu secesji przedstawicieli szlachty, niemal 
wszyscy senatorowie opowiedzieli się za Habsburgiem. Na sejmie 
elekcyjnym w Warszawie, obradującym od listopada 1575 r., oka-
zało się, że wielmoże mają duże poparcie w masach szlacheckich: 
wśród wielkopolskich szlachciców, którzy przecież w większym 
stopniu niż małopolscy zależni byli od magnatów, niemal jedna 
trzecia opowiadała się za kandydatem austriackim.

Większość szlachty, opowiadająca się za koncepcją piastow-
ską, znalazła się w trudnej sytuacji. Próbowała przeciągnąć na 
swoją stronę duchowieństwo, składając uroczystą obietnicę, że 
nowy król będzie nie tylko Polakiem, ale i katolikiem244. Po raz 
kolejny okazało się, że protestanci kierują się w polityce nie 
kwestiami wyznaniowymi, ale społecznymi. Gdy stało się jasne, 
że nie zdołają znaleźć odpowiedniego kandydata, w ostatniej 
chwili porzucili z takim patosem głoszoną ideologię piastow-
ską i w celu zapobieżenia zwycięstwu kandydata magnackiego, 
wybrali Stefana Batorego z Siedmiogrodu, którego wcześniej 
nikt nie brał poważnie pod uwagę.

Władca ten był zdeklarowanym katolikiem i bardzo moż-
liwe, że umocnienie jego władzy stopniowo przyczyniło się do 
pogorszenia sytuacji protestantów. Jednakże ze względu na brak 
źródeł dopiero dla 1589 r. można wykazać, że zwolennicy sta-
rego Kościoła uzyskali przewagę na sejmiku w Środzie, gdzie 
mieli siedmiu posłów, podczas gdy protestanci jedynie pięciu245. 
Ten sukces katolicyzmu wynikał również z energicznych dzia-
łań biskupów246. Mimo to wciąż jeszcze nie wszystko było prze-
sądzone. W 1590 r. w gronie wielkopolskich posłów znalazło 
się tyle samo protestantów co katolików. Potem zaś doszło do 
gwałtownego przełomu, charakterystycznego dla tego regionu. 
Na sejm 1590/1591 r. przybyło z Wielkopolski jedenastu repre-
zentantów związanych ze starym Kościołem i zaledwie jeden 
protestancki.

244 Zob. tamże, s. 418–422.
245 Trzeba przy tym pamiętać, że przyporządkowania wyznaniowe zapropono-

wane w: W. Dworzaczek, Skład społeczny..., które – również w odniesieniu do póź-
niejszego okresu – zostały przejęte w niniejszej książce, nie są całkowicie pewne.

246 Stanisław Karnkowski do nuncjusza Jana Andrzeja Caligariego, w: 
M. Morawski, Kościół w Polsce za bezkrólewia i w początkach Zygmunta III (1587–
–1589), „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 18, 1924, s. 568. 
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Wynikało to z konfl iktu politycznego, który wywiązał się 
wokół osoby Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego 
koronnego. Zamoyski, pochodzący z Rusi Koronnej, był pod-
czas pierwszego interregnum rzecznikiem szlachty rusko-mało-
polskiej. Utrzymywał kontakt z szerokimi masami szlacheckimi 
swoich okolic, chociaż Stefan Batory, doceniając jego zdolności, 
wyniósł go na najwyższe urzędy w państwie. Zamoyski zdobył 
gigantyczny majątek, dzięki któremu znalazł się w kręgu najmoż-
niejszych magnatów. Mimo to pozostał wierny swemu pocho-
dzeniu i tak jak szlachta małopolska zajmował postawę bardzo 
nieprzychylną wobec Austrii. Wyniosłość i sukcesy Zamoyskiego 
przysporzyły mu wielu wrogów, a biorąc pod uwagę rywalizację 
między dwiema najważniejszymi dzielnicami kraju, za logiczną 
konsekwencję wypada uznać fakt, że najwięcej zawistników zna-
lazło się w Wielkopolsce.

Gdy król i protektor Zamoyskiego zmarł nagle w grudniu 
1586 r., reaktywowane stronnictwo habsburskie uznało walkę 
z wszechpotężnym kanclerzem za pożyteczne hasło. Zwolenni-
ków wśród wielkopolskiej szlachty przysporzyła mu zwłaszcza 
gorliwość Stanisława Górki. W odróżnieniu od poprzednich elek-
cji tym razem antagonizm szlachty i magnaterii zszedł na dalszy 
plan, a najważniejsze stały się interesy regionu247. Zwolennicy 
Zamoyskiego przeprowadzili elekcję księcia Zygmunta Wazy, 
który był siostrzeńcem ostatniego władcy z rodu Jagiellonów, 
jednak ich przeciwnicy nie chcieli pogodzić się z przegraną arcy-
księcia Maksymiliana. Zwycięstwo Szweda wydawało się przesą-
dzone w styczniu 1588 r., gdy Zamoyski pokonał Austriaka pod 
Byczyną. Mimo to przeciwnicy kanclerza, zwłaszcza ci z Wielko-
polski, nie zrezygnowali z walki. Zaczęli szykować się do ataku 
po sejmie w 1590 r., kiedy to Zamoyski, którego pozycja pod 
rządami nowego monarchy bynajmniej nie osłabła, przeforsował 
uchwałę zabraniającą arcyksięciu Maksymilianowi ponownego 
starania się o tron polski.

Duszą całego przedsięwzięcia był Karnkowski, choć przez 
długi czas trzymał się na drugim planie. Karnkowski, który 

247 K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, 
Kraków 1929, s. 37. O zmianie nastrojów na bardziej przychylne Zygmuntowi III, 
która nastąpiła już w 1587 r., zob. tamże, s. 126.
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w 1581 r. został arcybiskupem gnieźnieńskim, był nieprzychylny 
kanclerzowi już choćby z tego powodu, że Zamoyski jako katolik 
paktował z małopolskimi i ruskimi protestantami. Jednocześnie 
Karnkowski sam korzystał z pomocy protestantów, gdy było mu 
to potrzebne do osiągnięcia wytyczonego celu. We współpracy 
ze Stanisławem Górką, przywódcą wielkopolskich protestantów, 
zwołał w sierpniu 1590 r. zjazd szlachty w Kole i, ukrywając swoją 
rzeczywistą motywację, doprowadził do uchwalenia ostrego 
protestu przeciwko nałożeniu podatków na szlachtę, a także 
zbyt dużej władzy hetmanów oraz ich udziałowi w elekcji. Duża 
część słabo zorientowanych politycznie protestantów poparła te 
postulaty, ale nie zdołała nawet zapewnić sobie udziału w przy-
wództwie akcji. W listopadzie zręczny prymas doprowadził do 
tego, że na posłów wybrano niemal wyłącznie osoby z kręgów 
wiernych staremu Kościołowi248. Zwrot ku katolicyzmowi, któ-
rego przyczyny chcieliśmy zbadać, jawi się więc jako zwycięstwo 
prymasa. Podobnie jak w 1573 r., także i tym razem Karnkowski 
przekuł wielkopolskie obawy przed deklasacją przez sąsiadów 
w zysk dla swojego Kościoła.

Na sejmie 1590/1591 r. znowu górą był Zamoyski. Zarazem 
jednak ujawniła się osobista antypatia między królem a kancle-
rzem, która pogłębiła się jeszcze w 1591 r., po tym, jak gorliwe 
poparcie Zygmunta III Wazy dla sprawy katolickiej zachęciło 
katolickich fanatyków do napadów na kalwińskie kościoły w Kra-
kowie i Wilnie. 

Katolicki kanclerz zacieśnił kontakty z małopolskimi pro-
testantami i obiecał im opiekę, natomiast Zygmunt III ożenił 
się z córką arcyksięcia Karola, zasypując tym samym przepaść, 
jaka powstała w relacjach z Austrią. W związku z tym opozycja 
antymonarsza, przez całe dziesięciolecia opierająca się na pro-
habsburskich sympatiach, natychmiast straciła grunt pod nogami. 
Karnkowskiemu zaś, który dołączył do tego obozu bardzo nie-
dawno, nic już nie przeszkadzało w poszukiwaniu porozumienia 
z królem, tak jak on wiernym sprawie katolickiej.

Polska polityka dokonała zwrotu o 180 stopni. W Małopol-
sce poczucie wspólnoty między królem a szlachtą rozluźniło 
się, a po rokoszu w 1606 r. zostało dla wielu zupełnie zerwane. 

248 Tenże, Rzeczpospolita..., s. 226.
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W Wielkopolsce natomiast umocnił się rojalizm magnatów, 
który nie pozostał bez wpływu również na szlachtę. Jednocześnie 
katolicyzm zaczął odnosić sukcesy w najznamienitszych rodach 
regionu. Konwersja Jana Ostroroga w 1591 r. oznaczała, że 
katolicyzm wniknął do rodziny, której protekcja miała szcze-
gólne znaczenie dla protestantów. Jeszcze dotkliwszym ciosem 
było wygaśnięcie rodu Górków w 1592 r. Niedługo potem król 
powierzył dwa najważniejsze urzędy w Wielkopolsce bojowni-
kom kontrreformacji. Wojewodą poznańskim został Hieronim 
Gostomski, który w 1589 r. przeobraził się z gorliwego prote-
stanta w żarliwego katolika. Na urzędzie starosty generalnego 
władca osadził zaś Adama Sędziwoja Czarnkowskiego249. Do 
1589 r. magnaccy posłowie – w Wielkopolsce zjawisko częste 
– byli przeważnie protestantami. Nową sytuację dobrze cha-
rakteryzuje to, że wielkopolska szlachta, nie po raz pierwszy 
reagując na przesunięcia w warstwie magnackiej, zaczęła coraz 
częściej szukać protektorów wśród bogatych rodzin wiernych
staremu Kościołowi.

Katoliccy magnaci nie tracili czujności, chociaż wśród posłów 
wywodzących się ze szlachty protestanci pojawiali się coraz rza-
dziej. Gostomski mógł się szczycić, że z województwa poznań-
skiego i kaliskiego wybierano wyłącznie zaakceptowanych przez 
niego szlachciców250. W 1603 r. katolikami było dziesięciu z dwu-
nastu wielkopolskich posłów. Tak więc w pierwszych, niespo-
kojnych latach nowego stulecia, kiedy to w Małopolsce coraz 
częściej reprezentantami szlachty zostawali protestanci, w Wiel-
kopolsce zaznaczyła się tendencja przeciwna. Między innymi 
z tego powodu rokosz Zebrzydowskiego w 1606 r. spotkał się 
tu ze znacznie słabszym odzewem niż w Małopolsce i w północ-
nej części Rusi Koronnej. Oczywiście istniała opozycyjna grupa 
szlachty i w czerwcu 1606 r. zdobyła nawet przewagę na sejmiku 

249 Nadzieje, jakie w obu dostojnikach pokładało duchowieństwo, pobrzmiewają 
w listach gratulacyjnych poznańskich jezuitów: Gratulationes Illustri et Magnifi co 
Domino Hieronymo Gostomski De Leżenicze [...]. In auspicatissimoque eius in Pala-
tinatum Posnaniensem ingressu factae a studiosa iuventute in Collegio Posnaniensi 
Societatis Iesu; In primo felicissimo potentissimoque Illustris et Magnifi ci Domini 
D. Adami Sendivoii a Czarnkow [...] in suam praefecturam adventu gratulatio a Stu-
diosa Iuventute Collegii Posnaniensis Societatis Iesu facta, oba druki wydane w Pozna-
niu, w 1593 r.

250 K. Lepszy, Gostomski Hieronim, w: PSB, t. 8, Wrocław 1960, s. 365.
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w Środzie, który uchwalił zgodę na zwołanie zgromadzenia 
w Lublinie i posłał na nie pięcioosobową delegację – dla ogółu 
szlachty podróż ta byłaby zbyt daleka. Jednak już we wrześniu 
sejmik w Środzie był zdominowany przez rojalistów. Sprzeci-
wili się oni zjazdowi w Sandomierzu, a przeciwko królowi opo-
wiedziała się jedynie niewielka część szlachty: na wielkopolskie 
zgromadzenie w Kole w 1607 r. przybyło dwustu szlachciców, 
którzy postanowili kontynuować rokosz251.

Można przypuszczać, że również w Wielkopolsce sporą 
część opozycji stanowili dysydenci. Dewastacja kościoła braci 
czeskich w Poznaniu w Boże Narodzenie 1605 r. była przecież 
jednym z wydarzeń, które doprowadziły do kryzysu w 1606 r. 
Jak się zdaje, to brat czeski Marcin Broniewski zainicjował bunt 
w Wielkopolsce. Wśród tutejszej szlachty było jednak mniej pro-
testantów niż w Małopolsce, w sprawy mniejszości nie zaanga-
żowali się też magnaci. Co więcej, w miarę trwania rokoszu, gdy 
w Małopolsce dysydenci coraz wyraźniej wysuwali się na jego 
czoło, w Wielkopolsce to katolicy kształtowali oblicze opozycji252. 
W Kole ton nadawał wierny staremu Kościołowi Piotr Łaszcz, 
a w komisji, która miała sformułować postulaty zgromadzenia, 
dominowali jego współwyznawcy.

Gdy żądano głowy Hieronima Gostomskiego, być może 
pobrzmiewała w tym również złość na pogromcę protestantów. 
Decydującą rolę odegrały jednak obawy przed zbyt ścisłym 
powiązaniem interesów Korony i warstwy magnackiej, a Gostom-
ski to właśnie uosabiał. Ponadto choć w Wielkopolsce – na ile 
można to stwierdzić – to nie protestanci grali pierwsze skrzypce 
w rokoszu, to jednak stronnictwo potępiające bunt miało niemal 
wyłącznie katolickich przywódców. Wśród wielkopolskich posłów 
na sejm 1607 r., na który rebelianci się nie stawili, znalazł się 
zaledwie jeden protestant.

Także i w tym regionie porażka rokoszu osłabiła prote-
stantyzm. Wydaje się, że w kolejnych dziesięcioleciach jedynie 
Niemcy i powiązane z nimi rodziny szlacheckie opierali się kontr-
reformacji w Wielkopolsce. Niemniej następne bezkrólewie, 

251 J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 222–233, 346; Akta sejmikowe woje-
wództwa poznańskiego i kaliskiego…, t. 1, cz. 1, nr 98 (3 VI 1606), 109 (11 IX 1606), 
118–120 (12–15 I 1607).

252 A. Strzelecki, Udział i rola różnowierstwa…, s. 167–171.
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które rozpoczęło się w 1632 r., przyniosło ze sobą zadziwiający 
rozwój wypadków. Ponownie posłowie reprezentujący Wielko-
polskę na sejmie konwokacyjnym w 1632 r. i na sejmie w 1635 r. 
byli w większości protestantami. Lecz właśnie wówczas katolicy 
odnieśli ostateczne zwycięstwo.

Interpretowanie tego ostatniego zwrotu wypadków, do jakiego 
doszło tylko w Wielkopolsce, wykracza już poza zakreślony tu 
temat. Wspomnę jedynie, że szlachta protestancka odzyskała 
siły właśnie wtedy, gdy stała się płynącą pod prąd mniejszością. 
W odpowiednim momencie udało się te siły wykorzystać poli-
tycznie, a to dzięki głowie najważniejszego rodu opiekującego 
się wielkopolskimi protestantami po wygaśnięciu rodziny Gór-
ków oraz po tym, jak po 1620 r. większość Ostrorogów przeszła 
na katolicyzm. Rafał Leszczyński nawiązał do polityki swego 
dziadka i imiennika, stając na czele szlachty, wśród której pod-
czas długich rządów Zygmunta III Wazy narosło wiele niezado-
wolenia. Wsparcie zaoferowali mu Szwedzi, podobnie jak jego 
protestanckiemu partnerowi z Litwy, Krzysztofowi Radziwiłłowi. 
Zapowiadał się rokosz, w którym karty mogły zostać rozdane 
zupełnie inaczej niż w 1606 r. Wówczas katolik Mikołaj Zebrzy-
dowski przewodził przeważnie protestanckiemu ruchowi. Tym 
razem mała protestancka grupa stanęła na czele mas szlachec-
kich, wśród których, zwłaszcza w Wielkopolsce, katolicy mieli 
miażdżącą przewagę.

Władza Władysława IV szybko się umocniła: m.in. dzięki 
pobłażliwości okazywanej dysydentom. Nie spełniły się nadzieje 
protestantów, marzących o działaniu politycznym na szeroką 
skalę. Nie oznacza to jednak, że zniknęli oni ze sceny politycz-
nej. Niejednokrotnie połowę – a zawsze co najmniej jedną piątą 
– posłów wielkopolskich stanowili protestanci, choć pozostało 
tu zaledwie około dwudziestu zborów reformowanych (Kościół 
czeskobraterski połączył się już wówczas z kalwińskim) oraz sie-
dem kościołów polskich luteranów253.

Potem kraj najechali Szwedzi. Po potopie z obu Kościołów 
protestanckich pozostały jedynie zgliszcza. To, że przetrwały 
dwa rozwinięte ośrodki, miasteczka położone blisko śląskiej 
granicy, było wyłącznie zasługą protekcji wpływowych rodów. 

253 H. Merczyng, Zbory..., s. 15.
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Mimo że syn młodszego Rafała Leszczyńskiego przeszedł 
w 1642 r. na katolicyzm, on i jego potomkowie nadal opie-
kowali się zborami reformowanymi i luterańskimi w Lesznie. 
Luterańska rodzina Bojanowskich założyła w 1638 r. Bojanowo, 
przeobrażając je następnie w wielkopolską ostoję Kościoła
ewangelicko-augsburskiego.

W momencie ogłoszenia wolności wyznania w 1768 r. Niem-
com, zwłaszcza mieszkającym na peryferiach, najczęściej udało 
się dochować wierności luteranizmowi, natomiast z polskich 
kościołów ewangelicko-augsburskich pozostały zaledwie dwa. 
Lepszymi strażnikami dziedzictwa reformacji okazali się ewan-
gelicy reformowani. U progu nowej epoki mieli jeszcze dziewięć 
zborów, w których kazania wygłaszane były po polsku, czyli tyle 
samo, ile ich przetrwało w Małopolsce254.

4. Mazowsze: drobna szlachta dochowuje 
wierności wierze przodków

Jedynym regionem państwa polsko-litewskiego, z którego 
do Rzymu docierały uspokajające wieści, było Mazowsze. 
W 1565 r. stwierdzono, że tutaj zaraza herezji poczyniła naj-
mniejsze szkody. W 1568 r. donoszono zaś, że Mazowsze jest 
równie katolickie jak Włochy255. W 1576 r. nuncjusz papieski 
Vincenzo Laureo, podobnie jak sprawozdawca z 1565 r., przy-
znawał, że tutaj również zdarzają się odszczepieńcy. Zarazem 

254 Tamże; Ch.S. Thomas, Altes und Neues vom Zustand der evangelisch-lutheri-
schen Kirchen im Königreich Polen, Züllichau 1750; ponadto opublikowane anoni-
mowo: Die Schicksale der Polnischen Dissidenten von ihrem ersten Ursprünge an bis 
auf jetzige Zeit, cz. 1, Hamburg 1768, s. 604—614, 667–694; J.J. Kausch, Nachrichten 
über Polen, t. 2, Salzburg 1793, s. 180–186; zob. też G. Rhode, Brandenburg-Preußen 
und die Protestanten in Polen 1640–1740. Ein Jahrhundert preußischer Schutzpolitik 
für eine unterdrückte Minderheit, „Deutschland und der Osten” 17, 1941; Th. Wot-
schke, Der Aufbau der großpolnischen lutherischen Kirche nach erlangter Religionsfrei-
heit, „Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen” 27, 1934, s. 1–90.

255 Relacje Fulwiusza i Juliusza Ruggierich o stosunkach panujących w Polsce, 
w: Relacye nuncyszów..., t. 1, s. 159 i in., 186; zob. Stanisław Hozjusz do Zygmunta 
Augusta, 26 VI 1571, w: O. Halecki, Zgoda sandomierska..., s. 19, przyp. 4: „Masovia 
quae sola fere nunc fi dem Catbolicam integre profi tetur”. [Brak tego sprawozdania 
w: Acta Nuntiaturae Polonae, t. 6: Iulius Ruggieri (1565–1568), wyd. H.D. Wojtyska, 
T. Glemma, S. Bogaczewicz, Friburgi 1991 – przyp. red.].
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jednak zapewniał, że większość ludności niewzruszenie stoi po 
stronie starego Kościoła256. Z relacji jego następców wynika, że 
szeregi protestantów, zawsze raczej nieliczne, szybko tu stop-
niały. W 1593 r. były na Mazowszu podobno dwie protestanc-
kie rodziny szlacheckie, a w 1622 r. już tylko jedna257. U progu 
nowego stulecia silniej niż w innych regionach triumfowała tu 
katolicka nietolerancja. Mawiano tu, że zabójstwo i tak jest 
mniejszym grzechem niż jedzenie mięsa w piątek, a ten, kto 
złamał post, narażał swoje życie. Szlachta mazowiecka mogła 
na kpiny sąsiadów z północy i południa odpowiedzieć dumą 
z tego, że przez 600 lat Mazowsze ani razu nie zachwiało się 
w wierze. Najbiedniejsza i najbardziej zacofana część kraju stała 
się oto wzorem dla pozostałych258. W 1596 r. Zygmunt III Waza 
przeniósł swoją siedzibę do Warszawy nie tylko przez wzgląd na 
jej korzystne położenie, ale również z powodu niewzruszonego 
katolicyzmu mieszkańców miasta i okolic. Poprzednia stolica, 
Kraków, odegrała ważną rolę w rozprzestrzenianiu się protestan-
tyzmu. Tam, w otwartej na świat metropolii, położonej w połu-
dniowo-zachodnim zakątku królestwa, idee protestanckie łatwo 
przenikały z pobliskiego świata protestanckiego, były też chętnie 
podejmowane przez okoliczną szlachtę, zamożną, wykształconą 
i aktywną politycznie. Teraz zaś na korzyść katolicyzmu oddzia-
łało to, że nową królewską siedzibę otaczały rzesze jego zwo-
lenników, którzy dochowali wierności staremu Kościołowi, jak 
zobaczymy, m.in. z powodu ubóstwa.

Reformacja nie zapuściła korzeni na Mazowszu dlatego, że 
zabrakło tu odpowiednich warunków społecznych, bez jakich 
żaden z nowych Kościołów nie mógł się w Polsce ukształtować. 
Nie było tu ani warstwy bogatych i wpływowych magnatów, 
ani doświadczonej politycznie i energicznej wyższej warstwy 

256 V. Laureo, Dépeches inédites..., s. 351 (18 II 1576), 611 (6 X 1577). Zob. też 
relację nuncjusza Alberta Bolognettiego, 1582, w: Monumenta Poloniae Vaticana. 
Series nuntiaturae Polonae, t. 5, wyd. E. Kuntze, C. Nanke, Kraków 1923–1933, 
S. 687: „Sono nella provincia di Masovia meno luterani ch’in ogn’ altra parte del 
Regno, nondimeno ve ne sono alcuni”.

257 Monumenta Poloniae Vaticana..., t. 6, s. 507 (zob. H. Spannocchi, Relazione..., 
s. 275); relacja nuncjusza Cosimo de Torresa poświęcona herezji w Polsce, w: Rela-
cye nuncyuszów..., t. 2, S. 141.

258 Zob. tamże oraz najstarszą geografi ę Mazowsza: A. Święcicki, Topographia 
sive descriptio Masoviae, w: Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae col-
lectio magna..., t. 1, s. 494.
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szlacheckiej. W odróżnieniu od Litwy – a w dużym stopniu rów-
nież Wielkopolski – zabrakło tu poparcia najwyższych warstw 
społecznych, nie było też mowy o zaangażowaniu przywód-
ców średniozamożnej szlachty, które odegrało tak istotną rolę 
w Małopolsce. Nie udało się powiązać formowania wyznań pro-
testanckich ze wzrostem politycznego znaczenia szlachty. War-
stwa senatorska nie miała na Mazowszu aż tak dużych wpływów, 
by móc narzucić swoje zdanie całemu społeczeństwu, a grupa 
szlacheckich przywódców była słaba, nie miała więc odwagi wziąć 
na siebie ryzyka, jakie niosło ze sobą wyznanie odbiegające od 
przekonań większości.

Przyjrzyjmy się najpierw warstwie senatorów. Dosyć liczne 
na Mazowszu tytuły senatorskie trzeba było tu przyznawać oso-
bom, które gdzie indziej nie miałyby szans na takie wyróżnie-
nie. Dwadzieścia pierwszych rodów mazowieckich posiadało 
bowiem z reguły sześć, a najwyżej osiem wsi, co wedle miary 
stosowanej w innych regionach zaliczałoby ich do średniej 
szlachty, a nie do warstwy magnackiej259. Niedostępna była dla 
nich możliwość, tak typowa dla Prus Królewskich, by niewielki 
majątek rodzinny powiększyć dzięki dzierżawie dóbr królew-
skich. Ród książęcy sprawujący rządy na Mazowszu od 1354 r. 
był biedny. Książęta mazowieccy byli lennikami Polski i wraz 
z wygaśnięciem rodu w 1526 r. spadek po nich przeszedł w ręce 
króla polskiego, obejmował jednak zaledwie 5% wsi w woje-
wództwie. Odsetek ten był jeszcze mniejszy na dwu obszarach 
przygranicznych, które już w XV w. zostały wcielone do Polski 
i otrzymały własnych wojewodów: w ziemi rawskiej było to 4, 
a w ziemi płockiej 1%. 

Mimo ograniczonej bazy materialnej niektóre wiodące rody 
mazowieckie próbowały uprawiać politykę w stylu magnatów 
z innych części królestwa. W szeregach tej szczupłej i (przynaj-
mniej na samym Mazowszu) mało zamożnej warstwy wyższej 
nie brakowało ludzi, którzy bez bojaźliwego oglądania się na 
zdanie mas szlacheckich opowiedzieli się za reformacją i dążyli 
do stworzenia stronnictwa protestanckiego. Protestantyzmowi 

259 Na temat struktury społecznej szlachty mazowieckiej zob. Polska XVI wieku 
pod względem geografi czno-statystycznym, t. 5: Mazowsze, wyd. A. Pawiński, War-
szawa 1886 (Źródła Dziejowe, 16), zwł. s. 49–65.
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sprzyjał fakt, że godność senatorską na Mazowszu czasami przy-
znawano również magnatom z Małopolski i Wielkopolski, a część 
najważniejszych rodów utrzymywało bliższe kontakty z pozosta-
łymi częściami królestwa, bardziej otwartymi na idee reforma-
cyjne. W okresie od początku panowania Zygmunta Augusta do 
rokoszu Zebrzydowskiego zdarzali się na Mazowszu pojedynczy 
protestanccy senatorowie: począwszy od Jana Lutomirskiego, 
który w 1550 r. został kasztelanem Brzezin, a skończywszy na 
wojewodzie Zygmuncie Grudzińskim, który porzucił protestan-
tyzm dopiero po porażce rokoszu w 1607 r.260

Największym zapałem reformacyjnym wykazali się Anzelm 
Gostomski i jego syn Stanisław, będący głowami najbogatszych 
rodzin województwa rawskiego. W ich podwarszawskim majątku, 
a prawdopodobnie również w pozostałych siedzibach, odpra-
wiane były nabożeństwa kalwińskie, na co prócz nich odważyli się 
tylko spowinowaceni z nimi Niszczyccy z województwa płockiego. 
Wyłącznie Gostomskich można podać jako przykład, że decy-
zje szanowanych senatorów w kwestiach wiary mogły dopomóc 
sprawie wybranego przez nich wyznania. Obaj, zarówno ojciec, 
jak i syn, wspierali warszawskich protestantów, znajdujących się 
w trudnym położeniu, a Anzelm Gostomski jeszcze w 1577 r., 
stojąc na czele oddanej mu szlachty, domagał się tolerancji – 
niestety bezskutecznie261. Pozostali protestanccy senatorowie 
z Mazowsza po prostu nie dysponowali ani środkami mate-
rialnymi, ani władzą, niezbędnymi do podjęcia roli protektora 
i krzewiciela swego wyznania.

Zadanie było tym trudniejsze, że pod koniec XV w. w mająt-
kach ziemskich szlachty mazowieckiej rozpoczął się – jeszcze nie 
do końca zbadany – proces postępującego rozdrobnienia, który 
zniweczył szansę na wykształcenie się szerszej warstwy średniej 
szlachty. Większa część mas szlacheckich, które były tu bardziej 
skonsolidowane niż w innych regionach, nie miała ani majątku, 
ani wykształcenia. W ziemi liwskiej przeciętny szlachcic posiadał 

260 O Lutomirskim zob. H. Merczyng, Zbory..., s. 130. Na liście senatorów 
z 1569 r. (zob. tamże, s. 138–139) kasztelanowie Rawy Mazowieckiej, Czerska, 
Wielunia, Gostynia i Sochaczewa zostali ujęci jako protestanci.

261 G. Schramm, Problem reformacji w Warszawie w XVI wieku, tłum. T. Zieliń-
ska, „Przegląd Historyczny” 54, 1963, s. 557–569; V. Laureo, Dépeches inédites..., 
s. 625 (22 XII 1577).
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zaledwie trzy łany262. By zaspokoić głód ziemi, szlachta wypierała 
chłopów. W wyniku tego duża część ponad czterdziestotysięcz-
nej, szczycącej się szlacheckim rodowodem rzeszy263 nie miała 
już podległych chłopów pańszczyźnianych, stanowiących przecież 
podstawę szlacheckiego sposobu życia. Na Mazowszu szlachcice 
sami chodzili za pługiem. Jak wieść niosła, czynili to przepasani 
szablą i z ostrogami na bosych stopach.

To, że w ogóle zdołali się utrzymać i nie padli ofi arą ekspansji 
zamożniejszych i lepiej gospodarujących współbraci wynikało 
być może po części z gigantycznego wzrostu eksportu zboża 
w XVI w. Wygodny dostęp do transportu wiślanego uczynił 
Mazowsze najważniejszym obszarem eksportu ziarna i przy tej 
okazji również drobna szlachta zyskała szansę na niewielki zaro-
bek. Problemy z eksportem tego produktu pojawiły się dopiero 
po 1570 r., gdy proces ten stawał się coraz bardziej zależny od 
działań kupców264. Należałoby jeszcze zbadać, w jakim stopniu 
rozwój tej gałęzi handlu na terenie położonym tak korzystnie dla 
transportu poszukiwanego dobra powstrzymał upadek uboższej 
szlachty, przyczyniając się tym samym do zahamowania rozwoju 
protestantyzmu.

Mazowieccy szlachcice byli w dużym stopniu chłopami, tyle 
że wolnymi od danin i służebności oraz posiadającymi herb. Nie 
znaczy to jednak, że trwali oni w typowym dla chłopów politycz-
nym otępieniu. Od 1529 r., czyli od momentu inkorporacji do 
Polski, również Mazowsze wysyłało posłów na sejm. Ich liczba 
wzrastała, dochodząc ostatecznie do dwudziestu. Region zaczął 
więc uczestniczyć w wielkich konfl iktach politycznych wstrzą-
sających Polską. Podobnie jak posłowie z pozostałych dzielnic, 
także przedstawiciele Mazowsza w 1555 i 1558 r. protestowali 

262 A. Żaboklicka, Zmiany w strukturze drobnej własności szlacheckiej w XV–
–XVI w. na przykładzie ziemi liwskiej, „Przegląd Historyczny” 49, 1958, s. 250–260.

263 Dane liczbowe w: Polska XVI wieku pod względem geografi czno-statystycz-
nym..., t. 5, s. 46–47. Na temat stosunków społecznych zob. też W. Smoleński, Szkice 
z dziejów szlachty mazowieckiej, Warszawa 1908; zob. też Atlas historyczny Polski. 
Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 2: Województwo płockie około 1578, Warszawa 1958 
(tekst i mapy).

264 Zob. na ten temat: A. Żaboklicka, Zmiany w strukturze...; I. Gieysztorowa, 
Zmiany gospodarczo-społeczne wsi mazowieckiej w XVI w. w świetle sumariuszów 
poborowych, „Przegląd Historyczny” 49, 1958, s. 236–249. Na temat mazowieckiego 
rynku zbożowego zob. S. Mielczarski, Rynek zbożowy..., s. 141–155.
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przeciw uciskowi szlachty i chłopów przez duchowieństwo. Idea 
egzekucji dóbr królewskich również tutaj znalazła zwolenników. 
Jeszcze większą popularność zdobył projekt unii z Litwą, który 
dla szlachty z przeludnionego Mazowsza jawił się jako możliwość 
pozyskiwania ziemi na wschodzie i południowym wschodzie. 

Później zaś masy szlacheckie napawały się znaczeniem poli-
tycznym, które przypadło im w udziale z powodu wyznaczenia 
Warszawy na miejsce elekcji. Mazowieckich szlachciców nie 
zabrakło także w szeregach rokoszan w 1606 r., broniących praw 
drobnej szlachty w relacjach z królem i skupionymi wokół niego 
wielmożami. Szumnej obietnicy wystawienia sześćdziesięcio-
tysięcznego wojska nie zdołali jednak spełnić, ponieważ w okre-
sie żniw szlachta mazowiecka nie chciała opuszczać gospodarstw. 
Troska o niewielki skrawek gruntu nie po raz pierwszy okazała 
się ważniejsza niż ambicje polityczne265. 

W większości konfl iktów mazowieccy szlachcice występowali 
przeciwko magnatom i zajmowali wspólny front z resztą szlachty. 
Widać to przy okazji egzekucji dóbr bądź przy odrzuceniu habs-
burskiej kandydatury podczas elekcji z 1573/1575 oraz 1587 r., 
a po części również w konfl ikcie 1606 r. Za każdym razem szli 
jednak za innymi, nie wykazując własnej inicjatywy. Elita poli-
tyczna była wśród szlachty mazowieckiej słabo wykształcona, 
do czego przyczynił się chociażby rozkład własności. Średnioza-
można szlachta, która mogłaby przewodzić masom, na Mazowszu 
dzierżyła godności senatorskie i czuła się bardziej związana ze 
stronnictwem magnackim niż z innymi szlachcicami. Na sejmi-
kach generalnych grupa senatorów była najczęściej słabo obecna 
i nie wywierała większego wpływu na obrady266.

Ponadto tutejsza szlachta nie miała takiej wprawy jak mało-
polska i wielkopolska w reprezentowaniu własnych interesów. 
Książęta mazowieccy byli do 1525 r. lennikami króla polskiego 
i chcieli mieć decydujący głos w przypadku większości decyzji 
politycznych. Sąsiednie regiony podlegały wyłącznie królowi, 

265 W. Smoleński, Udział szlachty mazowieckiej w elekcyach królów. Szkic histo-
ryczny, „Przegląd Historyczny” 1, 1905, s. 52–66, 209–221.

266 J.A. Gierowski, Sejmik Generalny Księstwa mazowieckiego na tle ustroju sejmi-
kowego Mazowsza, Wrocław 1948 (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 
A/24), s. 47, 49. [Zob. też J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, 
Warszawa 1998 – przyp. red.].
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który panując nad dwoma dużymi krajami, często bywał nie-
obecny. Choćby z tego powodu tamtejszej szlachcie łatwiej było 
przejąć część władzy w swoje ręce. Mazowsze podlegało bez-
pośredniej zwierzchności króla zaledwie od kilku dziesięcioleci 
i czas ten nie wystarczył, by pod tym względem upodobnić dawne 
księstwo do Polski, zwłaszcza że królowa Bona energicznie zabie-
gała o wzmocnienie władzy królewskiej na Mazowszu. Ponadto 
program egzekucji, który zwłaszcza w Małopolsce oznaczał także 
wzrost autorytetu trybunów szlacheckich, miał na Mazowszu 
znaczenie marginalne. Dóbr królewskich było tu mało, a zatem 
również niewiele podlegało egzekucji. Na sejmie w 1563/1564 r. 
najszybciej kwestię egzekucji uregulowano właśnie w odniesieniu 
do Mazowsza267.

Brak przywódców szlacheckich, których majątek czyniłby nie-
zależnymi, a doświadczenie polityczne – skutecznymi zaznaczył 
się zwłaszcza w kwestiach wyznaniowych. Z pewnością również 
mazowiecka szlachta czuła się zagrożona przez kler, dała temu 
nawet wyraz na sejmie 1558 r. Tutejsze duchowieństwo miało 
w rękach mniej gruntów niż małopolskie, niemniej było to 10% 
ziemi, czyli dwa razy więcej niż posiadał król. Własnością pry-
masa było wiele rozproszonych wsi i jeden rozleglejszy teren, 
a płocki proboszcz, który dzielił się majątkiem z biskupem, spra-
wował władzę zwierzchnią nawet w okolicach Sielunia i Gosty-
nina268. Jednak skargi na świecką władzę, a zwłaszcza jurysdykcję 
kleru, nie czyniły jeszcze protestanta. Poza nielicznymi wyjąt-
kami, o których będzie mowa poniżej, szlachcie mazowieckiej 
chodziło jedynie o reorganizację starego Kościoła. Brakowało 
ludzi, którzy odważyliby się przeobrazić antykościelne nastroje 
w ruch protestancki. A jeśli nawet byli, to pozostali osamotnio-
nymi outsiderami bez szans na sukces.

Przedstawiciele nielicznej elity szlacheckiej, którzy wyróż-
niali się na tle ogółu, uprawiali politykę w sojuszu z Kościołem 
katolickim. Dzięki temu osiągnęli swoje cele, gdy opadła pierw-
sza fala wrogości wobec duchowieństwa. Tak było w przypadku 

267 A. Dembińska, Polityczna walka..., s. 170–171.
268 Polska XVI wieku pod względem geografi czno-statystycznym..., t. 5, s. 54–61; 

W. Smoleński, Mazowiecka szlachta w poddaństwie proboszów płockich, w: tenże: 
Pisma historyczne, t. 1, Kraków 1901, s. 111–172. [Zob. też B. Dymek, Z dziejów 
szlachty mazowieckiej. Dziedzictwo kulturowe i stereotyp, Kielce 2005 – przyp. red.].
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Mikołaja Kossobudzkiego, który jako syn kasztelana należał do 
wyższej warstwy szlacheckiej, a jako człowiek bywały w świecie, 
po studiach w Padwie, zaliczał się również do grupy wykształco-
nych szlachciców mazowieckich. Wielokrotnie sprawując funkcję 
posła, opowiadał się z jednej strony za popularnym postulatem 
unii z Litwą i żądaniami ruchu egzekucyjnego, z drugiej jednak 
już w 1556/1557 r. okazywał niechęć wobec protestantyzmu. 
Podczas pierwszego bezkrólewia również mazowieccy senato-
rowie i posłowie dali się porwać nastrojowi panującemu w Polsce 
i podpisali konfederację warszawską, w której szlachta zobowią-
zała się powstrzymać od konfl iktów na tle religijnym. Jednakże 
Kossobudzki, podpuszczony przez biskupa Karnkowskiego, 
wezwał szlachtę mazowiecką do protestu przeciwko gwarancjom 
wolności przyznanym protestantom. Zarówno on, jak i kilku 
innych polityków szlacheckich, chcących skorzystać z rozchwiania 
porządku społecznego dla poprawienia własnej pozycji, słusznie 
uznało, że na Mazowszu to właśnie hasło nietolerancji spotka się 
z największym odzewem. Opozycyjna wobec nich grupa, która 
postawiła na program szlacheckiej wolności, włączając do niego 
również swobodę wyznania i próbując wykorzystać osłabienie 
katolickich radykałów po ucieczce króla Henryka, poniosła jed-
nak porażkę już w pierwszej konfrontacji269.

Tym samym w Polsce po raz pierwszy zwyciężył kierunek poli-
tyczny, który wyłączył z politycznego programu szlachty żądania 
stawiane wobec Kościoła. Odtąd przedstawiciele Mazowsza nie 
tylko sprzeciwiali się wolności wyznaniowej, ale również popierali 
dawne przywileje duchowieństwa. Katolickość oznaczała tutaj, 
inaczej niż w pozostałych dzielnicach, również akceptację dla 
świeckiej władzy Kościoła. W 1578 r. mazowieccy posłowie, zaj-
mując takie pozycje, narażali się na niemal zupełne osamotnie-
nie270. Również w 1606 r. Mazowsze postąpiło inaczej niż reszta 
szlachty, gdy na zgromadzeniu w Sandomierzu przeciwstawiło 

269 S. Bodniak, Autorstwo „Źwierciadła Królewskiego”, traktatu z końca XVI stule-
cia, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 3, 1939–1946, s. 277–286; Z. Lasocki, Szkice 
z życia szlachty zawkrzeńskiej w XV i XVI wieku, Warszawa 1932, s. 23–41; zob. też 
sprawozdanie posła cesarskiego Andrzeja Dudycza, w: W. Zakrzewski, Po ucieczce 
Henryka..., s. 129. O wystąpieniu Kossobudzkiego na sejmie w 1556/1557 r. zob. 
S. Lubieniecki, Historia reformationis..., s. 95.

270 V. Laureo, Dépeches inédites..., s. 652 (11 II 1578).
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się projektowi przedsięwzięcia ostrych środków wymierzo-
nych w jezuitów. A przecież z tym akurat hasłem zgadzał się 
ogół zarówno protestanckich, jak i katolickich zwolenników 
Zebrzydowskiego271.

Dlaczego Mazowsze tak mocno popierało Kościół kato-
licki? Zapewne dlatego, że szczupła i niezdecydowana grupa 
przywódców szlacheckich wolała sojusz z najbogatszym panem 
feudalnym regionu niż próbę sił, na którą nie czuła się gotowa 
i do której wierne katolicyzmowi masy szlacheckie bynajmniej 
ich nie popychały. Należy też wziąć pod uwagę, że to właśnie 
służba kościelna była wielką szansą dla pnących się w górę 
rodzin, z których rekrutowali się przywódcy szlacheccy. Kościół 
dysponował benefi cjami, miał też więcej ziemi niż król i mógł ją 
oddać w dzierżawę. Wielu mazowieckich szlachciców, próbując 
wybić się dzięki wykształceniu, jechało na studia do Krakowa272, 
następnie zaś liczyło na posadę sekretarza biskupa. Jeśli wszystko 
przebiegało zgodnie z planem, ścieżka kariery wiodła z kancelarii 
biskupiej do królewskiej. Rzecz się miała tak jak w sąsiednich 
województwach: sieradzkim i łęczyckim – tam, gdzie sąsiado-
wały ze sobą obszerne posiadłości kościelne i liczne, najczęściej 
biedne dwory szlacheckie, opozycja wobec kleru szybko milkła. 
Uboższa szlachta wolała szukać korzyści w sojuszu z Kościołem, 
natomiast bogatsi i bardziej pewni siebie szlachcice z innych 
regionów, gdzie Kościół również posiadał duże majątki, konty-
nuowali walkę273. 

Jaki wpływ postawa tej jednej niemal niewzruszenie wiernej 
katolicyzmowi dzielnicy wywarła na losy reformacji w Polsce? 
Jak się zdaje, na sejmach obradujących za panowania Zygmunta 
Augusta głosy posłów mazowieckich nie były w stanie przeważyć 
szali. Posłowie katoliccy, którzy w 1565 i 1570 r. rozwiali iluzję, 
że protestanckie poglądy większości szlacheckich przedstawicieli 

271 A. Strzelecki, Udział i rola różnowierstwa…, s. 153.
272 O dwu typowych dla Mazowsza drogach kariery – poprzez wykształce-

nie i poprzez służbę wojskową – wspomina Jan Krasiński w Polonia z 1574 r., 
w: Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae collectio magna..., t. 1, s. 426: 
„Masovia doctissimorum virorum et fortissimorum militum feracissima in Polonia
provincia”.

273 O stosunku biednej mazowieckiej szlachty do kleru zob. też M. Wajsblum, 
O wyznaniowym obliczu protestantyzmu polskiego i jego podstawach społecznych, 
w: Pamiętnik Zjazdu im. Jana Kochanowskiego, Kraków 1931, s. 81.
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odzwierciedlają opinię całej szlachty, pochodzili nie z Mazowsza, 
lecz z Wielkopolski.

Bardziej znaczące próby wykorzystania katolickości Mazow-
sza dla sprawy zagrożonego Kościoła w Polsce zaznaczyły się 
dopiero podczas drugiego interregnum274. Po śmierci ostat-
niego Jagiellona województwo płockie pod przewodnictwem 
Kossobudzkiego opowiedziało się za przyznaniem prymasowi 
najwyższej władzy na czas bezkrólewia. Taka opinia wkrótce 
rozprzestrzeniła się w całej Polsce. Mazowiecki szlachcic Krzysz-
tof Warszewicki, brat słynnego jezuity, zgłosił postulat, by dla 
wzmocnienia frontu katolickiego wezwać całą szlachtę regionu 
do udziału w elekcji, a tym, którzy pozostaną w domu, zagrozić 
karami. Później Warszewicki i biskup Karnkowski – wyraźnie 
z myślą o Mazowszu – przeforsowali regułę mówiącą, że nawet 
najbiedniejszy szlachcic, który nie ma żadnego chłopa pańszczyź-
nianego, jest uprawniony do udziału w elekcji275. Przeniesienie 
sejmu elekcyjnego w pobliże Warszawy odbyło się wbrew woli 
Wielkopolan, za to przy udziale sił katolickich, zwłaszcza nun-
cjusza Commendonego276. Katolicka elita wsparła mazowiecką 
szlachtę materialnie, by ta wytrwała do końca elekcji.

Fakt, że mazowieccy szlachcice tak bardzo zapalili się do kan-
dydatury Henryka Walezego wzbudził w nuncjuszu Vincenzo 
Laureo nadzieję na to, że nowy król przy wsparciu centralnie 
położonego katolickiego Mazowsza zdoła przywrócić Kościo-
łowi katolickiemu również pozostałe części królestwa. Laureo 
zalecał, by szlachtę mazowiecką i jej wiodących przedstawicieli 
traktować ze szczególną przychylnością. Gdy jego śmiałe plany 
legły w gruzach po ucieczce Walezego, nuncjuszowi pozostał na 
pociechę fakt, że sejm konwokacyjny odbędzie się w Warszawie. 
Tutaj, w sercu katolickiego Mazowsza, nie trzeba się było oba-
wiać protestanckiej większości277. Jeden z jego następców, Han-
nibal z Kapui, który przybył do Polski podczas kolejnego 

274 Zob. W. Smoleński, Udział szlachty mazowieckiej…
275 W. Sobieski, Trybun ludu szlacheckiego. Studyum historyczne, Kraków 1905, 

s. 58. [Zob. też S. Płaza, Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia: 
1572–1574, Kraków 1969, s. 81–82 – przyp. red.].

276 A.M. Graziani, De scriptis invita Minerva ad Aloysium fratrem, t. 2, wyd. 
H. Lagomarsini, Firenze 1745, s. 206.

277 V. Laureo, Dépeches inédites..., s. 42, 78 (8 V i 16 VIII 1574).
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interregnum w 1587 r., otrzymał zalecenie, by zabiegając o popar-
cie dla katolickiego kandydata, utrzymywać bardzo bliskie kon-
takty z przywódcami szlachty mazowieckiej278.

Przeprowadzenie elekcji na Mazowszu sprawiło, że tutejsza 
szlachta zyskała na znaczeniu, co z kolei mogło dodać otuchy 
Kościołowi katolickiemu w tak trudnym dla niego okresie bez-
królewia. Nie oznacza to jednak, że wysoki procentowo udział 
Mazowsza w elekcjach przekreślił szanse protestantów. Przecież 
i tak nigdy nie brano poważnie pod uwagę kandydata prote-
stanckiego. 

Na czym polegał wkład szlachty mazowieckiej w zwycięstwo 
kontrreformacji – pomijając niewymierne przysługi z okresów 
bezkrólewia? Naszkicuję kilka elementów, które być może zain-
spirują do dalszych badań. Sekretarz nuncjusza Alberta Bolo-
gnettiego stwierdził w 1586 r., że Mazowsze zawsze wspiera 
sprawę kleru279. Następny rok przyniósł potwierdzenie tej tezy, 
ponieważ szlachta mazowiecka zaprotestowała przeciwko – nie-
chętnie udzielonej – obietnicy Zygmunta III Wazy, że poprze na 
następnym sejmie postulaty protestantów280. W 1589 r., gdy senat 
na żądanie protestantów włączył do królewskiej przysięgi passus, 
że monarcha będzie przestrzegał postanowień sejmu, posłowie 
mazowieccy sformułowali protest wymierzony w zwolenników 
reformacji, który kazali nawet wpisać do krakowskich ksiąg 
grodzkich, zachęcając w ten sposób innych katolickich posłów 
do usztywnienia postawy antydysydenckiej281. W 1594 r. kanclerz 
Jan Zamoyski ostrzegł protestantów planujących zgroma-
dzenie w Warszawie, że królowa, sprawująca rządy pod nie-
obecność małżonka, za jego radą postanowiła zmobilizować 
szlachtę mazowiecką282.

Tego typu przykłady pokazują, jak Mazowsze przeciwdzia-
łało protestanckim zabiegom o ustrojowe zabezpieczenie ich 
praw. Zapewne przykłady nie stanowią dowodu na decydujące 

278 C. Nanke, Z dziejów polityki kurii rzymskiej wobec Polski (1587–1589), Lwów 
1921, s. 24, przyp. 2.

279 H. Spannocchi, Relatione..., s. 276.
280 W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III-go, War-

szawa 1902, s. 48–49.
281 K. Lepszy, Walka stronnictw..., s. 104–105.
282 W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa..., s. 22, przyp. 1.
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znaczenie Mazowsza w klęsce reformacji – zbyt mała była poli-
tyczna rola regionu – pokazują jednak wagę tej dzielnicy w dziele 
obrony starego Kościoła, przyjętą z wdzięcznością i dobrze wyko-
rzystaną przez stronnictwo katolickie.

5. Prusy Królewskie: zaniechana konsolidacja 
luteranizmu

Przywódca luteranów w zachodnich Prusach powiedział 
w 1556 r. biskupowi chełmińskiemu, że czysta Ewangelia na prze-
strzeni niemal 40 lat tak głęboko przeniknęła do ludzkich serc, 
że biskup nie zdoła jej wykorzenić w ciągu kwartału283. Rzeczy-
wiście, w części Prus, która od 1466 r. należała do króla Polski, 
protestantyzm przeszedł już na kolejne pokolenie. Oznaczało 
to dla szlachty, że miał tu dłuższą tradycję niż w jakimkolwiek 
innym zakątku polsko-litewskiego państwa284. Zwolennicy refor-
matorów pojawili się na tych terenach już w latach dwudzie-
stych, i to nie tylko w miastach. Gdy król Zygmunt I zajmował 
się w latach 1526–1528 problemami z płaceniem dziesięciny 
w Prusach, musiał wysłuchiwać całkowicie luterańskiej argu-
mentacji285. W pozostałych częściach jego królestwa antyklery-
kalne tendencje wcale nie wynikały z bezpośredniego wpływu 
niemieckiej reformacji.

Póki żył stary władca również w Prusach Królewskich zacho-
wywano pozory niewzruszonego katolicyzmu. W odpowiedzi na 
powtórne napomnienie, by nie zmieniać nic w religii i przeciw-
działać kacerstwu, stany odpowiedziały, że to już robią biskupi, 

283 Achacy Czema do Jana Lubodzieckiego, w: R. Fischer, Achatius von Zehmen, 
Woywode von Marienburg, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins” 36, 
1897, s. 98. Za cenne wskazówki związane z tym podrozdziałem dziękuję prof. dr. 
hab. Marianowi Biskupowi z Torunia.

284 Opracowanie dotyczące historii Kościołów w Prusach autorstwa Christopha 
Hartknocha (Preußische Kirchengeschichte, Frankfurt an der Oder 1686), będące 
poza tym tak bogatym źródłem informacji, niewiele zawiera materiałów dotyczących 
samych dziejów. Odnośnie do tematyki poruszanej w obecnym podrozdziale zob. 
Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, wyd. M. Biskup, współpr. L. Koc, 
Warszawa 1961 (Atlas Historii Polski, B/1).

285 1526: Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 2, wyd. C.P. Woelky, Danzig 1887, 
nr 835; 1528: L.A. Faunt, De controversiis inter ordinem ecclesiasticum et secularem 
in Polonia […] tractatio, b.m.w. 1587, s. 93–96.
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a w ogóle to nic się przecież w Prusach nie zmieniło. Zakaz stu-
diowania na niemieckich uniwersytetach próbowano obrócić na 
własną korzyść. Jeśli Prusom nie wolno studiować za granicą, to 
może król zechciałby ufundować uniwersytet, którego ziemia pru-
ska od dawna już potrzebuje286. Na początku lat pięćdziesiątych, 
gdy nastał nowy władca, nie obawiano się już otwarcie przyzna-
wać do sympatii protestanckich. Walka o reformację rozpoczęła 
się w Prusach Królewskich w tym samym momencie co w Polsce 
i na Litwie – tyle że Prusy były na tę walkę lepiej przygotowane. 

Na korzyść luteranizmu działało to, że pas lądu łączący Polskę 
z morzem po obu stronach graniczył z terenami, na których ksią-
żęta luterańscy już wprowadzili reformację. W 1525 r. uczynił to 
w Prusach Książęcych ostatni wielki mistrz, a zarazem pierwszy 
książę. Na Pomorzu tą samą drogą poszedł w 1534 r. książę szcze-
ciński, który wprowadził nową naukę również w swych dobrach 
lennych w Bytowie i Lęborku, czyli na terenach, które grani-
czyły z Prusami Królewskimi i były z nimi szczególnie związane. 
Biskup kujawski odpowiadał zarówno za Lębork, jak i za część 
Prus Królewskich. W 1539 r. nowa wiara zwyciężyła w Bran-
denburgii i w Nowej Marchii, a uniwersytet, do którego z Prus 
było najbliżej, stał się matecznikiem luteranizmu. Utworzenie 
królewieckiego Collegium Albertinum w 1545 r. oznaczało, że 
w bezpośrednim sąsiedztwie powstała kolejna protestancka pla-
cówka edukacyjna.

Z punktu widzenia katolickiego biskupa Prusy Królewskie 
stały się wąskim pasem ziemi pomiędzy heretyckimi otchła-
niami287. Jednak nie tylko wpływy z zagranicy stwarzały korzystny 
klimat dla porzucenia katolicyzmu. Już w latach dwudziestych 
w samych Prusach Królewskich pojawiły się pierwsze zalążki 
luteranizmu. Niemiecka ludność Gdańska, Torunia i Elbląga 
od początku była otwarta na idee napływające z Wittenbergi 
i, nabrawszy po 1525 r. ostrożności, po cichu przygotowywała 

286 G. Lengnich, Geschichte der preußischen Lande Königlich Polnischen  Antheils, 
t. 1: Seit dem Jahr 1526 biß auf den Todt Königes Sigismundi I., Danzig 1723, 
s. 218–220.

287 Bp Hieronim Rozrażewski, 1582, w: Korespondencja Hieronima Rozrażew-
skiego, t. 1, wyd. P. Czaplewski, Toruń 1937, s. 495. Sformułowanie odnoszone do 
diecezji kujawskiej, obejmującej w dużej część tereny pruskie, brzmi: „dioecesis 
mea, in mediis haereticorum faucibus posita”. 
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przełom. W większości pozostałych znaczniejszych miast postawa 
mieszkańców była podobna, choć możliwości mniejsze. Miasta 
miały w Prusach zapewniony udział w rządach u boku szlachty, co 
oznacza, że dysponowały platformą, dzięki której mogły kwestię 
swego wyznania uczynić sprawą całego regionu. 

Gdy na tronie zasiadł Zygmunt August reformacja stała się 
w państwie Jagiellonów zagadnieniem parlamentarnym. Przed-
stawiciele trzech dużych miast: Gdańska, Elbląga i Torunia czy-
nili wówczas wszystko, co w ich mocy, by przekonać szlachciców 
zasiadających wraz z nimi w Radzie Pruskiej (której w Polsce 
odpowiadał senat) do protestanckich postulatów. Biskup war-
miński Stanisław Hozjusz, który w 1553 r. podjął w Elblągu 
próbę przeciwdziałania nowinkom religijnym, musiał liczyć się 
z tym, że wśród szlachciców zasiadających w Radzie jest grupa 
opozycyjna równie silna jak stronnictwo wierne Rzymowi288. 
W 1556 r. wojewoda malborski Achacy Czema ofi cjalnie stanął 
na czele luteranów.

Czemowie przybyli z Niemiec z XV w., a Achacy nigdy nie 
nauczył się dobrze mówić po polsku. Źródłem jego wiary pro-
testanckiej była niemiecka orientacja, a nie – jak w przypadku 
polskiej szlachty – humanistyczne wykształcenie. Ów kostyczny, 
wiejski szlachcic nie znał nawet łaciny, a listy pisał równie nie-
chętnie, co niezgrabnie. Na jego postawę wpłynęli przyjaciele: 
burmistrz Gdańska Johann von Werden, a zwłaszcza książę 
Albrecht Hohenzollern, wieloletni towarzysz, którego z Czemą 
łączyły więzi bliższe niż z jakimkolwiek innym wielmożą. Czema, 
będąc zdeklarowanym partykularystą, tak samo jak Albrecht 
chciał przeciwdziałać zacieśnieniu związków Prus Królewskich 
z Rzecząpospolitą289.

Protestantami stali się również inni niemieckojęzyczni wiel-
może pruscy: von Baysen (Bażeńscy), z którymi Czema był 
spowinowacony, Weyherowie, Werdenowie290. Do tego doszły 
wiodące pruskie rody, mówiące zapewne równie dobrze po 

288 A. Eichhorn, Der ermländische Bischof und Kardinal Stanislaus Hosius, t. 1, 
Mainz 1854, s. 169.

289 R. Fischer, Achatius von Zehmen..., zwł. s. 3–4, 114, 126–161, 165.
290 O niemieckojęzyczności Bażeńskiego (Baysena) zob. tamże, s. 112. Bp Hie-

ronim Rozrażewski nie mógł w 1584 r. napisać do Ernsta von Weyhera, ponieważ 
nie miał pod ręką żadnego niemieckiego skryby; zob. Korespondencja Hieronima 
Rozrażewskiego..., t. 2, s. 168.
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polsku i niemiecku, jak Sokołowscy. Z tej grupy wywodziła się 
większa część z trzynastu zachodniopruskich szlachciców, któ-
rzy w latach 1535–1565 studiowali w Wittenberdze291. Wśród 
najznamienitszych wyznawców nowej teologii znalazł się też 
nowo przybyły do Prus Wielkopolanin Janusz Latalski, starosta 
człuchowski292. Wydaje się, że już w 1554 r. udało się pozyskać 
dla reformacji również elity średniej szlachty w województwie 
chełmińskim. Tamtejsza szlachta złożyła Czemie wyrazy wdzięcz-
ności, ponieważ wstawił się za protestanckim nauczycielem 
z biskupiego miasta, sama też próbowała zapobiec wypędze-
niu tegoż293. Wierny katolik – a zatem wiarygodny świadek – 
zapewniał biskupa Hozjusza, że zwłaszcza na ziemi chełmińskiej 
„przyjmowanie sakramentów pod dwiema postaciami nie tylko 
jest głoszone, ale rzeczywiście wykonywane”294.

Szlachta chełmińska obejmowała jakieś czterysta rodów. 
Przeważali wśród nich średniozamożni posiadacze do dziesię-
ciu łanów ziemi, którzy, nawet jeśli nie mieli zbyt wiele grun-
tów, dobrze zarabiali na zbożu, transportowanym pobliską Wisłą. 
Prusy Królewskie miały prawdopodobnie większy udział w eks-
porcie zboża niż pozostałe regiony Polski razem wzięte. Cudzo-
ziemcom kraina ta jawiła się jako najbogatsza w królestwie, dla 
Polaków zaś był tą częścią państwa, gdzie zarówno szlachta, jak 
i lud najlepiej się ubierali i mieszkali295. Tutejsi szlachcice na 
dużą skalę zatrudniali wyrobników, co pokazuje, że korzystne 
położenie sprzyjało modernizacji – w sąsiedniej Polsce szlachta 
gospodarzyła, wykorzystując przede wszystkim pracę chłopów 
pańszczyźnianych.

291 H. Freytag, Die Preußen auf der Universität Wittenberg und die nichtpreußi-
schen Schüler Wittenbergs in Preußen von 1502–1602, Leipzig 1903, nr 126–127, 138, 
147, 194, 214, 233, 243, 299–300, 327, 358–359.

292 P. Panske, Chojnice i Człuchowo w czasach tak zwanej reformacji i przeciwre-
formacji, Toruń 1925 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 32), s. 135–184.

293 R. Fischer, Achatius von Zehmen..., s. 93—95.
294 Wojewoda pomorski Jan Działyński, cyt. za: A.G.H. Lembeck, Geschichte der 

Begründung und des Wachsthums der Reformation in Westpreußen, Thorn 1850, s. 19.
295 Sir George Carew w relacji z Polski (1598), za: S. Mews, w: Deutschland 

und der Osten, t. 3, Leipzig 1936, s. 6–7; S. Starowolski, Polonia sive status regni 
Poloniae descriptus (1632), w: Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae 
collectio magna..., t. 1, s. 457; zob. też D. Krannhals, Danzig und der Weichselhandel 
in seiner Blütezeit vom 16. zum 17. Jahrhundert, Leipzig 1942 (Deutschland und der 
Osten, 19), s. 14.
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W odróżnieniu od miast, a także warstwy magnackiej, wśród 
szlachty chełmińskiej reformacja nie była kwestią niemieckiej 
tożsamości. Niemieckojęzyczne rodziny szlacheckie stanowiły 
mniejszość296. Dosyć zamożna szlachta, która stanęła po stro-
nie reformacji, była głównie polskojęzyczna. Wydawałoby się, 
że zapewni to luteranizmowi w Prusach Królewskich szeroką 
i pewną podstawę również poza niemieckimi miastami.

Charakter edyktu królewskiego z marca 1556 r. wyraźnie 
wskazuje, że to dokument wydany przez katolickiego władcę 
znajdującego się w defensywie. Był on wymierzony nie w lute-
ranów, ale w anabaptystów i braci czeskich. Odpowiedź stanów 
nosiła wyraźne znamiona protestantyzmu, a gdy Zygmunt August 
dał do zrozumienia, że jest zagniewany, szlachta nie ulękła się 
konfrontacji. Na sejmiku pruskim jej przedstawiciele przeka-
zali członkom Rady pismo skierowane do króla, w którym raz 
jeszcze prosili o nadanie swobód religijnych297. Chodziło im o to 
samo, co polska szlachta postulowała już na sejmie w 1555 r. 
Nawet jeśli Prusy nie zdołały skłonić króla do ustępstw, to po 
cichu mogły przypisać sobie udział w sukcesie, który polscy 
posłowie odnieśli na sejmie w 1556/1557 r.: szlachta dostała 
pozwolenie na zatrudnianie w swoich siedzibach duchownych 
wedle własnego uznania. Nawet bez tego przywileju odprawianie 
luterańskich nabożeństw w pruskich dworach już w 1556 r. – 
czyli w chwili sporu między stanami a królem – w zasadzie nie 
napotykało trudności.

Właściwym tematem pertraktacji, które Achacy Czema z peł-
nomocnictwa stanów prowadził w czerwcu 1556 r. z Zygmun-
tem Augustem298, było zezwolenie na odprawianie luterańskich 
nabożeństw w trzech dużych miastach pruskich. Gdy zapew-
niły to przywileje z 1557 i 1558 r., wówczas wydawało się, że do 
całkowitego zwycięstwa wystarczy już tylko uzyskanie wolności 

296 Na temat szlachty chełmińskiej zob. M. Biskup, Rozmieszczenie własno-
ści ziemskiej województwa chełmińskiego i malborskiego w drugiej połowie XVI w. 
(mapa i materiały), Toruń 1957, zwł. s. 18–19. Listy rodów szlacheckich zob. tamże, 
s. 35–44, 50–55. O przewadze żywiołu polskiego zob. P. Czaplewski, Zarys historji 
narodowości polskiej w Prusach Królewskich i Książęcych, „Zapiski Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu” 4, 1917, s. 193–121.

297 G. Lengnich, Geschichte der preußischen Lande…, t. 2: Unter der Regierung 
Sigismundi Augusti, Danzig 1723, Appendix nr 19, s. 150.

298 Tamże, s. 143.
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religijnej dla mniejszych miast pruskich. W 1569 r. również ta 
kwestia zaczęła się układać po myśli protestantów. W okresie 
bezkrólewia pruscy zwolennicy reformacji okazali się bardziej 
zjednoczeni niż ich bracia z pozostałych części królestwa. Co 
więcej, protestantyzm poczynił wówczas postępy, ponieważ do 
osłabienia władzy królewskiej przyczynił się jeszcze wakat na 
urzędzie biskupa chełmińskiego.

Duże miasta nabrały odwagi i poparły kandydaturę luterań-
skiego księcia z sąsiednich Prus. Ten projekt się nie powiódł, 
niemniej stany porozumiały się i zgodziły, że będą popierać arcy-
księcia Ernesta, który zatwierdził swobody wyznawców konfesji 
augsburskiej. Swojej postawy nie zmieniły nawet po zwycięstwie 
Henryka III Walezego299. Kiedy polski monarcha cichcem porzu-
cił dopiero co uzyskaną godność, Prusy były przeciwne pozbawie-
niu go tronu, również dlatego, że król sprawujący władzę z oddali 
wydawał się najkorzystniejszy dla ich własnych projektów, także 
wyznaniowych. Podczas kolejnej elekcji stany na ogół znowu 
opowiedziały się za Habsburgiem. Dopiero wyraźne zwycięstwo 
Stefana Batorego skłoniło większość do zaaprobowania jego 
osoby. Jedynie pojedyncze miasta – przede wszystkim Gdańsk, 
Elbląg i Toruń – a także mała grupka szlachciców nadal popierała 
arcyksięcia Maksymiliana300.

Zaznacza się tu więc rozwój wypadków korzystny dla pro-
testantyzmu. Przez dwa dziesięciolecia stany okazywały przy-
chylność wobec reformacji. W pruskich miastach idee prote-
stanckie rozprzestrzeniały się szybciej niż w innych częściach 
Polski i Litwy. Do tego dochodzi jednolitość tutejszego obozu 
reformacyjnego: w Wielkopolsce byli luteranie, bracia czescy 
i kalwiniści, w Małopolsce – kalwiniści i antytrynitarze, natomiast 
w Prusach – wyłącznie luteranie! Interesująca byłaby odpowiedź 
na pytanie, ile zborów protestanckich udało się utworzyć w tak 
sprzyjających warunkach i kto je zakładał. Informacji na ten 

299 R. Jacobi, Thorn, Elbing, Danzig und die polnischen Königswahlen 1573–1575, 
„Mitteilungen des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn” 15, 
1907, s. 42–48, 56–69.

300 T. Glemma, Stany pruskie i biskup chełmiński Piotr Kostka wobec drugiego 
bezkrólewia (1574–1576), „Polska Akademia Umiejętności. Wydział Historyczno-
-Filozofi czny. Rozprawy” 67, 1928, nr 3, s. 3–4; krytykę zob. R. Jacobi, Thorn, 
Elbing, Danzig...
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temat dostarczają dokumentacje biskupich wizytacji rozpoczę-
tych pod koniec stulecia301.

Wyraźnie widać, że wielu luterańskich magnatów nie cofało 
się przed wykorzystaniem swojej pozycji dla dobra reformacji. 
Wymieniali proboszczów katolickich na luterańskich nie tylko 
w swoich majątkach, ale również w dobrach królewskich, którymi 
zarządzali jako starostowie, pobierając z nich większą część swo-
ich dochodów302. Najjaskrawszym przykładem jest okręg tczew-
ski, gdzie na samych tylko terenach wiejskich istniało około 
20 kościołów luterańskich, co pokazuje, że był to drugi obok 
okolic Malborka obszar tak mocno nasycony reformacją. Wiej-
skich proboszczów mianowali w dobrach królewskich starosto-
wie (w trzech przypadkach leżało to w gestii dzierżawcy dóbr). 
O obsadzeniu siedmiu parafi i zadecydował Achacy Czema bądź 
jego potomkowie, którzy w latach 1548–1600 byli starostami 
gniewskimi. Podobną liczbę proboszczów osadzili w południowo-
-zachodniej części Prus starosta człuchowski Janusz Latalski 
wraz z synem i następcą Stanisławem. Z 21 kościołów w deka-
nacie Nowe aż 9 przeobrażono w luterańskie za sprawą staro-
stów Gerarda (Gerharda) i Jerzego (Georga) von Werden303. 
Proboszczami w starostwie stargardzkim i osieckim byli niemal 
wyłącznie luteranie, a to za sprawą Marcina Borzewicza, któ-
rego mianował Stefan Batory304. Już w 1543 r. Zygmunt Stary 
skrytykował fakt, że starostowie przodują w buncie przeciwko 
dziesięcinom, a w 1581 r. biskup kujawski Hieronim Rozrażew-
ski stwierdził, że sytuacja Kościoła katolickiego jest w Prusach 

301 Na ten temat zob. Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 
1928, s. 76–80; opracowana przez Andrzeja Tomczaka mapa parafi i zamieszczona 
została w: M. Biskup, A. Tomczak, Mapa województwa pomorskiego w drugiej poło-
wie XVI w., Toruń 1953. [Zob. też S. Kościelak, Reformacja w małych miastach 
województwa pomorskiego. Próba podsumowania, „Zapiski Historyczne” 70, 2005, 
s. 27–54 – przyp. red.].

302 O mianowaniu starostów zob. P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskar-
biowie i starostowie Prus Królewskich 1454–1772, Toruń 1919–1921 (Roczniki Towa-
rzystwa Naukowego w Toruniu, 26–28).

303 H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein polnischer Landkreis. Geschichte 
des Schwetzer Kreises 1466–1873, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichts-
vereins” 17–19, 1886–1888, zwł. 17, s. 5–7.

304 J. Fankidejski, Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej diecezji chełmińskiej, 
Pelpin 1880, s. 90; zob. też tamże, s. 78 n.: starosta Rafał Działyński przekazał 
luteranom dwa kościoły dekanatu brodnickiego.
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szczególnie trudna, dlatego że tutejsi starostowie uzurpują sobie 
kompetencje związane z troską o kościoły305.

Przedstawiciele króla, zachowujący się tak jakby dobra 
królewskie do nich należały, nie byli pruską specyfi ką. Jednak 
w Prusach procent własności koronnej był większy niż w pozo-
stałych regionach, a starostowie pozwalali sobie na więcej niż ich 
odpowiednicy z innych, częściej odwiedzanych przez monarchę 
dzielnicach. Stąd też charakterystyczne dla Prus było rozprze-
strzenianie się reformacji w wyniku działań starostów306. 

Szlachta Prus Królewskich wykazywała natomiast o wiele 
mniejszy zapał do budowania Kościoła luterańskiego i dominacji 
nad innymi wyznaniami, co miało się stać głównym problemem 
tutejszej reformacji. Nawet tam, gdzie ta warstwa szlachecka 
aktywnie działała na rzecz protestantyzmu, na ogół nie miała 
odwagi przejmować katolickich parafi i, a raczej fundowała nowe 
kościoły. Jako przykład niech posłuży południowa część powiatu 
człuchowskiego, gdzie warunki do rozwoju protestantyzmu były 
szczególnie korzystne. W rejonie tym, położonym blisko gra-
nicy, dominowało osadnictwo niemieckie, a niemieckie rody – 
na przykład Kleistowie, Herzbergowie, Winterowie, Bornowie 
i Podewilowie – stanowili większość szlachty. Dochodziło do tego 
wsparcie, jakiego reformacji udzielili starostowie, ojciec i syn 
Latalscy, którzy byli gorliwymi luteranami. Niemniej szlachta 
na swoim terenie przekazała reformacji jedynie cztery kościoły, 
podczas gdy nowych fundacji było aż siedemnaście307. Jak mogły 
potoczyć się wypadki, gdyby okoliczności były mniej sprzyjające, 
pokazuje przykład powiatu tucholskiego. W wyniku egzekucji 
dóbr Achacy Czema utracił tu w 1569 r. starostwo, a tym samym 
zarząd dóbr królewskich, stanowiących w tej okolicy znaczną 
część gruntów. Pod rządami jego katolickiego następcy szlachta 
była zdana sama na siebie i jedynie w czterech przypadkach 
udało jej się utrzymać bądź założyć kościoły protestanckie. Tego 

305 Urkundenbuch des Bisthums Culm..., t. 2, nr 971; Korespondencja Hieronima 
Rozrażewskiego..., t. 1, s. 388 (do króla Stefana Batorego, 1 IX 1581).

306 Ch. Hartknoch, Preußische Kirchengeschichte…, s. 1084: najmniejszy procent 
katolicy stanowili w miastach i w dobrach królewskich. Hartknoch w sposób prze-
sadny mówił o zaniku katolicyzmu wśród szlachty, na co zwrócił uwagę T. Glemma, 
Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus kró-
lewskich, Toruń 1934 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 42), s. 104–105.

307 P. Panske, Chojnice…, s. 154.
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rodzaju strata była dla substancji Kościoła katolickiego wręcz 
niezauważalna. W 1590 r. archidiakon z Kamienia Krajeńskiego 
który niemal całkowicie utracił kontrolę nad częścią podległego 
sobie okręgu, czyli okolicą Chojnic i Człuchowa, przynajmniej 
o dekanatach Tucholi i Nakła nad Notecią mógł zameldować, 
że dochowały mu posłuszeństwa308.

Jeszcze rzadsze są ślady luterańskiej organizacji kościelnej 
w dekanacie Świecie. W 1580 r. starostwo świeckie przeszło 
z rąk wdowy po katoliku Jerzym Konopackim na Jana Dul-
skiego, który wprawdzie opowiadał się za wieczerzą pod dwiema 
postaciami, nie zezwalał jednak na działalność kaznodziejów 
protestanckich, a w 1585 r. powrócił do katolicyzmu309. W 1592 r. 
jego następcą na urzędzie został zwolennik kontrreformacji, Jan 
Kostka310. Takie warunki sprawiały, że protestantyzm rozwijał się 
na dworach szlacheckich w najlepszym razie nieśmiało. Można 
by się wręcz zastanawiać, czy luteranie, którzy jeszcze w XVII 
i XVIII w. zamieszkiwali tu kilka wsi, nie byli wyłącznie niemiec-
kimi imigrantami już z okresu poreformacyjnego311.

Co wymienione przykłady oznaczały dla województwa pomor-
skiego, na którego terenie się znajdowały? Że utrwalenie lute-
ranizmu na wsi udało się tam, gdzie silna niemieckojęzyczna 
część szlachty współdziałała z gorliwie luterańskim starostą: 
w powiecie człuchowskim i tczewskim312. Natomiast w rejonach, 
gdzie dominowała szlachta polsko- i kaszubskojęzyczna lub gdzie 

308 Diecezja chełmińska…, s. 78. 
309 K. Lepszy w: PSB, t. 5, Kraków 1946, s. 461 n. Na temat rekonwersji zob. 

H. Spannocchi, Relazione…, s. 296 n.
310 Na temat kontrreformacyjnej działalności Kostki zob. P. Simson, Westpreu-

ßens und Danzigs Kampf gegen die polnischen Unionsbestrebungen in den letzten 
Jahren des Königs Sigismund August (1568–1572), „Zeitschrift des Westpreußischen 
Geschichtsvereins” 37, 1897, s. 33.

311 H. Maercker, Eine polnische Starostei..., s. 6.
312 Wprawdzie na ziemi tczewskiej zbory powstawały w zasadzie wyłącznie 

w dobrach królewskich, jednak biorąc pod uwagę duży odsetek szlachty niemiec-
kiego pochodzenia (zob. M. Biskup, A. Tomaczak, Mapa województwa pomor-
skiego…), można założyć, że sprzyjała ona luteranizmowi. Szlachta nie była skazana 
wyłącznie na własne zbory, ponieważ także starostowie sąsiednich ziem działali 
aktywnie na rzecz protestantyzmu. Według Hermanna Freytaga (zob. „Mitteilun-
gen des Westpreußischen Geschichtsvereins” 11, 1912, s. 22), który analizował 
relacje z katolickich wizytacji kościelnych oraz spis duchownych dla Słupska za 
lata 1575–1591 w okręgach Nowego Miasta, Pucka, Kościerzyny, Kartuzy i Tczewa, 
połowa kościołów przez dłuższy czas była obsadzona protestanckimi duchownymi.
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starosta był zwolennikiem katolicyzmu – w powiecie tucholskim 
i świeckim dwa te czynniki nałożyły się na siebie – protestanckie 
sympatie szlachty (które prócz nielicznych wyjątków nie są jesz-
cze dobrze zbadane) nie skrystalizowały się w formie stabilnego 
Kościoła luterańskiego.

Z bardziej zróżnicowanym obrazem mamy do czynienia 
w województwach leżących na prawym brzegu Wisły: malbor-
skim i chełmińskim. W województwie malborskim mieszkało 
niespełna czterdzieści na ogół dobrze sytuowanych rodzin szla-
checkich, z których większa część przynajmniej początkowo 
mówiła po niemiecku. Były tu zaledwie dwa majątki kościelne, 
a jedna trzecia własności szlacheckiej należała do wiodących 
rodów protestanckich: Czemów, Schacków i Sokołowskich313. 
Splot tych czynników sprawił, że niemal cała szlachta przeszła 
na luteranizm314.

Wśród znacznie liczniejszej szlachty chełmińskiej przewa-
żali Polacy, a protestanckimi magnatami byli jedynie Sokołow-
scy. Jedna czwarta wsi należała do biskupa, który dzierżawił je 
drobnej szlachcie, całkowicie od niego zależnej315. Wszystko to 
działało na niekorzyść luteranizmu. Zaledwie mały krok dzielił 
tu spadek sympatii protestanckich od zupełnej rekatolicyzacji 
mas szlacheckich.

Bardzo ograniczone możliwości rozwoju luteranizmu były 
również na Warmii, gdzie biskupowi i kapitule udało się już 
w dużym stopniu wykupić szlachtę. Pozostałe rody nie posyłały 
już posłów na sejmik pruski, lecz były reprezentowane przez 
biskupa316. Mimo tak niesprzyjających warunków dostrzec można 

313 M. Biskup, Rozmieszczenie własności…, s. 24–30; przyp. 11: problem stop-
niowej polonizacji malborskiej szlachty jest jeszcze mało zbadany. Zob. G. Len-
gnich, Geschichte der Preußischen Lande..., t. 2, s. 412, przyp. 1: na zgromadze-
niach szlachty poszczególnych województw (od 1572 r.) jedynie szlachta malborska 
obradowała po niemiecku. [Zob. też A. Klemp, Protestanci w dobrach prywatnych 
w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, Wro-
cław 1994 – przyp. red.].

314 F.W.F. Schmitt, Geschichte des Stuhmer Kreises, Thorn 1868, s. 50.
315 M. Biskup, A. Tomczak, Mapa województwa pomorskiego…, s. 16–19.
316 Zob. B. Leśnodorski, Dominium warmińskie (1243—1569), Poznań 1949 

(Prace Instytutu Zachodniego, 13); H. Zins, Położenie ludności chłopskiej na Warmii 
w pierwszej połowie XVI w., „Kwartalnik Historyczny” 62, 1955, nr 4–5, s. 56–70; 
tenże, Początki reformacji na Warmii, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2, 1957, 
s. 53–90. [Dobre zestawienie informacji i literatury przedmiotu zob. B. Poschmann, 
Königlich Preußen, Ermland, w: Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation
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pewne wpływy sąsiedztwa z Prusami Książęcymi oraz niemiec-
kości szlachty. Do 1590 r. zdarzało się, że Kościół przywoływał 
protestanckich właścicieli do porządku; w 1580 r. jeden z nich 
został nawet wygnany. W 1587 r. biskup Marcin Kromer upo-
mniał szlachtę warmińską, by powróciła do katolicyzmu. Już 
wkrótce szlachta będzie musiała tego wezwania usłuchać.

Daje się więc zauważyć, że pod koniec stulecia protestantyzm 
był na Pomorzu przede wszystkim sprawą kilku bogatych i potęż-
nych rodów, a wśród mas szlacheckich znalazł zwolenników 
głównie w Niemcach. Do tych narodowych i społecznych ogra-
niczeń – w tej formie bez precedensu w ramach polskiej refor-
macji szlacheckiej – dochodzi pewna wyraźnie widoczna cecha 
zachodniopruskiego protestantyzmu, która ukazuje i pomaga 
objaśnić jego słabości. Był to jedyny obszar, gdzie nie wykształ-
ciła się organizacja synodalna, nie było „kościoła terytorialnego” 
z regularnymi zgromadzeniami pastorów i świeckich. Każdy zbór 
stanowił odrębną jednostkę. Nie było przepisów regulujących 
odprawianie nabożeństw, nie było wizytacji ani ujednoliconych 
reguł ordynacji pastorów317. Te elementy instytucjonalne mogłyby 
w Prusach zaistnieć, gdyby dążyły do tego wiodące rodziny pro-
testanckie. W Wielkopolsce i na Litwie organizacja synodalna 
powstała za sprawą magnatów. Tylko w Małopolsce, a zatem 
regionie zupełnie odmiennym niż Prusy, gdzie szlachta była naj-
lepiej rozwinięta duchowo i politycznie, to przywódcy szlacheccy 
zainicjowali tworzenie instytucji kościelnych. Dlaczego pruscy 
wielmoże zawiedli?

Najważniejsi pionierzy luteranizmu – Bażeńscy (Baysenowie), 
Czemowie i Werdenowie – utrzymywali bliskie kontakty z lute-
rańskimi Prusami Książęcymi oraz Niemcami, mogli też liczyć 
na poparcie trzech dużych miast: Gdańska, Elbląga i Torunia. 
Mieli do dyspozycji gotowe wzorce organizacji Kościoła, a jako 
osoby niemieckojęzyczne mogli sprowadzać sobie z Prus Ksią-
żęcych lub z Rzeszy pastorów i książki, niezbędne dla rozwoju 

und Konfessionalisierung, t. 2, red. A. Schindling, W. Ziegler, Münster 1993, s. 206–
–219 – przyp. red.].

317 H. Bauer, Die Glaubensspaltung in Ost- und Westpreußen und ihre national-
-politischen Auswirkungen, „Korrespondenzblätter des Gesamtvereins der deutschen 
Geschichte- und Altertumsvereine” 77, 1929, s. 27; W. Bickerich, Evangelisches 
Leben..., s. 11.
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protestantyzmu. Tam też mogli się zwrócić po radę, gdy młody 
Kościół stawał przed jakimś problemem. Niezwykle korzystne 
okoliczności, w jakich rozwijała się zachodniopruska reformacja 
mogły jednak obrócić się przeciwko niej, ponieważ tutejsi pro-
testanci nie mieli za sobą konsolidującego doświadczenia, jakim 
byłoby budowanie Kościoła o własnych siłach i w oparciu o szcze-
gólne warunki panujące w ich własnym kraju. Oszczędzony został 
im również niepokój wynikający z istnienia konkurencyjnych 
grup protestanckich. Jednakże spory dogmatyczne były w Polsce 
czymś więcej niż tylko przeszkodą w rozwoju wyznania. Przyczy-
niały się również do mobilizacji sił oraz pogłębienia zaintereso-
wania wiernych sprawami ich religii. 

Kolejnym problemem było to, że protestanccy wielmoże, 
najczęściej mówiący po niemiecku, zaniedbali szerzenia prote-
stantyzmu wśród polskojęzycznych mas szlacheckich318. Nieliczni 
mówiący po polsku luterańscy magnaci, jak Rafał Działyński 
i Janusz Latalski, nie mieli wystarczająco silnej pozycji w kraju, 
by móc wziąć na siebie to zadanie, z kolei samej szlachcie zabra-
kło inicjatywy Małopolan, którzy przecież bez udziału magna-
tów przeszli do czynu i zaczęli zwoływać synody. Wydaje się, że 
w Prusach Królewskich zaznaczył się wprawdzie konfl ikt między 
warstwą szlachecką a magnacką, nie wytworzyła się jednak grupa 
wyrazistych przywódców szlacheckich. 

W umocnieniu luteranizmu przeszkodziły nie tylko zanie-
dbania w tworzeniu struktury synodalnej, ale również czynniki 
polityczne, których znaczenie dla przełomu religijnego stało się 
widoczne dopiero po pewnym czasie. Dla pogłębienia niniejszej 
analizy należy przywołać fragment historii politycznej: walkę 
o zacieśnienie związków z Polską, która wywarła decydujący 
wpływ na życie parlamentarne Prus Królewskich za panowania 
Zygmunta Augusta, zwłaszcza w latach 1562–1569319.

318 Żaden z rodów w Prusach Królewskich nie miał tak rozległych posiadłości 
jak rody magnackie w Polsce i na Litwie. Mimo to można stawiać starostów Prus 
Królewskich na równi z magnatami, ponieważ tutejsze starostwa – w dolnym biegu 
Wisły szczególnie atrakcyjnie dzięki handlowi zbożem – były de facto dziedziczne.

319 Zob. P. Simson, Westpreußens und Danzigs Kampf...; K. Ślósarczyk, Sprawa 
zespolenia Prus Królewskich z Koroną za Jagiellonów, „Roczniki Historyczne” 3, 
1927, s. 92–110; S. Bodniak, Prusy Królewskie wobec unii z Koroną, w: Pamiętnik 
VI  Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., 
t. 1: Referaty, Lwów 1935, s. 52–57; E. Turowski, Die innenpolitische Entwicklung 
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Postulat przeobrażenia polsko-pruskiej unii personalnej 
w unię realną oraz dopuszczenie przedstawicieli Prus do obrad 
sejmu koronnego wysunęły polskie stany. Gdy w 1529 r. spełniły 
życzenie Zygmunta I i wybrały jego syna na następcę tronu, 
król w zamian zgodził się na zacieśnienie unii z Prusami. Gdy 
Zygmunt August objął władzę, Polacy przypomnieli dawne obiet-
nice i udało im się przekonać króla do ich realizacji. Co więcej, 
szlachta powiązała plany unii z drugim swoim projektem, egze-
kucją dóbr. Również w Prusach miał nastąpić zwrot majątków 
koronnych, które przeszły w ręce prywatne w sposób niezgodny 
ze statutami. 

Połączenie kwestii unii z egzekucją dóbr usztywniło opór pru-
skich magnatów i miast wobec polskich postulatów, zarówno dla 
jednych, jak i drugich egzekucja oznaczałaby bowiem dotkliwe 
straty. Polscy królowie, będący spadkobiercami po bogatym zako-
nie krzyżackim, mieli w Prusach procentowo więcej ziemi niż 
w innych regionach. Ponieważ zaś dzierżawa dóbr koronnych 
była tu równie powszechna jak gdzie indziej, postulaty egzeku-
cyjne dotyczyły wyjątkowo dużego majątku. Najpierw król przy 
wsparciu polskich posłów przeprowadził egzekucję, mimo gwał-
townego oporu samych zainteresowanych. Następnie, w 1569 
r., doszło również do unii, a przedstawiciele szlachty pruskiej 
obradowali odtąd razem z polskimi posłami, podczas gdy szla-
checcy członkowie Rady Pruskiej zasiedli w senacie. Miasta 
zostały wykluczone. 

Dla większości ówczesnych mieszkańców Prus unia i egzeku-
cja nie miały nic wspólnego z kwestią religii. Za życia Zygmunta 
Augusta można było przecież jeszcze mieć nadzieję na zwycięstwo 

Polnisch-Preußens und seine staatsrechtliche Stellung zu Polen vom 2. Thorner Frie-
den bis zum Reichstag von Lublin (1466–1569), Berlin 1937 (rozprawa doktorska); 
Th.  Schieder, Deutscher Geist und ständische Freiheit im Weichsellande. Politische 
Ideen und politisches Schrifttum in Westpreußen von der Lubliner Union bis zu den 
polnischen Teilungen (1569–1772/3), Königsberg 1940 (Einzelschriften der Histo-
rischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung, 8). [Zob. też 
J. Małłek, Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich 
w XVI i XVII wieku, Toruń 1987; W. Szczuczko, Sejmy koronne 1562–1564 a ruch 
egzekucyjny w Prusach Królewskich, Toruń 1995; Z. Naworski, Sejmik generalny 
Prus Królewskich 1569–1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgroma-
dzeń stanowych prowincji, Toruń 1992; K. Friedrich, Inne Prusy. Prusy Królewskie 
i Polska między wolnością a wolnościami (1569–1772), tłum. G. Waluga, Poznań 
2005 – przyp. red.].
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reformacji w całym państwie, dlatego luteranie nie postrzegali 
przyłączenia się do Korony polskiej jako zagrożenia dla swego 
wyznania320. Przykładem na to, że polską politykę w Prusach 
można było łączyć z gorliwym luteranizmem, jest Wielkopolanin 
Janusz Latalski. Król mianował go starostą człuchowskim, choć 
było to niezgodne z przywilejami pruskimi, wedle których urząd 
ten przysługiwał jedynie obywatelom pruskim. Zirytowało to 
tutejszych partykularystów. Podczas walk o unię Latalski wystąpił 
w 1564 r. jako rzecznik Zygmunta Augusta i przekazał słowa 
króla, zarzucającego stanom pruskim niewdzięczność za tro-
skę, jaką otacza ich kraj321. Jak się więc zdaje, Latalski popierał 
unię, co bynajmniej nie przeszkadzało mu w gorliwym krzewieniu 
reformacji na terenie podległego mu starostwa. 

Niemniej związki między pruskim partykularyzmem a wyzna-
niem ewangelicko-augsburskim były ściślejsze niż mogło się 
początkowo wydawać. Najważniejsi protestanci Prus były zara-
zem głównymi przeciwnikami unii. Zaliczali się do nich zarówno 
obaj „gdańscy królowie”, burmistrz Georg Klefeld i Konstanty 
Ferber, jak i Achacy Czema. Zazdrośnie strzegli oni pozycji 
niemczyzny – czyli swego własnego języka – jako urzędowego 
języka Prus, co było drobnym elementem starego porządku, 
odróżniającym Prusy od Polski. Gdy w 1561 r. trzech członków 
Rady Pruskiej oddało głos w języku polskim, jeden z posłów 
gdańskich zareagował z całą arogancją, na jaką stać było obywa-
tela bogatego i potężnego miasta, mówiąc, że słyszał, jak głoso-
wano w obcym, niezrozumiałym języku. W Radzie Pruskiej – jak 
stwierdził – zasiadają Niemcy z urodzenia, których językiem jest 
niemiecki, ponieważ zaś chodzi o rzeczy ważne, każdy powinien 
rozumieć wypowiadane słowa322.

Z punktu widzenia gdańszczan zagadnienie języka było 
powiązane z kwestią wyznania, czego dowodziła także polityka 
miasta w czasie pierwszego interregnum. Gdańsk życzył sobie 
wówczas króla „naszej religii i języka”, za właściwego kandydata 
uznając pruskiego księcia Albrechta Fryderyka323. Dla szerokich 

320 Zob. S. Bodniak, Prusy Królewskie..., opowiadający się przeciwko zbyt ści-
słemu wiązaniu kwestii religii z zagadnieniem unii w niemieckiej historiografi i.

321 G. Lengnich, Geschichte der preußischen Lande..., t. 2, s. 301.
322 Tamże, s. 194 n.
323 R. Jacobi, Thorn, Elbing, Danzig..., s. 53.
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mas szlacheckich niemiecki jako język sejmiku pruskiego był 
elementem przestarzałej już tradycji, uciążliwym również dla 
tej części szlachty, której jak najbardziej zależało zarówno na 
politycznej niezależności względem Korony, jak i na luterani-
zmie324. Dlatego też właśnie w związku z językiem najwcześniej 
uformowała się opozycja wobec starych pruskich przywilejów.

Polak Jan Działyński, któremu król Zygmunt I przydzie-
lił w 1545 r. kasztelanię oraz zyskowne starostwa w Prusach, 
niedługo po przybyciu na miejsce zaczął protestować w radzie 
przeciwko wyłączności języka niemieckiego325. Podczas dyskusji 
nad tym, w jakim języku odpowiedzieć na pismo króla, wbrew 
tradycji sporządzone po polsku, decydującą rolę odegrał prze-
wodniczący radzie biskup Hozjusz, który przechylił szalę na 
korzyść polszczyzny326. Fakt, że Działyński, pomijając kwestię 
języka, bronił niezależności i przywilejów przybranej pruskiej 
małej ojczyzny, pokazuje, że w swoich poczynaniach politycz-
nych potrafi ł oddzielić kwestię równouprawnienia polszczyzny 
od zagadnienia zacieśniania związków z Polską. Język był dla 
niego – tak jak dla wielu innych – wewnętrzną kwestią Prus. Cho-
dziło o to, by polskojęzyczni Prusowie nie znaleźli się w gorszej 
sytuacji niż ich niemieckojęzyczni krajanie. Dlatego też posłowie 
i mniejsze miasta opowiedziały się w 1566 r. za tym, by zezwo-
lić na przeprowadzanie procesów sądowych również w języku 
polskim. W przeciwnym razie prokuratorzy mogliby działać na 
niekorzyść osób nieznających niemieckiego327. 

Kwestie społeczne były zwłaszcza dla szlachty istotną moty-
wacją do działania na rzecz zrównania języków. Dla wielu szlach-
ciców, zwłaszcza w województwie chełmińskim, pierwszeństwo 
niemieckiego była oznaką dominacji najczęściej niemieckojęzycz-
nych magnatów i dużych miast. Podnoszono sprawę języka rów-
nież po to, by przeciwstawić się ich władzy. Na życzenie szlachty 
Zygmunt I pod groźbą ciężkich kar zabronił niemieckim miastom 

324 Zob. S. Herbst, Świadomość narodowa na ziemiach pruskich w XV–XVII w., 
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 75, 1962, s. 3–10; J. Gerlach, Język pol-
ski w obradach i korespondencji urzędowej w Prusach Królewskich w XVI–XVIII, 
w: Szkice z dziejów Pomorza, t. 2, wyd. G. Labuda, Warszawa 1959, s. 163–186.

325 S. Bodniak, Działyński Jan, w: PSB, t. 6, s. 81.
326 G. Lengnich, Geschichte der preußischen Lande..., t. 2, s. 149; zob. też tamże, 

s. 121.
327 Tamże, s. 336.
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wykluczania Polaków z cechów. W 1558 r. szlachta postawiła – 
niespełniony – postulat, by rady miejskie przynajmniej w połowie 
obsadzać Polakami, a dokładniej: osobami polskojęzycznymi.

Wizja szerszych przywilejów i większej władzy stopniowo 
zachęciła szlachciców do walki o swobody, jakimi cieszyli się ich 
bracia w Polsce, a przede wszystkim przekonała do idei egzekucji 
dóbr koronnych, która w Prusach oznaczała osłabienie obu stron-
nictw wrogich warstwie szlacheckiej: magnatów i dużych miast. 
Najwyraźniej pruscy szlachcice mieli jeszcze więcej powodów niż 
ich polscy pobratymcy, by uznać się za uciskanych przez eko-
nomiczne elity328. Kwestia egzekucji dóbr spowodowała pierw-
szą wyraźną wyrwę w pruskim froncie przeciwko unii z Polską. 
Sprzeczność interesów wyższych i niższych stanów w całej pełni 
ujawniła się w grudniu 1562 r. podczas poselstwa, które miało 
w imieniu Prus pertraktować z polskim sejmem. Przedstawiciele 
rady sprzeciwiali się projektom unii, natomiast wysłannicy szla-
checcy, broniąc niektórych pruskich przywilejów, skłaniali się 
jednak do kompromisu, niewykluczającego udziału w polskich 
sejmach oraz egzekucji dóbr. W styczniu 1563 r. sejm uchwalił 
przeprowadzenie egzekucji dóbr również w Prusach329.

Antagonizm ujawnił się już nawet w Radzie Pruskiej. Naj-
bardziej zdecydowany przeciwnik unii, Achacy Czema, znalazł 
godnego adwersarza w osobie Jana Kostki, który przychylił się 
do postulatów szlachty, chcącej zacieśnienia związków z Polską. 
Kostka kontynuował tym samym politykę swego ojca, wojewody 
chełmińskiego, który również nienawidził Czemy i pośred-
niczył między Prusami a dworem królewskim330. Autorytet 
Czemy, zmarłego w 1565 r., był w ostatnich miesiącach jego 
życia jeszcze wystarczająco silny, by powstrzymać szlachtę od 
poparcia kursu prounijnego, a tym samym również młodszego 
Kostki. Jedynie postulat egzekucji dóbr był popierany przez 
większość województw. Na sejmie lubelskim w 1569 r. Polacy 

328 T. Glemma, Stany pruskie..., s. 14–16.
329 R. Fischer, Achatius von Zehmen..., s. 114—117; zob. A. Dembińska, Poli-

tyczna walka..., s. 118–125, 171–176. [Zob. też W. Szczuczko, Sejmy koronne..., 
s. 51–57 – przyp. red.].

330 S. Bodniak, Stanisław Kostka, wojewoda chełmiński (1487–1555), „Rocznik 
Gdański” 11, 1937, s. 279–289. [Zob. też S. Bodniak, Z. Skorupska, Jan Kostka, 
kasztelan gdański, prezes Komisji Morskiej i rzecznik unii Prus z Koroną, Gdańsk 
1979, s. 233–278 – przyp. red.].
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przeforsowali udział Prus w reprezentacji stanów Korony, ale 
stało się tak nie za sprawą żądań pruskiej szlachty, lecz dlatego, 
że w końcu większość członków Rady Pruskiej ugięła się pod 
naciskiem Polaków.

Po ogłoszeniu dekretu ustanawiającego połączenie Prus i Pol-
ski jako pierwsi na wezwanie do zajmowania miejsc w polskim 
senacie odpowiedzieli biskup warmiński Stanisław Hozjusz i Jan 
Kostka. Kostka jako jedyny nie przyłączył się do – daremnej – 
supliki o unieważnienie dekretu, którą członkowie Rady Pruskiej 
skierowali do przewodniczącego jej biskupa Hozjusza. Obaj pru-
scy wielmoże, którzy tak chętnie przystali na zacieśnienie związ-
ków z Polską, byli gorliwymi katolikami. Jan Kostka, tak samo 
jak jego ojciec, pozostał wierny staremu Kościołowi. W 1569 r. 
to połączenie postawy politycznej i religijnej wydawało się czysto 
przypadkowe i nie przypisywano mu szczególnego znaczenia. 
W Polsce to właśnie duża część zwolenników zacieśnienia związ-
ków z Prusami była protestantami. Już wkrótce jednak katolic-
kość Kostki miała zyskać na znaczeniu.

Gdy obrońcy tradycyjnych pruskich przywilejów ponie-
śli porażkę, szlachta nie przejawiała już żadnej skłonności do 
walki z nowo zaprowadzonym porządkiem. Aż do unii popierała 
magnatów raczej z lojalności niż przekonania. Gdy klamka zapa-
dła, szlachta zaczęła się zastanawiać, jak współpracując z Pola-
kami, wyciągnąć z nowej sytuacji korzyści dla siebie. To właśnie 
bardzo pomogło sprawie katolickiej.

Zwycięstwo idei unii przyniosło ze sobą stopniowy wzrost 
autorytetu tych, którzy w porę postawili na właściwą kartę, 
przede wszystkim katolika Jana Kostki. Zyskał on sojusznika 
w osobie swego krewniaka Piotra Kostki, który w 1574 r. otrzy-
mał biskupstwo chełmińskie. Nowy biskup rozpoczął studia we 
Włoszech, kontynuował je we Francji w czasie wojen religijnych, 
a jego postawa była odtąd bezkompromisowa. Chciał ściągnąć 
wodze, które dwaj jego poprzednicy – obaj po studiach w Wit-
tenberdze! – zbyt mocno popuścili. Wprawdzie obok grupy sku-
pionej wokół Kostki istniało jeszcze środowisko kultywujące tra-
dycję oporu wobec unii z Polską, jednak i tu prym wiódł katolik: 
wojewoda chełmiński Jan Działyński, który podczas pierwszego 
bezkrólewia wniósł protest przeciwko prawom, jakie konfedera-
cja warszawska przyznawała protestantom. Sprzymierzony z nim 
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kasztelan chełmiński Jan Dulski w 1585 r. całkowicie porzucił 
protestanckie skłonności.

Miejsce dawnej elity, którą – przede wszystkim za sprawą 
Achacego Czemy – można określić jako niemiecko-luterańską, 
zajęły więc dwie nowe, polska i katolicka. W 1584 r. Piotr Kostka 
miał wszelkie dane po temu, by z zadowoleniem stwierdzić, że 
szlachta jest mu przychylna, a dysydenci posłuszni331. 

W tym samym czasie wyraźnie zmalało przywiązanie szlachty 
do pruskich tradycji ustrojowych332. Jeszcze w 1578 r. stany pru-
skie nie chciały podporządkować się nowo ustanowionemu try-
bunałowi koronnemu. Jednocześnie nie mogły się porozumieć 
w kwestii powołania własnego sądu najwyższej instancji. Do pre-
cedensu, wynikłego z rywalizacji niższych i wyższych stanów, 
doszło w 1589 r., gdy do trybunału koronnego w Piotrkowie 
wpłynął protest przeciwko decyzji Rady Pruskiej. Uchwała sejmu 
z 1589 r. zatwierdziła trybunał koronny jako instancję odpo-
wiednią dla Prus Królewskich. Odtąd – mimo protestu miast, 
niezmiennie broniących odrębności kraju – stosowano w Prusach 
Królewskich również prawo polskie, a Piotr Kostka i szlachta 
chełmińska przodowali w zabiegach o to, by przy okazji reformy 
prawa pruskiego włączyć do niego te elementy ustawodawstwa 
polskiego, które są korzystne dla szlachty333.

W 1572 r. przedstawiciele szlachty po raz pierwszy przybyli na 
sejmik pruski przygotowani wedle polskiego zwyczaju: z instruk-
cjami sporządzonymi przez zgromadzenia szlachty poszczegól-
nych województw, które mieli przekazać sejmowi. Podważyło 
to autorytet sejmiku pruskiego. Tak niegdyś ważna instytucja 
zaczęła upodabniać się do polskich sejmików generalnych, czyli 
stawała się drugorzędnym pośrednikiem między dwiema instan-
cjami, w których zapadały prawdziwe decyzje polityczne: sejmi-
kami wojewódzkimi i powiatowymi z jednej, a sejmem z drugiej 
strony334. Proces ten powodował, że miasta, które miały swoich 

331 T. Glemma, Piotr Kostka. Lata młodzieńcze i działalność polityczna 1532–1595, 
Toruń 1956 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 61/2), s. 232–237.

332 Zob. W. Konopczyński, Prusy królewskie w unii z Polską 1569–1772, „Roczniki 
Historyczne” 3, 1937, s. 111–141.

333 T. Glemma, Piotr Kostka..., s. 212–226; zob. Z. Zdrójkowski, Korektura pru-
ska – jej powstanie, dzieje oraz jej rola w historii polskiej jurydykcji i myśli prawniczej 
(1598–1830), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 13, 1961, nr 2, s. 109–157.

334 G. Lengnich, Geschichte der preußischen Lande..., t. 2, s. 411–412, 23–24.
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reprezentantów jedynie na sejmiku pruskim, powoli traciły wpływ 
na wewnętrzną politykę Prus. To, że trzy najważniejsze pruskie 
miasta nie spadły do poziomu miast polskich, w dużym stop-
niu zależnych od szlachty i króla, wynikało wyłącznie z tego, że 
potrafi ły skutecznie bronić swoich interesów.

Zanik świadomości istnienia odrębnego ustroju pruskiego, 
którego należy bronić, był jednym z czynników przyspieszających 
upadek protestantyzmu w regionie. Największą szansę na suk-
ces reformacja miała bowiem w powiązaniu z partykularyzmem: 
dotyczyło to zarówno Litwy, jak i Prus Królewskich, zwłaszcza 
po objęciu tronu przez Stefana Batorego. Wszystko zależało od 
dostrzeżenia związku między niezależnością Prus, którą król pró-
bował ograniczyć w imię umacniania swojej władzy, a protestan-
tyzmem, do którego Batory, jako władca katolicki, będzie nasta-
wiony negatywnie. Pojął to już Gdańsk i inne miasta pruskie.

Trzeba również podkreślić, że szczególny charakteru pru-
skiego protestantyzmu, wynikający z wysokiego odsetka ludno-
ści niemieckiej i dominacji luteranizmu, jest elementem pru-
skiej samorządności; innymi słowy – należy go upolitycznić335. 
W czasach, gdy Polacy łamali sobie głowę nad tym, jak zacho-
wać jedność wstrząsanego podziałami obozu protestanckiego, 
w Prusach szansą na przetrwanie był właśnie zachowawczy lute-
ranizm, strzegący partykularnych interesów regionu. Również 
w tym wypadku dobrym przykładem jest postawa trzech wielkich 
miast pruskich.

Szlachta miała wiele razy sposobność do wystąpienia 
w obronie interesów Prus i luteranizmu. Można nawet dostrzec 
zaczątki takich działań, związanych w dużym stopniu z topografi ą 
kościelną Prus Królewskich. Istniały dwa biskupstwa pruskie: 
warmińskie i chełmińskie. Natomiast pas ziemi po zachodniej 
stronie Wisły należał do diecezji polskich – największa jego 
część do biskupstwa kujawskiego, a archidiakonat kamieński do 
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. To administrowanie z zewnątrz 
prowadziło do wielu zadrażnień. W 1558 r., gdy prymas chciał 

335 Sugestywny obraz nakreślony powyżej odnosi się przede wszystkim do pierw-
szej połowy XVI w., potem szybko rośnie znaczenie kalwinistów; M.G. Müller, 
Zweite Reformation und städtische Autonomie im Königlichen Preußen: Danzig, 
Elbing und Thorn in der Epoche der Konfessionalisierung (1557–1660), Berlin 1997 
[przyp. red.].
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przejąć jurysdykcję w Toruniu, mimo że miasto formalnie nale-
żało do diecezji chełmińskiej, podlegającej arcybiskupstwu 
ryskiemu, zaprotestował nie tylko magistrat, ale również Rada 
Pruska, zaznaczając, że jest to sprzeczne z prawami i przywile-
jami ziem pruskich336. Zapewne właśnie tego rodzaju protesty 
sprawiły, że jeden z następców arcybiskupa zwrócił się w 1563 r. 
przeciwko pruskim przywilejom337. Prymas oraz biskupi płocki 
i kujawski posiadali kilka młynów i wsi, za które nie płacili podat-
ków. W 1559 r. stany pruskie poprosiły króla o uregulowanie tej 
sprawy za pomocą jednoznacznego rozporządzenia338.

W 1549 r. biskup kujawski zażądał miejsca i głosu w Radzie 
Pruskiej, co wzbudziło ogólną dezaprobatę339. W 1550 r., gdy 
król temu samemu księciu Kościoła przyznał zwierzchnictwo 
nad kilkoma klasztorami w Prusach, stany złożyły protest, powo-
łując się na pruskie przywileje340. W 1554 r. chodziło o to, kto 
ma zbadać, w czyje ręce przeszła większa część majątku tych 
klasztorów. Hozjusz stanął w obronie hierarchy, stwierdzając, że 
biskup kujawski sprawuje duchowne zwierzchnictwo nad Pomo-
rzem. Pozostali członkowie Rady Pruskiej obstawali jednak przy 
tym, by Hozjusz jako biskup pruski i przewodniczący rady sam 
przeprowadził dochodzenie341.

Kilka lat wcześniej obrońcy pruskich wolności protestowali 
przeciwko Hozjuszowi, mianowanemu przez króla w 1549 r. 
biskupem chełmińskim, a w 1551 r. – warmińskim – wbrew przy-
wilejowi głoszącemu, że oba urzędy mogą sprawować jedynie 
indygeni342. Atakowany biskup pod naciskiem stanów musiał 
w 1552 r. poprosić króla o pisemne zapewnienie, że w przy-
szłości przy obsadzie urzędu biskupa warmińskiego odnośny 

336 G. Lengnich, Geschichte der preußischen Lande..., t. 2, Appendix nr 26–27; 
zob. też J. Oswald, Riga und Gnesen im Kampf um die Metropolitangewalt über die 
altpreußischen Bistümer, Braunsberg 1943. 

337 G. Lengnich, Geschichte der preußischen Lande..., t. 2, s. 250.
338 Tamże, s. 182.
339 Tamże, s. 27. To żądanie pojawiło się już w 1530 r.; zob. P. Simson, Westpreu-

ßens und Danzigs Kampf…, s. 110.
340 G. Lengnich, Geschichte der preußischen Lande..., t. 2, Appendix nr 10.
341 Tamże, s. 111.
342 J. Mycielski, Kandydatura Hozyusza na biskupstwo warmińskie w roku 1548 

i 1549, Kraków 1881; H. Schmauch, Das Bistum Kulm und das Nominationsrecht 
der polnischen Könige, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins” 71, 
1934, s. 117–149.
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przywilej będzie interpretowany z mniejszą swobodą: jedynie 
osoba urodzona w Prusach będzie uznana za mogącą objąć 
urząd343. Zygmunt August był odmiennego zdania, co okazał 
ponownie w 1570 r., gdy zastępcą nieobecnego Hozjusza mia-
nował Marcina Kromera. Pruscy rajcowie i posłowie złożyli 
w 1572 r. protest w senacie koronnym, podnosząc, że Kromer 
nie jest Prusakiem, a do „tego gardzi szlachtą i jest nieprzychylny 
wobec Prus”. Innych argumentów nie przytoczono. Stwierdzono 
jedynie, że na Warmii mogą łatwo wylądować obce wojska, dla-
tego też biskupstwo – w którym biskup sprawuje również władzę 
świecką – powinno podlegać doświadczonemu wojskowemu344.

Obsada tego urzędu miała wielki wpływ na sytuację prote-
stantyzmu. Kromer był bowiem ulepiony z tej samej gliny co 
Hozjusz i gdy ten ostatni opuścił polską scenę polityczną, stał 
się bodajże najinteligentniejszym zwolennikiem polskiej kontr-
reformacji. Protesty okazały się daremne: Kromer zachował sta-
nowisko i po śmierci Hozjusza w 1579 r. stał się jego następcą. 
Stany zaprotestowały po raz kolejny. Nawet wierny katolik Jan 
Działyński odświeżył dawne oskarżenie wobec Kromera, który 
był z urodzenia mieszczaninem, i zarzucił mu gnębienie szlachty. 
Biskup zręcznie walczył z przeciwnikami w radzie i w końcu przy-
parł ich do muru. Przyznał, że jest Polakiem, zaznaczając jedno-
cześnie, że jego rodzina prawdopodobnie pochodzi z Niemiec. 
Potem jednak zwrócił się przeciwko niemieckości i stwierdził, 
że już wcześniej Polacy sprawowali w Prusach urzędy duchowne 
i świeckie, a przecież Polak nie jest takim samym cudzoziem-
cem jak Niemiec, Anglik czy Szwed. Dodał ponadto, że mieszka 
w Prusach ponad 20 lat, czyli dłużej niż dorastający synowie jego 
oskarżycieli345. Po raz kolejny zachował urząd. Król stwierdził 
jedynie opryskliwie, że stany pruskie mogą sobie robić, co chcą, 
on swojej decyzji nie zmieni346.

Tym samym powstał precedens. Spośród biskupów warmiń-
skich urzędujących w Lidzbarku Warmińskim w okresie pol-
skiego panowania jedynie dwaj urodzili się w Prusach, co było 

343 G. Lengnich, Geschichte der preußischen Lande..., t. 2, s. 82.
344 Tamże, s. 412.
345 W. Kętrzyński, Martin Cromers Rede über das preußische Indigenat, „Altpreu-

ßische Monatsschrift” 17, 1880, s. 343–352.
346 Urkunden und Aktenstücke..., s. 326 (7 IV 1572).
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liczbą o wiele niższą niż w Chełmnie. To, że biskupi warmińscy, 
niezależnie od pochodzenia, bronili się przed podporządkowa-
niem ich diecezji władzy urzędującego w Gnieźnie prymasa347 
nie podziałało na korzyść protestantyzmu. 

Nieśmiałe próby wykorzystania pruskich przywilejów i regio-
nalnej dumy przeciwko Kościołowi katolickiemu nie były pona-
wiane, ponieważ pruski partykularyzm stał się już zbyt słaby, 
a władza katolików w wyższych stanach – zbyt silna. Na wsi stary 
Kościół nadal zmagał się z rozpowszechnionymi sympatiami pro-
testanckimi, które nie doprowadziły jednak do uformowania 
się silnego frontu protestanckiego. Pod rządami biskupa cheł-
mińskiego Piotra Kostki i – od 1581 r. – biskupa kujawskiego 
Hieronima Rozrażewskiego kontrreformacja robiła szybkie 
postępy. Trzeba było nie tylko usunąć kościoły luterańskie, ale 
również odbudować zdewastowaną strukturę parafi alną. Nawet 
tam bowiem, gdzie kościoły luterańskie nie powstały, parafi anie 
często zaprzestali płacenia dziesięciny i innych danin kościel-
nych. Pozbawieni dochodów proboszczowie nierzadko opuszczali 
plebanię, a wśród tych, którzy pozostali, znalazł się wyjątkowo 
duży procent zwolenników Lutra348. Konieczne było również 
odzyskanie sporej liczby dóbr kościelnych, które znalazły się 
w rękach świeckich349.

W Prusach rekonwersje protestanckich wielmożów nie miały 
aż takiego znaczenia dla postępów kontrreformacji jak w Polsce 
i na Litwie. Oczywiście nie bez znaczenia było to, że Piotr Skarga, 
przejeżdżając przez Prusy w 1585 r., pozyskał dla katolicyzmu 
Jana Dulskiego, a nawet starego Ernsta von Weyhera, magnata, 
po którym nikt nie spodziewałby się takiej decyzji, ponieważ 
dorastał w duchu luterańskim, a do tego mówił – jak się zdaje 
– wyłącznie po niemiecku, co powinno przecież umocnić jego 

347 H. Schmauch, Die kirchenrechdiche Stellung der Diözese Ermland, „Altpreu-
ßische Forschungen” 15, 1938, s. 241–268.

348 Biskup kujawski Hieronim Rozrażewski (1582): „dioecesis mea. […] sacerdo-
tum summa paucitate laborat. Nam parochiae quidem ob reditus ecclesiarum direp-
tos multae sunt destitutae rectoribus”; Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego..., 
t. 1, s. 475. Już bp Stanisław Karnkowski, jego poprzednik, usunął z Pomorza wielu 
odszczepieńczych księży; zob. R. Jacobi, Thorn, Elbing, Danzig..., s. 62.

349 Zob. np. Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego..., t. 2, s. LX, o zawłasz-
czeniu dóbr kościelnych przez wojewodę pomorskiego Ernsta von Weyhera. Dalsze 
przykłady z Pomorza zob. tamże, nr 675 i Monumenta Poloniae Vaticana..., t. 6, 
nr 252 (1583).
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związki z protestantyzmem350. Mimo wszystko były to odosob-
nione przypadki.

Główną przyczyną przełomu stało się to, że począwszy od lat 
dziewięćdziesiątych Zygmunt III obsadzał wakaty na urzędach 
pruskich niemal wyłącznie katolikami. Jego zamiarom sprzyjało 
to, że wtedy właśnie wygasły główne linie Bażeńskich (Bayse-
nów) i Czemów, których nie mógłby przy nominacjach pominąć. 
W 1597 r. Rozrażewski miał okazję poszczycić się w sprawozda-
niu dla Rzymu tym, że w ciągu ostatnich dwu lat oswobodzono 
z rąk protestanckich ponad 20 kościołów parafi alnych w miastach 
i wsiach, a doszło do tego przede wszystkim za sprawą nowo 
mianowanych starostów351. Miejsce charakterystycznej dla Prus 
reformacji inspirowanej przykładem starostów zajęła kontrrefor-
macja, która również na nich się opierała. W sporze z protestanc-
kim Toruniem, usiłującym na początku XVII w. bronić się przed 
jezuitami, którzy podjęli działalność na terenach należących do 
miasta, wyraźnie ukazał się duch nowych elit szlacheckich. Sena-
torowie oświadczyli, że do ostatniego tchu będą bronili praw 
Kościoła katolickiego352.

Protestanckie miasta Prus, zwłaszcza Gdańsk i Toruń, poparły 
co prawda rokosz Zebrzydowskiego. Gdańszczanie wypędzili 
jezuitów, a w Toruniu zdarzały się napady na kościoły katolic-
kie353. Jednak na wsi echa reformacji umilkły stosunkowo szybko. 
Nie wykształciło się tu najwyraźniej opozycyjne stronnictwo 
szlachty protestanckiej, które kierowałoby się w swoich działa-
niach troską o przyszłość wiary. Również związki z antykrólew-
skim buntem polskiej szlachty okazały się zbyt luźne. Na zgro-
madzeniu w Lublinie reprezentanci Prus chełpliwie obiecywali 
wystawienie czterotysięcznego oddziału, ale już obrady sejmiku 
pruskiego w Grudziądzu przybrały obrót pomyślny dla króla. 
Opozycja, choć hałaśliwa, okazała się jednak nieskuteczna354. 

350 P. Skarga, Listy Piotra Skargi z lat 1566–1610, wyd. J. Sygański, Kraków 1912, 
nr 104. 

351 Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego..., t. 2, s. 547. Lista 20 kościołów 
rekatolicyzowanych do 1596 r. zob. Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hiero-
nymo Rozrażewski […] episcopo factae, wyd. S. Kujot, Toruń 1897–1899, s. 535–536.

352 T. Glemma, Stosunki kościelne w Toruniu..., s. 131.
353 W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa..., s. 135–136; J. Maciszewski, Wojna 

domowa..., t. 1, s. 103 n., 168, 222, 235–236, 272–273, 289.
354 J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 154–155, 193, 215, 236.
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Prusy Królewskie stały się obok Rusi Czerwonej tą częścią 
monarchii, która najsilniej zdystansowała się od ruchu mogą-
cego ożywić polski protestantyzm.

Nadal nie brakowało wśród szlachty pomorskiej przeciwników 
starego Kościoła, którzy nie cofali się przed konfrontacją z bisku-
pami. Na przykład wówczas, gdy dostojnicy chcieli ściągnąć 
dziesięcinę lub ukarać księży łamiących dyscyplinę kościelną355. 
Zapewne jeszcze w XVII w. owi przeciwnicy stanowili pokaźną 
grupę. Trzykrotna okupacja szwedzka – 1626–1629, 1655–1660, 
1703–1704 – dodała im skrzydeł. Za każdym razem jednak naro-
dowa reakcja na inwazję przyczyniała się do stłumienia takich 
postaw. Ostatnia szansa polityczna, która pojawiła się przed 
pruskim luteranizmem, okazała się zgubną iluzją. Pod koniec 
XVII w. szlachta była zdecydowanie katolicka, a protestanci 
stanowili wśród niej wyjątek356. Na zgromadzenie dysydentów 
ze wszystkich części królestwa polskiego w 1767 r. przybyli do 
Torunia przedstawiciele 22 pruskich rodów, zapewne głównie 
niemieckojęzycznych357. 

Nie należy sugerować się liczbą 80 protestanckich parafi i, 
które w 1772 r. przypadły Fryderykowi Wielkiemu wraz z Pru-
sami Królewskimi i stanowiły mniej więcej dwie piąte wszyst-
kich wspólnot dysydenckich istniejących w Polsce358. Były to 
bowiem najprawdopodobniej przeważnie zbory zakładane przez 
nowych osadników, przybywających do kraju od drugiej połowy 
XVI w. Dotyczy to zwłaszcza okresu wojny trzydziestoletniej, gdy 
w poszukiwaniu schronienia licznie przybywali tu uciekinierzy 
z Pomorza i Nowej Marchii. Pod koniec polskiego panowania 

355 P. Czaplewski, Ostatnie walki o dziesięciny biskupie na Pomorzu, „Zapiski 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 4, 1917, s. 58–69; Korespondencja Hieronima 
Rozrażewskiego..., t. 2, s. 548 (1597).

356 Ch. Hartknoch, Preußische Kirchengeschichte..., s. 1087 (do 1684). 
357 W. Kętrzyński, Germanizacja Pomorza za polskich czasów, „Roczniki Towa-

rzystwa Naukowego w Toruniu” 15, 1907, s. 121–125. 
358 W. Bickerich, Evangelisches Leben..., s. 41. Szacunki liczby protestantów ok. 

1772 r. zob. M. Bär, Westpreußen unter Friedrich dem Großen, t. 1, Leipzig 1909, 
s. 535–540; E. Waschinski, Wie groß war die Bevölkerung Pommerellens, als Friedrich 
der Große das Land übernahm?, Gdańsk 1907; I. Rhode, Das Nationalitätenver-
hältnis in Westpreußen und Poznań zur Zeit der polnischen Teilungen, Posen 1926 
(rozprawa doktorska). [Zob. też H.-J. Bömelburg, Zwischen polnischer Ständegesell-
schaft und preussischem Obrigkeitsstaat: vom Königlichen Preußen zu Westpreußen 
(1756–1806), München 1995 – przyp. red.].
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niemieccy protestanci stanowili w powiatach Grudziądz i Świecie 
połowę, a w Tczewie i Kościerzyn około 30–35% ludności359. 
Wysoki procent ludności protestanckiej był również na terenach 
pogranicznych, gdzie Niemcy od dawna stanowili większość. Jeśli 
zaś chodzi o pruski interior, to nie wykazano jeszcze, że istniała 
tam nieprzerwana tradycja luterańska. Mogło tak być co najwyżej 
w kilku odosobnionych wypadkach360.

6. Litwa: sojusz katolicyzmu i prawosławia 
na gruncie reformacji

W Wielkim Księstwie Litewskim znaleźć można uderza-
jące analogie do struktur społecznych i politycznych, które 
w poprzednim podrozdziale przywoływałem dla wyjaśnienia 
procesów wyznaniowych w Prusach Królewskich. Także tutaj 
w polityce dominowali magnaci, a reformacji drogę utorowała 
potęga kilku wielkich rodów. Również tutaj przewaga magnatów 
protestanckich zaczęła pod koniec XVI w. szybko topnieć. Na 
Litwie istniało też niebezpieczeństwo, że młody Kościół prote-
stancki, pozbawiony najważniejszych protektorów, szybko się 
załamie. Szlachta litewska, podobnie jak pruska, skłonna była 
poświęcić część regionalnej odrębności i zacieśnić związki z Pol-
ską, licząc na to, że uda się w ten sposób ograniczyć władzę 
magnatów i zwiększyć własne znaczenie polityczne. Przypuszczać 
należy, że dążenia te były tu – tak jak w Prusach – zagrożeniem 
dla protestantyzmu. Zacieśniały się związki z państwem polskim, 
gdzie zaczynała przecież triumfować kontrreformacja, a zrów-
nanie się ze szlachtą polską oznaczało stawianie sobie za wzór 
grupy społecznej zdominowanej przez katolicyzm.

Biorąc pod uwagę tak duże podobieństwo uwarunkowań spo-
łecznych, zadziwia fakt, że dzieje Kościołów potoczyły się na 

359 M. Aschkewitz, Die deutsche Siedlung in Westpreußen im 16., 17. und 18. Jahr-
hundert, „Zeitschrift für Ostforschung” 1, 1952, S. 553–567; W. Maas, Zur Siedlung-
skunde Westpreußens 1466–1772, Marburg 1958 (Wissenschaftliche Beiträge zur 
Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas, 32); W. Kuhn, Geschichte der 
deutschen Ostsiedlung in der Neuzeit, t. 2, Köln–Graz 1955, s. 57–92.

360 Adresy wiernopoddańcze z 1772 r. najczęściej wyodrębniają wśród rodzin 
szlacheckich niewielką mniejszość protestancką; zob. M. Bär, Westpreußen..., t. 2, 
s. 731–778.
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Litwie tak odmiennie niż w Prusach. Jeszcze w 1640 r., a więc gdy 
– pomijając obszary graniczne – wśród szlachty Prus Królewskich 
luteranizm zanikł niemal zupełnie, na Litwie istniało około 140 
zborów kalwińskich, a zatem dwa razy więcej niż w Małopolsce 
i zaledwie o 60 mniej niż w Wielkim Księstwie pod koniec XVI w.

W okresie największych sukcesów protestantyzmu z pewno-
ścią odprawiano więcej nabożeństw protestanckich niż katolic-
kich. Duża część spośród 700 katolickich parafi i, które według 
źródeł istniały u zarania reformacji, nie miała już duszpasterzy. 
Zgodnie z dokumentem z 1622 r. na Żmudzi nadal mieszkało 
więcej protestantów niż katolików. Rysuje się zatem obraz, który 
najbardziej przypomina stosunki panujące na Węgrzech, gdzie 
na przekór katolickiemu władcy i umacniającemu się papiestwu 
przetrwała silna mniejszość kalwińska, zwłaszcza w warstwie 
średniej szlachty. 

Analogia pozostaje niepełna, jednak nie z powodu słabną-
cej wiary, czy też – po raz pierwszy usankcjonowanej prawnie 
przez sejm litewski w 1649 r.361 – politycznej dyskryminacji nie-
katolików, lecz za sprawą straszliwych spustoszeń wojennych. 
Najazd moskiewski z 1654/1655 r. przetrwało na Litwie zale-
dwie 45 zborów. Protestantom nie udało się wprawdzie odbu-
dować zniszczeń, starczyło im jednak sił na zachowanie tego, 
co przetrwało, i to w epoce, która w Koronie przesycona była 
głęboką nienawiścią wobec protestantów. W połowie XVIII w., 
gdy w Małopolsce istniało zaledwie 10 zborów kalwińskich, na 
Litwie było ich jeszcze około 40362.

361 F. Leontović w: „Żurnal Ministerstva Narodnago Prosveščenija”, nowa seria, 
14, 1908, s. 86.

362 Na temat statystyki zborów zob. H. Merczyng, Zbory..., s. 14, 16; H. Barycz, 
Obraz historyczny kalwinizmu na Litwie 1650–1696, „Reformacja w Polsce” 4, 1926, 
s. 206–221. Informacje o poszczególnych zborach zestawili: J. Łukaszewicz, Dzieje 
kościołów wyznania helweckiego w Litwie... (wyd. niem.: Geschichte der reformierten 
Kirchen in Lithauen...), tu t. 2, s. 1–103; H. Merczyng, Zbory..., s. 83–104. Odnośnie 
do liczby plebanii katolickich zob. A.W. Kojałowicz, Miscellanea rerum ad statum 
ecclesiasticum in M. Lithuniae Ducatu, Vilnae 1650, s. 67; S. Bednarski, Geneza 
Akademii Wileńskiej, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia 
i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 1, Wilno 1929, s. 3, w przyp. 3 mowa 
jest o niespełna 600 kościołach. Odnośnie do Żmudzi w 1622 r. zob. Relacye nuncyu-
szów..., t. 2, s. 143. W 1768 r. istniało według H. Merczynga (Zbory..., s. 16) ok. 40 
zborów, za: Die Schicksale der Polnischen Dissidenten, cz. 3, s. 616–624, oraz 30 kal-
wińskich kaznodziejów i kościołów. [Liczebność i rozmieszczenie zborów omó-
wiono w: W. Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763).
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Wróćmy jednak do porównania Prus Królewskich i Litwy. 
Szlachecki protestantyzm rozwijał się w obu krajach bardzo 
odmiennie, co powinno zwrócić naszą uwagę na różnice w struk-
turze społecznej Kościołów, która na pierwszy rzut wydaje się 
taka podobna. Magnaci litewscy zrobili dla nowego Kościoła 
więcej niż pruscy i spora ich część pozostała wierna kalwinizmowi 
do 1667 r. Dopiero wtedy wygasła bowiem protestancka linia naj-
ważniejszego rodu litewskiego, Radziwiłłów. Co więcej, drobni 
i średni bojarzy byli wprawdzie przychylni idei unii z Polską, 
tak niemiłej wielkim panom, niemniej nie chcieli rezygnować 
z litewskiej odrębności. Dlatego też na Litwie mogła się wytwo-
rzyć zależność między regionalizmem a protestantyzmem, której 
zabrakło w Prusach Królewskich. Ponadto w niewielkim kraju, 
jakim były Prusy, naprawienie rozpadającej się struktury starego 
Kościoła okazało się łatwiejsze niż na rozległej Litwie. Te pierw-
sze spostrzeżenia pokazują, czym zajmiemy się w niniejszym 
podrozdziale. Należy przeanalizować warunki, dzięki którym 
przynajmniej w tym jednym regionie protestanci aż do drugiej 
połowy XVII w. stanowili silną, również politycznie ważną grupę, 
podczas gdy w innych miejscach regres postępował tak szybko, 
że po 1607 r. powstrzymanie go nie było już możliwe363.

Rozkwit reformacji, który na Litwie nastąpił w tym samym 
czasie co w Polsce – mniej więcej od 1550 r. – był przede 
wszystkim efektem działań magnatów. Przedtem jednak, w latach 
trzydziestych i czterdziestych, zanim jeszcze wielmoże otwarcie 
poparli nową wiarę, za luteranizmem opowiedzieli się niektórzy 
bojarzy, czyli drobni i średni ziemianie, zobowiązani do służby 

Sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe, Warszawa 1996, s. 88–121 
– przyp. red.].

363 Wskazówki pomocne w analizie historyczno-społecznej zob. przede wszyst-
kim: K. Hartleb, Zagadnienie reformacji na ziemiach polsko-litewskich, w: Pamiętnik 
VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., t. 1: 
Referaty, Lwów 1935, s. 329–337 (tamże, s. 338–343, sprawozdanie z badań na ten 
sam temat, sporządzone przez Aleksandra Kossowskiego); S. Kot, La Réforme dans 
le Grand-Duché de Lithuanie. Facteur d’occidentalisation culturelle, w: Mélanges 
Grégoire, t. 4, „Annuaire de l’Institut de Philologie et d’ Histoire Orientales et 
Slaves” 12, 1952, s. 201–261. [Zob. też M. Liedke, Od prawosławia do katolicyzmu. 
Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych, 
Białystok 2004; I. Lukšaite, Reformacja a przemiany kulturowe w Wielkim Księstwie 
Litewskim, Poznań 2003; M. Kosman, Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księ-
stwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej, Wrocław 1973 – przyp. red.].
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wojskowej364. Pierwsi byli Orwidowiczowie, którzy w 1533 r. 
innemu bojarowi, najprawdopodobniej świeckiemu, Janowi Tor-
tyłowiczowi-Batockiemu pozwolili na działalność kaznodziejską 
w swoich dobrach w Szyłelach w okręgu rosieńskim. W 1536 r. 
Tortyłowicz-Batocki wyjechał do Królewca, a następnie objął 
parafi ę w Prusach Książęcych, ustępując zapewne przed naci-
skiem starego Kościoła365.

Z zachowanych źródeł wynika, że za jego przykładem w służbę 
księcia Albrechta Hohenzollerna wstąpiło około dziesięciu 
kolejnych bojarów366. Najzdolniejsi, Abraham Kulwieć i Stani-
sław Rapajłłowicz – znani pod łacińskimi nazwiskami Culvensis 
i Rapalgelanus – zostali profesorami nowo powstałego uniwer-
sytetu w Królewcu; pozostali, ukończywszy tam studia, zostali 
pastorami. Jeden z nich, Jerzy Marcin Moswid (Waitkunas), 
opublikował w 1547 r. pierwszą książkę w języku litewskim – 
tłumaczenie katechizmu.

Dziwić może, że reformacyjny entuzjazm pojawił się najpierw 
na Litwie właściwej, a zwłaszcza na Żmudzi. Północny zachód 
Wielkiego Księstwa był bowiem kulturalnie zacofany i uległ 
jedynie powierzchownej chrystianizacji. Działalność misjonarska 
rozpoczęła się tu dopiero w 1417 r. i – prowadzona najczęściej 
przez polskojęzycznych księży – na ogół nie przyniosła większych 
sukcesów. Niższe warstwy społeczne, a zwłaszcza jak się zdaje 
pszczelarze i myśliwi, z iście chłopskim uporem jeszcze w XVI w. 
pielęgnowały resztki wierzeń pogańskich. Żmudź była jednym 
z ostatnich zakątków Europy, w którym oddawano cześć starym 

364 Na temat pojęcia „bojar” na Litwie zob. H. Jablonowski, Westrußland zwi-
schen Wilna und Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der 
russischen Bevölkerung des Großfürstentums Litauen im 15. Jh., Leiden 1955 (Studien 
zur Geschichte Osteuropas, 2), s. 38–39.

365 J. Fijałek, Jan Tortyłowicz-Batocki, pierwszy ewangelik na Żmudzi i apostoł 
luterski na Litwie pruskiej, „Reformacja w Polsce” 1, 1921, s. 97–104; zob. na ten 
temat też V. Falkenhahn w: „Schriften der Albertus-Universität Geisteswissenscha-
ften” 31, 1941 s. 252–253.

366 Pojawiają się wśród dwunastu Litwinów, którzy dostarczyli pieśni do śpiew-
nika swego krajana Moswida w latach 1560–1570; zob. G.M. Moswid, Die ältesten 
litauischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 1570, Heidelberg 1923 (Indogermani-
sche Bibliothek, 2), Wprowadzenie; zob. też K. Forstreuter, Die Herkunft preußisch-
-litauischer Reformatoren, „Zeitschrift für slavische Philologie” 7, 1930, s. 129–132; 
Th. Wotschke, Abraham Culvensis. Urkunden zur Reformationsgeschichte Lithauens, 
„Altpreuische Monatsschrift” 42, 1905, s. 153–252; tenże, Geschichte der Reforma-
tion..., s. 88 (o Rapagelanie).
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bogom367. Bojarzy na tym terenie byli wprawdzie chrześcijanami, 
ale na ogół nie mieli ani majątku, ani wykształcenia, mogłoby 
się zatem wydawać, że byli tak samo źle przygotowani na idee 
reformacyjne jak drobna szlachta mazowiecka, która – jak wspo-
mniano – okazała się odporna na ducha protestantyzmu.

Żmudź wbijała się jednak klinem między dwa regiony wcze-
śnie opanowane przez luteranizm: Infl anty i Księstwo Pruskie. 
Dlatego też wpływy protestanckie były tu silniejsze niż na 
Mazowszu368. Ponadto litewscy bojarzy, a przynajmniej wyższa 
warstwa tego stanu, nie byli aż tak zachowawczy i konserwatywni 
jak szlachta mazowiecka, dążyli raczej do tego, by upodobnić się 
do lepiej rozwiniętych regionów. Już wówczas woleli polski od 
litewskiego369 i chcieli wywalczyć sobie w kraju zdominowanym 
dotąd przez wielkiego księcia i magnacką radę takie same prawa, 
jakie miała polska szlachta.

W 1507 r. po raz pierwszy odbył się litewski sejm, w któ-
rym uczestniczyli również bojarzy. Posiedzenia tego poszerzo-
nego gremium stały się wkrótce częstsze niż zebrania samej 
rady księcia, w której ogół szlachty nie miał reprezentantów. 
Wprawdzie również na sejmach uchwalanie prawa zasadni-
czo pozostawało w gestii rady, jednak szła ona na ustępstwa 
wobec przedstawicieli szlachty. Zadaniem sejmu było kodyfi -
kowanie prawa oraz polityka monetarna, zwoływanie wyprawy 
wojennej, a także współdecydowanie w kwestiach podatkowych. 
W 1554 r. szlachta przeforsowała wybory do sądów ziemskich, 
a w 1566 r. – zwoływanie sejmików wedle wzoru polskiego, tak 
by poprzedzały sejmy. Wszystko to z pozoru osiągnięto, składając 

367 Na temat pozycji Żmudzi w państwie litewskim zob. O. Halecki, Litwa, Ruś 
i Żmudź jako części składowe Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Rozprawy Akademii 
Umiejętności Wydział Historyczno-Filozofi czny”, seria 2, 1916, t. 34, s. 236–354. 
Na temat ewangelizacji Żmudzi zob. J. Fijałek, Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę 
i zachowanie w niej języka ludu, w: Polska i Litwa w dziejowym stosunku..., s. 37–333, 
zwł. s. 70, 119. O trwaniu pogaństwa zob. A. Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. 
Szkice historyczne i mitologiczne, Warszawa 1904, s. 92–114, gdzie analizowane są 
zapiski wielkoksiążęcego rewizora Jakuba Laskowskiego z 1616 r.

368 Na temat wpływów pruskich zob. W. Weintraub, Udział Prus Książęcych 
w reformacji polskiej. Przegląd badań, „Reformacja w Polsce” 6, 1934, s. 38–77.

369 Według A. Brücknera, Z polsko-litewskich dziejów wyznaniowych, „Refor-
macja w Polsce” 2, 1922, s. 256–265, Moswid i inni prekursorzy litewskiego języka 
literackiego musieli najpierw odświeżyć swoją znajomość tego języka i używali wielu 
polonizmów.
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pokorne petycje, w rzeczywistości zaś dzięki rozważnym i kon-
sekwentnym dążeniom warstwy, która uświadomiła sobie, jakie 
ma możliwości działania370. 

Jedną z nich – także według wzoru polskich sejmików – 
był atak na świecką władzę Kościoła, w którym bojarzy mogli 
liczyć na poparcie magnatów. Na sejmie litewskim jeszcze przed 
1547 r. pojawiły się żądania usunięcia kleru z sądów ziemskich 
i zakazu  pozywania szlachty w sprawach świeckich przed sąd 
duchowny. Żądano także, aby Kościół uczestniczył w fi nansowaniu 
obrony kraju371. 

Łącząc pierwsze przejawy luteranizmu ze wzrostem znaczenia 
politycznego bojarów, trzeba wziąć pod uwagę, że nie wiemy, 
jak bardzo były one rozpowszechnione i jak głęboko sięgały. 
To, że pewna liczba młodych bojarów udała się na studia do 
Królewca, możemy wywnioskować choćby na podstawie party-
kularnej niechęci Litwinów do uniwersytetu krakowskiego372 oraz 
ośmiu kuszących stypendiów, które właśnie dla Litwy ufundował 
książę Albrecht Hohenzollern. Pilnie potrzebował pastorów dla 
swoich litewskich poddanych, którzy (podobnie jak polscy Mazu-
rzy) byli ludnością czysto wiejską i niełatwo było spośród nich 
rekrutować duchownych. Któż jest w stanie rozstrzygnąć, czy 
młodym Litwinem wyruszającym do Prus Wschodnich kierował 
luterański entuzjazm, czy raczej dążenie do wykształcenia i bez-
piecznej egzystencji. Z tych też względów o tendencjach lute-
rańskich wśród litewskich bojarów przed 1548 r. należy mówić 
z dużą ostrożnością. 

Większość Litwinów z kręgu księcia Albrechta działała jedy-
nie w Prusach Książęcych, jednak dwaj z nich przystąpili do misji 
we własnej ojczyźnie: Abraham Kulwieć i blisko z nim związany 
Grzegorz Zabłocki. Culvensis trzykrotnie powrócił na Litwę 

370 Na temat sukcesów politycznych bojarów zob. zwł. M. Ljubavskij, Litovsko-
-russkij sejm. Opyt po istorii učreždenija v svjazi s vnutrennym stroem i vnešneju žizńju 
gosudarstva, Moskva 1901; W. Czermak, Parlamentaryzm litewski przed Unią Lubel-
ską, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Wydział Historyczno-Filozofi czny” 19, 21 X. [Zob. też A.B. Zakrzewski, Sejmiki 
Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie – sejmik trocki, 
Warszawa 2000; tenże, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo, ustrój, 
społeczeństwo, Warszawa 2013 – przyp. red.].

371 M. Ljubavskij, Litovsko-russkij sejm…, s. 532 n., dostrzega tu wpływy refor-
macyjne.

372 Zob. J. Bieliński, Uniwersytet Wileński 1579–1881, t. 1, Kraków 1899, s. 25–26.
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– podczas ostatniej wizyty w 1545 r. zmarł. Nawiązał kontakt 
z Mikołajem Radziwiłłem „Czarnym”, a Zabłocki od 1540 r. 
towarzyszył młodym magnatom wyruszającym na luterańskie uni-
wersytety. Związki z rodzinami szlacheckimi istniały już zapewne 
w 1539 r., gdy Culvensis i Zabłocki założyli, najprawdopodob-
niej w Kownie373, szkołę dla 60 dzieci szlacheckich, która jednak 
wkrótce została zamknięta na polecenie Kościoła. Odtąd dzieło 
reformacji wzięli w swoje ręce magnaci.

Pierwszym wielmożą, który otwarcie opowiedział się za 
Lutrem, był prawdopodobnie Jan Radziwiłł. Nowe idee przejął 
podczas podróży edukacyjnej, która w latach 1540–1542 zawio-
dła go na Zachód. Najprawdopodobniej stopniowo nawrócił 
starszego brata, Mikołaja „Czarnego”, który po objęciu tronu 
przez Zygmunta Augusta stanął na czele litewskich protestan-
tów374. Radziwiłł „Czarny” był przywódcą o gwałtownej naturze 
despoty i żywych zainteresowaniach teologicznych, dysponował 
też wyjątkowo dużą władzą. W 1550 r. został kanclerzem litew-
skim, a w 1551 r. również wojewodą wileńskim. W całej monar-
chii jagiellońskiej nie było drugiego rodu szlacheckiego tak bar-
dzo się wyróżniającego jak Radziwiłłowie. Żaden inny szlachcic 
nie miał też tak ogromnego wpływu na Zygmunta Augusta jak 
Mikołaj Radziwiłł „Czarny”.

Tylko jego władca cenił tak dalece, że pozwalał mu się nawet 
łajać, choć Radziwiłł czynił to, nie uwzględniając dworskiej ety-
kiety375. Zygmunt August zapewne zupełnie szczerze zapewniał 
go w 1553 r., że wszelkie podejrzenia, jakoby innych wolał bar-
dziej od niego, są nieuzasadnione. Jak stwierdził dalej władca, 
Radziwiłł może być pewien, że on, król, zawsze pozostanie mu 
przychylny i niechże nie spełnia rzuconej w gniewie groźby, że 
będzie rzadziej pokazywał się na dworze. Podobnie brzmiał list 
z 1556 r., gdy Mikołaj Radziwiłł ponownie poczuł się zazdrosny 

373 W przekazie, opierającym się na informacji Jana Łasickiego (1584), mowa 
jest o Wilnie. Jest to, jak wykazał S. Kot, La Réforme..., s. 206, przyp. 1, zapewne 
pomyłka.

374 Na temat jego biografi i religijnej zob. J. Jasnowski, Mikołaj Czarny Radziwiłł 
(1515–1565), kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda 
wileński, Wilno 1939 (Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszaw-
skiego, 22), s. 188–234.

375 O relacji między nimi zob. L. Finkel, Charakterystyka Zygmunta Augusta, 
„Przewodnik Naukowy i Literacki” 16, 1888, s. 547.
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o względy króla376. Więzi między obydwoma mężczyznami zacie-
śniło jeszcze to, że Barbara, druga, ukochana żona Zygmunta 
Augusta, była kuzynką Mikołaja „Czarnego”. Gdy król chciał 
później rozwieść się z trzecią żoną, zaczęła krążyć plotka, że 
zamierza ożenić się z siostrą zmarłego tymczasem wojewody377.

Zarówno przeciwnicy, jak i przyjaciele zdawali sobie sprawę, 
jak wielkie znaczenie dla litewskiego protestantyzmu miało 
wsparcie tego potężnego magnata. Biskup wileński Walerian 
Protaszewicz obarczał go winą za to, że Kościół na Litwie upadł 
niżej niż w Polsce378. Nuncjusze otrzymywali zalecenie, by ze 
szczególną gorliwością zabiegać o sympatię litewskiego wiel-
moży379. Po jego śmierci w 1565 r. Giovanni Francesco Commen-
done stwierdził, że był to najzagorzalszy prześladowca Kościoła 
katolickiego swoich czasów i że utrzymywał zarówno jawne, jak 
i tajne kontakty ze wszystkimi dworami i sektami380. Kalwinista 
Jan Łasicki z uznaniem stwierdził, że cały protestantyzm litew-
ski jest jego zasługą. Nawet Kalwin korespondował z Radziwił-
łem „Czarnym” i w 1555 r. udzielał mu instrukcji odnośnie do 
postawy, jaką ten powinien zająć wobec Zygmunta Augusta381. 

Znaczenie tego magnata dla litewskiego protestantyzmu naj-
pełniej pokazuje to, że od początku swego panowania Zygmunt 
August prowadził w Wielkim Księstwie Litewskim inną politykę 
religijną niż w Koronie. Polska kancelaria, na której czele król 
stawiał wyłącznie zwolenników starego Kościoła, nieustannie 
wystawiała dokumenty mające na celu powstrzymanie rozwoju 
nowej teologii, podczas gdy kancelaria litewska zachowywała 
milczenie. Litewski kanclerz był przecież przywódcą tutej-
szych protestantów. Radziwiłł jako pierwszy wprowadził regu-
larne odprawianie nabożeństw protestanckich: na początku lat 

376 Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego, oprac. 
S. Lachowicz, Vilnae 1842, s. 67–68, 110 (3 XII 1553 i 12 XII 1556). [Zob. też 
Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, oprac. I. Kaniewska, Kraków 1999, 
s. 288–289 (3 XII 1553), 325–328 (12 XII 1556) – przyp. red.].

377 Poseł cesarski Cyrus w 1570 r.; zob. J. Szujski, Dzieła, seria 2, t. 4, Kraków 
1885, s. 394. 

378 Commendone, Listy, t. 1, s. 32 (16 I 1564).
379 Zob. np. pismo nuncjusza Bernarda Bongiovanniego z 1560 r., w: Urkunden 

und Aktenstücke..., s. 80. 
380 Commendone, Listy, t. 2, s. 204 (4 VI 1565).
381 J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie... (wyd. niem.: 

Geschichte der reformierten Kirchen in Lithauen...), s. 10, przyp. 10.
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pięćdziesiątych na swoim dworze w Wilnie, a wkrótce potem rów-
nież w innych miejscach. Nabożeństwa protestanckie odbywa-
jące się w 1562 r. w wileńskim pałacu Radziwiłła były świadomą 
prowokacją wobec Kościoła katolickiego. Brak poważniejszych 
protestów otworzył drogę do rozwoju protestanckiej struktury 
kościelnej na Litwie, zarówno na wsi, jak i w miastach, a także 
do jej prawnego umocowania.

W 1563 r. Mikołaj Radziwiłł „Czarny” skłonił władcę do 
wydania przywileju, który szlachcicom prawosławnym i prote-
stanckim nadawał te same prawa co katolickim. Zdarzało się 
nawet, że to na jego dworze magnackim odprawiano nabożeń-
stwo rozpoczynające obrady sejmu, jeśli akurat odbywały się one 
w Wilnie. Uzyskał on w ten sposób na Litwie równouprawnienie 
dla protestanckich rodaków, podczas gdy polscy bracia w wierze 
daremnie zabiegali o nie na sejmach obradujących w Warszawie 
– mieście bez kościoła protestanckiego382.

Trzeba zaznaczyć, że Radziwiłł „Czarny” poczynał sobie tak 
śmiało za panowania Zygmunta Augusta, a więc władcy, który 
miał na Litwie pełną swobodę działania. Były to jego ziemie dzie-
dziczne i nie miał do nich zastosowania argument, za pomocą 
którego Zygmunt August usprawiedliwiał przed papieżami i nun-
cjuszami rozprzestrzenianie się idei reformacyjnych na terenie 
Polski: mianowicie że nie ma on dostatecznej władzy, by ostro 
interweniować, nie zakłócając spokoju w kraju. Jak stwierdził 
nuncjusz Bernardo Bongiovanni w 1560 r., Zygmunt August tak 
chętnie rezyduje w Wilnie właśnie dlatego, że Litwini nie są tak 
aroganccy jak Polacy i król doznaje tu mniej nieprzyjemności. 
Polacy, których w ciągu trzech lat, licząc od czerwca 1559  r., 
odwiedził jedynie raz, a i to na krótko, czuli się przez króla 
opuszczeni383. 

Już królowa Bona zaczęła traktować Litwę jako podporę 
dynastii. Skutecznie starała się o wykupienie zastawionych sta-
rostw i poleciła opracowanie szczegółowych regulacji podatko-
wych i ekonomicznych dla dóbr wielkoksiążęcych384. Podążając 
jej śladem, syn zarządził w 1557 r. wielką komasację gruntów. 

382 Zob. G. Schramm, Problem reformacji w Warszawie...
383 Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 85–86.
384 Na temat planów Bony odnośnie do dóbr na Litwie zob. W. Pociecha, Kró-

lowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie Odrodzenia, t. 3, Poznań 1958.
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Działki chłopskie uporządkowano, wyznaczając je według 
jednolitego wzorca i robiąc w ten sposób miejsce dla nowych 
osadników385. Pozycja Zygmunta Augusta na Litwie była więc 
zupełnie inna niż w sąsiedniej Polsce. Tam musiał ostrożnie 
lawirować, tutaj był niekwestionowanym panem. Jak więc wyja-
śnić jego pobłażliwość w sprawach wiary inaczej niż wpływem 
wojewody wileńskiego?386

Mikołaj Radziwiłł „Czarny” nie tylko przyspieszył i zabezpie-
czył prawnie rozprzestrzenianie się protestantyzmu na Litwie, 
ale i wpłynął na jego kształt wyznaniowy. Reformacja rozpoczęła 
się tu oczywiście wcześniej niż w Małopolsce: w okresie, gdy 
kalwinizm jeszcze się nie pojawił. Po sąsiedzku istniały ożywione 
luterańskie ośrodki: Królewiec, gorliwie ewangelizujący Litwi-
nów, oraz Ryga, której wpływ nie jest już tak wyraźnie widoczny. 
Z księciem Albrechtem łączyła Mikołaja Radziwiłła bliska znajo-
mość. Wszystko to sprawiało, że – podobnie jak w porównywalnej 
sytuacji w Wielkopolsce – naturalne wydawało się utrzymanie 
młodego Kościoła protestanckiego na kursie wyznaczonym przez 
teologów królewieckich. Niemniej w litewskich wspólnotach 
protestanckich, poza może kilkoma wyrosłymi z niemieckiego 
mieszczaństwa, począwszy od połowy lat pięćdziesiątych coraz 
większe wpływy zdobywał kalwinizm. Tutaj wpływ Radziwiłła 
„Czarnego” jest niezaprzeczalny. 

Do takiego rozwoju wypadków przyczynili się polscy pro-
testanci, zwłaszcza z południowego zachodu, którzy przybyli 
na Litwę, szukając schronienia i opieki u potężnego magnata. 
Należał do nich Szymon Zacius, wiejski proboszcz, który, zawarł-
szy w 1551 r. małżeństwo, obawiał się gniewu krakowskiego 
biskupa387. W 1552 r. pod patronatem Radziwiłła utworzył on 

385 W. Conze, Agrarverfassung und Bevölkerung in Litauen und Weißrußland, 
Leipzig 1940 (Deutschland und der Osten, 15).

386 X. Ruszel, Tryumf na dzień chwalebny Jacka Świętego wielkiego Patrona y Apo-
stoła, Wilno 1641, s. 51–52, a po nim A.W. Kojałowicz, Miscellanea..., s. 13, twierdzili 
nawet, że Radziwiłł „Czarny” przekonał Zygmunta Augusta do wizyty w wileń-
skim kościele kalwińskim przy ul. Zamkowej. Jednak dominikaninowi Cyprianowi 
udało się skierować króla i jego świtę do położonego po przeciwnej stronie kościoła 
katolickiego. Jest to najprawdopodobniej legenda; zob. M. Homolicki, Do uwag 
nad dziełem „Wilno od początków jego do roku 1750”, „Wizerunki i Roztrząsania 
Naukowe. Nowa Seria” 23, 1842, s. 64–65.

387 W. Budka, Szymon Zacius. Pierwszy Superintendent zborów litewskich, Refor-
macja w Polsce” 2, 1922, s. 288–295.
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w Brześciu Litewskim gminę, która już wkrótce zaczęła szerzyć 
w okolicy nowe idee388. W 1553 r. Radziwiłł powołał do Brześcia 
dwu krakowiaków, drukarza Bernarda Wojewódkę i humanistę 
Andrzeja Trzecieskiego, zlecając im uruchomienie drukarni389. 
Po 1550 r. Jan Mączyński rozpoczął pracę w kancelarii litewskiej, 
będąc jednocześnie prywatnym sekretarzem Mikołaja Radzi-
wiłła. Młody szlachcic ze wschodniej Wielkopolski był w stanie 
wyjaśnić swojemu plenipotentowi różnice teologiczne między 
twierdzami protestantyzmu: Strasburgiem, Zurychem i Witten-
bergą, które odwiedził podczas podróży edukacyjnej390.

Przybysze spoza Litwy i miejscowi szybko stworzyli prote-
stancką grupę skupioną wokół Radziwiłła „Czarnego”. Pewien 
katolicki hierarcha miał później powiedzieć: „napływali ze wszech 
stron gromadami, jak kruki do padliny rozszarpanej przez dzikie 
zwierzę”391. Nowo przybyli przynieśli ze sobą na Litwę ducha 
teologicznych poszukiwań, wykraczających poza Lutra: ducha 
Małopolski. Radziwiłł dał im pierwszeństwo przed teologami 
z Królewca, być może również dlatego, że właśnie w owym czasie 
spór o nauki Osiandra nadszarpnął prestiż królewieckiej teolo-
gii, a stosunki między wojewodą wileńskim a księciem pruskim 
ochłodziły się wskutek kłótni o małżeństwo Zygmunta Augusta 
z Barbarą Radziwiłłówną. Albrecht stanął po stronie szlacheckiej 
opozycji, opowiadając się przeciwko królowi, co z pewnością 
dotknęło litewskiego magnata. Dużą rolę w jego odejściu od 
luteranizmu odegrał zapewne również wpływ Jana Łaskiego.

Proces formowania wyznań nie zakończył się bynajmniej po 
akcesie wspólnoty wileńskiej do kalwinizmu w 1559 r. Zręczny 
i ujmujący lekarz Jerzy Biandrata zdołał wzbudzić w Radziwille 
i mieszkańcach Wilna wątpliwości wobec tradycyjnego dogmatu 
Trójcy Świętej. Kilku podopiecznych Mikołaja Radziwiłła 
„Czarnego”, którzy – jak Wawrzyniec Krzyszkowski oraz autor 

388 Łukasz Podoski do Stanisława Hozjusza, 28 XII 1553, w: S. Hosius, Stanislai 
Hosii..., t. 2, s. 388.

389 J. Krókowski, Andrzej Trzecieski. Poeta – humanista i działacz reformacyjny, 
Warszawa 1954.

390 H. Barycz, Jan Mączyński, leksykograf polski XVI w., „Reformacja w Polsce” 3, 
1924, s. 218–255. Do kręgu protestantów skupionych wokół Radziwiłła „Czarnego” 
należeli m.in. również Kacper Łacki i Hieronim Makowiecki; zob. J. Jasnowski, 
Mikołaj Czarny..., s. 199. 

391 K. Cichocki, Alloquiorum Osiecensium..., s. 201.



179

Szlachta i regiony

popularnych komentarzy biblijnych Tomasz Sokołowski (Fal-
con)392 – również byli zwolennikami chrystologii antytrynitarskiej, 
zatroszczyło się zapewne o to, by siew Biandraty wydał właściwe 
owoce. Kalwin usilnie ostrzegał Radziwiłła, by ten nie dał się 
omotać sprytnemu Włochowi. Odpowiedź litewskiego magnata 
zawiózł do Szwajcarii Marcin Czechowic, którego Radziwiłł 
pozyskał około 1558 r. dla niedawno założonej szkoły kalwiń-
skiej w Wilnie. Po powrocie Czechowic wystąpił jako przeciwnik 
chrztu noworodków, być może dlatego, że w drodze powrot-
nej do domu przejeżdżał przez Morawy, gdzie odwiedził zbory 
anabaptystycznych uciekinierów. Drugie odstępstwo od teologii 
Kalwina, które dotarło na Litwę, zostałoby przyjęte na synodzie 
w końcu 1562 bądź na początku 1563 r., gdyby osiągnięto poro-
zumienie w kwestii, czy dojrzałe do chrztu jest już siedmioletnie 
dziecko, czy też dopiero człowiek dorosły. Póki co postanowiono 
jednak pozostać przy dawnym obyczaju. Synod z czerwca 1563 r. 
zajął stanowisko przeciwne chrystologii trynitarnej393.

Litewski protestantyzm nie uległby tak szybkiej radykaliza-
cji, gdyby nie przychylność „Czarnego” wobec antytrynitarzy 
(o których mawiał, że Kalwin potępił ich jedynie z powodu 
nieporozumienia) i jego milcząca tolerancja dla rozprze-
strzeniania się koncepcji anabaptystycznych. Po jego śmierci 
w 1565 r. Litwa stała się poligonem protestanckich ekstremistów, 
drugim Siedmiogrodem. 

Zadanie uporania się z zagmatwaną sytuacją przypadło 
w udziale pozostałym magnatom protestanckim Litwy, którzy – 
podobnie jak ich polscy pobratymcy – odznaczali się wielkopań-
ską niechęcią wobec sekciarstwa i wkrótce zaczęli zwalczać anty-
trynitarzy i anabaptystów. Po oczyszczeniu ich głównego ośrodka, 
czyli Wilna, ograniczyli rozwój radykalnego ruchu również na 
wsi, i to w większym stopniu niż byłoby to możliwe w Małopol-
sce, gdzie magnaci dysponowali mniejszą władzą. Niemniej nie 
powiodło im się to w pełni, ponieważ jeden z nich, Jan Kiszka, 
wyłamał się z szeregu. Był to jedyny magnat w księstwie, który 
(być może z powodu kontaktów nawiązanych w okresie studiów 

392 Więcej informacji o obydwu zob. K. Górski, Studia...
393 Na temat Czechowica i rozwoju teologii litewskiego protestantyzmu zob. 

L. Szczucki, Marcin Czechowic..., s. 15–63.



180

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

w Bazylei) opowiedział się za antytrynitaryzmem i wspierał go aż 
do swej śmierci w 1592 r. W ruskim województwie nowogrodz-
kim, gdzie najwyraźniej było sporo antytrynitarzy, ich synody 
odbywały się do 1611 r.394

Siła kalwinistów, którzy niedługo po śmierci Radziwiłła 
„Czarnego” znowu zdominowali obóz dysydencki, opierała się 
przede wszystkim na ich wielkich sukcesach wśród magnatów. To 
oni bowiem, mimo rosnącego znaczenia politycznego bojarów, 
wciąż jeszcze grali pierwsze skrzypce na Litwie. Ich pozycja opie-
rała się nie tylko na majątku, ale także – inaczej niż w przypadku 
magnatów polskich – na ważnych przywilejach, które wyróżniały 
ich spośród szlachty395. 

Litewską warstwę magnacką tworzyła grupa rodzin, które 
wywodziły swój rodowód od Ruryka i Giedymina, dochodziły 
do tego także rody będące potomkami nieznanych bliżej litew-
skich rodzin książęcych, a Glińscy mieli wśród przodków nawet 
arystokratyczną rodzinę tatarską. Do tych rodów książęcych 
(w XVI w. było ich około 30) doszła w XV w. – na skutek uda-
nego awansu społecznego – grupa panów, innymi słowy boja-
rów, obejmująca około 50 rodzin396. Wśród ogółem 80 rodzin 
magnackich protestantyzm szybko się rozprzestrzeniał. Na sej-
mie lubelskim w 1569 r. wśród litewskich senatorów na zaledwie 

394 O litewskich antytrynitarzach zob. S. Kot, La Réforme..., s. 222–232; E. Hła-
sko, Stosunek Jednoty Litewskiej do Arjan w świetle kanonów z wieku XVII, „Ate-
neum Wileńskie” 11, 1936, s. 283–290. Jezuita Piotr Skarga w wypowiedzi z 1596 r. 
najprawdopodobniej przeceniał siłę radykalnej reformacji w województwie nowo-
grodzkim; zob. Russkaja istoričeskaja biblioteka, t. 7, Petersburg 1882, s. 950 n., 
gdzie można przeczytać, że spośród ponad 600 rodzin prawosławnych zaledwie 
16 pozostało nietkniętych anabaptyzmem. Prawdopodobnie dla celów retorycznych 
utożsamiono tu anabaptyzm z protestantyzmem.

395 Magnatów osobiście zapraszano na posiedzenia rady wielkoksiążęcej oraz 
do udziału w kampaniach wojennych. Na wojnę wyruszali z własnym kontyngentem 
i nie podlegali władzy lokalnych sądów, przeciwko czemu bojarzy protestowali na 
sejmie w 1551 r.; zob. M. Ljubavskij, Litovsko-russkij sejm…, s. 47–485.

396 H. Jablonowski, Westrußland…, s. 37, szacuje, że pod koniec XV w. istniało 
ok. 100 rodzin magnackich. Zob. opracowania na temat genealogii: J. Wolff, Knia-
ziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895; A. Boniecki, 
Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku, Warszawa 1887. 
[Zob. też: W. Sienkiewicz, Szlachta zależna w Wielkim Księstwie Litewskim od połowy 
XVI do połowy XVIII w., Warszawa 1983, mps pracy doktorskiej, Biblioteka Insty-
tutu Historycznego UW; U. Augustyniak, Specyfi ka patronatu magnackiego w Wiel-
kim Księstwie Litewskim. Problemy badawcze, „Kwartalnik Historyczny” 110, 2002, 
s. 97–110 – przyp. red.].
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8 katolików przypadło aż 22 protestantów397. Takich sukcesów 
reformacja nie odnosiła na ogół w polskiej warstwie magnac-
kiej, gdzie stare koligacje i powiązania ostatecznie okazywały 
się silniejsze niż atrakcyjność nowych idei. Czym więc wyjaśnić 
litewską specyfi kę? 

Raczej nie można stwierdzić, że Kościół katolicki na Litwie 
dostarczał więcej powodów do uprawnionej krytyki niż w Pol-
sce398. Biskupi, którzy w XVI w. urzędowali w diecezjach wileń-
skiej i żmudzkiej (z jednym wyjątkiem), wypełniali swoje zadania 
z większą starannością niż większość polskich książąt Kościoła. 
Niemal każdy z nich dokonał ważnych fundacji, udowadniając, 
że nie traktuje swego biskupstwa wyłącznie jako źródła dochodu. 
Biskupi wileńscy nie mieli możliwości awansu na lepsze stanowi-
sko i na ogół sprawowali swój urząd przez długie lata. W latach 
1520–1615 zwierzchnicy biskupstwa włocławskiego zmienili się 
czternaście razy, w Wilnie – jedynie pięć. Sześciu czynnych w tym 
okresie biskupów swoją postawą udowodniło, że pracę w diecezji 
traktują jako życiowe posłannictwo, a nie jeden z etapów kariery. 
Zwłaszcza że na Litwie Zygmunt August osobiście pilnował, by 
biskupami zostawali najlepsi kandydaci. Nie można także mówić 
o nadmiernym bogactwie tutejszego Kościoła. W Małopolsce 
i Wielkopolsce nawet najbogatszy magnat nie mógł się mierzyć 
z biskupem, natomiast biskup wileński był gorzej sytuowany 
niż Radziwiłłowie czy Kiszkowie. Biskup żmudzki wydawał się 
w porównaniu z nimi wręcz nędzarzem. 

Sukcesy reformacji na Litwie nie były motywowane oporem 
wobec nieznośnego ucisku szlachty przez zeświecczony kler, lecz 
wynikały ze słabości starego Kościoła, który nie potrafi ł prze-
ciwstawić się potężnej fali reformacyjnej i wydawało się, że za 
chwilę zostanie przez nią zmieciony z powierzchni ziemi. W roz-
ległym kraju było bardzo niewielu duchownych, a i tak biskupowi 
brakowało środków na to, by tę nieliczną grupę kontrolować 
i wspierać. Według niektórych przekazów około 1576 r. na całej 

397 Zob. listę senatorów protestanckich z 1569 r. w: H. Merczyng, Zbory..., 
s. 138–139.

398 Zob. J. Umiński, „Przeciwreformacja” w Litwie (stan badań, paralela między 
stosunkami litewskimi a polskimi, ważniejsze postulaty), w: Pamiętnik VI Powszech-
nego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., t. 1: Referaty, 
Lwów 1935, s. 353–361; zob. też W. Przygałkowski, Żywoty biskupów wileńskich, 
t. 1–2, Sankt-Peterburg 1860.
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Żmudzi było zaledwie siedmiu kapłanów katolickich399. Struk-
tura kościelna w kraju poddanym późnej i niezbyt gruntownej 
chrystianizacji nie przetrwała reformacyjnej próby, podczas gdy 
w sąsiedniej Polsce, choć osłabiona, jednak wytrzymała. 

Duża część wiejskich duchownych na Litwie przeobraziła 
się zapewne w protestanckich kaznodziejów, reszta, pomija-
jąc nieliczne wyjątki, uległa rozproszeniu. Często zdarzało się 
tak, że szlachcic czekał na śmierć katolickiego duchownego, 
by następnie zająć probostwo, idąc za przykładem Mikołaja 
Radziwiłła „Czarnego”, który jako pierwszy zaczął przejmowa-
nie dóbr kościelnych. Przykład tego magnata oraz szybki rozpad 
starego Kościoła są chyba najłatwiejszym wyjaśnieniem tego, że 
już w 1560 r. na Litwie było więcej protestantów niż katolików, 
a Piotr Skarga z ubolewaniem skonstatował, że diecezja wileńska 
jest niemal całkowicie protestancka400. Niejasne pozostaje, czy 
na niekorzyść Kościoła prócz jego słabości działały również silne 
związki z władcą oraz poparcie katolickiego duchowieństwa dla 
unii z Polską, co mogło źle nastawiać pewnych siebie magnatów, 
broniących litewskiej niezależności401. 

Nie można również zapominać, że sukces protestantów 
był w dużej części sukcesem odniesionym wśród prawosław-
nych magnatów. Ruchowi reformacyjnemu dopomógł tu pro-
ces wykształcania się politycznego i kulturalnego kompromisu 
między odmiennymi tradycjami, który w połowie XVI w. był już 
bardzo zaawansowany402.

W XIII w. wojowniczy Litwini dokonali ekspansji na zachodni 
kraniec Rusi, w XIV w. usadowili się nawet w Kijowie, a na 
początku XV w. – w Smoleńsku. W XVI w. stanowili nie więcej 
niż połowę ludności w swoim kraju, a prawdopodobnie nawet 
mniej403. Resztę stanowili Rusini: Białorusini i Ukraińcy, od 

399 A.W. Kojałowicz, Miscellanea…, s. 67.
400 O zapaści struktur kościelnych zob. H. Spannocchi, Relatione..., s. 316. Na 

temat 1560 r. zob. relacje nuncjusza Bernarda Bongiovanniego, w: Relacye nuncyu-
szów..., t. 1, s. 98; P. Skarga, Listy…, s. 84.

401 Zob. S. Kot, La Réforme..., s. 209.
402 Zob. W. Hryszkiewicz, Rola ziem białoruskich w unjach polsko-litewskich, 

w: Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września 
1935 r., t. 1: Referaty, Lwów 1935, s. 181–188.

403 Według F. Papeé, Polska i Litwa na przełomie wieków średnich, t. 1, Kraków 
1903, s. 23, była to jedna czwarta. Z kolei w: J. Jakubowski, Studya nad stosunkami 



183

Szlachta i regiony

dłuższego czasu wyznający prawosławie. Litewska szlachta od 
początku próbowała zapewnić sobie dostęp do urzędów, co po 
nawróceniu na chrześcijaństwo doprowadziło do uprzywilejo-
wania Kościoła zachodniego404. W 1413 r. prawosławni zostali 
jednoznacznie wykluczeni z piastowania najważniejszych nowych 
godności, jak urzędów wojewody i kasztelana w Wilnie i Trokach.

W słabo jeszcze zintegrowanym królestwie prawosławni 
Rusini zrazu pogodzili się z tym, że nie dopuszczano ich do naj-
ważniejszych urzędów, zwłaszcza że ośrodki władzy państwowej 
znajdowały się poza ich rodzinnymi stronami405. Stopniowo jed-
nak, w miarę jak poszczególne ziemie zrastały się w jedną całość, 
konieczne stało się zrównanie wyznań. W 1492 r. wielki książę po 
raz pierwszy uczynił wyznawcę prawosławia kasztelanem wileń-
skim. W 1522 r. kolejny prawosławny, książę Konstanty Ostrogski, 
został wojewodą trockim, a tym samym uzyskał godność najważ-
niejszego świeckiego senatora. Był to początek procesu, którego 
niezadowolenie litewskich katolików nie było w stanie powstrzy-
mać – przyszłość miała przynieść likwidację ich przywilejów.

Zanim jeszcze doszło do formalnego zrównania obu wyznań 
w 1563 r.406, wiele prawosławnych rodzin zdążyło się już skoli-
gacić z katolickimi, 10 do 15 rodów ruskich przyjęto nawet do 
grupy 50 rodzin, wśród których wielki książę zazwyczaj rozdzielał 
35 do 50 miejsc senackich407. W latach 1520–1600 dziesięć rodów 
litewskich mogło poszczycić się trzema lub więcej senatorami. 

narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską, Warszawa 1912, s. 1–10, mowa 
jest o 50%. Zgadza się z tym W. Wielhorski (zob. „Alma Mater Vilnensis” 1951, 
z. 1–2, s. 31–34).

404 Zob. W. Czermak, Sprawa równouprawnienia schizmatyków i katolików na 
Litwie (1432–1563), „Rozprawy Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział 
Historyczno-Filozofi czny” 44, 1903, s. 349–405. [Zob. też A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny...; L. Ćwikła, Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosław-
nego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344–1795, Lublin 2006 – przyp. red.].

405 O.P. Backus, Motives of West Russian Nobles in Deserting Lithuania for 
Moscow, 1377–1514, Lawrence (USA) 1957, s. 108–109.

406 Przywilej z 6 VI 1563 r. o równouprawnieniu szlachty niekatolickiej z kato-
licką w: Monumenta reformationis Polonicae et Lithuanicae, seria 1, z. 1, Wilno 1911, 
nr 4; zob. też tamże, nr 5 (1568).

407 O prawosławnych senatorach zob. M. Ljubavskij, Litovsko-russkij sejm…, 
s. 351 n. O spokrewnieniu z katolickimi rodami magnackimi zob. np. wniosek 
o papieską dyspensę dla małżeństwa księcia słuckiego, w: Vetera Monumenta Polo-
niae et Lithuaniae […] ex tabulariis vaticanis, t. 2, wyd. A. Theiner, Roma 1861, 
nr 504, 532, 534–535 (1529–1532).
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Sześć z nich wywodziło się z prawosławia408. Wśród członków 
komisji powołanej w 1544 r. dla nowego opracowania litewskich 
statutów pięciu należało do Cerkwi prawosławnej, a pięciu do 
Kościoła rzymskokatolickiego. 

W okresie unifi kacji politycznej część prawosławnych magna-
tów próbowała również pod względem kulturalnym podążyć za 
katolikami. Rodziny katolickie, jak na przykład Radziwiłłowie, 
w połowie XVI w. posługiwały się w prywatnej korespondencji 
wyłącznie językiem polskim, odrzucając ruski, który wśród szlachty 
już wcześniej wyparł litewski. Rody prawosławne, jak Chodkie-
wiczowie, wówczas wahały się już między ruskim a polskim. Przy 
ruskim pozostało (do XVII w.) jedynie kilka rodzin prawosław-
nych, posiadających dobra daleko na południowym wschodzie409.

Wkrótce również magnaci należący do Kościoła wschodniego 
poszli w ślad rzymskich katolików i zaczęli wysyłać synów na 
zachodnie dwory i uniwersytety. Młodzi mieli tam zdobyć nowo-
czesne wykształcenie i przyswoić sobie takiż styl życia, czego nie 
mógł im zaoferować świat prawosławia. Młody Jan Chodkiewicz 
pojechał w 1547 r. do Królewca, by nauczyć się łaciny410, stam-
tąd udał się na luterańskie uniwersytety w Rzeszy, a następnie 
przebywał na dworze Karola V. Z relacji Stanisława Hozjusza 
wiemy, że jego ojciec, kasztelan trocki i starosta żmudzki Hie-
ronim Chodkiewicz już w 1554 r. był protestantem i być może 
przyczynił się do tego kontakt z księciem Albrechtem Hohen-
zollernem, nawiązany za pośrednictwem syna411. 

408 Zob. listy urzędników w: J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa 
Litewskiego 1386–1795, Kraków 1885; wyznania katolickiego: Radziwiłł (14 senato-
rów), Kiszka (5), Tyszkiewicz (4), Kieżgaiłło (3); wyznania prawosławnego: Chod-
kiewicz (9), Sapieha (6), Wołłowicz, Dorohostajski (po 4), Ostrogski, Proński (po 3).

409 O. Halecki, Das Nationalitätenproblem im alten Polen, Kraków 1916, s. 70–71; 
A. Martel, La langue polonaise dans les pays ruthènes. Ukraine et Russie Blanche 
1569–1667, Lille 1938 (Travaux et Mémoires de l’Université de Lille, Nouvelle 
Série. Droits et lettres, 20).

410 Zob. GStAPK, HBA, B 2a, 421 (20 VII 1546) i tamże, 1548 I 375 (23 IV 
1548) [regest pierwszego listu, Gabriela Tarły do Albrechta w: Elementa ad fontium 
editiones, ed. C. Lanckorońska, t. 43, Romae 1978, nr 35, s. 23, mowa o podróży 
do Włoch syna wojewody trockiego Janusza Dubrowieckiego-Holszańskiego; list 
Gabriela Tarły z 22 IV 1548, w: tamże, nr 64, s, 61, mowa o podróży Jana Żelisław-
skiego; o pobycie J. Chodkiewicza w Królewcu; zob. J. Jasnowski, Chodkiewicz Jan 
Hieronimowicz, w: PSB, t. 3, s. 361].

411 S. Hosius, Stanislai Hosii..., t. 2, s. 429. Pismo księcia Albrechta Hohenzol-
lerna do Hieronima Chodkiewicza za: Th. Wotschke, Abraham Culvensis..., s. 197.
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Wkrótce protestanci zaczęli pojawiać się w czterech innych 
senatorskich rodach mających prawosławne korzenie: u Doroho-
stajskich, Sapiehów, Wołłowiczów i Prońskich. Jedynie Ostrog-
scy trzymali się na uboczu, być może dlatego że (podobnie jak 
Sanguszkowie, Czartoryscy i inne rody, które pozostały przy 
prawosławiu) mieli dobra przede wszystkim na Wołyniu i Ukra-
inie, czyli na terenach oddalonych od protestanckiego ośrodka 
wileńskiego. W 1559 r. protestancki kaznodzieja Wawrzyniec 
Discordia napisał, że również na Rusi niemal wszystkie znaczne 
rody poznały czyste słowo Boże lub są na najlepszej drodze do 
tego412. Proces ten można w kategoriach społecznych objaśnić 
tym, że prawosławna elita, przezwyciężywszy bariery polityczne 
dzielące ją od pozostałej części magnatów, zaczęła teraz oba-
lać również religijne i była zadowolona, że na gruncie nowego 
Kościoła można się spotkać niejako w pół drogi, bez konieczno-
ści podporządkowania się religii tej drugiej strony.

Wraz z akcesem większości wielmożów do protestantyzmu 
ruska Cerkiew prawosławna znalazła się w trudnym położeniu. Nie 
posiadając tak dużej autonomii jak katolicyzm, była na zewnątrz 
reprezentowana w dużym stopniu przez magnatów, którzy
zazwyczaj brali też udział w synodach i zgromadzeniach wybor-
czych413. Niemniej nawet w takim położeniu prawosławie stawiło 
opór nowemu Kościołowi, do którego przyłączyli się jego dawni 
protektorzy. W 1563 r. kaznodzieja Szymon Budny skarżył się, że 
zmagania z Cerkwią pochłaniają wiele wysiłku. Pewien katolik 
stwierdził w 1615 r., że prawosławni stawiają reformacji większy opór
niż katolicy rytu rzymskiego414. Co było fundamentem tego oporu?

W samym tylko województwie nowogrodzkim istniało 
w XVII w. 650 cerkwi prawosławnych415, niewiele mniej niż przed 

412 Zob. J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie... (wyd. 
niem.: Geschichte der reformierten Kirchen in Lithauen...), s. 8, przyp. 5; zob. Jan 
Pikarski do Stanisława Hozjusza, 7 X 1557, w: S. Hosius, Stanislai Hosii..., t. 2, 
s. 888: „et Ruthenos fere omnes hic error invasit”.

413 W. Zajkin, Ustrój wewnętrzny kościoła ruskiego w Wielkiem Księstwie Litew-
skim w XV i XVI w. do Unji Lubelskiej, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie” 10, 1930, nr 3, s. 132–137.

414 Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., nr 273; K. Cichocki, Alloquiorum 
Osiecensium..., s. 201.

415 F. Papeé, Polska i Litwa..., s. 24. O ruskim duchowieństwie zob. E. Likowski, 
Unia brzeska (r. 1596), Poznań 1896, s. 34–58. Według informacji Piotra Skargi 
(1596) (zob. Russkaja istoričeskaja biblioteka..., t. 7, s. 950–951) w 650 kościołach 



186

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

reformacją kościołów katolickich na całej Litwie. Można z tego 
wnioskować, że prawosławna struktura kościelna lepiej oparła 
się naporowi protestantyzmu niż katolicka. Gęstsza sieć lepiej 
poradziła sobie z obciążeniem niż luźna. Okazało się również, 
że prawosławni duchowni są mało podatni na nowe nauki. Byli 
niewykształceni, ale w tym nie różnili się od większości kato-
lickiego kleru wiejskiego. Różniła ich natomiast od katolików 
niechęć wobec edukacji i ducha Zachodu, który zarówno w kato-
lickiej, jak i w protestanckiej postaci dąży jedynie do profanacji 
i destrukcji świętości przez intelekt.

Od początku też stanęli po ich stronie chłopi. Również masy 
szlacheckie, zwłaszcza na wschodnich rubieżach, trwały przy wie-
rze przodków. W położonym na zachodzie województwie nowo-
grodzkim spośród 600 rodzin prawosławnych pozostały jedy-
nie nieliczne (jak podaje Skarga: 16), natomiast na wschód od 
Mińska stosunek ten był odwrotny, co można poznać po niskiej 
liczbie zborów kalwińskich. Na tych terenach wpływy protestanc-
kiego ośrodka wileńskiego były mniejsze niż oddziaływanie pra-
wosławnej Moskwy. Tutejsi bojarzy, słabi ekonomicznie i, jak 
można zakładać, mniej świadomi politycznie niż ich pobratymcy 
z terenów zachodnich, nie byli gotowi na przyjęcie nowych idei. 
Tendencjom zachowawczym nie zdołali się też przeciwstawić 
magnaci, którzy podejmowali próby wprowadzenia reformacji: 
w województwie mścisławskim, do którego ziemie te należały, 
przez pewien czas niemal wszyscy najważniejsi urzędnicy byli 
protestantami416.

Nawet biorąc pod uwagę, że protestantyzm zakorzenił się głę-
biej jedynie w zachodnich częściach Rusi, jego sukcesy na Litwie 
były na tyle duże, że napawały wiernych katolików, a zwłaszcza 
biskupów i kapitułę, pesymizmem. Urzędującemu od 1556 r. 
biskupowi wileńskiemu Walerianowi Protaszewiczowi do sku-
tecznego przeciwdziałania protestantyzmowi brakowało nie tylko 
energii i stanowczości, ale też lokalnych pomocników. W związku 
z tym poszedł za radą biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza 
i postanowił sprowadzić do Wilna jezuitów. Pertraktacje trwały 

województwa nowogrodzkiego zaprzestano odprawiania nabożeństw prawosław-
nych, jest to jednak – jak wszystkie dane liczbowe przytaczane przez Skargę – infor-
macja mocno przesadzona.

416 S. Kot, La Réforme..., s. 211.



187

Szlachta i regiony

latami, aż w końcu w 1570 r. powstało w Wilnie kolegium dla 
30 braci Towarzystwa Jezusowego. Kolejne lata minęły, zanim 
bracia wżyli się w Wilno i w pełni rozwinęli swoją działalność417. 
Czasy świetności nadeszły dla nich w 1576 r., kiedy na tronie 
polskim zasiadł przyjaciel jezuitów, Stefan Batory. 

Dwaj wybitni przedstawiciele zakonu, Piotr Skarga i Antonio 
Possevino, stwierdzili, że na Litwie panują stosunki prawdziwie 
indyjskie. Oznaczało to, że dotychczasowa praca Kościoła kato-
lickiego została całkowicie zaprzepaszczona. Pobrzmiewa w tych 
słowach również typowa dla epoki odkryć fascynacja przygodą: 
obcy świat kusi jako obiekt świętej misji, można go nawrócić na 
wiarę katolicką. Koncepcja Possevino, który uważał, że heretycy, 
ruscy schizmatycy i tatarscy muzułmanie przeobrażą się i stworzą 
na Litwie nowe chrześcijaństwo, mieści się w tej samej kategorii 
co wspaniałe wizje przyszłości, które snuli katoliccy misjonarze 
w Ameryce i Azji418. 

Przy każdym kolegium jezuickim na Litwie – a wkrótce 
było ich cztery – zakładano również szkołę. Działalność eduka-
cyjna sprawiła, że jezuici szybko zyskali wpływy wśród szlachty. 
W samym Wilnie szkoła jezuicka miała okresowo aż 700 uczniów. 
W 1578 r. udało się ją przeobrazić w prowadzony przez zakon 
uniwersytet; jego pierwszym dyrektorem został najwybitniejszy 
polski misjonarz jezuicki, Piotr Skarga. W 1585 r. w tym samym 
mieście swe podwoje otworzyło seminarium papieskie. Wycho-
wankowie, kształceni tu przez jezuitów według modelu rzym-
skiego Collegium Germanicum, zobowiązywali się do wspierania 
misji nawrócenia rodaków. Początkowo po nauki przybywali tu 

417 Na temat jezuitów w Wilnie zob. S. Bednarski, Geneza Akademii Wileń-
skiej..., s. 1–22 (zob. też H. Barycz w: „Ateneum Wileńskie” 10, 1935, s. 168–172); 
A. Berga, Un prédicateur..., s. 184–207; Z. Ivinskis, Kirchengesang in Litauen im 
XVI.–XVIII. Jahrhundert, „Commentationes Balticae” 1, 1953, s. 69–106; L. Janow-
ski, Historjografi a Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno 1921. [Zob. też S. Obirek, Dzia-
łalność kulturalna jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1564–1668). Próba 
syntezy, Kraków 1996; tenże, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 
1564–1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna, Kraków 1996 – 
przyp. red.].

418 P. Skarga, Listy..., nr 31 (1573); Antonio Possevino w: Monumenta Poloniae 
Vaticana. Series nuntiaturae Polonae, t. 4, wyd. L. Boratyński, Kraków 1915, s. 208 
(1579). Wiadomo, że jezuici z Dorpatu modlili się za misję swego zakonu w Indiach 
i Japonii; zob. Hellmuth Weiss w: „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 12, 
1963, s. 691.
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głównie Niemcy i Skandynawowie, ale już w latach dziewięćdzie-
siątych dominowali uczniowie z Litwy i Rusi. Instytucja zado-
mowiła się na dobre419. 

Szkoły jezuickie przyciągały zwłaszcza te warstwy szlachec-
kie, które szukały dla swoich synów nowoczesnego wykształce-
nia uwzględniającego łacinę i sztukę wymowy, nie miały jednak 
funduszy na opłacenie studiów zagranicznych. Kościół katolicki 
przed reformacją nie uczynił prawie nic, by na miejscu zaspokoić 
tego rodzaju potrzeby, a szkolnictwo protestanckie dopiero racz-
kowało. Pracowici jezuici szybko je zdystansowali, tym bardziej że 
dzięki szczególnemu wsparciu króla mogli również na Litwie zaofe-
rować bezpłatną naukę. Wśród szlachty kontrreformacja stała 
się drogą do zdobycia wykształcenia dla tych grup, które dotych-
czas nie potrafi ły zapewnić sobie uczestnictwa w kulturze epoki.

Magnaci, będący poza nielicznymi wyjątkami protestantami, 
dostrzegli zagrożenie i zaczęli się przeciwstawiać działaniom 
energicznych i skutecznych jezuitów. Nuncjusz Jan Andrzej Cali-
gari narzekał, że na Litwie przeciwnicy starego Kościoła pozwa-
lają sobie na więcej niż gdzie indziej420. W 1578 r., gdy Stefan 
Batory obdarzył przywilejem jezuicką Akademię Wileńską, oraz 
w 1580 r., gdy w podbitym Połocku postanowił przekazać im 
kościół oraz nieruchomość na nowe kolegium, kalwińscy szefo-
wie administracji litewskiej, kanclerz Mikołaj Radziwiłł „Rudy” 
i podkanclerzy Eustachy Wołłowicz odmówili opatrzenia doku-
mentów odnośną pieczęcią. W obu przypadkach musieli jednak 
ugiąć się przed stanowczością króla. Słabym echem tej próby sił 
była w gruncie rzeczy mało efektywna postawa protestanckiego 
wojewody połockiego, Mikołaja Dorohostajskiego, który aż do 
swej śmierci w 1597 r. starał się na wszelkie sposoby uprzykrzyć 
jezuitom pobyt w mieście421.

419 J. Poplatek, Powstanie Seminarjum Papieskiego w Wilnie, „Ateneum Wileń-
skie” 6, 1929, s. 47–71; listy uczniów zob. „Ateneum Wileńskie” 11, 1936, s. 218–282.

420 Jan Andrzej Caligari do Kurii Rzymskiej, 12 VI 1579, w: Monumenta Polo-
niae Vaticana..., t. 4, s. 210.

421 J.D. Solikowski, Commentarius brevis rerum Polonicarum a morte Sigismundi 
Augusti, Dantisci 1647, s. 123–126; P. Skarga, Listy..., nr 50; M. Bielski, Kronika 
polska, wyd. J. Bielski, Kraków 1597, s. 97; S. Rostowski, Lituanicarum Societatis 
Jesu historiarum libri decem, wyd. J. Martinov, Paris–Bruxelles 1877, s. 91. Na temat 
Połocka zob. też korespondencję między Stefanem Batorym a Skargą z 1580 r., 
w: P. Skarga, Listy..., s. 119.
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Teraz, gdy katolicyzm przystąpił do ofensywy, litewscy 
magnaci mieli do wyboru dwie drogi, obie możliwe do pogo-
dzenia z pragnieniem władzy. Mogli połączyć tradycje litew-
skiej niezależności i magnackiego samowładztwa z niechęcią do 
papiestwa i stanąć w opozycji wobec katolickiego króla albo też 
dążyć do religijnego i politycznego kompromisu z monarchą, 
który dysponował urzędami i którego pomoc była niezbędna 
dla zapewnienia Litwie bezpieczeństwa422. Każda z tych opcji 
znalazła swoich zwolenników, a pod koniec XVI w. wywiązał 
się nawet spór między tymi dwiema koncepcjami, przy czym 
w obu obozach prym wiedli przedstawiciele najznakomitszego 
litewskiego rodu Radziwiłłów.

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, najstarszy syn Mikołaja „Czar-
nego”, rozpoczął w 1566 r. cały szereg konwersji wśród litew-
skich magnatów. Za jego przykładem poszli bracia: w 1573 r. 
Jerzy, który w 1574 r., w wieku 19 lat, został koadiutorem 
biskupa wileńskiego, a w 1676 r. Albrecht i Stanisław423. Odtąd 
nieświeska linia wielkiego rodu pozostała katolicka. Jan Chod-
kiewicz, głowa drugiego pod względem znaczenia rodu litew-
skiego, a po śmierci Radziwiłła „Czarnego” również najsilniej-
sza osobowość na Litwie, po latach wahań zdecydował się pod 
koniec panowania Zygmunta Augusta stanąć po stronie Rzymu. 
Zmarł w 1579 r., pozostawiając 19-letniego syna Jana Karola, 
który uczył się u wileńskich jezuitów i miał zamiar kontynu-
ować katolicki kurs ojca. Leon Sapieha, podobnie jak Chodkie-
wicz pochodzący z rodziny pierwotnie prawosławnej, dokonał 

422 Po 1569 r. litewski udział w budżecie państwa, przeznaczanym przede 
wszystkim na obronę kraju, wynosił jedynie jedną czwartą do jednej trzeciej; zob. 
W. Konopczyński w: Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 
17–20 września 1935 r., t. 1: Referaty, Lwów 1935, s. 79.

423 H. Merczyng, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka i jego przyjęcie katolicyzmu 
w r. 1567. Przyczynek do dziejów reformacyi w Polsce, „Przegląd Historyczny” 13, 
1912, s. 1–10. Jako datę konwersji ustalono ostatecznie 1566 r.; zob. H. Barycz, 
Polacy w Rzymie na studiach w epoce Odrodzenia (1440–1600), Kraków 1938, s. 142. 
O Jerzym Radziwille zob. tenże, Dziennik podróży do Włoch bisk. Jerzego Radziwiłła 
w 1575 r., „Kwartalnik Historyczny” 49, 1935, s. 340–356; F. Machay, Działalność 
duszpasterska kardynała Radziwiłła, biskupa krakowskiego (1591–1600), Kraków 
1936. Na temat Albrechta Radziwiłła zob. In obitum illustrissimi principis Alberti 
Radzivilli ducis in Olica et Nieśwież, Cracoviae 1593. Na temat Stanisława Radziwiłła 
zob. F.M. Sobieszczański, w: Encyklopedyja powszechna, t. 21, s. 896–897. [Zob. 
też T. Kempa, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka 1549–1616: wojewoda wileński, 
Warszawa 2000 – przyp. red.].
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konwersji w 1586 r.424 Ukształtowała się więc grupa magnackich 
przywódców powracającego do sił katolicyzmu, składająca się bez 
wyjątku z konwertytów. Natomiast wielmoże, którzy mimo wszel-
kich zabiegów protestantyzmu dochowali wiary staremu Kościo-
łowi, najwyraźniej nie odegrali większej roli w dziele odnowy425.

Każdy z tych sześciu magnatów odmienną drogą doszedł 
do religijnego przełomu. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł nawró-
cił się podczas podróży edukacyjnej do Włoch w 1566 r. jako 
niedojrzały jeszcze 17-latek. Ojciec, zmarły w 1565 r., nie zdą-
żył wdrożyć pierworodnego do funkcji swojego następcy i pro-
tektora litewskich protestantów. Chodkiewiczem wstrząsnęło 
rozprzestrzenianie się anabaptyzmu, który w jego pojęciu 
zagrażał porządkowi państwa i społeczeństwa. Jego zwątpie-
nie mogło brać się również stąd, że wśród jego szwagrów zna-
leźli się reprezentanci niemal wszystkich stronnictw religijnych 
istniejących wówczas w Polsce426. Sapieha stworzył sobie wła-
sną teologię, łączącą dogmaty wszystkich grup protestanckich. 
Z żadną z nich nie był jednak naprawdę związany i widać bra-
kowało mu silnego oparcia instytucjonalnego, skoro przyłączył 
się do Kościoła katolickiego, cechującego się autorytatywną
wykładnią dogmatów. 

Do kwestii indywidualnych zwątpień poprzedzających kon-
wersję we wszystkich sześciu przypadkach doszła jeszcze gorliwa 
opieka ze strony wybitnych katolików, świadomych kluczowego 
znaczenia tych magnatów. O Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła 
zatroszczył się były nuncjusz Giovanni Francesco Commen-
done, a Piotra Skarga – o jego trzech braci. Opiekę nad starostą 
żmudzkim Janem Chodkiewiczem sprawował najpierw Augustyn 

424 Na temat Chodkiewicza zob. Th. Wotschke, Christoph Thretius. Ein Bei-
trag zur Geschichte des Kampfes der reformierten Kirche gegen den Antitrinitarismus 
in Polen, „Altpreußische Monatsschrift” 44, 1907, s. 51–52, 250–251; O. Halecki, 
Zgoda sandomierska..., s. 154; S. Hosius, Opera omnia..., t. 2, s. 242–245, 321–322, 
324–325. Na temat Sapiehy zob. K. Tyszkowski, Przejście Lwa Sapiehy na katolicyzm 
w 1586, „Reformacja w Polsce” 2, 1922, s. 198–203.

425 Warto zwrócić uwagę na to, że dwaj magnaci, których nuncjusz Albert Bolo-
gnetti określił 22 i 26 XI 1582 jako „bonissimi cattolici”, wojewoda witebski Sta-
nisław Pac i wojewoda mścisławski Paweł Pac, również porzucili nowe wyznanie, 
z którym, jak świadczą źródła z 1569 r., byli wcześniej związani; zob. Monumenta 
Poloniae Vaticana..., t. 5, cz. 1, s. 562; H. Merczyng, Zbory..., s. 138–139.

426 Zob. Th. Wotschke, Georg Weigel. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte 
Altpreußens und Lithauens, „Archiv für Reformationsgeschichte” 19, 1922, s. 39–40.
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Rotundus, najtęższa głowa w niewielkim kręgu niewzruszonych 
litewskich katolików, a później wybitny jezuita Stanisław Warsze-
wicki427. Do nawrócenia Leona Sapiehy przyczynili się zapewne 
nadworni jezuici Zygmunta III, czyli przede wszystkim – po raz 
kolejny – Skarga. 

W momencie, gdy protestanci utracili już znaczenie w radzie 
koronnej, w litewskim senacie w dalszym ciągu to katolicy byli 
w mniejszości428. Była to jednak mniejszość wpływowa. Jan Chod-
kiewicz, który jeszcze przed zawarciem unii polsko-litewskiej 
dowiódł, że nie ma oporów przed wyrażaniem własnego zdania, 
ponieważ jako jedyny magnat litewski przynajmniej przejściowo 
popierał postulaty Polaków, w okresie bezkrólewia postawił sobie 
za cel osadzenie na tronie katolika. To jego zabiegi spowodowały, 
że protestancka większość wśród posłów litewskich nie zaszko-
dziła katolicyzmowi429. To właśnie jego, podobnie jak Mikołaja 
Krzysztofa Radziwiłła, nuncjusz i cesarski wysłannik zdołali 
przekonać do kandydatury habsburskiej. Nowo pozyskani zwo-
lennicy Habsburgów walnie przyczynili się do tego, że większość 
magnatów litewskich przeszła do obozu austriackiego.

Gdy doszło do elekcji Henryka Walezego, Radziwiłł natych-
miast opowiedział się po stronie nowego króla. W zamian 
oczekiwał, że jego brat Jerzy Radziwiłł zostanie zatwierdzony 
jako  wileński biskup koadiutor430. Chodkiewicz jako pierwszy 
wykruszył się ze szlacheckiej opozycji litewskiej wobec Ste-
fana Batorego i przyczynił do złożenia przysięgi przez Litwę, 
ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że obrona Infl ant, 
którą dowodził, może się powieść jedynie w ścisłej współpracy 

427 Na temat Rotundusa zob. M. Baryczowa, Augustyn Rotundus Mielecki, pierw-
szy historyk i apologeta Litwy, „Ateneum Wileńskie” 10, 1935, s. 71–96, 11, 1936, 
s. 117–172. List Augustyna Rotundusa do Stanisława Hozjusza na temat jego zabie-
gów o Chodkiewicza; zob. J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego 
w dawnej Małej Polsce, Poznań 1853, s. 61, przyp. 5. Na temat roli odegranej przez 
Warszewickiego zob. tenże, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie... (wyd. 
niem.: Geschichte der reformierten Kirchen in Lithauen...), t. 1, s. 26, przyp. 8.

428 Zob. H. Spannocchi, Relatione..., s. 286.
429 Zob. Jan Chodkiewicz do Stanisława Karnkowskiego, 31 VIII 1572, w: A. Tra-

čevskij, Bezkoroléve po prekraščenii dinastii Jagellonov, Moskva 1869, s. 101; świadec-
two nuncjusza, 1574, w: V. Laureo, Dépeches inédites..., s. 22; zob. też Uchańsciana..., 
t. 5, s. 479, przyp. 1; O. Halecki, Die Beziehungen der Habsburger zum litauischen 
Hochadel im Zeitalter der Jagiellonen, „Mitteilungen des Österreichischen Instituts 
für Geschichtsforschung” 26, 1915, s. 595–660.

430 W. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka..., s. 124–125.
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z królem431. Nie bacząc na nastroje panujące w kraju, wyznaczył 
w ten sposób kierunek, w którym za panowania Zygmunta III 
poszedł również jego syn: linię kompromisu z władcą w obliczu 
niebezpieczeństw zagrażających Litwie od północy i wschodu.

Leon Sapieha pokazał, że można w jeszcze inny sposób pogo-
dzić ze sobą interesy litewskiej magnaterii i władcy. Jego bliskie 
kontakty z Zygmuntem III, a może nawet gotowość do konwersji, 
zostały w 1585 r. nagrodzone, gdy został podkanclerzym litew-
skim. W 1589 r., będąc jednym z najbliższych współpracowników 
Zygmunta III, otrzymał również godność wielkiego kanclerza 
litewskiego. Można przypuszczać, że nadzieja na przychylność 
władcy miała pewne znaczenie dla tych rodów magnackich, które 
– jak na przykład Wołłowiczowie – odchodziły od protestanty-
zmu i wracały do katolicyzmu. Niezależnie od indywidualnych 
pobudek, konwersje, podobnie jak uprzywilejowanie katolików 
przy obsadzaniu wolnych urzędów, przyczyniły się do zmiany 
układu sił w litewskiej radzie. Współzawodnictwo trwające mniej 
więcej od 1580 r. sprawiło, że liczba liczących się politycznie 
rodów magnackich radykalnie się zmniejszyła432, a wybór właści-
wego wyznania okazał się efektywnym narzędziem rywalizacji. 
W 1606 r. pozostało zaledwie dziewięciu protestanckich sena-
torów433, co w porównaniu z ówczesną Polską i tak było wysoką 
liczbą. Protestancka przewaga należała już jednak do przeszłości.

Wiodący katolicy, jak Jan Chodkiewicz i Leon Sapieha, sta-
wiali na kompromis z monarchą, natomiast litewska opozycja 
wobec władzy centralnej skupiała się w obozie protestanckim. 
Politykę protestanckiego regionalizmu, zapoczątkowaną przez 
Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”, kontynuował po jego śmierci 
w 1565 r. przede wszystkim jego brat stryjeczny Mikołaj Radzi-
wiłł „Rudy”, który nieco wcześniej przeszedł na kalwinizm434.

431 I.I. Lappo, Velikoe knjažestvo litovskoe za vremja ot zaključenija ljublinskoj 
unii do smerti Stefana Batorogo 1569–1586, Petersburg 1901 (Zapiski Istorico-Filolo-
gičeskago Fakul’teta Imperatorskago S.-Peterburskago Universiteta, 61), s. 135–146. 

432 Zob. zestawienia w: J. Wolff, Senatorowie… Na temat stosunków społecznych 
tego okresu zob. relację z badań Konstantinasa Avižonisa w: „Jomsburg” 6, 1942, 
s. 141–143.

433 A. Strzelecki, Udział i rola różnowierstwa…, s. 137.
434 Na temat konwersji Mikołaja „Rudego” w 1564 r. zob. A. Węgierski, Slavonia 

reformata..., s. 145. [Zob. też M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (ok. 1515–1584). 
Działalność polityczna i wojskowa, Kraków 2008 – przyp. red.].
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Po śmierci tegoż w 1584 r. jego potomkowie przez trzy poko-
lenia kontynuowali dawną linię polityczną i wyznaniową: aż do 
wygaśnięcia birżańskiej odnogi rodu w 1667 r.

Pierwsze bezkrólewia pokazały, że również po unii lubelskiej 
idea autonomii była na Litwie o wiele popularniejsza niż w Pru-
sach Królewskich. W 1574 r. sejm litewski uznał przekazanie 
terenów południowo-wschodnich Polsce w 1569 r. za wymuszone 
i nieważne. W 1576 r. Piotr Skarga obawiał się nawet, że Litwa 
przyłączy się do Iwana IV435. 

Świadomość litewskiej odrębności połączyła bojarów, którzy 
w 1569 r. zaspokoili już swoje ambicje, z magnatami, działała 
też na korzyść protestantyzmu. Stabilizacja władzy Zygmunta 
Augusta sprawiła, że przytłaczająca większość posłów koronnych 
na polsko-litewskim sejmie walnym w 1589 r. była katolikami, 
podczas gdy Wielkie Księstwo Litewskie reprezentowali głów-
nie protestanci436. W 1591 r. można było na Litwie odnotować 
rosnącą niechęć wobec dworu, a Albrecht Radziwiłł skarżył 
się, że katolików z przekonania jest tu bardzo niewielu. Przy-
wódca litewskiej opozycji przeciwko Zygmuntowi III był zara-
zem głową litewskich protestantów: chodzi o jednego z synów 
Mikołaja Radziwiłła „Rudego”, hetmana Krzysztofa Mikołaja 
Radziwiłła, któremu przypisywano ambicje sięgające godności 
wielkiego księcia437.

W 1597 r., gdy Zygmunt III przeniósł biskupa łuckiego Ber-
narda Maciejowskiego do Wilna, wszyscy litewscy senatorzy oraz 
duża część bojarów gwałtownie zaprotestowała przeciwko temu 
mianowaniu, ponieważ Maciejowski był Polakiem i zwolenni-
kiem ściślejszej unii z Koroną. Z punktu widzenia wszystkich 
Litwinów ta nominacja osłabiała niezależność kraju, a prote-
stanci dodatkowo obawiali się zagrożenia dla swojej wiary, ponie-
waż Maciejowskiego uważano za gorliwego zwolennika jezuitów. 

435 V.I. Pičeta, Belorussija i Litva XV–XVI v., Moskva 1961, s. 582; P. Skarga, 
Listy…, s. 81 (27 II 1576). Na temat polityki litewskiej w okresie bezkrólewia zob. 
O. Halecki, Die Beziehungen...

436 Prymas Stanisław Karnkowski za: M. Morawski, Kościół w Polsce za bezkró-
lewia..., s. 568.

437 K. Lepszy, Rzeczpospolita..., s. 325 n. Na temat Krzysztofa Mikołaja Radzi-
wiłła zob. E. Kotłubaj, Galeria Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich, Wilno 1857, 
s. 83–94. [Zob. też H. Lulewicz, Radziwiłł Krzysztof zwany „Piorunem”, w: PSB, t. 30, 
Wrocław 1987, s. 264–276 – przyp. red.].
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Reakcje były tak gwałtowne, że Maciejowski nie odważył się 
przenieść do Wilna i zrezygnował z powierzonego mu urzędu438. 
Na sejmie w 1598 r. wszyscy posłowie litewscy zgodnie zażądali 
odnowienia uchwały przewidującej ściganie napadów na kościoły 
dysydenckie439.

Niekorzystnym aspektem tej symbiozy regionalizmu i prote-
stantyzmu było to, że w toruńskim synodzie generalnym w 1595 r. 
wzięło udział bardzo niewielu Litwinów. Zwłaszcza hetman 
Radziwiłł nie przybył na to ważne spotkanie trzech protestanc-
kich wspólnot religijnych, zapewne dlatego że nie zależało mu 
zbytnio na ścisłej współpracy z Polakami. Aktywnie zajął się 
natomiast innym problemem, po unii brzeskiej w 1596 r. pojawiła 
się bowiem kwestia dla litewskich kalwinistów o wiele ważniejsza: 
jak nawiązać współpracę z prawosławnymi, którzy nie przystąpili 
do unii z Kościołem katolickim. Konfederacja wileńska z 1599 r., 
przewidująca współpracę protestantów i dyzunitów, była w dużej 
mierze jego zasługą440.

Wyglądało na to, że litewski obóz protestancki za bardzo 
izoluje się od reszty świata, jednak w 1603 r. Janusz Radziwiłł, 
syn wielkiego hetmana441, wniósł do niego ożywczy powiew. Był 
to wówczas 24-latek, który przesiąkł w Holandii duchem woju-
jącego kalwinizmu i wrócił do domu jako jeden z tych kontro-
wersyjnych i śmiałych protestantów, którzy w przeddzień wojny 
trzydziestoletniej odegrali tak istotną rolę na europejskiej scenie 
politycznej. W Polsce, kraju bez wojen religijnych, młody Radzi-
wiłł wyraźnie się wyróżniał. Już w 1603 r., podczas pierwszego 
wystąpienia na sejmie, śpiewał – jak sam się później wyraził – tę 
samą pieśń, co niedługo potem podczas rokoszu: pieśń wolno-
ści. W 1605 r. był jednym z fi larów opozycji i doprowadził do 
zerwania sejmu, gdy ten nie spełnił dysydenckich postulatów. 

438 K. Lewicki, Książę Konstanty Ostrogski..., s. 3; W. Przygałkowski, Żywoty 
biskupów..., t. 2, s. 28–29.

439 W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa..., s. 103.
440 D. Oljančyn, Zur Frage der Generalkonföderation zwischen Protestanten und 

Orthodoxen in Wilna 1599, „Kyrios” 1, 1936, s. 29–46.
441 Niestety, nie powstała jeszcze monografi a poświęcona tej interesującej oso-

bowości. Zwięzły życiorys zob. E. Kotłubaj, Galeria Nieświeżska…, s. 155–161; zob. 
też K. Tyszkowski, Odgłosy rokoszowe na Litwie, „Ateneum Wileńskie” 1, 1923, 
s. 39–57; J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 155–160, 242–250. [Zob. też 
T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, herbu Trąby, w: PSB, t. 30, s. 202–208 – przyp. red.].



195

Szlachta i regiony

Przyczynił się też do impasu na kolejnym sejmie w 1606 r., co 
doprowadziło do wybuchu rokoszu. 

Janusz Radziwiłł przyciągnął do obozu przeciwników króla 
z 1606 r. jeszcze młodszego brata, Krzysztofa, a także swojego 
kuzyna Jerzego, kasztelana trockiego, oraz dwu innych senatorów 
litewskich i dużą część dysydenckiej szlachty litewskiej. Nie tylko 
zbroił własnych ludzi, ale również miał podkupywać żołnierzy ze 
stałej armii królewskiej. Pieniądze zdobywał, zastawiając dobra442. 
Pod wieloma względami przewyższał przywódcę rokoszu, Miko-
łaja Zebrzydowskiego. Był bardziej zdecydowany i skuteczniejszy 
w działaniu, również dlatego, że powodowało nim przekonanie, 
że w tej walce politycznej stawką jest dobro jego Kościoła. 

Zapał Janusza Radziwiłła zwiększała jeszcze odziedziczona 
po ojcu nienawiść do Jana Karola Chodkiewicza. Konfl ikt obu 
rodów o bogatą dziedziczkę doprowadził Litwę w 1599 r. na 
skraj wojny domowej. Janusz Radziwiłł, podobnie jak inni zna-
czący kalwiniści epoki, utrzymywał rozległe kontakty: z Moskwą, 
Siedmiogrodem i Konstantynopolem. Jednak jako protestant nie 
mógł odebrać Zebrzydowskiemu przywództwa. Dałoby to broń do 
ręki katolickiej propagandzie skierowanej przeciwko rokoszowi.

W 1607 r., gdy stronnictwo opozycyjne poniosło ostateczną 
klęskę w Polsce, młodemu Radziwiłłowi pozostała już tylko 
walka na ojczystym gruncie. Spotkał się tu z doświadczonym 
żołnierzem, Chodkiewiczem, który wziął udział w konfrontacji 
tym chętniej, że nie udało mu się zdobyć laurów podczas zma-
gań w Polsce: jego oddziały zbuntowały się z powodu zaległości 
w wypłacaniu żołdu i odmówiły posłuszeństwa. Chodkiewicz 
dostrzegł teraz szansę na odbudowanie nadszarpniętej reputacji 
militarnej i rozprawienie się z głową wrogiego rodu443. Radziwiłł 
nie był już w stanie wygrać tej wojny, choć nie żałował wysiłku. 
Próbował więc toczyć walkę innymi sposobami – w opozycji 
sejmowej. Ostatecznie jednak poddał się i usunął za granicę, 
do Prus. Janusz Radziwiłł miał naturę wielkopańską, sympto-
matyczne jest to, że ożenił się z brandenburską księżniczką. 

442 A. Strzelecki, Udział i rola różnowierstwa…, s. 133. [Zob. też H. Wisner, 
Litwa wobec Rokoszu, „Kwartalnik Historyczny” 79, 1972, s. 278–299 – przyp. red.].

443 Na jego temat zob. A. Naruszewicz, Żywot J.K. Chodkiewicza, wojewody 
wileńskiego, hetmana wielkiego W. Ks. Lit., t. 1–2, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858; 
W. Dobrowolska, Chodkiewicz Jan Karol, w: PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 363–367.
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Zarazem odznaczał się religijnością, która popychała go do 
podejmowania dużego ryzyka politycznego. O pasji i powadze, 
z jaką traktował wiarę, świadczy jego list do brata Krzysztofa, 
napisany w lipcu 1611 r., po napadach na zbory kalwińskie w Wil-
nie. Janusz Radziwiłł zwołał z tego powodu naradę rodzinną. 
Jak stwierdził, wstrząsnęło nim to tak bardzo, że leży zmożony 
chorobą. Równie ciężkiego ciosu nie doświadczył od chwili 
śmierci ojca444. W porównaniu z innymi skargami, jakie wówczas 
rozbrzmiewały, jego słowa mają indywidualny, poruszający ton. 
Któż inny spośród protektorów polskich i litewskich protestan-
tów tak głęboko, duszą i ciałem, przeżywał nieszczęście swych 
braci w wierze? 

Rokosz Zebrzydowskiego załamał się także dlatego, że 
Litwini nie udzielili mu masowego poparcia. Spośród dziewię-
ciu protestanckich senatorów jedynie trzej podążyli za Janu-
szem Radziwiłłem do Polski. Wydawało się, że ziemia litewska 
jest gotowa na bunt polityczny i religijny, a średnia i drobna 
szlachta – również na wiernych prawosławiu terenach wschod-
nich – otwarcie sympatyzuje z rokoszem, jednak podjęcie kro-
ków mogących zadecydować o losach państwa polsko-litewskiego 
okazało się ponad litewskie siły. Walki toczyły się zbyt daleko, 
a poza tym trzeba było stale liczyć się z atakiem szwedzkim. Na 
drugim buncie, tym razem wybuchłym na samej Litwie, kładła 
się cieniem poprzednia klęska, a na dodatek stronnictwem kró-
lewskim dowodził wybitny żołnierz. Istotne było również to, że 
spora część arystokracji stała się tymczasem katolicka i życzyła 
sobie ścisłego sojuszu z królem jako zaplecza pozwalającego na 
prowadzenie aktywnej polityki na północy i wschodzie.

Kwestia, jak protestanci poradzili sobie po porażce roko-
szu wykracza już poza zdefi niowany przeze mnie temat. Fakt, 
że właśnie w tym momencie doszło do ożywienia życia zboro-
wego445, zwłaszcza w Kiejdanach i Słucku, był przede wszystkim 
zasługą Radziwiłłów birżańskich. Również w kolejnym, ostatnim 
pokoleniu, zachowali oni żarliwość religijną i snuli zakrojone na 

444 Źródła do dziejów polskich, t. 1, wyd. M. Grabowski, A. Przezdziecki, Wilno 
1843, s. 87 n.

445 O ożywionym życiu synodalnym w XVII w. świadczą: Monumenta reformatio-
nis Polonicae et Lithuanicae, seria 4, Wilno 1915 (synody prowincjalne 1611–1625), 
seria 6, Wilno 1913 (lista synodów z lat 1611–1913). 
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skalę europejską projekty opozycyjne. Bogusław Radziwiłł, wraz 
z którym w 1667 r. wygasła ta gałąź rodu, snuł śmiałe plany soju-
szu łączącego Szwecję, Ukrainę i Siedmiogród, a wymierzonego 
w papiestwo i polskiego króla446. Inne rodziny magnackie z obozu 
protestanckiego nie wyróżniały się zbytnio. Już w 1622 r. nun-
cjusz Cosimo de Torres relacjonował, że poza panami na Birżach 
nie ma wśród litewskiej arystokracji zbyt wielu protestantów447. 

Tym samym struktura społeczna protestantyzmu litewskiego 
upodobniła się do polskiej: protektorzy kalwinizmu rekrutowali 
się już niemal w całości ze średniej szlachty. Nadal jednak na 
Litwie było wyraźnie więcej protestantów niż w Koronie.

7. Pierwsze wnioski

Protestantyzm jako religia szlacheckiej mniejszości

Niektóre elementy mozaiki, zaprezentowane przeze mnie 
podczas badań nad szlachtą protestancką sześciu dzielnic pań-
stwa polsko-litewskiego, zaczęły się już układać w spójny obraz. 
Protestantyzm przybył zza zachodniej granicy, a różna intensyw-
ność relacji łączących poszczególne rejony Rzeczypospolitej ze 
światem niemieckim pozwala wyjaśnić, dlaczego reformacja nie 
wszędzie i nie równocześnie spotkała się z takim samym odze-
wem. Wyraźne oznaki otwarcia szlachty na protestantyzm widać 
w Prusach Królewskich w latach dwudziestych, w Wielkopolsce 
w następnej dekadzie, a w Małopolsce, na Rusi Książęcej i Litwie 
dopiero w drugiej połowie lat czterdziestych XVI w. 

Te dwa ściśle powiązane zjawiska – kontakty z niemiecko-
-luterańskimi sąsiadami oraz stopniowe rozprzestrzenianie się 
idei reformacyjnych – pozwalają wyjaśnić większość regionalnych 
różnic w wyznaniowym kształcie protestantyzmu. Na terenach 

446 Zob. J. Jacoby, Boguslaus Radziwiłł. Der Statthalter des Großen Kurfürsten in 
Ostpreußen, Marburg 1959 (Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Lan-
deskunde Ost-Mitteleuropas, 10). Na temat trzech rodów magnackich: kalwińskich 
Radziwiłłów z Birż oraz katolickich Sapiehów i Paców, które po kolei przewodni-
czyły lokalnej opozycji, zob. K. Hartleb, Opozycja litewska pod koniec XVII wieku, 
w: Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28 listopada 
do 4 grudnia 1930 r., t. 1: Referaty, Lwów 1930, s. 259–277.

447 Relacye nuncyuszów..., t. 2, s. 143.
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mających wczesne i intensywne kontakty z niemieckim lutera-
nizmem – w Prusach Królewskich i Wielkopolsce – rozprze-
strzeniał się luteranizm. W Małopolsce, która utrzymywała luź-
niejsze związki z Wittenbergą, reformacyjny przełom przesunął 
się na połowę stulecia. Miał on miejsce w momencie, gdy na 
zachodzie to kalwinizm – radykalniejsza w porównaniu z lutera-
nizmem forma protestantyzmu – stał się najsilniejszym czynni-
kiem w obozie reformacyjnym, a na horyzoncie zaczęli pojawiać 
się już antytrynitarscy outsiderzy, pragnący jeszcze ostrzej niż 
Kalwin rozprawić się z katolicką tradycją teologiczną. Jak się 
miało wkrótce okazać, późna reformacja w Małopolsce i na Rusi 
Koronnej nawiązywała nie do konserwatywnego luteranizmu, ale 
do dwu „nowocześniejszych” form myśli protestanckiej, bardziej 
atrakcyjnych ze względu na swą śmiałość i żywotność. Do jeszcze 
większego zróżnicowania obrazu przyczyniła się misja czeskich 
uchodźców religijnych w Wielkopolsce: Jednota czeskobraterska 
zaczęła tu wyrastać na konkurentkę luteranizmu.

Wprawdzie polscy antytrynitarze poszli w swych rozważaniach 
teologicznych dalej niż zachodni, jednak początki wyznaniowego 
zróżnicowania protestantyzmu we władztwie Zygmunta Augusta 
wynikały z powiązań z zagranicą. Zupełnie innych wyjaśnień 
należy natomiast szukać dla faktu, że w poszczególnych regio-
nach tak różny był odsetek szlachty, która przyłączyła się do 
reformacji. Tym razem kluczem są struktury społeczne, zupełnie 
odmienne w każdej z sześciu dzielnic. Mówiąc najogólniej, naj-
podatniejszym podłożem dla protestantyzmu okazała się warstwa 
sięgająca od najbogatszych i najpotężniejszych magnatów do 
średniej szlachty.

Wśród szlachty procent protestantów był najwyższy w gronie 
zamożniejszych rodów (posiadających od 5 do 10 wsi), w miarę 
zmniejszania się poziomu majętności spadał również udział dysy-
dentów. Drobna szlachta okazała się w swej masie mało podatna 
na reformację, co dotyczy również rodzin będących właścicielami 
tylko jednej wioski, a w wielu wypadkach posiadających zaledwie 
udział w jednej wsi. Bardziej znaczące sukcesy reformacji w tej 
grupie były możliwe jedynie na tych terenach, gdzie struktura 
Kościoła katolickiego została osłabiona, a w wyższych warstwach 
szlacheckich nie wytworzyła się grupa aktywnych zwolenników 
starego Kościoła. Najwyraźniej widać to na Litwie i na Wołyniu, 
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a także w północno-wschodniej Małopolsce oraz północnej czę-
ści Rusi Koronnej. Na Mazowszu, krainie ubogiej szlachty, refor-
macja nie miała żadnych szans rozwoju. 

Jeśli protestantyzm rozprzestrzeniał się na wsi głównie za 
sprawą wyższych warstw szlacheckich, to co odróżniało je od 
mniej zamożnych braci, czyniąc jednocześnie tak podatnymi na 
idee reformacyjne? Na początek wymienić trzeba zainteresowa-
nia intelektualne. Renesansowy ideał szlachcica, zawdzięczają-
cego znajomość świata dalekim podróżom, a ogładę pobytowi na 
kulturalnych dworach oraz posiadającego podstawy łacińskiego 
wykształcenia, stopniowo od połowy XV w. wypierał tradycyjny 
obraz dzielnego rycerza, który, żyjąc w wiejskim odosobnieniu, 
miał zachować prostotę i dzielność przodków. Bliskie kontakty 
z Włochami sprawiły, że wpływy renesansu były wśród polskiej 
szlachty jeszcze silniejsze niż wśród niemieckiej. Coraz większa 
liczba Polaków korzystała z możliwości kształcenia się we Wło-
szech, ojczyźnie nowego stylu życia448. Zarazem jednak na luksus, 
jakim była tak daleka podróż, mogła pozwolić sobie jedynie mała 
część polskiej szlachty.

Z radością przyjęto więc to, że duch humanizmu zagościł 
również na łatwiej dostępnych uczelniach środkowoeuropejskich. 
Wiodącą rolę w odnowieniu kształcenia akademickiego odegrały 
uniwersytety protestanckie, przede wszystkim zaś Wittenberga449. 

448 S. Windakiewicz, I Polacchi a Padova, w: Omaggio dell’Accademia Polacca 
die Scienze e lettere all’Università di Padova, Kraków 1922, s. l–34; S. Kot, Le rela-
zioni secolari della Polonia con Bologna, Bologna 1949 [tłum. pol.: Wiekowe związki 
Polski z Bolonią, tłum. T. Jekiel, w: tenże, Polska złotego wieku a Europa. Studia 
i szkice, wyd. H. Barycz, Warszawa 1987, s. 323–350]; H. Barycz, Polacy w Rzymie 
na studiach...; A. Jobert, Les Polonais et le rayonnement intellectuel de Rome au 
temps de la Renaissance et de la Contre-réforme, „Revue des Études Slaves” 27, 
1951, s. 168–183. [Zob. też W. Tygielski, Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Utracona 
szansa na modernizację, Warszawa 2005; tenże, Czy statystyka podróży do Rzymu 
w XVII wieku jest możliwa?, w: Gospodarka, ludzie, władza. Studia historyczne, red. 
M. Kopczyński, A. Mączak, Warszawa 1998, 105–114 – przyp. red.]. 

449 Zob. Th. Wotschke, Polnische Studenten in Wittenberg, „Jahrbücher für Kul-
tur und Geschichte der Slawen. Neue Folge” 2, 1926, s. 169–200. Duże znaczenie 
dla polskiej reformacji miały również inne, później powstałe ośrodki akademickie: 
na temat Lipska zob. S. Tomkowicz w: „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty 
w Polsce” 2, 1882, s. 409–467 i Th. Wotschke w: „Historische Monatsblätter für 
die Provinz Posen” 4, 1903, s. 129–136, 10, 1909, s. 92–96; na temat Frankfurtu 
nad Odrą zob. tenże w: „Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven” Neue 
Folge, 4, 1931, s. 228–244; na temat Collegium Albertinum założonego w Królewcu 
w 1544 r. zob. tenże w: „Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven” 6, 1930, 
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Polski kler dostrzegł związane z tym zagrożenie i skłonił Zyg-
munta Starego do wydania w 1534 r. rozporządzenia zapowia-
dającego, że przy obsadzie urzędów król pominie wszystkich, 
którzy studiowali u Lutra lub innych nauczycieli głoszących jego 
poglądy. Mimo to w roku akademickim 1537/1538 immatryku-
lowało się w Wittenberdze trzynastu Polaków, a w 1541/1542 – 
dziesięciu, i to mimo zaostrzenia królewskiego edyktu w 1540 r. 
W 1543 r. szlachta zmusiła jednak władcę do ustępstw. Odtąd 
studiowanie na zagranicznych uniwersytetach było dozwolone 
pod warunkiem, że powracający do domu nie przywiozą ze sobą 
luterańskich ksiąg450. 

Ustępstwo to uzyskano zapewne dzięki zapewnieniom, że 
szlachcice jadący do Niemiec nie czynią tego z sympatii do refor-
macji, lecz jedynie po to, by zdobyć wykształcenie. Rzeczywiście 
początkowo decydującą rolę odgrywały idee humanistyczne. Naj-
wyraźniej widać to po tym, że całe pokolenie otwartych młodych 
Polaków przyciągnął nie Luter, ale Melanchton, który po śmierci 
Erazma z Rotterdamu w 1536 r. stał się największym luminarzem 
odnowionej nauki europejskiej451. To, że obaj szczerze w Pol-
sce podziwiani uczeni – Erazm i Melanchton – mieli odmienne 
zdanie na temat poruszanych przez Lutra kwestii religijnych 
niekoniecznie było widoczne na poziomie trivium, poza który 
polscy szlachcice na ogół w swych studiach nie wychodzili. 

Bez względu na to, z jakich pobudek Polacy w wieku najbar-
dziej podatnym na duchowe przełomy trafi ali na protestanc-
kie uczelnie, w sposób nieunikniony niektórzy z nich dawali się 
przekonać do protestantyzmu i powróciwszy do ojczyzny, głosili 
nauki Lutra wśród rodaków. W Polsce, tak samo jak w Czechach 

s. 428–447. Nie zachowała się, niestety, metryka studentów słynnego gimnazjum 
w Złotoryi, gdzie działał Valentin Trotzendorf. Tam również uczyło się wielu Pola-
ków. [Zob. też D. Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio academica. Studia młodzieży pol-
skiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej 
połowie XVII wieku, Poznań 1996 – przyp. red.].

450 Na temat edyktów królewskich zob. J.N. Romanowski, Otia Corniciensia. 
Studia nad dziełem, w: Źródłopisma do dziejów unii..., t. 2, cz. 1, s. 231, przyp. 119; 
W. Zakrzewski, Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce 1520–1572, Leipzig 1870, 
s. 46. Wznowienia edyktu z 1534 r. domagała się w 1551 r. krakowska kapituła; zob. 
Acta historica res gestas Poloniae illustrantia..., t. 1, s. 491. 

451 Zob. O. Bartel, Filip Melanchton w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Pol-
sce” 6, 1961, s. 73–89; tenże, Marcin Luter w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce” 7, 1962, s. 27–49.
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i na Węgrzech, istotny nurt reformacji wiąże się z wyjazdami na 
studia do Niemiec452.

Podkreślić należy jednak, że krąg osób, które mogły pozwolić 
sobie na taki wyjazd, a przede wszystkim – do 1543 r. – ponieść 
ryzyko związane z królewskim zakazem, był ograniczony. 
Ponadto osób zdecydowanych na wyjazd do Wittenbergi było 
w państwie Jagiellonów mniej niż na Węgrzech, czyli kraju, który 
wykazuje najwięcej podobieństw z Polską i dlatego będzie często 
pojawiać się w naszych rozważaniach porównawczych. Nawet po 
tym, gdy Zygmunt Stary zniósł zakaz studiowania w Niemczech 
niemal co roku na wittenberską Leucoreę przybywało więcej 
studentów z Węgier niż z Polski. Liczba polskich żaków była 
nieporównywalnie mniejsza niż 1018 Węgrów oraz 870 Niemców 
i Czechów z Czech i Moraw, którzy kształcili się w Wittenber-
dze w latach 1522–1600453. Jednak nawet jeśli uwzględnimy tę 
wyraźną różnicę, rola niemieckich uniwersytetów dla rozwoju 
polskiej reformacji pozostaje istotna. 

Znaczenie wykształcenia dla elit szlacheckich otworzyło pro-
testantyzmowi jeszcze jedną furtkę, pozwalającą dotrzeć do szer-
szej grupy odbiorców niż było to możliwe za pośrednictwem uni-
wersytetów. Łacińskie lub niemieckie pisma reformatorów, które 
wbrew zakazom trafi ały do Polski, spotkały się z ograniczonym 
odzewem wśród szlachty, natomiast wielki sukces odniosły druki 
w języku polskim, wydawane od 1535 r. w Królewcu. Polacy, któ-
rzy schronili się pod skrzydłami księcia Albrechta Hohenzollerna, 
przekazywali swoim rodakom ducha reformacji za pośrednic-
twem książek bardziej dla nich zrozumiałych. Wyraźna większość 
spośród 81 dzieł wydrukowanych w Królewcu w języku polskim 
w latach 1535–1567 służyła szerzeniu idei reformacyjnych454.

452 Zob. F. Menčik, Studenti z Čech a Moravy ve Witemberku od r. 1502 aż 
do r. 1602, „Časopis Musea Království českého” 71, 1897, s. 250–268; G. Szabó, 
Geschichte des ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg 1555 bis 1613, Halle 
1941 (Bibliothek des Protestantismus im Mittleren Donauraum, 2).

453 Potrzebna jest porównawcza analiza przepływu studentów z różnych krajów. 
[Zob. też A. Gössner, Die Studenten an der Universität Wittenberg. Studien zur Kul-
turgeschichte des studentischen Alltags und zum Stipendienwesen in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts, Leipzig 2003 – przyp. red.].

454 T. Sierzputowski, Kartki z dziejów stosunków polsko-pruskich w XVI stuleciu, 
Warszawa 1902, s. 78–83; W. Weintraub, Udział Prus Książęcych…; E. Bursche, 
Oddziaływanie luteranizmu na ewangelicyzm w Polsce, „Przegląd Historyczny” 32, 
1934, s. 24–65.
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Można je uznać za istotny czynnik, zwłaszcza jeśli mowa o szlach-
cie w Prusach Królewskich i Wielkopolsce, która dotąd niewiele 
miała do dyspozycji książek w języku ojczystym. 

W ścisłym związku z wpływem reformacji – rozprzestrze-
niającym się w Polsce począwszy od połowy lat trzydziestych 
za pośrednictwem studiów i lektury, ale także poprzez kontakt 
z luterańskimi tendencjami wśród mieszczaństwa pochodzącego 
z polskich ośrodków – należy postrzegać ataki na duchowień-
stwo, które zaostrzyły się w tym samym czasie. Pomińmy na razie 
dokładniejszą analizę zależności między rozprzestrzenianiem się 
nauk Lutra w Polsce a zaostrzeniem antagonizmu stanowego mię-
dzy szlachtą i klerem – wrócimy do tego w kolejnych rozdziałach 
– i zwróćmy w tym miejscu jedynie uwagę na to, że parlamenty 
republiki szlacheckiej, czyli sejmiki i sejmy, odegrały istotną 
rolę w toczącym się konfl ikcie stanowym. Bodajże jako pierwszy 
w antyklerykalny ton uderzył sejmik wielkopolskich województw 
kaliskiego i poznańskiego. Po objęciu tronu przez Zygmunta 
Augusta większość pozostałych sejmików, dotąd zachowująca 
jeszcze pewną powściągliwość, również się zradykalizowała. Po 
1550 r. antagonizm szlachty i kleru stał się jednym z najważniej-
szych problemów omawianych na sejmach, ponadto konfl ikt ten, 
dotąd pozostający sprawą wewnątrzwyznaniową, zaczął przybie-
rać postać walki między siłami reformacji a Kościołem katolickim. 

Już na sejmie w 1550 i 1552 r. kilku protestantów wystąpiło 
w roli trybunów, i to zarówno w grupie świeckich senatorów, 
wywodzących się z magnaterii, jak i wśród posłów reprezentu-
jących szlachtę. Gdy król – po sejmie, na którym najwyraźniej 
nie zajmowano się sprawami Kościoła oraz kolejnym, który 
szybko się rozwiązał – zapowiedział, że głównym celem sejmu 
w 1555 r. będzie odtworzenie jedności wiary, sejmiki posłały na 
niego w większości posłów protestanckich455. Pomijając przej-
ściowe wahnięcia w Wielkopolsce i na Rusi Czerwonej, a także 
niewzruszoną katolickość Mazowsza, można zakładać, że od tego 
momentu aż do panowania Stefana Batorego w sejmie przewa-
żali posłowie protestanccy. Ponadto w latach sześćdziesiątych 
również większość świeckich senatorów była protestancka, choć 
w senacie grupa dysydencka szybciej stopniała.

455 W. Zakrzewski, Powstanie i wzrost..., s. 75.
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Okresowa dominacja protestantów w polskim sejmie wyni-
kała również z tego, że grupa szlachciców najbardziej podatnych 
na reformację z powodu wykształcenia i zagranicznych doświad-
czeń pokrywała się z najaktywniejszym politycznie gronem456. 
Podobnie było w Czechach i na Węgrzech: także tutaj reformacja 
szlachecka najpierw zakorzeniła się w elicie intelektualnej i poli-
tycznej, która w większości przeszła na nową wiarę. 

Polska wyróżnia się jednak w Europie Środkowo-Wschod-
niej tym, że przewaga protestantów trwała tu krótko, co dotyczy 
nawet wyższych warstw szlacheckich. Na tym samym poziomie, 
czyli wśród magnatów i bogatszej szlachty, zaczęła się wkrótce 
formować grupa katolicka, po 1564 r. już wyraźnie widoczna. 
Przeciwwaga dla protestantyzmu najszybciej wytworzyła się wśród 
magnatów, a nieco wolniej wśród posłów, których możemy uznać 
za reprezentantów średniej szlachty. Również wśród katolików 
zaczęli się pojawiać ludzie na tyle wykształceni i elokwentni, że 
mogli reprezentować postulaty szlacheckiego ogółu.

Renesans katolicyzmu w wyższych warstwach szlachty roz-
począł się zaledwie 15 lat po pojawieniu się pierwszych oznak 
polskiej reformacji. Nadszedł w momencie, gdy pozyskiwanie 
mas szlacheckich dla poglądów protestanckich reprezentowa-
nych przez większą część elit już wprawdzie trwało, nie zdążyło 
jednak jeszcze przynieść godnych wzmianki rezultatów. Odtąd 
wierność wobec religii przodków, charakterystyczna dla szero-
kich mas szlacheckich, zyskała wsparcie w postaci przykładu, 
jaki dawała coraz większa część wyższych warstw szlacheckich. 

Analogiczne procesy w zasadzie nie zachodziły w ówczesnych 
Czechach i na Węgrzech. Oba kraje – mimo wysiłków kontrre-
formacji – stały się w drugiej połowie XVI w. przeważnie pro-
testanckie, a większość wpływowych przedstawicieli stanowych 
rekrutowała się właśnie spośród protestantów. W tych krajach 
szerokie masy, choć nieprzygotowane na przełom ani poprzez 
wykształcenie, ani poprzez aktywność polityczną, przyjęły nową 
wiarę. Stało się tak dlatego, że tutejsze elity bardziej konse-
kwentnie niż polskie opowiedziały się po stronie protestantyzmu. 

Z drugiej strony Polski nie można zestawić ani z Francją, ani 
z Niderlandami, mimo że w obu tych krajach w decydującym dla 

456 N. Ljubovič, Načalo..., s. 211.
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reformacji momencie protestantyzm również pozostał istotny 
jedynie dla politycznie aktywnej elity. Najwyższe szacunki ówcze-
snych obserwatorów dotyczące siły poszczególnych wyznań we 
Francji lat sześćdziesiątych dają hugenotom nie więcej niż jedną 
trzecią udziału w ogólnej liczbie ludności, a przecież zapewne 
biorą pod uwagę głównie szlachtę. Ocenia się, że kalwinistów 
było nie więcej niż półtora miliona, co stanowiłoby zaledwie 
ułamek populacji, choć są także szacunki mówiące o 800 tys.457 
Dla Niderlandów można przyjąć, że w 1587 r. kalwiniści stanowili 
tu około 10% ogółu ludności458. W obu tych krajach protestanci 
działali jednak bardziej zdecydowanie i z większą gorliwością 
niż w Polsce.

Możemy teraz postawić dwa związane ze sobą pytania, które 
zaczęły się rysować już w pierwszym rozdziale niniejszej książki. 
Dlaczego w Polsce, inaczej niż w Czechach i na Węgrzech, refor-
macja uległa zahamowaniu, choć początkowo odniosła tak duże 
sukcesy wśród elit szlacheckich? I dlaczego protestanci, którzy 
pozostali wśród szlachty mniejszością, nie wykazali się takim 
samym zdecydowaniem politycznym czy nawet – w razie koniecz-
ności – militarnym jak ich bracia z Niderlandów i Francji? Kilka 
tez pojawiających się w opracowaniach w związku z tym kom-
pleksem zagadnień wymaga bliższego zbadania.

Podziały wyznaniowe protestantyzmu

Większość badaczy zgodnie twierdzi, że podział zwolenników 
reformacji na mniejsze, czasami ostro zwalczające się grupy był 
czynnikiem znacząco osłabiającym protestantyzm. Rzeczywiście 
wypowiedzi współczesnych potwierdzają, że niezgoda panująca 
w obozie reformacyjnym skłoniła wielu konwertytów do powrotu 
na łono starego Kościoła. Tego rodzaju świadectwa mnożą się 
zwłaszcza w połowie lat sześćdziesiątych, kiedy spór między czte-
rema wyraźnie już wyodrębnionymi wspólnotami – luteranami, 

457 Zob. J.W. Thompson, The Wars of Religion in France 1555–1576. The Hugue-
nots, Catherine de Medici and Philipp II, Chicago 1909, s. 229–231; C.C. Kelly, 
French Protestantism, 1559–1562, Baltimore 1918 (John Hopkins University Studies 
in History and Political Science, 36/4), s. 29.

458 R. Fruin, Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog (1588–1599), Den Haag 
1906, s. 273; P. Geyl, The Revolt of the Netherlands, London 1932, s. 131.
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braćmi czeskimi, kalwinistami i braćmi polskimi – trwał w najlep-
sze, natomiast potrydencki katolicyzm z nowymi siłami przystąpił 
do kontrataku. 

Jak relacjonuje nuncjusz Giovanni Francesco Commendone 
w 1565 r., wielkopolski magnat Mikołaj Gostyński, wysłuchawszy 
dysputy toczącej się na wspólnym synodzie braci czeskich i lute-
ranów (a zatem grup stosunkowo sobie bliskich), popadł w takie 
wzburzenie, że przepędził z Gostynia swego protestanckiego 
kaznodzieję459. Gdy w 1564 r. okazało się, że nie uda się prze-
zwyciężyć – o wiele głębszych – podziałów między kalwinistami 
a antytrynitarzami, wiele osób powróciło do starego Kościoła460. 
Łatwo więc można się zgodzić z nuncjuszem Juliuszem Ruggie-
rim, który w 1568 r. stwierdził, że niezgoda wśród protestantów 
zwiększa szanse katolicyzmu461.

Podziały niewątpliwie bardzo szkodziły nowej wierze, ale 
czy rzeczywiście miały aż takie znaczenie, jakie im się często 
przypisuje? Czy rozłam przypieczętował losy protestantyzmu 
i wyjaśnia, dlaczego XVII w. stał się w Polsce znowu stuleciem 
katolicyzmu? Wiele przemawia przeciwko takiej interpretacji. 

Po pierwsze, trzy spośród Kościołów protestanckich już 
w 1570 r. zawarły ugodę sandomierską, która nie oznaczała może 
jednomyślności teologicznej, ale była jednak jak na ówczesne 
czasy daleko idącym porozumieniem. Wykluczono z niej wpraw-
dzie antytrynitarzy, niemniej wyznanie to, choć szczycące się 
ważnymi dokonaniami intelektualnymi, w skali kraju nie miało 
decydującego znaczenia.

Po drugie, są przesłanki pozwalające stwierdzić, że jeśli 
zaszła potrzeba polityczna, protestanci umieli pozostawić na 
boku wewnętrzne spory. Jeśli już zmobilizowali się do działania 
w obronie religii, to było to działanie wspólne. Uczestniczyli 
w nim również antytrynitarze, choć pod względem teologicznym 
zostali potępieni przez pozostałe Kościoły protestanckie. Nawet 

459 Commendone, Listy, t. 2, s. 292–293 (1 X 1565).
460 Od strony katolickiej zob. m.in.: S. Hosius, Opera omnia..., t. 2, nr 78 (22 VI 

1566); Commendone, Listy, t. 2, s. 172 (6 VII 1564); od strony protestanckiej 
zob. Hieronymus Zanchi w: Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., nr 352 
(7 X 1566).

461 Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 192. Zob. ulubione sformułowanie Hozjusza, 
zaczerpnięte z Augustyna bellum haereticorum pax est ecclesiae, np. w dwu listach 
do Karnkowskiego, 1568, w: Epistolae illustrium virorum…, fol. E II v., D III r.
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nuncjusze, wprawnym okiem śledzący wydarzenia w Polsce 
i mający wszelkie powody ku temu, by uwypuklać, a nawet w miarę 
możności podsycać niezgodę we wrogim obozie, opisując obrady 
sejmowe i ich kuluary, kreślą jednak obraz walki heretyków 
z katolikami, a nie skomplikowane batalie na wielu frontach462.

Poza tym rzut oka na inne kraje pokaże, że również tam, 
gdzie protestanci nie wystąpili jako jedna wspólnota, a tarcia 
między poszczególnymi grupami bywały ostrzejsze niż w Polsce, 
reformacja odnosiła sukcesy. Najbardziej pouczającego przy-
kładu dostarcza węgierski Siedmiogród463. 

Mieszczaństwo odgrywało w Siedmiogrodzie większą rolę 
niż w państwie dwu ostatnich Jagiellonów. Poza tym reforma-
cja szybciej zapuściła tam korzenie wśród szlachty: już w latach 
trzydziestych mnożyły się publiczne konwersje na protestantyzm, 
a Kościół katolicki, który w tym czasie w Polsce jeszcze panował 
nad sytuacją, tutaj znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie. 
Nie dziwi więc, że około 1550 r. istniejące tu liczne komórki 
luterańskie były już na tyle ustabilizowane, że kalwinizm, który 
pojawił się na tych terenach w tym samym momencie co w Pol-
sce, nie zdołał ich już przejąć464. 

Wyznanie ewangelicko-augsburskie utrzymało się wśród nie-
mieckiego mieszczaństwa w zachodnich Węgrzech, na Morawach 
i w Siedmiogrodzie. Już wkrótce każde odstępstwo od „niemiec-
kiej wiary” zaczęto tu postrzegać nie tylko jako herezję, ale także 
jako zagrożenie dla autonomii politycznej465. Przy tym wyznaniu 
pozostali też mieszkańcy Moraw, na których znaczny wpływ mieli 
miejscowi Niemcy oraz luteranie z Czech. Tych ostatnich nie 

462 Nie powstało na razie obszerniejsze opracowanie dotyczące działalności 
politycznej protestantów widzianej oczyma nuncjuszy.

463 Na temat historii reformacji na Węgrzech zob. m.in.: J. Mailáth, Die Reli-
gionswirren in Ungarn, t. 1, Regensburg 1845; G. Bauhofer, Geschichte der evan-
gelischen Kirche in Ungarn von Anfang der Reformation bis 1850 mit Rücksicht auf 
Siebenbürgen, Berlin 1854; J. Borbis, Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung, Nördlingen 1861; S. Linberger, Geschichte des 
Evangeliums in Ungarn, Budapest 1880; M. Bucsay, Geschichte des Protestantismus 
in Ungarn, Stuttgart 1959.

464 Trzeba pamiętać, że węgierski protestantyzm czerpał również z innych, poza 
Kalwinem, źródeł. Większe przywiązanie do Genewy zaznacza się dopiero w ostat-
nim trzydziestoleciu XVI w.; zob. np. M. Asztalos w: VIIe Congres International des 
Sciences Historiques. Résumés des communications, t. 1, Warszawa 1933, s. 252–253.

465 E. de Koulifay, L’infl uence du calvinisme sur la Réforme hongroise, „Société 
de l’histoire du protestantisme français – Bulletin” 84, 1935, s. 92.
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brakowało jednak również wśród Madziarów. W Kraju Zadu-
najskim, czysto węgierskich terenach na prawym brzegu Dunaju, 
powstał jeden z siedmiu dystryktów Kościoła luterańskiego.

Po objęciu tronu przez Rudolfa II luteranie mieli na obszarze 
Węgier wolnym od okupacji tureckiej aż 900 gmin, a kalwiniści 
jeszcze więcej466. Każdy z rywalizujących Kościołów miał więc 
taki rozmiar jak wszystkie grupy protestanckie w państwie pol-
sko-litewskim razem wzięte. Antagonizmy między imponująco 
rozbudowanymi Kościołami luteranów i kalwinistów nigdy nie 
zostały na Węgrzech załagodzone przez ugodę odpowiadającą 
polskiemu Consensus Sandomiriensis. Dysputa religijna, która 
odbyła się w 1591 r. u luteranina, hrabiego Franciszka Nádasdy, 
nie doprowadziła do zawarcia porozumienia467. Spór rozciągał 
się zapewne również na życie codzienne, ponieważ w dużej 
części Węgier obie grupy były ze sobą przemieszane: podob-
nie było w Wielkopolsce w wypadku luteranów i braci cze-
skich oraz w Małopolsce z kalwinistami i antytrynitarzami, 
natomiast polscy kalwiniści i luteranie zamieszkiwali odrębne 
tereny. Niemniej jeszcze w XVII w. Węgry pozostały państwem 
głównie protestanckim, i to właśnie protestanci nadawali ton 
wśród stanów świeckich.

W 1556 r., gdy zaczęły zarysowywać się podziały między lute-
ranami a kalwinistami, udało się osiągnąć największy sukces, jaki 
był w ogóle możliwy przy braku wsparcia ze strony monarchy. 
Siedmiogrodzkie stany wypowiedziały posłuszeństwo habsbur-
skiemu władcy Ferdynandowi I, zarekwirowały majątek Kościoła 
katolickiego na poczet podatków i zmusiły regentkę, katoliczkę 
Izabelę Zápolyę, do zadekretowania, że odtąd każdemu wolno 
swobodnie wyznawać wybraną przez siebie religię468. Wkrótce 

466 J. Mailáth, Die Religionswirren in Ungarn…, t. 1, s. 17; J. Borbis, Die evange-
lisch-lutherische Kirche Ungarns..., s. 36–37.

467 S. Linberger, Geschichte des Evangeliums in Ungarn..., s. 30.
468 Monumenta comitialia regni Transilvaniae, t. 2, wyd. S. Szilágy, Budapest 1875, 

s. 64. Na temat historii reformacji w Siedmiogrodzie zob. F. Teutsch, Geschichte 
der evangelischen Kirche in Siebenbürgen, t. 1, Hermannstadt 1921; K. Reinerth, 
Die Reformation der siebenbürgisch-sächsischen Kirche, Gütersloh 1956 (Schriften 
des Vereins für Reformationsgeschichte, 173, 61/2); E. Roth, Die Reformation in 
Siebenbürgen. Ihr Verhältnis zu Wittenberg und der Schweiz, cz. 1, Köln–Graz 1962 
(Siebenbürgisches Archiv, 3/2); E.M. Wilbur, A History of Unitarianism, t. 2: In 
Transylvania, England and America, Cambridge (Mass.) 1952; A. Pirnát, Die Ideo-
logie der Siebenbürger Antitrinitarier in den 1570er Jahren, Budapest 1961 (zob. też 



208

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

potem wyodrębniły się Kościoły luterański i kalwiński, a następ-
nie wyodrębnili się antytrynitarze, którzy również zbudowali wła-
sną strukturę kościelną pod przywództwem biskupa i przyciągnęli 
wielu wyznawców. W Siedmiogrodzie podziały w łonie reformacji 
były wyraźnie widoczne. Nie pomogło to jednak katolicyzmowi, 
za którym opowiedziały się jedynie trzy rody katolickie i osiem 
rodzin szlacheckich469. Po śmierci Jana Zygmunta Zápolyi (1559–
–1571), który w 1563 r. został kalwinistą, a później również anty-
trynitarzem, do władzy doszedł katolicki ród książąt Batorych, 
ale nawet to nie doprowadziło do zwycięstwa kontrreformacji. 

W pozostałych częściach Węgier kalwinistom udało się 
wprawdzie opanować szerzący się antytrynitaryzm470, pozostała 
jednak konkurencja w postaci luteranów. W 1606 r., gdy trzeba 
było wymóc na cesarzu potwierdzenie niezależności kraju i swo-
bód religijnych, przez moment wydawało się, że ten antagonizm 
przeszkodzi w zbudowaniu wspólnego frontu. Większość lute-
ranów, których przywódcą był magnat Štefan Illésházy, chciała 
ogólnych gwarancji religijnych, ponieważ obawiała się, że ich 
interesom zagrozi niechęć cesarza wobec uprzywilejowania kal-
winizmu. Kalwińscy radykałowie zarzucali luteranom zbytnią 
uległość i obstawali przy wymienieniu nazwy wyznania helwec-
kiego w przywileju religijnym, o który walczyli protestanci471. 
 Najwyraźniej obawiali się luterańsko-katolickiego sojuszu, 
ponadto nie chcieli wspierać antytrynitarzy ogólnym zapisem 
o wolności religijnej.

Mimo napięć między protestanckimi stronnictwami – nie-
mających w państwie polsko-litewskim przekonujących analo-
gii – luteranie lojalnie wzięli udział w powstaniu z 1606 r., któ-
rego przywódcą był kalwinista Stefan Bocskay. Wielki sukces, 
jakim było zawarcie pokoju wiedeńskiego, przypada na ten sam 
moment, kiedy polscy protestanci po klęsce Zebrzydowskiego 
porzucili wszelką nadzieję. 

moją recenzję tegoż w: „Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance” 26, 1961, 
s. 243–250).

469 G. Bauhofer, Geschichte der evangelischen Kirche in Ungarn…, s. 73.
470 W. Toth, Trinitarianism Versus Antitrinitarianism in the Hungarian Reforma-

tion, „Church History” 13, 1944, s. 255–268.
471 G. Lencz, Der Aufstand Bocskays und der Wiener Friede. Eine kirchenhistori-

sche Studie, Debrecen 1917, s. 203.
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Co wynika jednak z czeskiego przykładu dla postawionego 
wyżej pytania o znaczenie podziałów w protestantyzmie dla 
upadku reformacji w Polsce?472 W Czechach podłoże było lepiej 
niż gdziekolwiek indziej przygotowane do porozumienia pro-
testantów. Dominacja konserwatywnej tradycji utrakwistycznej 
długo zabezpieczała kraj przed wpływami szwajcarskimi. Najwy-
raźniej idee Zwingliego nie były recypowane, a gminy kalwiń-
skie pojawiły się dopiero pod koniec XVI w. Antytrynitarze byli 
osamotnieni. Wydawało się więc, że w Czechach możliwe będzie 
odnowienie dziedzictwa utrakwistycznego w duchu surowego 
luteranizmu. 

Na centralnych obszarach Korony czeskiej sytuacja była więc 
jasna, czego nie da się powiedzieć o Morawach. Jeszcze przed 
reformacją tutejszy obóz utrakwistyczny uległ rozdrobnieniu 
wskutek działalności Jednoty czeskobraterskiej, wywodzącej się 
właśnie z Moraw. Przyczyniło się to do rozwoju bardzo różnych 
wspólnot protestanckich. W 1526 r. na synodzie utrakwistycznym 
w Austerlitz okazało się, że ujęcie Eucharystii, będące pozostało-
ścią z czasów husyckich, było bardzo bliskie naukom Zwingliego. 
W 1528 r. w morawskim dobrach Vyškov powstała gmina, która 
w miejscowości Habrovany zaczęła wyznawać tę naukę. W tym 
samym czasie uchodźcy z Niemiec zaczęli zakładać pierwsze 
osady huterytów: morawskie mateczniki anabaptyzmu.

Poważną przeszkodą na drodze do zjednoczenia protestanty-
zmu były jednak nie tego rodzaju marginalne grupy, niemające 
prawie wcale zwolenników wśród stanów, ale raczej bracia cze-
scy. Ich odrębna tradycja wyznaniowa sprawiała, że dla prawnego 
zabezpieczenia nowej wiary (stanowiącego główny cel stanów 
czeskich) nie wystarczała królewska akceptacja Confessio Augu-
stana i pozwolenie na utworzenie luterańskiego konsystorza, 
choć właśnie te postulaty zawarte zostały w suplice do Maksymi-
liana II z 8 maja 1571 r. Komisja sejmowa podjęła się w 1575 r. 

472 Literatura poświęcona historii reformacji w Czechach jest bardzo obszerna. 
Zob. np.: B. Czerwenka, Geschichte der Evangelischen Kirche in Böhmen, t. 1–2, 
Bielefeld–Leipzig 1870; F. Hrejsa, Dějiny křestanstvi v Československu, t. 4–6, Praha 
1948–1950 (Spisy Husovy Československé Fakulty Bohoslovecké, A, t. 6, 9, 14); 
R. Řičan, Das Reich Gottes in den böhmischen Ländern, Stuttgart 1957; F.G. Hey-
mann, The Hussite Utraquist Church in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, „Archiv 
für Reformationsgeschichte” 52, 1961, s. 1–16.
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zadania wypracowania wyznaniowego porozumienia między 
dwiema – póki co najważniejszymi – grupami protestanckimi. 
Jej dziełem było połączenie elementów z pism luteranów i braci 
czeskich w Confessio Bohemica473. 

Było to imponujące osiągnięcie w epoce dogmatycznej pedan-
terii, często przeszkadzającej w zjednoczeniu nawet bardzo 
podobnych wspólnot. Na sejmie w 1575 r. katolicy i utrakwiści 
stanowili zaledwie jedną szóstą arystokracji [stanu panów, Her-
renstand – red.] oraz jedną siódmą stanu rycerskiego474. Teraz 
większość stanów miała więc wspólną platformę, umożliwiającą 
im obronę interesów religijnych. Nawet bez ofi cjalnej koncesji 
religijnej stany uważały swoją confessio za dokument będący 
nową podstawą czeskiej autonomii.

W Czechach przezwyciężenie barier między protestantami 
wzmocniło ruch reformacyjny. Nie wymagało to jednak, co 
pokazują późniejsze wydarzenia, dogmatycznej jednorodności. 
Właśnie na początku XVII w., gdy rozpoczęła się decydująca 
konfrontacja z katolickim władcą, umocnił się w Czechach kal-
winizm. W 1609 r. powstało jedyne czeskie wyznanie wiary, które 
można określić mianem kalwińskiego475. W tym samym roku 
cesarz zagwarantował swobodę wyznania w liście majestatycz-
nym, który był wielkim sukcesem stanów. W 1619 r. kalwinista 
Fryderyk V został wybrany królem czeskim – dzięki wzrostowi 
znaczenia nurtu kalwińskiego w kraju. W okresie triumfu refor-
macji, w latach 1618–1620, trudno mówić o jedności protestan-
tów, był to raczej czas tarć między luteranami a kalwinistami.

Porównując sytuację w państwie polsko-litewskim z przebie-
giem wydarzeń na Węgrzech i w Czech, można chyba wyciągnąć 
wniosek, że wpływ protestanckich podziałów na losy polskiej 
reformacji był dotąd przeceniany. Nie tutaj leży rozwiązanie 
zagadki, dlaczego protestantom nie udało się w latach sześć-
dziesiątych pozyskać szlacheckiej większości i z jakiego powodu 
nie zdołali nawet utrzymać się jako silna mniejszość. Przejdźmy 
zatem do innych kwestii wymienianych jako powód osłabienia 
sił protestanckich w Królestwie Polskim.

473 F. Hrejsa, Česka konfesse, Praha 1912.
474 J.Th. Müller, Geschichte der Böhmischen Brüder..., t. 2, s. 437.
475 G. Lösche, Luther, Melanchthon, Calvin..., s. 207.



211

Szlachta i regiony

Antagonizmy społeczne w obozie protestanckim

Na lata 1550–1565, w których polska reformacja odniosła 
największe zwycięstwa, przypada również rozkwit ruchu egze-
kucyjnego, organizowanego przez szlachtę z poparciem króla 
i zmuszającego magnatów do istotnych ustępstw. W konfl ikcie, 
który zaprezentowano wyżej, omawiając sytuację w Małopolsce, 
starły się ze sobą akurat te dwie grupy – stanowiące pospołu wyż-
szą warstwę szlachecką i będące ostoją protestantyzmu na tere-
nach wiejskich. Antagonizmy stanowe były więc zarazem kon-
fl iktem wewnątrz obozu protestanckiego. Często podkreślano, 
że w dużym stopniu właśnie te rozdźwięki okazały się wielce 
pomocne dla katolicyzmu w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. 
Bodajże najdalej idące sformułowanie tej tezy brzmi: „Nic prócz 
sekciarstwa nie zaszkodziło rozwojowi polskiego protestantyzmu 
bardziej niż to połączenie kwestii kościelnej z politycznymi i spo-
łecznymi postulatami szlachty”476. Czy rzeczywiście tak było?

Bardzo wyraźnie widać, że mniej więcej po 1560 r., gdy w izbie
poselskiej trybuni wywodzący się ze średniej warstwy szlacheckiej 
domagali się przeprowadzenia egzekucji, w senacie doszło do 
złagodzenia napięć między biskupami a wielmożami protestanc-
kimi477. Po sukcesach szlachty w 1562/1563 i 1563/1564 sejm 
w 1565 r. pokazał, że senatorzy, niezależnie od wyznania, stracili
już ochotę na popieranie żądań szlachty zmierzających do daleko 
idącej sekularyzacji majątku kościelnego oraz zniesienia dziesię-
ciny. Przekonał ich argument zręcznie wykorzystywany przez ducho-
wieństwo: gdy szlachta pozbawi kler władzy, wówczas rozprawi się 
też z kolejnym, już osłabionym przeciwnikiem, czyli magnaterią478. 

Magnaci byli nawet gotowi przyznać Kościołowi wypłatę 
zaległej dziesięciny, jeśli ten zgodzi się współfi nansować wojnę 

476 P. Karge, Kurbrandenburg und Polen 1548–1568, „Forschungen zur branden-
burgisch-preußischen Geschichte” 11, 1898, nr 1, s. 109; zob. też Th. Wotschke, 
Geschichte der Reformation..., s. 176: „Nieszczęsny antagonizm, który doprowadził 
do wytworzenia się konfl iktu między szlachtą a senatem, tak bardzo ograniczył 
reformację, podciął jej nogi w samym środku zwycięskiego pochodu”. Najwięcej 
uwagi poświęca temu problemowi N. Ljubovič, Načalo...

477 N. Ljubovič, Načalo..., s. 209–210. Na sejmie w 1559 r. senatorowie ostrzegli 
posłów przed dalszym forsowaniem żądań egzekucyjnych: „Si, inquiunt, urgebitis, 
nos conspirabimus contra vos cum sacerdotibus, sinite hanc rem”; Jan Łużeński do 
pastorów zuryskich, 3 II 1559, w: Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., nr 165a.

478 Zob. N. Ljubovič, Načalo..., s. 43–44, 85, 94.
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o Infl anty. Wśród delegatów senatu, którzy w tym duchu per-
traktowali z izbą poselską, byli również protestanci, na przykład 
kalwinista Jan Firlej i luteranin Jan Tomicki479. Chcąc w przyszło-
ści zapewnić sobie wpływy z dziesięciny, kler musiał odzyskać 
zawieszoną w 1563 r. świecką egzekucję wyroków ferowanych 
przez sądy duchowne. Jedynie czterech senatorów przeciwsta-
wiło się temu żądaniu. Zupełnie inaczej zachowali się posłowie, 
którzy próbowali uzyskać potwierdzenie zawieszenia. W depu-
tacji senackiej nawołującej do umiaru w tej kwestii znalazł się 
obok trzech katolików również jeden protestant480. W 1566 r. 
propozycja kilku senatorów chcących zastawić ziemie klasz-
torne dla pozyskania pieniędzy na żołd spotkała się z prote-
stem większości pozostałych członków izby – nie tylko duchow-
nych. Magnaci woleli sięgnąć do własnej kieszeni niż na nowo 
rozniecić zapał egzekucji481.

Układ, który się tymczasem wytworzył, nie zmienił się aż 
do śmierci Zygmunta Augusta. Na sejmie w 1572 r., ostatnim 
za panowania tego króla, 40 świeckich senatorów poparło kler 
w kwestii dziesięciny. Zaledwie 9 zgodziło się z posłami. To wła-
śnie protestanccy senatorowie z Litwy wezwali władcę, by nie 
umniejszał niczyich praw, także katolickiego duchowieństwa482.

Magnaci, w tym również protestanccy, zdecydowanie opie-
rali się atakowi na pozycje kościelne, można jednak wątpić, czy 
w istotny sposób zmieniło to bieg spraw. Po pierwsze, ducho-
wieństwo, choć miało poparcie nawet ze strony katolickich wiel-
możów, nie uzyskało ani wypłat zaległej dziesięciny, ani egzekucji 
wyroków sądu kościelnego przez starostę. Opór protestanckich 
posłów, popierany przez niejednego katolika, wystarczył, aby te 
projekty upadły. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę okoliczność, 
której poświęcono więcej miejsca w następnym rozdziale: postu-
lat sekularyzacji majątku kościelnego niekoniecznie zostałby 
spełniony, nawet gdyby poparli go świeccy senatorowie. Opi-
nia biskupów – w czasie, gdy Kościół katolicki nie był już tak 
łatwym przeciwnikiem jak jeszcze kilka lat wcześniej – byłaby tu 
w każdym razie jednoznacznie negatywna, a bez ich udziału nie 

479 Tamże, s. 78–79.
480 Tamże, s. 81; Commendone, Listy, t. 2, s. 140 (1 IV 1565).
481 N. Ljubovič, Načalo..., s. 144.
482 Tamże, s. 205.
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można było podjąć wiążącej decyzji. Wreszcie, na jakiej podsta-
wie można przypuszczać, że Zygmunt August naprawdę byłby 
skłonny odebrać klerowi materialną podstawę jego egzystencji? 

Jeśli więc spora część protestanckich senatorów również 
w kwestii Kościoła zwróciła się przeciwko swoim współwyznaw-
com z izby poselskiej, to doprowadziło to jedynie do upadku 
projektów, które i tak nie miały wielkiej szansy powodzenia. 
Właściwe skutki antagonizmu stały się widoczne dopiero w okre-
sie dwóch pierwszych bezkrólewi. Fakt, że protestanci niedosta-
tecznie wykorzystali ogromną szansę, jaka pojawiła się przed 
nimi w latach 1572–1575, wynika w dużym stopniu z tego, że za 
panowania Zygmunta Augusta nie uformowali szlacheckiego 
stronnictwa politycznego, dla którego wspólna sprawa byłaby 
ważniejsza niż sprzeczne interesy obu grup społecznych. Zamiast 
tego przy okazji elekcji okazało się, że szlachta i magnaci kierują 
się raczej motywacją stanową niż religijną.

Należałoby się również zastanowić, w jakim stopniu napięcia 
społeczne przyczyniły się do rekonwersji w kręgach magnackich. 
Pod koniec 1564 r. nuncjusz Giovanni Francesco Commendone 
szacował, że dwie trzecie wojewodów oraz większość kasztela-
nów jest heretykami483. Jedna z ówczesnych klasyfi kacji wyróż-
nia wśród świeckich senatorów sprawujących urząd w 1569 r. 
55  katolików, 58 protestantów i 2 prawosławnych484. W tym 
okresie coraz więcej wielmożów odchodziło od protestanty-
zmu, co powodowało nieustanny spadek liczby protestanckich 
senatorów. W 1582 r. nuncjusz Albert Bolognetti stwierdził, że 
polscy członkowie senatu – z wyjątkiem wojewody poznańskiego 
Stanisława Górki – są katolikami. Jedynie wśród Litwinów nadal 
dominują heretycy485. Ponieważ Stefan Batory nie chciał drażnić 
dysydentów otwartą dyskryminacją, obraz naszkicowany przez 

483 Commendone, Listy, t. 1, s. 245 (10 XII 1564). Prawdopodobnie z powodu 
antyklerykalnej postawy wielu protestanckich wielmożów następca Commendone, 
nieznający jeszcze dobrze kraju nuncjusz Juliusz Ruggieri stwierdził, że katolickie 
jest trzy czwarte senatu; zob. Relacye nuncyuszów..., t. 2, s. 160.

484 Notatki znalezione w wiedeńskim archiwum Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
referuje J. Szujski w: Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 r., wyd. J. Szuj-
ski, Kraków 1872 (Scriptores rerum Polonicarum, 1), s. 154–155; H. Merczyng, 
Zbory..., s. 138–139. Błędne dane podaje K. Cichocki, Alloquiorum Osiecensium..., 
s. 83, pomijając biskupów, w 1570 r. było zaledwie 1–2 senatorów katolickich.

485 Monumenta Poloniae Vaticana..., t. 5, s. 680. Chronologiczną statystykę 
wyznaniową senatorów zob. H. Merczyng, Zbory..., s. 19.
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Bolognettiego był przede wszystkim wynikiem postępującego 
odwrotu magnaterii od nowych Kościołów. 

W związku z sukcesami, jakie kontrreformacja odniosła wśród 
magnatów486 – zdecydowanie większymi niż wśród szlachty – nie 
da się bodaj w żadnym wypadku wykazać, że dany wielmoża 
odszedł od protestantyzmu dlatego, że ruch egzekucyjny z prote-
stantami na czele stał się dla niego przyczyną zmartwień i irytacji. 
Przypuszczenia tego rodzaju można by łączyć z osobą hetmana 
wielkiego koronnego i wojewody ruskiego Mikołaja Sieniaw-
skiego, który w 1564 r. powrócił do starego Kościoła, czyniąc 
to właśnie wtedy, gdy warszawska rewizja nadań odebrała mu 
więcej ziemi niż jakiemukolwiek innemu ruskiemu magnatowi487. 
Jednak akurat w przypadku Sieniawskiego można zakładać, że 
później ponownie stał się protestantem488. Inni protestanci, 
którzy najwięcej utracili w wyniku rewizji w 1563/1564 r., pozo-
stali przy swojej wierze: Andrzej i Stanisław Górkowie, Rafał 
Leszczyński i Marcin Zborowski. Mikołaj Mielecki wrócił do 
katolicyzmu dopiero w 1574/1575 r., ale wcześniej, w okresie 
pierwszego interregnum popierał jeszcze luterańskiego kandy-
data na tron polski489. Ponadto pierwsze sukcesy kontrreformacja 
odnosiła w Wielkopolsce, a ośrodkiem ruchu egzekucyjnego była 
Małopolska490. 

Niemniej można założyć, że spadek nastrojów antyklerykal-
nych wśród magnaterii przygotował pole dla działań Kościoła 
katolickiego, który z dużą zręcznością potrafi ł zabiegać o umysły 
wielmożów, zwłaszcza te młode i chłonne. Ponadto, po pierw-
szych udanych nawróceniach pod koniec panowania Zygmunta 
Augusta, zaostrzający się antagonizm stanowy przyspieszył dalsze 
rekonwersje. Mogła to być jedna z przyczyn sprawiających, że 
powrót arystokracji do Kościoła katolickiego – proces dostrze-
galny we wszystkich państwach europejskich rządzonych przez 

486 Brakuje na razie opracowania zestawiającego i interpretującego rekonwersje 
magnatów.

487 A. Dembińska, Polityczna walka..., s. 165; Commendone, Listy, t. 1, s. 204 
(7 X 1564).

488 Zob. wyżej, s. 82–83. 
489 Zob. A. Dembińska, Polityczna walka..., s. 144–176. Na temat rekonwersji 

Mieleckiego zob. W. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka..., s. 153.
490 Na temat rekonwersji w Wielkopolsce zob. W. Zakrzewski, Po ucieczce Hen-

ryka..., s. 84.
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katolickiego władcę – przebiegał w Polsce szybciej niż w innych 
krajach, a zwłaszcza niż w Czechach i na Węgrzech, gdzie 
w XVI w. doszło do podobnych, burzliwych konfl iktów między 
arystokracją a szlachtą.

Jeszcze ważniejszą przyczyną mogło być jednak to, że 
w Polsce, inaczej niż w pozostałych krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej, z protestantyzmem nie wiązały magnatów ważne 
interesy. Antagonizm szlachty i władcy – którym zajmiemy się 
bliżej w czwartym rozdziale – nie był w Polsce aż tak ostry, 
a tym samym w mniejszym stopniu sprzyjał konsolidacji szlachty 
z pominięciem sporów wewnętrznych. Magnateria dążyła raczej 
do sojuszu z Koroną, a tarcia ze szlachtą były zaledwie jednym 
z wielu czynników. Gdy Zygmunt III Waza zaczął na najważniej-
szych urzędach w państwie osadzać wyłącznie katolików, wśród 
protestanckich wielmożów (i tak stanowiących wówczas skromną 
mniejszość) niewielu miało skrupuły przed poświęceniem wiary 
dla kariery i zawarciem z królem sojuszu pozwalającego uzyskać 
większą władzę. Ta ostatnia fala magnackich rekonwersji wyni-
kała więc głównie z ogólnoeuropejskiej tendencji, która w Polsce 
jedynie szczególnie wcześnie się uwidoczniła – mianowicie, że 
magnaci chcący zachować lub poprawić swą pozycję zależni byli 
od przychylności monarchy.

Pozostaje zbadać, jaką rolę magnaci i średnia szlachta odgry-
wali w życiu protestanckiej wspólnoty. Przegląd różnych dzielnic 
państwa Jagiellonów pokazał, że obok kaznodziejów najczęściej 
to właśnie magnaci w największym stopniu przyczyniali się do 
budowy protestanckiej struktury kościelnej: w Wielkopolsce, na 
Litwie, a także na Rusi Czerwonej, mimo wszelkich napięć między 
szlachtą a wielmożami, synody odbywały się w zamkach magnatów.

Pierwszym wyjątkiem są Prusy Królewskie, gdzie w ogóle nie 
rozwinęła się instytucja synodu. Jako jedną z przyczyn tego stanu 
rzeczy, ważniejszą nawet niż konfl ikty społeczne i polityczne 
między szlachtą a członkami Rady Pruskiej, wymienić trzeba 
antagonizm językowy. Luterańscy wielmoże, mówiący głównie 
po niemiecku, nie poradzili sobie z zadaniem utorowania drogi 
dla polskojęzycznej struktury kościelnej, choć była ona masom 
szlacheckim w Prusach Królewskich niezbędna491.

491 Zob. wyżej, s. 144 n.
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Szczególne miejsce zajmuje również Małopolska, gdzie struk-
tura kościelna i synodalna wyrosła ze współpracy kaznodziejów 
z przywódcami szlacheckimi. Pojawiły się przypuszczenia, że 
brak silnego autorytetu magnackiego w młodym małopolskim 
Kościele kalwińskim przyczynił się do secesji antytrynitarzy492. 
Wiodąca dzielnica królestwa niedługo odgrywała swą szczególną 
rolę, ponieważ już w 1558 r. Jan Boner rozpoczął epokę silniej-
szego udziału magnaterii w życiu małopolskiego protestantyzmu. 
W 1564 r., gdy antytrynitarze ostatecznie poszli swoją drogą, 
dwaj najbogatsi wielmoże, Jan Firlej i Stanisław Myszkowski, 
stali się niezaprzeczalnymi świeckimi przywódcami kalwinizmu 
w Małopolsce493. 

Aby nie upraszczać zanadto analizy powiązań kwestii stano-
wych i społecznych, trzeba pokreślić, że właśnie w szczytowym 
momencie ruchu egzekucyjnego tenże region, w którym szlachta 
miała najsilniejszą pozycję polityczną, dopasował się do ogólno-
europejskiego wzorca, od którego dotychczas odbiegał. W kra-
jach, gdzie władca nie był najważniejszym świeckim Kościoła 
protestanckiego, zazwyczaj to arystokraci stawali się przywód-
cami protestantów. Średnia i niższa szlachta protestancka mimo 
wszelkich antagonizmów społecznych była zadowolona, że jej 
Kościół reprezentują ludzie, którzy dzięki posiadanemu mająt-
kowi i władzy byli w stanie dobrze służyć sprawie wspólnoty494. 

Aż do XVII w., dopóki wielcy panowie, jak Leszczyńscy 
w Wielkopolsce, Gorajscy w Małopolsce oraz birżańska linia 
Radziwiłłów na Litwie, odgrywali przywódcze role w prote-
stanckich strukturach kościelnych, chętnie im się podporząd-
kowywano. Prawdopodobnie kalwińska szlachta Małopolski, 
gdzie grono najznamienitszych magnatów najwcześniej wróciło 
do katolicyzmu, nie była zadowolona ze swej samodzielności. 
Niemniej zmiany, choć niepożądane, dały szlachcie, która teraz 
– z nielicznymi wyjątkami zwłaszcza na Litwie i w Wielkopolsce 
– reprezentowała protestantyzm, możliwość połączenia dobra 

492 Zob. wyżej, s. 63 n.
493 Zob. wyżej, s. 68 n.
494 Zob. R.M. Kingdon, The Political Resistance of the Calvinists in France and 

the Low Countries, „Church History” 27, 1958, s. 220–233, który za główne czynniki 
działalności politycznej zachodnioeuropejskiego kalwinizmu uważa synody, arysto-
kratyczne przywództwo oraz teorię o udziale „niższych magistratów” we władzy.
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religii z interesami swego stanu bez groźby, że (jak w ruchu 
egzekucyjnym) oznaczałoby to niezgodę we własnym Kościele. 
Zwłaszcza w Małopolsce i północnej części Rusi Koronnej pro-
testanci stanowili główną siłę rokoszu z 1606/1607 r. Szlachta 
zwróciła się wówczas przeciwko królowi Zygmuntowi III i jego 
magnackim poplecznikom, którzy zdawali się dążyć do umniej-
szenia przywilejów politycznych ogółu szlachty, a także praw 
dysydentów. Zarazem jednak to właśnie fakt, że przytłacza-
jąca większość magnatów całą swoją potęgą poparła monarchę 
sprawił, że rokosz, który mógł uskrzydlić polski protestantyzm, 
zakończył się fi askiem. 

Dokładniejsze zbadanie postawionego problemu ukazuje 
więc bardziej skomplikowany obraz, trudny do ujęcia w prostej 
formule. Stwierdziliśmy, że faktycznie zmniejszenie magnackiego 
poparcia, a w coraz większym stopniu również przechodzenie 
wielmożów do obozu katolickiego, w istotny sposób osłabiło siły 
protestantyzmu. Niemniej trzeba pamiętać, że procesu tego nie 
da się wyjaśnić wyłącznie konfl iktem społecznym między szlachtą 
a magnatami. Chcąc zrozumieć postawę magnatów, trzeba wziąć 
pod uwagę również ich stosunek do katolickiego kleru i króla. Te 
wątki podejmiemy w dwu ostatnich rozdziałach niniejszej pracy.

Przede wszystkim cele materialne?

Włoch Lelio Sozzini napisał w 1558 r. w liście do Kalwina, że 
szczere starania małej grupy o ustanowienie królestwa Chrystusa 
są w Polsce i na Litwie dyskredytowane przez większość bogaczy, 
którzy albo chcą wyswobodzić się spod wszelkiej dyscypliny, albo 
sądzą, że majątek jest ważniejszy niż religia495.

Często powtarzano zarzut, że polska szlachta pod przykrywką 
reformacji dążyła jedynie do uzyskania korzyści materialnych 
– zniesienia dziesięciny i zmniejszenia ciężarów podatkowych 
dzięki sekularyzacji majątku kościelnego. Łączono tę tezę z przy-
puszczeniem, że idee protestanckie przybrały tu spłyconą formę 
programu antyklerykalnego496. Według niektórych badaczy miało 

495 Corpus Reformatorum..., t. 45, kol. 604.
496 Zob. m.in. W. Altmann, Ein Wort über den Verfall der Reformation in Polen, 

Erfurt–Leipzig 1861; K. v. Kurnatowski, Die Ursachen des Verfalls der Reforma-
tion in Polen, „Baltische Monatsschrift” 59, 1905, s. 212–221; E. Bursche, Czynniki 
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to ten skutek, że zawieszenie egzekucji kościelnych wyroków 
przeciwko niepłacącym dziesięciny – do czego faktycznie doszło 
po ustaniu świeckiej egzekucji w 1563 r. – oznaczało spełnienie 
głównego postulatu i odebrało reformacji rozmach497.

W twierdzeniu, że reformacja w Polsce i na Litwie często 
była przede wszystkim walką o władzę z duchowieństwem, jest 
wiele słuszności. Niemniej było wiele istotnych zjawisk, których 
ta formuła nie wyjaśnia. Po pierwsze, ruch protestancki połą-
czył się ściślej z programem antyklerykalnym dopiero 10 lat po 
rozpoczęciu. Po drugie, aż do początku XVII w., czyli długo po 
tymczasowym uregulowaniu kwestii dziesięciny i upadku nie-
realnego projektu sekularyzacji, spora część szlachty pozostała 
protestancka: w niektórych częściach Małopolski mogła to być 
połowa średniej szlachty, na północy Rusi Koronnej i na nie-
których obszarach Litwy – jeszcze więcej. Trzeba więc założyć, 
że niezależnie od świeckich motywów, które przyświecały ojcom 
przystępującym do reformacji, ich synowie wzrastali w duchu 
protestanckim, którego nie można sprowadzić wyłącznie do 
motywacji materialnej. Wielu pozostało protestantami, nawet 
jeśli raczej szkodziło to ich karierze niż w niej pomagało.

Zanim podniesie się zarzut powierzchowności trzeba się 
wreszcie zastanowić, dlaczego ów często faktycznie świecki spór 
szlachty z klerem katolickim odegrał w Polsce o tyleż większą 
rolę niż w innych krajach, gdzie również pojawiła się reformacja 
i ruch protestancki także łączył cele kościelne ze stanowymi, choć 
tam kruszono kopie o inne sprawy niż w Polsce. Zagadnieniom, 
które na razie pozostają niejasne, przyjrzymy się w dalszej czę-
ści książki z innej perspektywy. Zobaczymy, że początkowo tak 
radykalny antyklerykalizm był w Polsce tylko jednym ze zjawisk 
składających się na szczególną grę sił szlachty, kleru i króla.

wyjaśniające bieg reformacji w Polsce, „Głos Ewangelicki” 12, 1932, nr 21, s. 2–4, 
nr 22, s. 3 n., nr 23, s. 3–5.

497 Zob. np. M. Wajsblum, O wyznaniowym obliczu..., s. 77–96; J. Tazbir, Refor-
macja a problem chłopski..., s. 51. 
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Rozdział III

Szlachta i duchowieństwo

1. Wyjątkowe znaczenie antyklerykalizmu 
dla polskiej reformacji 

Pogląd, że Kościół zachodni wymaga gruntownej reformy 
nasuwał się w późnym średniowieczu tej części chrześcijan, która 
nie potrafi ła pogodzić się z panującymi w nim stosunkami. Nie-
zadowolenie było zarazem wyrazem niechęci wobec charakte-
rystycznego dla tej epoki spłycenia religijności chrześcijańskiej. 
Gdy zaś dochodziło do formułowania konkretnych zarzutów, 
piętnowano przede wszystkim naganne obyczaje duchowieństwa: 
żądzę władzy, chciwość i rozpustę. Również Erazm z Rotterdamu 
uznał odnowę obyczajów za kwestię o największym znaczeniu 
dla postawy chrześcijańskiej, wyrażając w ten sposób zapewne 
poglądy większości krytycznie nastawionych wiernych. Wydawało 
się, że właśnie w ten sposób uda się odnowić Kościół.

Marcin Luter uczynił coś, co wykraczało poza humanistyczne 
ramy ówczesnej duchowości. Zgorszenie szerzone przez Kościół 
uznał nie za zagrożenie dla dobrych obyczajów jednostek, któ-
rych obrazą jest demoralizacja kleru, lecz za opresję wiernych, 
pozbawionych przez Kościół szansy na zbawienie. Wychodząc 
z takiego, głęboko religijnego punktu widzenia, niejako na 
nowo odkrył wynaturzenie papiestwa i jego sług, które przecież 
już wcześniej stało się przyczyną wielu skarg – przedstawił je 
jako wynik grzechu przeciwko wierze i przesłaniu Chrystusa. 
W efekcie, zamiast relatywizować widoczne z zewnątrz uchybie-
nia Kościoła, znalazł głębsze uzasadnienie dla powszechnie sta-
wianych zarzutów. Sytuacja, która dotąd była jedynie obiektem 
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ogólnego rozgoryczenia, teraz objawiła się jako element kryzysu 
chrześcijaństwa jako takiego, wzbudzając emocje o niespodzie-
wanej sile.

Od początku było bardzo prawdopodobne, że reformatorska 
krytyka istniejącego Kościoła zostanie przez wielu przyjęta nie 
razem z teologicznym uzasadnieniem danym przez Lutra, ale 
jedynie jako program walki ze stanem duchownym, w której 
stawką są władza i majątek. Spłycenie groziło ideom reformatora 
przede wszystkim w tych krajach, gdzie nie pojawiły się wcześniej 
większe ruchy religijne ani dyskusje teologiczne i gdzie w czasach 
Lutra wystąpiły wprawdzie negatywne zjawiska w Kościele oraz 
napięcia między klerem a świeckim, trudno byłoby jednak mówić 
o kryzysie duchowości wśród wiernych1.

Do takich krajów zaliczyć można Polskę, gdzie oddziaływanie 
husytyzmu, przez jakiś czas dosyć silne, pozostało jednak epi-
zodem. Jeśli reformacja przybrała tu, wyraźniej niż w jakimkol-
wiek innym kraju, raczej charakter świeckiego konfl iktu między 
szlachtą a klerem, to dla wyjaśnienia takiego stanu rzeczy nie 
wystarczy często powtarzane stwierdzenie, że Polacy nie wykazali 
się dostatecznym zrozumieniem idei reformacyjnych. Istotniejsze 
wydaje się, że w krajach o porównywalnej strukturze i stosun-
kach społecznych do tego rodzaju konfl iktów nie doszło. Mam 
nadzieję, że poniższe zestawienie, choć z konieczności skrótowe, 
pozwoli udowodnić tę tezę.

W Czechach duchowieństwo katolickie było w momencie 
wybuchu reformacji już osłabione. Wielkie sukcesy utrakwistów, 
którym po ciężkich bojach udało się obronić swoje pozycje, 
zniechęciły większość Czechów do Rzymu. Urząd arcybiskupa 
praskiego pozostawał przez 140 lat (do 1561 r.) nieobsadzony, 
a wojny husyckie sprawiły, że prałaci utracili miejsce i głos na 
sejmie. Ich interesy reprezentował na tym forum do 1627 r. król. 
Tylko na Morawach biskup ołomuniecki, a także przeorowie i pra-
łaci dysponowali wspólnie z miastami jednym głosem kurialnym2.

1 H. Schöffl er, Die Anfänge des Puritanismus. Versuch einer Deutung der engli-
schen Reformation, Leipzig 1932 (Kölner Anglistische Arbeiten, 14), s. 40–48, 175, 
uznał Anglię Henryka VIII za kraj, który uniknął kryzysu duchowości chrześcijań-
skiej. Określenie to można odnieść również do innych państw.

2 E.C. Hellbling, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. Ein 
Lehrbuch für Studierende, Wien 1956 (Rechts- und Staatswissenschaften, 13), s. 173 n.
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W centralnej części Korony czeskiej, gdzie zapadały naj-
ważniejsze decyzje polityczne, rozwój reformacji jeszcze bar-
dziej pogorszył sytuację duchowieństwa. Zwłaszcza na tere-
nach północnych, gdzie dotychczas wielu Niemców dochowało 
wierności Kościołowi katolickiemu (chcąc zdystansować się od 
czeskiego husytyzmu), teraz szybko rozprzestrzeniał się lutera-
nizm. Odmowy płacenia dziesięciny sprawiły, że duchowieństwo 
i klasztory ubożały. Praskiej kapitule, od stu lat będącej najwięk-
szą podporą Kościoła rzymskokatolickiego, pozostały jedynie 
szczupłe prebendy.

W takiej sytuacji nurt luterański, powoli zyskujący przewagę 
w obozie utrakwistycznym, nie miał okazji do wykorzystania 
instytucjonalnego osłabienia starego Kościoła. Najpilniejsza była 
obrona przed Ferdynandem I. Polityczny program reformacji – 
który omówię dokładniej w następnym rozdziale – zawierał więc 
postulat obrony swobód stanowych przed władzą monarszą, nie 
chodziło w nim o zmianę układu sił między stanami świeckimi 
a duchowieństwem3.

Na Węgrzech, którym przyjrzymy się teraz, klęska 1526 r. 
znacząco osłabiła pozycję kleru. Pod Mohaczem zginął prymas 
i sześciu biskupów, czyli większa część episkopatu. Kuria Rzym-
ska ociągała się z obsadą wakatów, żądając wniesienia opłat, 
które w obliczu skurczonych dochodów okazały się zbyt wysokie. 
W tej sytuacji świeccy magnaci zagarnęli szereg biskupstw, uza-
sadniając to koniecznością sfi nansowania obrony przed Turkami4. 

Słabość kleru i nieformalna sekularyzacja znacząco przy-
czyniły się do tego, że szlachta węgierska, zwłaszcza na wła-
danych przez Habsburga Ferdynanda I terenach zachodnich 
i północnych, około 1530 r. wyzbyła się niechęci wobec ruchu 
reformacyjnego, którą do 1526 r. tak głośno deklarowała. To nie 
przypadek, że niemal wszyscy, którzy wzbogacili się na majątku 
biskupim, zostali protestantami. Peter Pérenyi, który zagarnął 
dobra należące do biskupstwa Egeru, był jednym z pierwszych 
magnatów otwarcie opowiadających się po stronie luteranizmu. 

3 Obraz procesów politycznych na ziemiach czeskich zaczerpnięto w niniejszej 
książce przede wszystkim z: E. Denis, Fin de l’indépendance bohême, t. 1–2, Paris 
1890. Dzieło to – mistrzowskie dokonanie historiografi i – jest pod pewnymi wzglę-
dami już przestarzałe, jednak jego najważniejsze tezy zachowały aktualność.

4 J. Mailáth, Die Religionswirren in Ungarn, t. 1, Regensburg 1845, s. 12 n.
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Hrabia Aleksy Thurzo traktował ziemie biskupa Nitry, których 
był administratorem, jak swoją własność, do tego stopnia, że 
zapisał je braciom w testamencie. Ponieważ w 1536 r. został 
wojewodą, czyli przedstawicielem katolickiego króla, zależało mu 
na zachowaniu przynajmniej poprawnych stosunków z Kościo-
łem. Nie było jednak żadnych wątpliwości co do jego luterań-
skich sympatii5.

Szlachta miała wprawdzie wielką ochotę na zniesienie dziesię-
ciny, a nawet na zagarnięcie dalszych dóbr kościelnych, zwłaszcza 
że w owym czasie na terytorium Węgier stacjonowały całe armie, 
które potrzebowały zaopatrzenia, w związku z czym zapanowała 
nadzwyczaj korzystna koniunktura na handel końmi, bydłem, 
owsem i innymi zbożami6. Niemniej wydaje się, że stany świeckie 
nie chciały w tej sprawie ryzykować konfl iktu, którego wynik 
był niepewny. Być może rozumiano, że trudno będzie przefor-
sować coś wbrew woli króla i biskupów zasiadających w wyższej 
izbie węgierskiego sejmu, a tym samym mających silną pozycję 
w parlamencie. Prawdopodobnie wielu znaczących magnatów 
wolało też po prostu nieofi cjalnie użytkować dobra kościelne 
i bynajmniej nie zależało im na ostatecznym rozstrzygnięciu 
kwestii własności.

W tym kontekście zrozumiałe staje się, że w latach pięćdzie-
siątych – czyli w czasie, gdy kształtowała się protestancka mniej-
szość, a siedmiogrodzkie stany konfi skowały dobra kościelne 
i wzbraniały się przed płaceniem dziesięciny7 – postawa sta-
nów świeckich na Węgrzech wobec Kościoła była nadzwyczaj 
ostrożna. W czerwcu 1556 r. potwierdzone zostały istniejące 
swobody i przywileje kościelne, a stany zgodziły się nawet na 
wnioskowane przez episkopat regulacje (czyniąc to powtór-
nie w styczniu 1559 r.) wymierzone w buntowniczych księży, 
pod warunkiem jednak takiej interpretacji tekstu, która nie 

5 Tamże, s. 8; F.A. Lampe, Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transy-
lvania, Utrecht 1728, s. 67.

6 O własności ziemskiej w XVI w. zob. A. Domanovszky, Zur Geschichte der 
Gutsherrschaft in Ungarn, w: Wirtschaft und Kultur (Festschrift Alfons Dopsch), Leip-
zig 1938, s. 460.

7 O debatach w związku z dziesięciną w Siedmiogrodzie (1558) zob. W. Bethlen, 
Historia de rebus Transsylvanicis, t. 1, wyd. 2, Hermannstadt 1782, s. 207; P. Bod, 
Historia Hungarorum Ecclesiastica, red. L.W.E. Rauwenhoff, t. 1, Leiden 1880, 
s. 181.
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obejmowała protestanckich kaznodziejów8. Protestanci nigdy nie 
domagali się likwidacji katolickich urzędów9. Dziesięcina na rzecz 
Kościoła, zatwierdzona w 1556 r., z reguły była płacona również 
przez protestantów10. W obliczu takich ustępstw ze strony szla-
checkiej większości protestanckiej gros biskupów rezygnowało 
z energicznego przeciwdziałania rozwojowi nowej wiary, mimo 
że nie chroniły jej przywileje religijne11. Na Węgrzech wykształcił 
się więc z czasem system wzajemnej tolerancji. 

Zarzewiem konfl iktu politycznego stało się dopiero stopniowe 
przekazywanie przez Habsburgów administracji krajowej w ręce 
episkopatu. W 1601 r. wśród dwudziestu członków rady królew-
skiej znalazło się zaledwie sześciu świeckich. Biskupami miano-
wano również osoby spoza warstwy szlacheckiej, ponieważ dwór 
potrzebował uległych wykonawców swojej polityki. Wzbudziło to 
protesty wśród szlachty. W czerwcu 1605 r. zażądano zniesienia 
izb, którym przewodniczyli biskupi, oraz zapewnienia, że w przy-
szłości król będzie mianował jedynie tylu biskupów, ile jest diece-
zji, a także gwarancji, że protestanci nie będą podlegali jurysdyk-
cji sądów duchownych. Sejm obradujący w Krupinie w listopadzie 
1605 r. zamienił umiarkowany postulat, aby biskupami mogli 
zostawać jedynie szlachcice, na ostrzej sformułowany: biskup nie 
może być członkiem rady królewskiej ani królewskiego orszaku12.

Zatem dopiero w odniesieniu do powstania Stefana Boc-
skaya, czyli późnej fazy węgierskiej reformacji, można mówić 
o silnych tendencjach antyklerykalnych. Właściwym motywem 
działania stanów świeckich było przeciwstawienie się poczyna-
niom władcy, który ograniczał węgierskie swobody. Antagonizm 
między szlachtą a klerem narodził się tylko dlatego, że cesarz 
wykorzystywał duchownych jako narzędzia swojej polityki13. 

8 M. Zsilinszky, A magyar országgyülések vallásügyi tárgyalasai a reformatiótól 
kezdve [Obrady sejmów węgierskich poświęcone kwestiom religijnym od czasu refor-
macji], t. 1: 1523–1608, Budapest 1880, s. 76–80.

9 M. Bucsay, Der Einfl uß der völkischen Eigenart und des völkischen Kultur-
standes auf die Konfessionsbildung in der Reformationsbildung in der Reformations-
geschichte Ungarns, „Leipziger Vierteljahrschrift für Südosteuropa” 4, 1940, s. 64.

10 G. Lencz, Der Aufstand..., s. 23.
11 J. Mailáth, Die Religionswirren in Ungarn..., t. 1, s. 13.
12 G. Lencz, Der Aufstand..., s. 128 n., 164 n.
13 Zob. list nuncjusza Giovanniego Ferreriego do kardynała Scipione Caffarelli-

-Borghese, 24 X 1605 oraz załącznik: De lo stato presente ecclesiastico et politico 
in Ungaria, w: Die Prager Nuntiatur des Giovanni Ferreri und Wiener Nuntiatur des 
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Jaką linię postępowania wobec kleru katolickiego wybrali 
protestanci francuscy? We Francji rozwój reformacji napotkał 
opór w postaci mocno rozgałęzionej, silnej struktury kościelnej, 
na którą składało się 10 arcybiskupstw, 82 biskupstwa i imponu-
jąca liczba klasztorów. W rękach duchowieństwa znajdowała się 
znacząca część gruntów, a dochody Kościoła były niewiele mniej-
sze niż dochody Korony. W epoce pustych kas państwowych 
bogactwo kleru musiało drażnić. Gdy w 1560 r. regentka Kata-
rzyna Medycejska pod presją złej sytuacji fi nansowej odnowiła 
zerwaną w 1484 r. tradycję Zgromadzenia Stanów Generalnych, 
mimowolnie dała hugenotom do ręki narzędzie pozwalające im 
na wykorzystanie powszechnej niechęci wobec duchowieństwa, 
i to akurat w momencie, gdy protestanci mogli pokusić się o pod-
jęcie szerzej zakrojonych działań dzięki rozbudowie struktury 
synodalnej.

8 listopada 1560 r. przed mieszczanami zebranymi w pary-
skim ratuszu w ramach przygotowań do Zgromadzenia Stanów 
Generalnych wystąpiła delegacja stołecznych protestantów, by 
przekazać remonstrancję, w której żądano m.in. zaprowadzenia 
porządku w Kościele. Postulowali, by Kościół znowu podlegał 
jurysdykcji królewskiej i utracił przywileje. Majątek kościelny 
miał zostać rozdzielony wśród biednych14. W „zeszycie skarg” 
z 15 marca 1561 r. stany prowincji paryskiej zażądały wydalenia 
biskupów z rady królewskiej. Podczas obrad Stanów Generalnych 
w Pontoise w sierpniu 1561 r. szlachta i stan trzeci opracowały 
projekt daleko idącej sekularyzacji, mającej na celu pokrycie 
defi cytu budżetowego. Przy tej samej okazji nie omieszkano rów-
nież podkreślić, że wedle tradycji to stany sprawują rządy w okre-
sie niepełnoletności króla, co pokazuje, że postulaty wymierzone 
w kler trzeba rozpatrywać w szerszym kontekście idei stanowej. 
Wezwanie do zaniechania prześladowań religijnych pokazuje, że 
hugenoci aktywnie działali w ramach opozycji stanowej15. 

Elita władzy zorientowała się jednak w odpowiednim momen-
cie, że Stany Generalne zaktywizowały siły zagrażające staremu 

Giacomo Serra (1603–1606), oprac. A.O. Meyer, Berlin 1913 (Nuntiaturberichte 
aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4/17), nr 595b.

14 L. Romier, Le royaume de Catherine de Médicis. La France à la veille des 
guerres de religion, t. 1, Paris 1922, s. 101.

15 P. van Dyke, The Estates of Pontoise, „Historical Review” 28, 1913, s. 472–495.
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porządkowi i przez następne 15 lat, czyli w kluczowym okresie 
francuskiej reformacji, nie dopuściła do ich obrad. Jak się zdaje, 
w tym czasie antyklerykalny nurt programu politycznego huge-
notów uległ znacznemu osłabieniu. Na plan pierwszy wysunęły 
się natomiast z całą mocą problemy wynikające z relacji między 
protestancką mniejszością a katolickim władcą. 

Wystarczy tylko wspomnieć, że niderlandzcy kalwiniści za praw-
dziwego przeciwnika politycznego uznawali nie miejscowe ducho-
wieństwo, ale decydentów hiszpańskiej sceny politycznej, a zwłasz-
cza Filipa II. Kler stawał się zagrożeniem tylko wówczas, gdy 
występował jako narzędzie tej polityki. Atakowanie całego stanu
duchownego postrzegano jako niekorzystne także dlatego, że 
wśród kleru również poszukiwano sojuszników w konfl ikcie z Hisz-
panią16. Rzeczywiście pewna część holenderskiego duchowieństwa 
zwróciła się przeciwko królowi. Byli to najczęściej opaci dużych 
klasztorów, które wiele straciły wskutek wprowadzenia nowego 
podziału na biskupstwa. Wprawdzie kalwiniści bez oporów konfi -
skowali mienie kościelne na terenach, gdzie uzyskali dominację, 
ale raczej nie było to wynikiem antyklerykalnej propagandy. 

Również w Górnej, Dolnej i Środkowej Austrii to właśnie 
monarcha – a nie stosunkowo słaby kler katolicki – był stroną 
w stuletnich zmaganiach o reformację. Ustalenie, jaką rolę 
konfl ikt z biskupami odegrał w walce o zwycięstwo reforma-
cji w monarchii Stuartów pozostaje dezyderatem badawczym. 
W źródłach nie brak świadectw takiego antagonizmu, nie wydaje 
się jednak, by jego znaczenie było decydujące. 

Na tak zarysowanym tle Polska jawi się jako przypadek wyjąt-
kowy, wyraźnie wyróżniający się spośród przywołanych powyżej 
państw. Wyłącznie w państwie Jagiellonów protestanci po deka-
dzie zdominowanej przez kwestie religijne ostatecznie odnaleźli 
się politycznie w ruchu szlacheckim, który za główny cel uznał nie 
obronę swych praw przed władzą monarszą, ale walkę z klerem 
katolickim. Ta wyjątkowa konstelacja pokazuje z jednej strony, 
że stosunki między szlachtą a Koroną nie były obciążone głębo-
kim i długotrwałym konfl iktem interesów, z drugiej zaś – łatwo 
znalazły się powody do sporu między szlachtą a klerem.

16 Zob. P.A.M. Geurts, De nederlandse opstand in de pamfl eten 1566–1584, Nim-
wegen–Utrecht 1956, s. 229–257: Opstand en religie.
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Polscy protestanci byli prowodyrami polityki, która po 1558 r. 
nosiła wyraźne znamiona antyklerykalizmu i do 1563 r. odnosili 
znaczące sukcesy w walce o interesy szlachty i idee reformacyjne. 
Jest to tym bardziej godne uwagi, że przecież dopiero budowali 
swój Kościół, zupełnie inaczej niż hugenoci, którzy w decydują-
cym momencie konfl iktu byli już wspólnotą dysponującą gęstą 
siecią zborów, pastorami wykształconymi w Genewie i strukturą 
synodalną. Później jednak polscy protestanci zaczęli zostawać 
w tyle. Przeanalizujemy, na ile wiązało się to ze szczególną kon-
fi guracją społeczno-polityczną, o której była mowa powyżej. 
Jakimi atutami dysponował polski antyklerykalizm? W którym 
momencie wyczerpał się dynamizm tego nurtu?

2. Porażki duchowieństwa

W XVI w. wyższe duchowieństwo katolickie w Polsce było 
instytucją o wyraźnie szlacheckim charakterze. Wedle potwier-
dzonej w 1505 r. uchwały sejmu z 1496 r. biskupi, prałaci i kano-
nicy musieli pochodzić z warstwy szlacheckiej. Wyjątek uczyniono 
jedynie dla osób posiadających stopnie akademickie, jednak ich 
liczba w kapitule katedralnej nie mogła przekraczać pięciu17.

W konstytucji Nihil novi z 1505 r. stwierdzono, nie bez pewnej 
dozy dramatyzmu, że regulacje te mają zapobiec społecznym kon-
fl iktom, które byłyby dla szlachty straszniejsze niż walka z prze-
ciwnikiem zewnętrznym. Niemniej nawet w sytuacji, gdy magnaci 
i szlachta stawali oko w oko z hierarchami kościelnymi wywodzą-
cymi się z ich własnej warstwy, bynajmniej nie dało się uniknąć 
tarć między stanami. Szlachta cieszyła się wprawdzie z tego, że 
intratne stanowiska kościelne zapewniały ich synom utrzyma-
nie, niemniej ci, którzy je otrzymywali, pod wieloma względami 
stawali się rywalami i antagonistami świeckich współbraci. 

Na polu ekonomicznym szlachta i duchowieństwo konku-
rowały przede wszystkim w produkcji zboża i hodowli bydła, 
na które w XVI w. panowała doskonała koniunktura. Pozycję 
Kościoła w tym współzawodnictwie wzmacniało posiadanie 

17 Volumina legum, t. 1: Leges, statuta, constitutiones privilegia Regni Poloniae, 
Magni Ducatus Lithuaniae, Warszawa 1732, s. 262–265, 302 n.



227

Szlachta i duchowieństwo

stale zyskujących na wartości gruntów rolnych, które wzbudzały 
zazdrość szlachty. W rękach duchowieństwa mogła znajdować się 
nawet jedna piąta wszystkich gruntów użytkowych, czyli więcej 
niż posiadała Korona18. 

W 1512 r. uposażenie diecezji poznańskiej obejmowało 
213  wsi i miasteczek. Biskup i kapituła krakowska przekro-
czyli ten poziom już w XV w.19 Ponieważ mieli prócz tego jesz-
cze sowite dochody z innych źródeł, zwłaszcza kopalń, pod 
względem zamożności biskupstwo krakowskie nie ustępowało 
zapewne archidiecezji gnieźnieńskiej, posiadającej w 1512 r. 
około 300 wsi20. Podobna wysokość dochodów mogła być przy-
czyną opieszałości biskupów krakowskich w zabiegach o awans 
do godności prymasa. Zaledwie 4 spośród 25 biskupów krakow-
skich urzędujących między połową XV a XVII w. przeniosło się 
do Gniezna. Dla porównania, w tym samym czasie taki awans 
uzyskało aż 11 biskupów włocławskich. Także biskup kujawski 
miał dochody niewiele niższe niż arcybiskup. Widać to na przy-
kładzie Jakuba Uchańskiego, który miał podobno się wahać, czy 
przyjąć najwyższy urząd w polskim Kościele – nie bez przyczyny, 
ponieważ urząd biskupa kujawskiego również przynosił spore 
zyski21. Rozległymi dobrami dysponowało także biskupstwo płoc-
kie. Kościół potrafi ł dobrze spożytkować swój znaczny majątek 
i najwyraźniej szybciej niż pozostali właściciele ziemscy rozwinął 
gospodarkę folwarczną, która miała tak istotny wpływ na wzrost 
dochodów z rolnictwa22.

18 O ilości gruntów posiadanych przez Kościół zob. przede wszystkim analizę 
spisu gruntów przeprowadzonego za panowania Stefana Batorego: Polska XVI 
wieku pod względem geografi czno-statystycznym, t. 1–5, wyd. A. Pawiński, t. 7/2, wyd. 
A. Jabłonowski, Warszawa 1893–1895 (Źródła Dziejowe, 12–15, 18).

19 W. Sobisiak, Rozwój latyfundium biskupstwa poznańskiego w XV do XVIII 
wieku, Poznań 1960; S. Inglot, Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakow-
skiego w połowie XV w., Lwów 1925.

20 J. Topolski, Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do 
XVIII wieku, Poznań 1955 (Badania do Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 40).

21 Bernard Pohibel do księcia Albrechta Hohenzollerna, 27 I 1562, w: Th. Wot-
schke, Abraham Culvensis. Urkunden zur Reformationsgeschichte Lithauens,  „Alt-
preuische Monatsschrift” 42, 1905, s. 237. O biskupstwie kujawskim zob.: S. Inglot, 
Stosunki społeczno-gospodarcze ludności w dobrach biskupstwa włocławskiego 
w pierwszej połowie XVI w., Lwów 1925; Revisio bonorum episcopatus Vladislaviensis 
facta a. 1598, wyd. L. Żytkowicz, Toruń 1950.

22 Ogólnie o majątku kościelnym zob. L. Żytkowicz, Studia nad gospodarstwem 
wiejskim w dobrach kościelnych XVI w., Warszawa 1962. [Zob. też D. Główka, 
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Szlachta dotkliwie odczuwała daniny na rzecz Kościoła23. 
Nawet jeśli płacenie uciążliwej dziesięciny snopowej udawało 
się zepchnąć na chłopów – co już od dawna przyjęło się w przy-
padku ciężarów na rzecz państwa – to i tak pozostawało poczucie 
krzywdy. Danina odbierała ziemianom część nadwyżki, którą 
w warunkach rosnącego popytu na zboże mogliby korzystnie 
sprzedać. Sprawiała też, że chłopi, podwójnie obciążeni dziesię-
ciną, nie byli w stanie tak intensywnie pracować na rzecz dworu 
jak życzyłaby sobie tego szlachta. 

Chodziło przynajmniej o zastąpienie daniny naturalnej pie-
niężną. Już w latach dwudziestych jeszcze dalej posunęła się 
szlachta Prus Królewskich, gdzie Kościół uskarżał się na odmowę 
płacenia dziesięciny. Tutaj, na terenach, gdzie wpływy niemiec-
kie były najsilniejsze, a warunki dla eksportu zboża najlepsze, 
najwcześniej doszło do przyjęcia postulatów politycznych refor-
macji przez ogół szlachty. Na ziemiach Korony nie posuwano się 
wówczas jeszcze do tak radykalnych praktyk, powróciła jednak 
pojawiająca się od XV w. kwestia, czy Kościół nie powinien jed-
nej dziesiątej dziesięciny oddawać państwu. Duchowieństwo nie 
zgodziło się w 1525 i 1527 r. na oszacowanie dochodów z dzie-
sięciny, a w 1529 r. odmówiło ich opodatkowania, uzasadniając, 
że chłopi z dóbr kościelnych płacą daniny na rzecz państwa tak 
samo jak chłopi z majątków szlacheckich, a przecież również 
szlachta nie płaci nic ponadto24.

Źródłem nieustannych animozji było również to, że Kościół 
nie musiał uczestniczyć w pospolitym ruszeniu, co było obo-
wiązkiem szlachty. W tej kwestii szlachcie jeszcze w XV w. kil-
kakrotnie udało się skłonić Kościół do chwilowych ustępstw: po 

Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI–XVIII wieku, Warszawa 
1991; J. Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi 
pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI–XVIII wieku, Rzeszów 1974
– przyp. red.].

23 O zagadnieniu dziesięciny zob. H. Kowalska, Walka o dziesięciny na sejmach 
egzekucyjnych w latach 1562–1565, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1, 1956 
s. 71–101; F. Śmidoda, Sprawa dziesięcin w trybunale koronnym w latach 1578 do 
1589. Kartka z walki szlachty z duchowieństwem za Stefana Batorego i pierwszych lat 
Zygmunta III Wazy, Warszawa 1933 (Warszawskie Studia Teologiczne, 6).

24 O kwestii opodatkowania kleru zob. A. Ohanowicz, Ciężary państwowe ducho-
wieństwa w Polsce W drugiej połowie XV i W początkach XVI wieku (1447–1530), Lwów 
1911. [Zob. też H. Karbownik, Ciężary stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa 
od roku 1381 do połowy XVII wieku, Lublin 1980 – przyp. red.].
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części w obliczu tureckiego zagrożenia, a po części w wyniku 
niekorzystnej dla kleru sytuacji wewnątrzpolitycznej25. Pojedyncze 
sukcesy wręcz narzucały myśl o trwałym uregulowaniu tej sprawy. 
Było przecież wielu szlachciców bez ziemi, spekulujących, że 
w razie potrzeby mogliby reprezentować jakiegoś duchownego, 
oczywiście za odpowiednią opłatą26. Obowiązek służby wojsko-
wej spoczywał wprawdzie na sołtysach w dobrach kościelnych, 
ponieważ jednak ich liczba stale malała, można było krytykować 
Kościół za osłabianie obronności państwa, choć stawianie takich 
zarzutów bynajmniej nie powstrzymywało szlachty przed zmniej-
szaniem liczby sołtysów we własnych majątkach27.

Konfl ikty nieodmiennie wybuchały na tle udziału Kościoła 
w podatkach nadzwyczajnych, zbieranych w sytuacji zagroże-
nia granic kraju. Kościół argumentował, że sejm nie ma prawa 
nakładać ciężarów na duchowieństwo. Stwierdzano, że biskupi 
zasiadający w parlamencie mogą co prawda zatwierdzać podatki 
pośrednie, ponieważ jednak jako senatorowie nie są reprezen-
tantami kleru, lecz doradcami króla, chcąc uchwalić podatki bez-
pośrednie, musieliby uzyskać zgodę kapituły, klasztorów i kano-
ników kolegiackich. Sprawa ta leżałaby zatem w gestii synodu 
prowincjalnego, choć i głos niższego duchowieństwa powinien się 
liczyć, podobnie jak stanowisko ogółu synodów diecezjalnych28. 
Podkreślano również, że duchowni nie są zobowiązani do fi nan-
sowania obrony kraju, która jest zadaniem stanu rycerskiego. 
Jeśli zaś Kościół zdecyduje się na wniesienie opłaty, to jedynie 
na prawach subsidium charitativum.

Kością niezgody między szlachtą a duchowieństwem była też 
jurysdykcja biskupia29. Prawnicy kościelni starali się możliwie jak 

25 A. Ohanowicz, Ciężary państwowe..., s. 8; J.N. Romanowski, Otia Cor-
niciensia. Studia nad dziełem, w:  Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej 
i W. X. Litewskiego, t. 2, cz. 1, wyd. T. Działyński, Poznań 1861, s. 169.

26 Zob. wyjaśnienie posła przedstawione na sejmie w 1564 r. przez Mikołaja 
Sienickiego w: N. Ljubovič, Načalo katoličeskoj reakcii i upadok reformacii v Pol’še, 
Warszawa 1890, s. 35.

27 O stanie badań na temat skomplikowanego zagadnienia sołtysów zob. 
A. Wyczański, O folwarku szlacheckim w Polsce XVI stulecia, „Kwartalnik Histo-
ryczny” 61, 1952, nr 4, s. 169–191. [Zob. też tenże, Studia nad folwarkiem szlachec-
kim w Polsce w latach 1500–1580, Warszawa 1960 – przyp. red.].

28 A. Ohanowicz, Ciężary państwowe..., s. 35–54.
29 Na temat jurysdykcji kościelnej zob. m.in.: J.N. Romanowski, Otia Corni-

ciensia…; W. Abraham, Stan ustawodawstwa Kościoła polskiego w chwili wybuchu 
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najbardziej rozszerzyć kompetencje sądów duchownych, szlachta 
dążyła natomiast do ograniczenia ich prerogatyw. W 1505 r. sfor-
mułowano postulat, by wszystkie kwestie niezwiązane z religią 
pozostawić w gestii sądów świeckich, co podnoszono regularnie 
na kolejnych sejmach30. Szczególnie dotkliwie szlachta odczuwała 
to, że w kwestii dziesięciny duchowieństwo było sędzią we wła-
snej sprawie. Edykt z 1433 r., potwierdzony w 1458 r., mówił, że 
szlachcic ekskomunikowany z powodu niepłacenia dziesięciny 
musiał w ciągu roku pojednać się z Kościołem, w przeciwnym 
razie starosta konfi skował jego majątek. Według szlachty regula-
cja ta była sprzeczna z przywilejem z 1422 r., wedle którego dobra 
szlacheckie nie mogły zostać skonfi skowane bez wyroku właści-
wego sądu ziemskiego31. Niemniej za życia Zygmunta I udało się 
dokonać jedynie drobnych korekt zasięgu jurysdykcji kościelnej32.

Od dawna więc było między szlachtą a duchowieństwem 
wiele punktów spornych. Począwszy od lat dwudziestych, roz-
wój reformacji za granicą motywował szlachtę do zaostrzenia 
protestów, przy czym trudno byłoby stwierdzić, od kiedy i do 
jakiego stopnia polscy szlachcice byli świadomi tego, że ulegają 
wpływowi luterańskich Niemiec33. W 1548 r. tron po Zygmuncie I, 
broniącym duchowieństwa z wewnętrznej potrzeby, objął młody 
władca, którego autorytet była jeszcze nieutrwalony, a postawa 
w kwestiach wiary – ambiwalentna. Wpłynęło to na zaostrzenie 
konfl iktu stanowego.

Sceptyczni obserwatorzy szlachty polskiej mogli uznać docho-
dzące zewsząd wołanie o czyste Słowo Boże za przykrywkę dla 
interesów ekonomicznych i politycznych. Nie dziwi więc opinia 

reformacji, w: Pamiętnik Zjazdu historyczno-literackiego im. Mikołaja Reja, Kraków 
1910, s. 134–151. Na temat jurysdykcji oraz pozostałych kwestii spornych między 
szlachtą a klerem zob. również wzorcowo wydane i objaśnione dokumenty katolic-
kich synodów diecezjalnych: J. Sawicki, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, 
t. 1–10, Lublin–Warszawa–Poznań 1945–1963.

30 Postulaty ograniczenia jurysdykcji biskupiej zob. np. w: Volumina legum..., t. 1, 
s. 304 (1505); Corpus iuris Polonici, t. 3: Annos 1506–1522 continens, wyd. O. Balzer, 
Cracoviae 1906, s. 148–157 (1511), 565–569 (1520).

31 Volumina legum..., t. 1, s. 82–85 (1422), 95 n. (1433), 193–197 (1458).
32 O nowych regulacjach w kwestii jurysdykcji na sejmie w 1543 r. zob. J. Sawicki, 

Z Ksiąg metryki koronnej. Tekst pierwszych konstytucji sejmowych w języku polskim 
z r. 1543 w sprawie sądownictwa świeckiego i duchownego, „Teki Archiwalne” 2, 
1954, s. 51–95.

33 Por. rozdz. III.1.
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cesarskich wysłanników, którzy stwierdzili w 1551 r., że tylko 
nieliczni starzy ludzie dochowują wierności Kościołowi, a ogół 
szlachty sympatyzuje z reformacją, zauważając jednocześnie, że 
przemiana ta wynika nie tyle z kryzysu wiary, ile z niechęci wobec 
potężnego i bogatego stanu duchownego34. Potwierdzeniem tych 
słów była fala przypadków niepłacenia dziesięciny, zainspiro-
wana prawdopodobnie przez śmiałe poczynania przywódców 
szlacheckich, jak Stanisław Stadnicki czy Hieronim Ossoliński35.

Niemniej teza, że idee reformacyjne były jedynie przykrywką 
dla tradycyjnych dążeń stanowych jest zbytnim uproszczeniem 
i nie oddaje sprawiedliwości polityce prowadzonej przez prote-
stanckich przywódców w pierwszym dziesięcioleciu panowania 
Zygmunta Augusta. Niektóre głosy dające się słyszeć na sejmie 
w 1547 r. rzeczywiście zdawały się zapowiadać, że walka o czy-
stą Ewangelię będzie ściśle związana z atakiem na dziesięcinę 
(a przynajmniej jej wypłacanie w zbożu) i jurysdykcję kościelną36. 
Później posłowie sympatyzujący z protestantyzmem niejedno-
krotnie popierali prawo Kościoła do dziesięciny, jeśli akurat 
taka postawa sprzyjała rozwojowi nowej wiary. 

W kwietniu 1550 r. deputacja szlachty małopolskiej zażą-
dała od króla m.in. pozwolenia na sprawowanie Eucharystii pod 
dwiema postaciami i zniesienie celibatu. W razie niespełnienia 
postulatów zagrożono wstrzymaniem dziesięciny. W tym samym 
roku postulat pojawił się też na obradach sejmu, ale sformuło-
wany pozytywnie: jeśli zostaną spełnione najważniejsze punkty 
szlachta obiecała nadal płacić daniny na rzecz kleru37. W 1552 r. 
tego rodzaju zapewnienie było zapłatą za roczne zawieszenie 
jurysdykcji biskupiej nad kacerzami38.

34 Johann Lang, 4 I 1551, w: E. Zivier, Neuere Geschichte Polens, t. 1: 1506–1572, 
Gotha 1905 (Allgemeine Staatengeschichte, 1/39), s. 571; Sigismund Herberstein, 
9 V 1551, w: Scriptores rerum Polonicarum, t. 1, Kraków 1872, s. 93.

35 Na temat niepłacenia dziesięciny w diecezji krakowskiej zob. H. Kowalska, 
Walka o dziesięciny..., s. 75; zob. też wyżej, s. 46 n.

36 Uchańsciana czyli zbiór dokumentów wyjaśniających życie i działalność Jakóba 
Uchańskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego (1502–1581), t. 1–5, wyd. T. Wierzbowski, 
Warszawa 1884–1885, tu t. 5, s. 99.

37 Tamże, s. 299 n.
38 Th. Wotschke, Geschichte der Reformation in Polen, Leipzig 1911 (Studien zur 

Kultur und Geschichte der Reformation, 1), s. 165; Andrzeja na Więcborku Zebrzy-
dowskiego biskupa włocławskiego i krakowskiego korespondencya z lat 1546–1553 
z przydaniem synodów z r. 1547 i 1551, jako téż innych dokumentów współczesnych, 
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W 1555 r. poseł kaliski, niejaki Marszewski podkreślił, że 
szlachta nie zamierza podważać ani prawa do pobierania dzie-
sięciny, ani jurysdykcji kościelnej. Stwierdził, że instancja świecka 
powinna wkraczać jedynie wówczas, gdy chodzi o głowę lub 
honor. Szlachta walczy bowiem o wolność wyznawania praw-
dziwej wiary, a co to oznacza, tego król może się dowiedzieć 
z confessio, którą on, Marszewski, niniejszym przedkłada w imie-
niu swoich współwyznawców39. Także i tym razem ustępstwo pro-
testantów prawdopodobnie zwiększyło gotowość biskupów do 
kompromisu. Hierarchowie katoliccy zaakceptowali propozy-
cję króla i ogłosili odstąpienie od ścigania herezji w przypadku 
szlachty oraz duchownych przebywających na ich dworach40 do 
momentu zwołania soboru powszechnego bądź też narodowego41. 
Na sejmie 1556/1557 r. posłowie poprosili jedynie o zezwolenie 
na odprawianie protestanckich nabożeństw42.

Widać z tego, że politycy protestanccy uaktywniali się w sytu-
acjach, które w niczym nie zagrażały ich interesowi ekonomicz-
nemu. Zawieszenie biskupiej jurysdykcji w sprawach o herezję, 
będące de facto znaczącym ograniczeniem przywilejów kleru, 
zawdzięczali właśnie temu, że nie zaatakowali zeświecczonego 
duchowieństwa w najbardziej drażliwym punkcie, czyli w kwestii 
dziesięciny, lecz w sprawie, która nie wiązała się z zagrożeniem 
dla źródeł dochodu, co czyniło kler podatnym na kompromis. 
O dziwo, dla rozwoju polskiej reformacji korzystne okazało się 
właśnie to, że w pierwszej dekadzie nie opowiedziała się jeszcze 
– przynajmniej nie wprost – za stanowym programem szlachty.

Poruszenie kwestii jurysdykcji nad kacerzami oznaczało 
powrót do problemu, który już od ponad wieku nie odgrywał 

wyd. W. Wisłocki, Kraków 1878, nr 486, 489. Według akt kapituły krakowskiej 
z 28 VI 1550 r. na sejmach szlachta sformułowała artykuły żądające m.in. Eucha-
rystii pod dwiema postaciami dla świeckich: „alioquin decimas ordini ecclesiastico 
sese denegaturos”; zob. J. Szujski, Dzieła, seria 2, t. 8, Kraków 1888, s. 147.

39 W. Zakrzewski, Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce 1520–1572, Leipzig 
1870, s. 69.

40 Dzienniki sejmów walnych koronnych 1555 i 1558 w Piotrkowie złożonych, wyd. 
T. Lubomirski, Kraków 1869, s. 17 n.

41 Tamże, s. 8–14. Na temat wyznania wiary napisanego przez Lutomirskiego 
zob. L. Finkel, Konfesya podana przez posłów na sejmie piotrkowskim w r. 1555, 
„Kwartalnik Historyczny” 10, 1896, s. 257–285.

42 O kwestii religijnej na sejmie w 1556/1557 r. zob. S. Bodniak, Walka o interim 
na sejmie 1556/57, „Reformacja w Polsce” 5, 1928, nr 1, s. 1–11.
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żadnej roli w sporach między duchowieństwem a szlachtą. 
Kościół dysponował w tym zakresie rozległymi uprawnieniami, 
które za zgodą szlachty nadał mu Władysław Jagiełło w czasach, 
gdy Polsce zagrażało rozprzestrzenianie się husytyzmu. Wedle 
edyktu wydanego w 1424 r. w Wieluniu poddani podejrzewani 
o herezję mieli być aresztowani przez urząd świecki i postawieni 
przed sądem biskupim. Ten zaś, jeśli podsądny został uznany 
za winnego, miał w takich wypadkach prawo do zarządzenia 
konfi skaty majątku43. Wspomniane już powyżej regulacje z 1433 
i 1458 r. mówiły, że wykonaniem odnośnych wyroków sądu 
duchownego ma się zajmować starosta.

Jednak skuteczność tego rodzaju instrumentów ograniczała 
się do sytuacji, gdy trzeba było wyplenić kiełkujące zło herezji. 
Stosowanie ich jako środka w konfl ikcie z potężnym ruchem 
szlacheckim szybko stało się z punktu widzenia wielu biskupów 
zbyt ryzykowne, a nawet bezcelowe, ponieważ nie mogli polegać 
na starostach, też przecież będących świadomymi przedstawi-
cielami swego stanu. Lepiej było milcząco tolerować działania 
szlachcica, jeśli ograniczał się do odprawiania heretyckich nabo-
żeństw we własnych dobrach. Akceptowanie sytuacji, w której 
protestancka szlachta samodzielnie wybierała duchownych we 
własnych wsiach i miasteczkach, z pewnością nie przychodziło 
biskupom łatwo. Zależało im jednak na stłumieniu negatywnych 
zjawisk bez wytaczania procesów o herezję, zwłaszcza że często 
musieliby wystąpić przeciwko potężnym wielmożom. W 1557 r. 
uzyskali potrzebną im podstawę prawną. Król wydał wówczas – 
pomyślane jako prowizorium – zarządzenie mówiące, że refor-
mowanie kolejnych kościołów uznane zostanie za obrazę jego 
majestatu oraz zakłócenie porządku publicznego. Wprawdzie 
początkowo wielu protestantów nie przejęło się zbytnio tym 
edyktem władcy, niemniej Kościół zapewne wolał ścigać ich za 
wykroczenie przeciwko władzy państwowej niż posługiwać się 
budzącymi niechęć uprawnieniami do zwalczania herezji.

W kwestii sądowego ścigania kacerzy z warstw szlacheckich 
zarysowało się rozwiązanie możliwe do zaakceptowania zarówno 
przez stronę świecką, jak i kościelną: Kościół nie korzystał z pew-
nych kompetencji zagwarantowanych mu przez prawo, choć

43 Volumina legum..., 1, s. 85 n.



234

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

ofi cjalnie z nich nie zrezygnował. Takie postępowanie sprawdziło się 
przecież już na Węgrzech oraz w Czechach, gdzie chodziło o relacje
między szlachtą a utrakwistycznym kierownictwem Kościoła, ste-
rowanym przez króla. W Polsce natomiast akurat w tym punk-
cie doszło do gwałtownego konfl iktu zakończonego przejściową 
rezygnacją Kościoła z należnych mu uprawnień, co wynika 
przede wszystkim z niezwykle efektywnej propagandy, którą we 
własnej sprawie prowadził kanonik Stanisław Orzechowski. Pod-
czas dwóch sejmów obradujący wstrzymywali oddech, słuchając 
jego przemówień krytykujących celibat. W 1550 r. Orzechowski 
starał się jako poseł uzyskać pozwolenie na planowane małżeń-
stwo. Z kolei w 1552 r., gdy rzeczywiście wstąpił już w związek 
małżeński, piętnował represje, jakie zastosował wobec niego 
biskup. Powoływał się przy tym na swoje szlacheckie pochodzenie 
i zaznaczał, że podejmując kroki przeciwko jego osobie, władze 
kościelne naruszają wolności szlacheckie44. Dopiero porywające 
przemówienia Orzechowskiego skłoniły posłów do wymuszenia 
na Kościele zawieszenia jurysdykcji nad kacerzami w 1552 r. 

Trzy lata później doszło do odnowienia tej decyzji, tym 
razem z powodu powszechnego oburzenia wywołanego postę-
powaniem Kościoła względem dwu kolejnych duchownych ze 
stanu szlacheckiego: Stanisława Lutomirskiego i Marcina Kro-
wickiego45. W 1558/1559 r. skarga na Kościół niedotrzymujący 
ustaleń interim wiązała się zwłaszcza z działaniem wymierzonym 
w pisarza Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tym razem chodziło 
o drobnego szlachcica, który przyjął niższe święcenia i był wój-
tem w służbie prymasa46. Ponieważ zaś nie odnotowano zbyt 
wielu podobnych przypadków można powiedzieć, że źródłem 
pierwszego znaczącego sukcesu posłów i senatorów, którzy mniej 
lub bardziej otwarcie sympatyzowali z protestantyzmem, było 
zjawisko społeczne o marginalnym znaczeniu.

44 Zob. wyżej, rozdz. II.2.
45 O szlachcie w służbie Kościoła, która z powodu skłonności heretyckich popa-

dła w konfl ikt z administracją i jurysdykcją biskupią zob. Th. Wotschke, Stanislaus 
Lutomirski, „Archiv für Reformationsgeschte” 3, 1905/1906, s. 105–142; H. Barycz, 
Marcin Krowicki, „Reformacja w Polsce” 3, 1924, s. 1–48.

46 Dzienniki sejmów walnych koronnych 1555 i 1558..., s. 224–226, 233–235; por. 
mój artykuł: Modrevius-Forschungen. Ein Literaturbericht über den polnischen Staats-
schriftsteller und Theologen Andrzej Frycz Modrzewski (um 1503–1572), „Jahrbücher 
für Geschichte Osteuropas” 6, 1958, s. 352–373.
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Ograniczenie jurysdykcji biskupiej przedstawiane było jako 
pierwszy krok na drodze do upolitycznienia polskiej reforma-
cji. Na sejmie w 1558/1559 r. proces ten wkroczył w nową fazę, 
wyraźnie odmienną od tego, co działo się w poprzednim dzie-
sięcioleciu. Tym razem posłowie postanowili poważnie zająć się 
egzekucją dóbr koronnych. Aby zapoczątkować sprawdzanie 
tytułów własności i dzierżawy, a także dać przykład senatorom, 
okazali własne dokumenty47. Wyraźny wzrost świadomości sta-
nowej wśród szlachty sprawił, że kwestie czysto polityczne stały 
się ważniejsze od postulatów reformatorskich: jeden z projektów 
poselskich przewidywał, że sprawy religii rozpatrywane będą 
dopiero po zakończeniu egzekucji. Wówczas jednak zamierzano 
uregulować je inaczej niż to miało miejsce dotychczas. Uznano, 
że reformę Kościoła należy włączyć w reformę państwa przepro-
wadzaną pod hasłem executio legum.

Jak sobie to wyobrażano, można wywnioskować na podstawie 
szeregu postulatów zgłoszonych przez przywódców szlacheckich. 
Nie próbowali oni wydalić biskupów z senatu ani odebrać im 
prawa do udziału w elekcji, co z góry skazane było na niepowo-
dzenie, lecz skupili się na krytyce jurysdykcji kościelnej. Prawo 
biskupów do sądzenia szlachty w kwestii herezji nadal było 
zawieszone, a teraz Kościół miał jeszcze utracić jurysdykcję nad 
szlachtą również w innych wypadkach, przede wszystkim w kwe-
stii dziesięciny. Argumentowano, że dotychczasowe uprawnienia 
Kościół uzyskał w wyjątkowej sytuacji historycznej, gdy episkopat 
dominował na scenie politycznej. Teraz zaś szlachta powołuje się 
na swe przywileje, stojące w sprzeczności z roszczeniami kleru. 
Jeśli szlachcic jest wolny od wszelkich ciężarów, to nie tylko 
wobec króla, ale również wobec Kościoła. Ponieważ zaś szlach-
cica może sądzić wyłącznie sąd ziemski, kary wymierzane przez 
sądy biskupie nie mają żadnej mocy prawnej.

Z całym naciskiem podkreślano, że Codex juris canonici jest 
zbiorem praw obcych, w wielu wypadkach sprzecznych z ustawo-
dawstwem miejscowym. „My glowy swoie pod naywiethsą sro-
goscz prawa polskie pochyliami – oświadczył z emfazą trybun 

47 O zagadnieniu egzekucji na sejmie w 1558/1559 r. zob. A. Dembińska, Poli-
tyczna walka o egzekucję dóbr królewskich w latach 1559/64, Warszawa 1935 (Roz-
prawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 24/2), s. 11–29.
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szlachecki Stanisław Stadnicki – a ynsemu prawu musziemi sie 
przecziwycz”48. 

Posłowie mieli powody do zadowolenia, ponieważ Zygmunt 
August zawiesił wszystkie toczące się aktualnie przed sądami 
kościelnymi procesy przeciwko świeckim. Przegląd statutów 
miał wyjaśnić sytuację prawną dotyczącą takich przypadków49. 
Sejm jednak utknął w trakcie przeglądu tradycji ustawodawczej, 
w wyniku czego nie doszło do potwierdzenia ograniczeń jurys-
dykcji biskupiej przez konstytucję sejmową czy mandat królewski.

Niemniej ruch reformacyjny wytyczył kierunek polityczny, 
który miał w przyszłości determinować jego działania. Była to 
linia zdeklarowanego antyklerykalizmu, opisywana w poprzed-
nim podrozdziale jako cecha szczególna polskiego życia poli-
tycznego. Nieprzypadkowo pojawiła się w czasie, gdy szlachta 
zabiegała o poparcie króla w sprawie executio bonorum regalium. 
W innych krajach, które można porównać z Rzecząpospolitą, 
aktywność polityczną protestantów determinowały napięte 
relacje z władcą, natomiast w Polsce, w obliczu zarysowującej 
się współpracy króla i średniej szlachty, decydujące znaczenie 
przypadło konfl iktowi z duchowieństwem, który dla szlachty, 
stanowiącej większą część zwolenników nowej wiary, musiał się 
łączyć z antagonizmem szlachecko-magnackim.

Szczytowym momentem tego procesu okazał się następny 
sejm, który rozpoczął obrady w grudniu 1562 r.50 Większa sta-
nowczość posłów protestanckich była zapewne wynikiem sukce-
sów ruchu egzekucyjnego. Zamiana wieczystej dzierżawy dóbr 
koronnych w dożywotnią była dla wielmożów dotkliwym ciosem, 
dało to nawet pewnemu posłowi asumpt do triumfalnej konsta-
tacji, że oto nadszedł sądny dzień dla magnatów51. Od możnych 
zażądano przedłożenia dokumentów dzierżawy, analogicznie 
domagano się od duchownych, by przedstawili dokumenty,

48 O opozycji wobec duchowieństwa na sejmie w 1558/1559 r. zob. W. Zakrzew-
ski, Powstanie i wzrost..., s. 115–136; N. Ljubovič, Istorija reformacii v Pol’še. Kal’vini-
sty i antitrinitarii, Warszawa 1883 [cyt. za: Dzienniki sejmów walnych koronnych 1555 
i 1558..., s. 237 – przyp. red.]. 

49 Dzienniki sejmów walnych koronnych 1555 i 1558..., s. 236.
50 O sejmie w 1562/1563 r. zob. A. Dembińska, Polityczna walka..., s. 59–105; 

J.N. Romanowski, Otia Corniciensia… Diariusz tego sejmu wydał Tytus Działyński 
w: Źródłopisma do dziejów unii..., t. 2, cz. 1.

51 A. Dembińska, Polityczna walka..., s. 70.
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na których opierają się ich działania sprzeczne z prawem pol-
skim. Powołując się na przywileje stanowe, przedstawiciele 
szlachty prosili króla, aby zwolnił starostów z obowiązku egze-
kwowania wyroków sądu kościelnego. Władca ostatecznie uległ 
tym gwałtownym naleganiom i mimo protestu biskupów posta-
nowił w marcu 1563 r., że władza wykonawcza starostów nie 
może przekraczać ram wyznaczonych w przywileju jedlneńsko-
-krakowskim z 1430 r.52 W konsekwencji biskupi nie mogli już 
korzystać ze świeckiej władzy wykonawczej. 

Prawo Kościoła do dziesięciny nie zostało wprawdzie zakwe-
stionowane, jednak jego egzekwowanie stało się trudniejsze. 
Ewentualne skargi duchowni musieli wnosić przed sądy świeckie, 
w których z reguły zasiadali sędziowie wywodzący się ze średniej 
szlachty, a zatem warstwy przeważnie antyklerykalnej. W dodatku 
posłowie – inaczej niż senatorowie, którzy najczęściej popierali 
biskupów – chcieli zmiany lub unieważnienia przepisów dotyczą-
cych dziesięcin. Pojawiły się plany wykorzystania wpływów z dzie-
sięciny na pokrycie wydatków wojennych albo też, co sprowa-
dzało się do tego samego, płacenia jej pod warunkiem, że Kościół 
ze swej strony będzie odprowadzał odpowiednie podatki do kasy 
państwa. Już 1564 r. niektórzy biskupi wykazali chęć zawarcia tego 
rodzaju porozumienia, jeśli otrzymają rekompensatę w postaci 
dóbr klasztornych. Później jednak górę wzięła ostrożność53.

Zatem mimo ponawianych prób ze strony szlachty – choćby 
na sejmie w 1572 r.54 – dziesięcina nie została zlikwidowana. 
Zgodnie ze słowami małopolskiego posła Stanisława Słupec-
kiego, dysydenci, a także liczni katolicy, mający w tym punkcie 
podobne zdanie, stoją przed wyborem, czy płacić dziesięcinę, 
niczym Węgrzy płacący haracz Turkom55, czy też podjąć ryzyko 
odmowy zapłaty.

Protestanci okazali się na tyle skuteczni, że tocząc kampa-
nię przeciw jurysdykcji biskupiej, a także (mniej lub bardziej 

52 Źródłopisma do dziejów unii..., t. 2, cz. 1, s. 131 n.
53 Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta obejmujące listy Jana 

Franciszka Commendoni do Karola Borromeusza z Biblioteki Barberińskiej, zebrał 
J. Albertrandi, tłum. J. Kleczkowski, wyd. M. Malinowski, t. 1–2, Warszawa 1851 
(dalej: Commendone, Listy), tu t. 1, s. 83, 106 n. (7 i 28 III 1564).

54 Uchańsciana..., t. 5, s. 482.
55 Dyaryusz sejmu piotrkowskiego r.p. 1565, wyd. W. Krasiński, Warszawa 1868, 

s. 112.
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bezpośrednio) walcząc z dziesięciną, zdołali porwać za sobą 
masy szlacheckie, choć te przecież pozostały z gruntu katolic-
kie56. Mniejszość stała się w ten sposób rzeczniczką większości. 
W pewnym momencie okazało się jednak, że brak ostatecznego 
zwycięstwa w sporze o dziesięcinę nie pozostaje bez wpływu na 
świeży ruchu reformacyjny. Nie udało się w przekonujący spo-
sób podważyć praw duchowieństwa do dziesięciny. Co więcej, 
dosyć szybko okazało się, że nowa forma jurysdykcji w procesach 
o dziesięcinę ma swoje złe strony. Kiedy Kościół zaczął zakładać 
sprawy przed sądami świeckimi, szlachta zorientowała się, że 
jest to dla niej niekorzystne. Autorytetu tego trybunału nie dało 
się podważyć i trzeba było stawić się na wezwanie – podobne 
doświadczenie stało się udziałem ludności protestanckiej rów-
nież w innych krajach, na przykład w Niderlandach i Francji57. 
W Polsce pojawiły się 1565 r. nawet głosy opowiadające się za 
powrotem do pierwotnego stanu rzeczy58.

Bezskuteczne okazały się zabiegi o zmianę reguł partycy-
pacji Kościoła w wydatkach na obronność59. Udało się osiągnąć 
jeden sukces, dzięki jednostronnej wykładni prawa doprowa-
dzając w sporze o jurysdykcję do ograniczenia przywilejów 
duchowieństwa. Był to jednak odosobniony triumf. Zarzuty, że 
Kościół jedynie uzurpuje sobie przywilej zwolnienia z podat-
ków, można było łatwo obalić, przytaczając niepodważalne 
tytuły prawne. Szlachta musiała przyznać, że o ile dyspono-
wała silnymi argumentami prawnymi w walce o przywrócenie 
dóbr królewskich, to nie miała ich w kwestii uprzywilejowanej 
pozycji Kościoła.

56 O katolickim poparciu dla politycznych poczynań protestantów zob. np. 
P.E. Giovannini, Relazione di Polonia 1565, wyd. J. Korzeniowski, w: Scriptores 
rerum Polonicarum, t. 15, Kraków 1894, s. 199.

57 We Francji świeckie sądy także angażowały się w procesy związane z dziesię-
ciną, choć odbywało się to nie pod presją protestancką i inaczej niż w Polsce. Efekt 
był taki, że konkurowały na tym polu z sądami kościelnymi. Kościół we Francji także 
zaprotestował, zarazem jednak korzystał z faktu, że państwo egzekwowało zaległą 
dziesięcinę szybciej i skuteczniej niż on sam; zob. P. Viard, Histoire de dîme ecclé-
siastique en France au XVIe siècle, Lille–Paris 1914 (Mémoires et Travaux publiées 
par les professeurs catholiques de Lille, 12), zwł. s. 149.

58 O zmianie poglądów szlachty w kwestii dziesięciny zob. H. Kowalska, Walka 
o dziesięciny..., s. 99.

59 Na temat udziału Kościoła w finansowaniu obrony kraju potrzebne są 
odrębne opracowania, które zajęłyby się relacją między ofi cjalnym zwolnieniem 
z obowiązku partycypacji a faktycznymi ustępstwami Kościoła w tej kwestii.
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Jednak wyraźne osłabienie antyklerykalnej ofensywy w latach 
1564–1565 tylko częściowo – bądź też tylko w pewnym aspekcie – 
wynikało ze słabości argumentów prawnych, na które powoływała 
się szlachta pod protestanckim przewodnictwem. Jeszcze większe 
znaczenie miały zmiany dotyczące struktury i sił stron konfl iktu. 
Szlachcie udało się porwać za sobą króla i świeckich senatorów 
oraz doprowadzić do paraliżu jurysdykcji kościelnej. Jednak 
w sprawie wykorzystania dóbr i dochodów kościelnych zazna-
czyła się raczej wspólnota interesów między klerem a magnatami, 
ponieważ obie te grupy w tym samym momencie poczuły się 
zagrożone niebezpieczeństwem uszczuplenia majątku.

Ponadto duchowieństwo przekazało królowi pokaźne sumy, 
udowadniając władcy, że nawet bez formalnego zobowiązania 
gotowe jest uczestniczyć w fi nansowaniu obrony kraju, i to w nie 
mniejszym stopniu niż szlachta, szafująca tak wielkimi słowami. 
Zygmunt August był też zbyt konserwatywny, by zrezygnować ze 
sprawdzonego, choć prowizorycznego rozwiązania i rozpocząć 
trudny proces przemian, i to w momencie, gdy kraj i tak czekały 
dwie inne, nieuniknione reformy: egzekucja dóbr królewskich 
i unia polsko-litewska.

Również duchowieństwo nie było w 1564 r. już tak podzielone, 
lękliwe i krótkowzroczne jak jeszcze kilka lat wcześniej – zajmę się 
tym szerzej w kolejnym rozdziale. Wszystko to sprawiło, że mniej 
więcej w połowie lat sześćdziesiątych zaczęły zarysowywać się kon-
tury silnego i szeroko zakrojonego sojuszu, który miał ostatecz-
nie doprowadzić do klęski antyklerykalizmu i napędzanej przez 
niego reformacji: przymierza króla, duchowieństwa i magnatów.

Kościół katolicki zdołał wprawdzie umocnić swoją pozycję, 
ale zażegnał jak dotąd tylko jedno niebezpieczeństwo: utraty 
dawnych przywilejów wskutek rywalizacji stanowej ze szlachtą. 
Kolejne zagrożenie wierni Rzymowi przedstawiciele Kościoła 
dostrzegli w planach zwołania synodu narodowego, które zna-
lazły zwolenników nie tylko wśród szlachty, ale również wśród 
samego duchowieństwa60. Z tymi projektami ściśle wiązał się 

60 O idei polskiego synodu narodowego zob. B. Dembiński, Die Beschickung 
des Tridentinums durch Polen und die Frage vom Nationalkonzil. Erster Theil,
Breslau 1883 (rozprawa doktorska); tenże, Rzym i Europa przed rozpoczęciem trze-
ciego okresu soboru trydenckiego, cz. 1, „Rozprawy i Sprawozdania Akademii Umie-
jętności” 27, 1891, s. 1–264; tenże, Sprawa soboru narodowego w Polsce w wieku XVI, 



240

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

aktywny udział Polaków w soborze powszechnym, co rzecz jasna 
spotkało się z przychylnym przyjęciem przez papieża. Wyobra-
żenia wiązane z ewentualnym synodem narodowym były wpraw-
dzie mgliste, niemniej istniała możliwość, że zgromadzenie takie 
w zamian za potwierdzenie przywilejów polskiego duchowień-
stwa postawi postulat jego wyłączenia ze struktury Kościoła 
rzymskokatolickiego i ustanowi Kościół narodowy.

Tego właśnie zażądał w 1554 r. od króla Zygmunta Augusta 
Jan Kalwin, który, prawdopodobnie zdając sobie sprawę z układu 
sił, nigdy nie sympatyzował z głównym, antyklerykalnym nurtem 
polskiej reformacji. Reformator uważał, że w Polsce sprzeciw 
biskupów może zablokować szybkie przeobrażenia. Dlatego 
też doradzał utworzenie Kościoła narodowego pod przewod-
nictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego. Zalecał też, by następny 
krok, czyli właściwą reformację, władca przeprowadził ostrożnie, 
powołując protestanckich duszpasterzy, ale nie mianując ich na 
stanowiska jak urzędników kościelnych, lecz jedynie wyznaczając
jako nauczycieli61.

List powstał w momencie, kiedy wydawało się, że sytuacja 
w Polsce dojrzała do narodowego rozwiązania kwestii kościelnej. 
Tymczasem zaczęły się rozwiewać nadzieje na ponowny zjazd 
soboru powszechnego, który przyniósłby tak potrzebne wyja-
śnienie sytuacji. Zygmunt I chciał zwołania soboru już w 1523 r., 
kiedy to w jego królestwie pojawiły się pierwsze oznaki lute-
ranizmu62. Gdy jednak rozpoczęły się obrady soboru trydenc-
kiego w 1545 r., polski władca był niemile zdziwiony przewagą 
Hiszpanów i Włochów, a episkopat okazał obojętność. Niemniej 
najbardziej kompetentni ludzie nalegali na udział Polaków w tym 
wielkim przedsięwzięciu.

Andrzej Frycz Modrzewski, najbardziej twórczy spośród 
Polaków rozmyślających nad zagadnieniami państwa i Kościoła, 

w: tenże, Z dziejów i życia narodu, Lwów 1913, s. 373–386; T. Wierzbowski, Idea 
synodu i kościoła narodowego w Polsce 1548–1574, w: Uchańsciana..., t. 5, s. 268–379; 
F. Flaczyński, Idea kościoła narodowego w Polsce w XVI w., „Ateneum Kapłańskie” 
3, 1911, t. 5, s. 205–218, 315–325, 399–422; E. Bałakier, Sprawa kościoła narodowego 
w Polsce XVI wieku, Warszawa 1962.

61 Jan Kalwin do Zygmunta Augusta, 5 XII 1554, w: Corpus Reformatorum, 
t. 1–101, Braunschweig–Berlin 1834–1907, tu t. 15, s. 329.

62 J. Gołąb, Starania Polski o sobór powszechny i reformę Kościoła za pontyfi katu 
Klemensa VII (1523–1534), Kraków 1911.
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zaproponował w 1546 r. sposób wyboru polskich wysłanników na 
sobór63. Kapituła krakowska, o której będzie dalej mowa jako 
o ośrodku reformy katolickiej, skłoniła swego biskupa Samuela 
Maciejowskiego, by nie czekając na synod, zażądał na sejmie 
w 1547 r. wyznaczenia reprezentantów na sobór. Odroczenie 
soboru trydenckiego jeszcze w tym samym roku podcięło skrzy-
dła zwolennikom reform, podobny los miał ich spotkać jeszcze 
raz w 1552 r., kiedy to sejm wyłonił już nawet trzech delegatów.

Przy wyborze wysłanników dała o sobie znać siła polskiego 
protestantyzmu oraz kompromisowa postawa króla, który 
chciał przywrócić pokój religijny w kraju. Delegatami Polski 
zostali dwaj biskupi, którzy zupełnie otwarcie sympatyzowali 
z ruchem reformacyjnym: Jan Drohojowski z Włocławka i Jakub 
Uchański z Chełma. Ponadto, zgodnie z propozycjami Frycza 
Modrzewskiego, uwzględniono również element świecki. Trzecim 
wysłannikiem do Trydentu miał być wojewoda krakowski Stani-
sław Tęczyński. Frycza Modrzewskiego uczyniono sekretarzem 
delegacji. Nie był on wprawdzie zdeklarowanym protestantem, 
jednak wiele jego idei było bliskich reformacji, tak że wkrótce 
popadł w gwałtowny konfl ikt ze Stanisławem Hozjuszem, nie-
złomnym obrońcą Kościoła rzymskokatolickiego.

Głównie za sprawą przedstawicieli kompromisowego katoli-
cyzmu, których uskrzydlił wybór delegacji soborowej, w 1554 r. 
w episkopacie zaczęła dominować opinia, że w obliczu ponow-
nego odroczenia soboru trydenckiego spór o Kościół trzeba 
rozstrzygnąć wewnętrznie, na zasadach „braterskiej rozmowy”. 
Wprawdzie zachowano ostrożność, uzależniając kontynuowanie 
tej linii od papieskiego przyzwolenia i prosząc o nie listownie 
w lutym 1555 r. Zarazem biskupi bez trudu uzyskali poparcie 
Zygmunta Augusta, którego protekcji teraz potrzebowali. Król 
zgodził się z nimi również w punkcie mówiącym, że synodowi 
narodowemu powinien przewodniczyć legat papieski64.

63 A. Frycz Modrzewski, Oratio de legatis ad concilium mittendis (1546), w: 
tenże, Opera omnia, wyd. K. Kumaniecki, Warszawa 1954, s. 173–198. O Fryczu 
Modrzewskim zob. wyżej, s. 234; K. Górski, Ewolucja poglądów religijnych Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, w: Studia nad arianizmem, red. L. Chmaj, Warszawa 1959, 
s. 9–47 (por. recenzję mojego autorstwa w: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” 
8, 1961, s. 425 n.).

64 C. Frankiewicz, Przedsejmowe rokowanie w sprawie soboru narodowego r. 
1554–1555, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 46, 1918, s. 848–853.
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Bardziej radykalny kurs obrali posłowie na sejmie w 1555 r. 
Wystąpił w ich imieniu Rafał Leszczyński, wzywając króla do 
zwołania synodu narodowego na mocy sprawowanego urzędu. 
Czterej świeccy senatorowie, których Zygmunt August uczynił 
swoimi przedstawicielami, mieli otrzymać takie same uprawnie-
nia jak biskupi. Ponadto Leszczyński proponował, aby podczas 
pertraktacji stany były równo reprezentowane: episkopat, senat 
i izba poselska miały wyłonić po czterech przedstawicieli. Były 
to postulaty daleko idące, dające przewagę świeckim politykom, 
a także umacniające pozycję szlachty. Król zgodził się na zwo-
łanie synodu65.

Zadanie, które zamierzał powierzyć jadącemu w tym samym 
roku do Rzymu kasztelanowi sandomierskiemu Stanisławowi 
Maciejowskiemu ukazuje moment jego największej przychylności 
dla reformacji: chodzi o skierowaną do papieża prośbę o zgodę 
na Eucharystię pod dwiema postaciami dla wiernych, liturgię 
w języku polskim, zniesienie celibatu i – na zasadzie uzupełnienia 
soboru powszechnego – zwołanie synodu narodowego.

Energiczny nuncjusz Luigi Lippomano przybył do Polski na 
czas, by przekonać Zygmunta Augusta przynajmniej do rezy-
gnacji z żądania synodu narodowego. Król przedstawił to teraz 
papieżowi tak jakby wyłącznie biskupi domagali się realizacji 
tego projektu66. Ostra odprawa udzielona polskiemu posłowi 
w Rzymie przekreśliła wszystkie śmiałe plany protestantów, Zyg-
munt August nie chciał bowiem psuć relacji z Kurią Rzymską. 
Daremna okazała się na przykład uchwała małopolskiego synodu 
w Pińczowie w kwietniu 1556 r., który chciał, aby w planowanym 
synodzie narodowym uczestniczył Kalwin oraz dwu innych bli-
skich mu teologów ze Szwajcarii67. 

Problem powrócił w 1558 r., kiedy Jakub Uchański (zapewne 
urażony tym, że papież nie chciał zatwierdzić jego nominacji na 
biskupa włocławskiego) zażądał zwołania przez króla synodu 

65 Dzienniki sejmów walnych koronnych 1555 i 1558..., s. 21–30.
66 C. Frankiewicz, Starania Zygmunta Augusta w Rzymie o sobór narodowy 

(1555–56 r.), „Reformacja w Polsce” 2, 1922, s. 266–271. 
67 Lasciana nebst den ältesten Synodalprotokollen Polens 1555–61, w: H. Dalton, 

Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Rußland, t. 3, Berlin 1898, s. 411. 
[Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1, red. M. Sipayłło, Warszawa 1966, s. 55 
– przyp. red.].
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ogólnopolskiego i zaproszenia nań ośmiu świeckich uczestników. 
Lippomano udało się wprawdzie doprowadzić do tego, że idea 
zwołania synodu przez władcę nie zyskała powszechnego popar-
cia, niemniej posłowie i senatorowie świeccy, a także pewna część 
biskupów, zaczęli przychylniej spoglądać na projekt kolokwium 
duchowieństwa i szlachty68. Jednakże w latach 1559–1563, kiedy 
Zygmunt August rezydował na Litwie i sejmy się nie odbywały, 
nawet protestanci przestali domagać się zwołania synodu naro-
dowego. Pozostawali w szczególnej zależności od króla, który 
jako jedyny mógł stać się przeciwwagą dla papieża i autorytetem 
niezbędnym przy ewentualnej budowie Kościoła narodowego.

Zmiana zaczęła się rysować w 1562 r., kiedy arcybiskupem 
został człowiek, który przy nieco innym układzie sił mógł łatwo 
stać się polskim Cranmerem: Jakub Uchański. Chciał on utrwa-
lenia przywilejów duchowieństwa, w szczególności dziesięciny. 
W tym celu zawarł porozumienie ze szlachtą, wykazując goto-
wość do zgody na Eucharystię pod dwiema postaciami dla wier-
nych, polskojęzyczną liturgię, a może nawet zniesienie celibatu69. 
Na jego korzyść działało rozdrażnienie biskupów wywołane obo-
wiązkami, jakie sobór trydencki nałożył na nich podczas ostat-
niego posiedzenia: szczególnie uciążliwy był nakaz rezydowania 
w biskupstwie70. Ponadto król chciał nareszcie zakończyć kryzys 
religijny, dlatego też skłonny był dać wolną rękę prymasowi, 
mianowanemu przecież dzięki jego własnemu poparciu.

Protestancka część szlachty również coraz bardziej upo-
rczywie domagała się zwołania synodu narodowego, ponieważ 
sobór trydencki zawiódł jej oczekiwania. Być może protestanci 
nie zdawali sobie jeszcze sprawy z tego, że kompromis z ducho-
wieństwem był możliwy tylko w wyniku rezygnacji z postulatów 
stanowych, determinujących działania polityczne szlachty. Nie-
mniej odejście od antyklerykalnego nurtu polskiej reformacji 
bynajmniej nie było wykluczone. Ukształtował się on w pełni 

68 C. Frankiewicz, Sprawa „soboru narodowego” w Polsce na sejmie 1558 roku, 
„Kurier Poznański” 17, 1922, nr 8, s. 3, nr 9, s. 3, nr 10, s. 2, nr 11, s. 11.

69 O Uchańskim zob. wyczerpującą i wyważoną biografi ę: T. Wierzbowski, Jakób 
Uchański, arcybiskup gnieźnieński (1502–1581). Monografi a historyczna, Warszawa 
1895 [=Uchańsciana..., t. 5].

70 Zob. na ten temat: tenże, Otnošenie Pol’ši k tridentinskomu soboru i ego posta-
novlenijam, „Žurnal Ministerstva Narodnago Prosveščenija” 287, 1893, nr 3, s. 1–67.
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dopiero w 1558 r., czyli 10 lat po przeniknięciu reformacji do 
Polski, i zupełnie realne było, że w nowym układzie sił zmienią 
się również cele polityczne ruchu.

Kuria Rzymska, wspierana radą przez biskupa Stanisława 
Hozjusza, w pełni zdawała sobie sprawę z nadciągającego niebez-
pieczeństwa. Pod koniec 1563 r. przybył do Polski nowy, świet-
nie przygotowany do swojej misji nuncjusz, Giovanni Francesco 
Commendone. Potrafi ł on wykorzystać jeden z atutów starego 
Kościoła: dążenie władcy do uniknięcia rozbratu z Rzymem oraz 
gotowość do ulegania perswazji i spełniania najważniejszych 
żądań papiestwa.

Przechodzimy tu już do tematu kolejnego podrozdziału. 
Zajmę się w nim kwestią, co duchowieństwo, które reformacja 
zbudziła z wygodnego letargu, i które potrzebowało jakiegoś 
czasu na mobilizację sił, mogło przeciwstawić protestantyzmowi.

3. Atuty starego Kościoła

W religijnym i stanowym konfl ikcie ze szlachtą i jej prote-
stanckimi reprezentantami, który nasilił się po objęciu tronu 
przez Zygmunta Augusta, duchowieństwo katolickie okazało 
wiele słabości, ale również ujawniło jedną mocną stronę: wśród 
wyższych hierarchów i kleru wywodzącego się ze szlachty kon-
wersje na protestantyzm były rzadkością71. Nurty reformacyjne, 
które w latach czterdziestych i na początku następnej dekady 
pojawiły się również tutaj, szybko zaczęły się cofać, gdy tylko 
układ sił się ustalił.

W gronie biskupów Jan Drohojowski najśmielej wyrażał sym-
patię wobec nowych idei, jednak nawet on nie odważył się pójść 
śladem Jana Łaskiego, który w 1538 r. zrezygnował z obiecują-
cej kariery w Kościele katolickim, by poświęcić się reformacji72. 

71 Poniższe uwagi mają jedynie charakter szkicowy. Społeczne aspekty kontr-
reformacji i katolickiej odnowy wymagałyby analizy w oddzielnej książce. Brak 
specjalistycznych badań, który w tej części moich rozważań okazał się dotkliwie 
odczuwalny, sygnalizuję w przypisach. Opis nowszych badań zob. B. Stasiewski, 
Reformation und Gegenreformation in Polen. Neue Forschungsergebnisse, Münster 
1960 (Katholisches Leben und Kämpfen, 18), s. 65–93.

72 O Drohojowskim, który w 1557 r. na łożu śmierci przeszedł na protestan-
tyzm, zob. S. Kot, Drohojowski Jan, w: Polski słownik biografi czny (dalej: PSB), t. 5, 
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Mikołaj Pac, którego Zygmunt August uczynił w 1564 r. głową 
najmizerniejszego w swoim królestwie biskupstwa kijowskiego, 
już wcześniej otwarcie sympatyzował z protestantami. Nigdy nie 
otrzymał właściwych święceń i papież natychmiast zaprotestował 
przeciwko tej nominacji. Dla Paca urząd biskupi był tylko pre-
bendą. Co więcej, ożenił się, ponieważ zaś senatorów uważano 
za nieusuwalnych, nie można go było dymisjonować i ostatecznie 
został przeniesiony na jedną z litewskich kasztelanii73.

Tylko w jednym jedynym przypadku doszło do zawieszenia 
dostojnika kościelnego z powodu skłonności kacerskich – chodzi 
o pracującego w Wilnie biskupa pomocniczego Jerzego Albi-
nusa74. Na synodzie prowincjalnym w Piotrkowie omawiany był 
również przypadek dwu opatów, braci Białobrzeskich, którzy 
złamali celibat. Prowincjał zakonu franciszkanów Franciszek 
Lismanino został przywódcą małopolskich protestantów75. Pro-
testantyzmowi przysłużył się mocno również kanonik-odszcze-
pieniec Stanisław Lutomirski, w 1555 r. pozbawiony urzędu 
i ekskomunikowany przez prymasa, któremu wręczył swoje 
wyznanie wiary utrzymane w duchu protestanckim. Szlachta 
uchroniła go przed dożywotnim więzieniem76. Równie ostre 
kroki podjął w 1551 r. biskup przemyski przeciwko kanoni-
kowi Stanisławowi Orzechowskiemu, który wstąpił w związek 
małżeński. Jednak to właśnie Orzechowski stał się ostatecznie 

Kraków 1946, s. 380–382; „Oxford Slavonic Papers” 4, 1953, s. 41 n. O Łaskim zob. 
wyżej, s. 63–64.

73 O protestach przeciwko mianowaniu Paca biskupem zob. Commendone, 
Listy, t. 1, s. 32 (16 I 1564) oraz instrukcję dla nuncjusza Juliusza Ruggieriego 
(1565) u T. Glemmy w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. 2, Kraków 
1938, s. 271. Podjęcia odpowiednich kroków w sprawie Paca domagał się Pius V 
w liście z 1568 r., w: Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der in der heutigen 
Provinz Posen vereinigten ehemals polnischen Landesteile, wyd. H. Ehrenberg, Leip-
zig 1892, s. 254. O pertraktacjach na temat planu przeniesienia Paca na stanowi-
sko kasztelana (1582–1583) zob. Monumenta Poloniae Vaticana. Series nuntiaturae 
Polonae, t. 5, 6/2, wyd. E. Kuntze, C. Nanke, Kraków 1923–1938 (wg indeksu: Pac). 
[Zob. też H.E. Wyczawski, Pac Mikołaj, w: PSB, t. 24, Wrocław 1979, s. 736–737 
– przyp. red.].

74 O Albinusie zob. M. Homolicki, Do uwag nad dziełem „Wilno od początków 
jego do roku 1750”, „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe. Nowa Seria” 23, 1842, 
s. 66 przyp. 1. Albinus zmarł w 1570 r., tuż po tym jak został zawieszony.

75 O skargach w sprawie braci Białobrzeskich zob. A. Węgierski, Slavonia refor-
mata, wyd. J. Tazbir, Warszawa 1973, s. 210. O Lismanino zob. wyżej, s. 62–64.

76 O Lutomirskim zob. wyżej, s. 234.
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najwymowniejszym obrońcą starego Kościoła77. Również pewnego 
małopolskiego archidiakona usunięto w 1568 r. ze stanowiska 
z przyczyn religijnych78.

Lista drugoplanowych duchownych, którzy nie dochowali 
wierności Kościołowi, była zapewne dłuższa, niemniej chodziło 
tylko o pojedyncze przypadki. Co charakterystyczne, liczne upo-
mnienia skierowane do kanoników i odnotowane w aktach kapi-
tuły poznańskiej, zawsze dotyczyły skandalicznego trybu życia, 
a nie podejrzenia o herezję79.

Wśród niższego kleru odstępstwa od katolicyzmu zdarzały 
się dosyć często. Nie wykształcił się tu bowiem tak silny duch 
korporacyjny jak wśród wyższych duchownych, a w przypadku 
szeregowych księży przejście na protestantyzm nie oznaczało 
porzucenia dochodowej prebendy. Wielu zdecydowało się na ten 
krok wskutek nalegań miejscowego ziemianina lub dlatego że – 
co na jedno wychodziło – brak dziesięciny odbierał im materialne 
podstawy egzystencji80. Jak się jednak zdaje, tego rodzaju przy-
padki ograniczały się do wsi i szlacheckich miasteczek. Nato-
miast w miastach królewskich dochody kościelne nie skurczyły 
się tak bardzo, a nadzór biskupa nad klerem był ściślejszy. Poza 
tym w Polsce nie pojawiła się tendencja, która była charakte-
rystyczna dla Niemiec i odegrała tam ważną rolę w pozyskaniu 
szerszych kręgów ludności – chodzi o rozprzestrzenienie się 
nowych idei wśród zakonników, zjawisko wymagające jeszcze
dalszych badań.

Ogólnie biorąc, można zakładać, że szeregi duchowieństwa 
były w Polsce bardziej zwarte niż w większości uwzględnionych 
w niniejszej analizie krajów. Inna sprawa, że księża, którzy 
dochowali wierności Rzymowi, bynajmniej nie zamierzali wyrzec 
się występków natury obyczajowej, dobrze udokumentowanych 

77 O Orzechowskim zob. wyżej, s. 79, 84, 85, 87–89, 234.
78 Zob. na ten temat: T. Glemma, Wizytacje diecezji krakowskiej z lat 1510–1570, 

„Nasza Przeszłość” 1, 1946, s. 62.
79 Nagany kapituły poznańskiej zob. w: Akta kapituł z wieku XVI wybrane, t. 1, 

cz. 1, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1908 (Wydawnictwa Komisji Historycznej Aka-
demii Umiejętności w Krakowie, 66).

80 O związku między niepłaceniem dziesięciny a przechodzeniem duchownych 
na protestantyzm zob. np. list kapituły krakowskiej do bpa Filipa Padniewskiego 
z października 1566 r., w: T. Glemma, Wizytacje..., s. 61, przyp. 48: „denegatione 
proventuum multi sacerdotes benefi cia sua derelinquunt, nonnulli ad castra hae-
reticorum transfugiunt”.
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wśród kleru81. Wyjaśnieniem wierności papiestwu może być 
przede wszystkim odporność Kościoła jako instytucji bogatej, 
mocno zakorzenionej w strukturach państwowych i społecznych. 
Również antyklerykalny składnik ruchu reformacyjnego, tak silny 
w Polsce, mógł kler, a zwłaszcza wyższe duchowieństwo, skłonić do 
zwarcia szeregów. Pewną rolę odegrały też zapewne jeszcze inne 
czynniki, które – jak wiele zagadnień związanych z dziejami pol-
skiego duchowieństwa – nie zostały jeszcze dostatecznie zbadane.

Konsolidacja kleru nie wykluczała jeszcze stworzenia Kościoła 
narodowego pod przywództwem Jakuba Uchańskiego. Niemniej 
sporo było duchownych, którzy ostro sprzeciwiali się wszelkim 
inicjatywom zmierzającym w tym kierunku. Z reguły byli to ci 
sami, którzy chcieli odnowić katolicyzm, zwiększając w ten spo-
sób wiarygodność kleru.

Wśród biskupów w większości zainteresowanych jedynie 
obroną własnych przywilejów wyróżniali się: energiczny Jan 
Dziaduski z Przemyśla i Paweł Algimuntowicz z Wilna, a przede 
wszystkim Stanisław Hozjusz. Tego ostatniego cechowała troska 
o dobro polskiego Kościoła, w którym cieszył się dużym sza-
cunkiem, choć jako biskup warmiński od 1551 r. rezydował na 
jego rubieżach82. Ważnym ośrodkiem inicjatyw reformatorskich 

81 Zob. na ten temat: J. Tazbir, Znaczenie obyczajów kleru dla rozwoju i upadku 
polskiej reformacji, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 8, 1963, s. 91–107. Tazbir 
przekonująco wykazał, że niesłusznie uznano, iż jednym z czynników upadku refor-
macji był szeroki ruch dogłębnej odnowy obyczajowej duchowieństwa katolickiego.

82 O Dziaduskim zob. wyżej, s. 84–86; o Hozjuszu zob. m.in. J. Smoczyński, 
Bibliographia Hosiana, Pelplin 1937; A. Eichhorn, Der ermländische Bischof und 
Kardinal Stanislaus Hosius, t. 1–2, Mainz 1854–1855; P. Žukovič, Kardinal Gozij 
i pol’skaja cerkov ego vremeni, Petersburg 1882; J. Lortz, Kardinal Stanislaus Hosius. 
Beiträge zur Erkenntnis der Persönlichkeit und des Werks, Braunsberg 1931; J. Umiń-
ski, Kardynał Stanisław Hozjusz, biskup warminski 1504–1579, Opole 1946 (Świetlane 
Polski Postacie, 3). Pilnie potrzebna jest publikacja licznych listów Hozjusza, prze-
chowywanych przede wszystkim we Fromborku, oraz głębsza analiza jego wpływu 
na króla, kontrreformację i odnowę katolicką. [Zob. też Słownik polskich teologów 
katolickich, t. 1–7, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981–1983. Część korespon-
dencji wydano, zob.: Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa war-
mińskiego, t. 3: 1558–1561, cz. 1: 10 V 1558–31 VIII 1560, oprac. H.D. Wojtyska, 
Olsztyn 1980 (Studia Warmińskie, 17); Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardy-
nała i biskupa warmińskiego, t. 5: 1564 i t. 6: 1565, oprac. A. Szorc, Olsztyn 1976 
i 1978 (Studia Warmińskie, 13 i 15); por. Rejestr korespondencji Stanisława Hozjusza 
biskupa warmińskiego (1560–1563), oprac. H.D. Wojtyska, Olsztyn 2003; Z dworu 
Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568–1582, wstęp, 
tłum. i kom. J.A. Kalinowska, Olsztyn 1992 – przyp. red.].
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stała się krakowska kapituła katedralna83. Jej delegaci przybyli 
na synod prowincjalny w 1551 r. z całym plikiem instrukcji, żar-
liwie piętnujących inercję i rozwiązłość biskupów oraz zawiera-
jących projekty gruntownej odnowy duchowieństwa84. Przykład 
krakowski skłonił inne kapituły do sprzeciwu wobec wszelkich 
ustępstw na rzecz kacerzy, a także zainspirował do zrobienia 
porządków w szeregach własnego Kościoła, który nagle został 
wyrwany z samozadowolenia charakterystycznego dla instytu-
cji uprzywilejowanej i musiał podjąć walkę o przetrwanie. To, 
że kanonicy włocławscy podnieśli w 1561 r. rwetes, kiedy Zyg-
munt August mianował Jakuba Uchańskiego biskupem kujaw-
skim, wiele mówi o duchu, który tymczasem ogarnął ważniejsze
polskie kapituły85.

Bliższa analiza wykazałaby zapewne, że postawa wielu kano-
ników nie różniła się zbytnio od zachowania biskupów, którzy 
przecież też byli wcześniej kanonikami. Wszelkie niedociągnię-
cia, za jakie krytykowano biskupów, można dostrzec też w kapi-
tułach. Decydujące znaczenie miało jednak to, że kanonicy, 
w przeciwieństwie do rzadko spotykających się biskupów, na 
ogół nie działali w pojedynkę, ale występowali jako ciało zbio-
rowe. Osoby skłonne do reform miały okazję wybić się na plan 
pierwszy i wpłynąć na decyzje całego gremium.

Proces ten najłatwiej prześledzić na przykładzie kapituły kra-
kowskiej, najznakomitszej i – obok warmińskiej – najobfi ciej upo-
sażonej w całej monarchii Jagiellonów86. W ożywionej atmosferze 

83 Pilnie potrzebne jest opracowanie na temat kapituły krakowskiej w okresie 
reformacji. Tymczasem zob. L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników 
krakowskich, t. 3, Kraków 1852; H. Barycz, U kolebki małopolskiego ruchu reforma-
cyjnego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1, 1956, s. 22–24.

84 Instrukcje kapituły krakowskiej dla jej delegatów na synod prowincjalny 
w 1551 r. w: Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 ad annum 
1795, t. 1, Kraków 1877, s. 477–499.

85 Materiały dotyczące działalności kapituł zob. Akta kapituł z wieku XVI… 
Potrzebne są badania dotyczące poszczególnych kapituł. [Na temat badań w ostat-
nich latach zob. P. Dembiński, Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków śred-
nich. Studium prozopografi czne 1428–1500, Poznań 2012; M. Pukianiec, Organizacja 
i funkcjonowanie poznańskiej kapituły katedralnej w XVII wieku, Poznań 2012, mps 
pracy doktorskiej – przyp. red.].

86 Kapituła krakowska, której kanonicy otrzymywali najwyższe uposażenia, 
uważana była za „szkołę biskupów polskich”; zob. np. list Fulwiusza Ruggieriego, 
1565, w: Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 
1690, t. 1–2, wyd. E. Rykaczewski, Berlin–Poznań 1864, tu. t. 1, s. 191. [Por. relację
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stolicy już lata czterdzieste przyniosły debaty na temat kwestii 
poruszanych przez reformację. Nowe idee nie omijały również 
kapituły, dwaj kanonicy, którzy w owym czasie otrzymali mitrę 
biskupią – Jakub Uchański i Andrzej Zebrzydowski – zachowali 
zrodzony w krakowskiej atmosferze sceptycyzm względem nauk 
własnego Kościoła87. Jednak w godzinie próby polskiego katoli-
cyzmu decydujący głos w kapitule przypadł wąskiej elicie, która 
z całą surowością przeciwstawiła się zarówno wszelkim wpływom 
protestanckim, jak i zaniedbaniom duchowieństwa.

Spośród trzech najgorliwszych zwolenników reformy Kościoła 
jedynie Piotr Myszkowski pochodził z warstwy magnackiej, co 
predestynowało go do bycia rzecznikiem gremium. Dwaj pozo-
stali to wywodzący się z biednej szlachty mazowieckiej Stanisław 
Górski oraz mieszczanin Marcin Kromer. Obaj awans w hierar-
chii kościelnej zawdzięczali wyłącznie swojemu wykształceniu 
i uzdolnieniom. Kromer uzyskał dyplom w Bolonii, a Górski 
studiował jedynie w Krakowie88. Hozjusz i Kromer, którzy w tym 
samym czasie pełnili funkcję krakowskich kanoników i sekretarzy 
królewskich, zaprzyjaźnili się i w momencie zagrożenia stali się 
szansą czynnika mieszczańskiego, który, ze szkodą dla Kościoła, 
był tak słabo reprezentowany wśród wyższego duchowieństwa89.

nuncjusza Juliusza Ruggieriego, 1568, w: Acta Nuntiaturae Polonae, t. 6: Iulius Rug-
gieri (1565–1568), wyd. H.D. Wojtyska, T. Glemma, S. Bogaczewicz, Friburgi 1991, 
s. 145–200 – przyp. red.].

87 O podejrzanych o herezję kanonikach krakowskich zob. N. Ljubovič, Istorija 
reformacii..., s. 69.

88 O Górskim zob. W. Zakrzewski, Stanisław Górski i jego prace historyczne, 
„Rozprawy z Posiedzeń Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozo-
fi czny” 2, 1909, t. 27, s. 284–311; W. Pociecha, W sprawie wydawnictwa Aktów 
Tomicjanów, „Pamiętniki Biblioteki Kórnickiej” 3, 1939–1946, s. 9–41. O Krome-
rze zob. A. Eichhorn, Der ermländische Bischof Martin Cromer als Schriftsteller, 
Staatsmann und Kirchenfürst, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde 
Ermlands” 4, 1867–1869, s. 1–470; C. Walewski, Marcin Kromer, Warszawa 1874; 
S. Bodniak, Marcin Kromer w obronie Kościoła (1542–1556). Kartka z dziejów walki 
z reformą w Polsce, „Reformacja w Polsce” 3, 1924, s. 203–217. Brakuje jeszcze 
opracowania na temat Piotra Myszkowskiego. [Zob. też L. Hajdukiewicz, H. Kowal-
ska, Myszkowski Piotr, h. Jastrzębiec, w: PSB, t. 22, Wrocław 1977, s. 382–390 – 
przyp. red.].

89 Pod względem społecznym Kromer różnił się od Hozjusza, którego ojciec 
przybył z Niemiec do Krakowa, tym, że jego rodzina, osiadła w małopolskim Bieczu, 
zdążyła się już skoligacić ze szlachtą. Sam Kromer otrzymał szlachectwo w 1552 r.; 
zob. Matricularum Regni Poloniae summaria, cz. 5: Sigismundi Augusti regis tempora 
complectens, 1548–1572, t. 2: Acta vicecancellariorum, 1548–1572, wyd. J. Płocha, 
A. Rybarski, I. Sułkowska, Warszawa 1961, s. 69, nr 5546.
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Dla wszystkich, którzy starali się doprowadzić do odrodzenia 
starego Kościoła, bolesnym rozczarowaniem było trwające do 
1581 r. urzędowanie prymasa Jakuba Uchańskiego, postrzega-
nego jako człowiek niewiarygodny i nieodpowiedni przywódca 
na czas reform. Duże znaczenie miał w tym kontekście fakt, że 
nuncjusze papiescy, o których polski kler prosił papieża, potra-
fi li stworzyć niejako drugi obok arcybiskupstwa gnieźnieńskiego 
ośrodek przywódczy Kościoła90. Prawdopodobnie nuncjusze 
odegrali w Polsce okresu reformacji rolę o wiele ważniejszą niż 
w pozostałych krajach, o których wspominałem w powyższych 
porównaniach. 

Zygmunt August, który nawet w okresie największych 
ustępstw wobec protestantów unikał zerwania z Rzymem, zgo-
dził się w 1555 r. (czyli w skali Europy bardzo wcześnie) na stałą 
nuncjaturę. Luigi Lippomano, przebywający w Polsce w latach 
1556–1557, wzbudził swoją surowością oburzenie Polaków, 
z kolei mniej utalentowany Bernardo Bongiovanni, urzędujący 
w latach 1560–1563 (po szybko zmarłym Camillo Mentovato), 
popełnił błąd wręcz odwrotny, czyli okazał zbyt dużą gotowość 
do ustępstw, na przykład popierając wyniesienie Uchańskiego 
do godności prymasa91. Podczas pobytu na soborze w Trydencie

90 O nuncjuszach papieskich w Polsce zob. P.W. Fabisz, Wiadomość o legatach 
i nuncyuszach apostolskich w dawnej Polsce (1075–1863), wyd. 2, Ostrów 1886; 
T. Wierzbowski, Synopsis legatorum a latere, legatorum natorum, nuntiorum […] in 
Polonia terrisque adiacentibus 1073–1794, Roma 1880; H. Biaudet, Les origines de 
la candidature de Sigismond Vasa au trône de Pologne, Helsinki 1911 (Annales Aca-
demiae Scientiarum Fennicae, B/2), nr 1. Podstawę źródłową do badań działalności 
tych nuncjuszy, dla których nie ma odrębnych edycji, stanowią Vetera Monumenta 
Poloniae et Lithuaniae […] ex tabulariis vaticanis, t. 2, wyd. A. Theiner, Roma 1861, 
a przede wszystkim Relacye nuncyuszów... Publikacja ta zawiera jedynie dokumenty 
z paryskich zbiorów Czartoryskich, teksty włoskie w przekładzie na polski. [Zob. 
też syntetyczne opracowania: H.D. Wojtyska, Papiestwo – Polska 1548–1563, Lublin 
1977; W. Tygielski, Z Rzymu do Rzeczypospolitej. Studia z dziejów nuncjatury apo-
stolskiej w Polsce: XVI–XVII w., Warszawa 1992; T. Chynczewska-Hennel, Nuncjusz 
i król. Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczypospolitej 1636–1643, Warszawa 2006; 
edycja źródłowa: Acta Nunciaturae Polonae, t. 1–57 (z lukami) – przyp. red.].

91 O Lippomano zob. N. Ljubovič, Istorija reformacii..., s. 161–169; o Mentovato 
zob. W. Zakrzewski, Powstanie i wzrost..., s. 245; o Bongiovannim zob. J. Fijałek, 
Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI: sam X. arcybiskup Paweł 
Tarło i mistrz Jan Trzciana kanonik-kaznodzieja katedralny, „Pamiętnik Literacki” 
7, 1908, s. 395–408; Vetera Monumenta..., t. 2, s. 658–705. [Zob. też odpowiednie 
fragmenty w: W. Tygielski, Z Rzymu do Rzeczypospolitej...; H.D. Wojtyska, Król 
i nuncjusz. Zygmunt August i Bernard Bongiovanni w latach 1560–1563, Roma 1982 
(Studia Ecclesiastica, 14), s. 43–71 – przyp. red.].
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Stanisław Hozjusz namówił papieża, by posłał do Polski surow-
szego hierarchę: Giovanniego Francesco Commendonego92. 
Pierwsza misja polska tego ważnego polityka kościelnego trwała 
tylko dwa lata (od końca 1563 do końca 1565 r.), a jego następcy 
nie kontynuowali podjętych przez niego inicjatyw. Uczony teo-
log Juliusz Ruggieri, który rozpoczął urzędowanie w 1566 r., 
nie potrafi ł działać samodzielnie i ściśle trzymał się wskazówek, 
jakich udzielał mu Hozjusz po powrocie z Włoch w 1564 r.93 Vin-
cenzo dal Portico, który zastąpił Ruggieriego w 1568 r., mimo 
wielkiego zapału osiągnął niewiele, ponieważ za bardzo skupiał 
się na swojej karierze, nie docenił powagi sytuacji i najczęściej 
zajmował się sprawami innymi niż ściśle kościelne94. Dopiero 
w 1571 r. na polskiej scenie politycznej ponownie pojawił się gracz 
rangi mistrzowskiej: po raz drugi do Polski został wysłany Com-
mendone. Tym razem jednak również on popełnił poważny błąd, 
popierając w 1572 r. nierealistyczną kandydaturę Habsburga.

Zatem nawet reprezentacja Kurii Rzymskiej, tak ważna 
w warunkach kryzysu Kościoła, wykazywała wiele niedoskonało-
ści. Były one jednak mniej ważne niż autorytet, jakim emanowali 
nuncjusze. Duże znaczenie przypada działaniom Lippomano, 
który w 1555 r. odwiódł Zygmunta Augusta od zwołania synodu 
narodowego, a przede wszystkim przełomowym dokonaniom 
Commendonego, który walnie przyczynił się do zahamowania 
rozwoju polskiej reformacji po 1564/1565 r.

Po pierwszym pobycie w Polsce Commendone uznał za swoje 
najważniejsze zadanie zdobycie zaufania króla i odciągnięcie go 

92 O wysłaniu Commendonego do Polski zob. M. Żywczyński, Sprawa wysłania 
nuncjusza papieskiego do Polski w 1563 roku, w: Wieki średnie. Prace ofi arowane 
Tadeuszowi Manteuffl owi, Warszawa 1962, s. 283–289. O działalności Commendo-
nego zob. A.M. Graziani, De vita J.F. Commendoni cardinalis libri quatuor, Padua 
1685; N. Ljubovič, Papskij nuncij Kommendone w Pol’še (Iz épochi katoličeskoj 
reakcii), „Žurnal Ministerstva Narodnago Prosvěščenija” 249, 1887, s. 68–98, 250, 
1887, s. 203–239. Listy Giovanniego Francesco Commendonego do Karola Borome-
usza zostały wydane w sposób niezadowalający, przekład zawiera błędy: Pamiętniki 
o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta... Materiały zebrane na potrzeby roz-
poczętej przez H. Barycza i kontynuowanej przez M. Żywczyńskiego nowej edycji 
zaginęły podczas wojny.

93 O Ruggierim zob. T. Glemma, Instrukcja nuncjusza Ruggieriego, w: Studia 
historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby..., t. 2, s. 265–276; T. Wierzbowski w: Uchań-
sciana..., t. 5, s. 372.

94 O Portico zob. T. Glemma, Zapiski nuncjusza polskiego Wincentego dal Portico 
z r. 1568, „Collectanae Theologica” 17, 1936, s. 273–288.
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od eksperymentów Uchańskiego. Nie było to łatwe, ponieważ 
prymas gotowy był wyjść władcy naprzeciw w drażliwej kwe-
stii królewskiego rozwodu, a dla Commendonego nie ulegało 
wątpliwości, że w tej sprawie Kościół nie może ustąpić nawet 
o krok. Mimo wszystko nuncjuszowi udało się wywrzeć trwały 
wpływ na politykę władcy wobec Kościoła, co wynikało również 
z tego, że – jak pokażę poniżej – Zygmunta Augusta łączyła 
z Kościołem rzymskokatolickim silna więź95. Niemniej zasługą 
Commendonego jest też równie zręczne co nieustępliwe suge-
rowanie królowi, jakie konsekwencje to poczucie więzi powinno 
za sobą pociągać.

Drugim i, jak Commendone przyznał już po odjeździe z Pol-
ski, najtrudniejszym zadaniem jego nuncjatury było nadzorowa-
nie prymasa Uchańskiego96. Arcybiskup tłumaczył, że to kacerze 
obracają wniwecz jego dobre zamiary, co jednak nie przekony-
wało nuncjusza. Dla niego Uchański pozostał niebezpiecznym 
oportunistą, skłonnym do ustępstw w kwestiach dogmatycznych, 
a nawet w sprawie przywilejów kleru, choć akurat one naprawdę 
leżały prymasowi na sercu. Uważał go też za kiepskiego obrońcę 
sprawy katolickiej, ponieważ lamentował on nad paraliżem jurys-
dykcji biskupiej zamiast wykorzystywać istniejące jeszcze, nie-
małe możliwości prawne.

We wrześniu 1565 r. Commendone skonstatował, że w wyniku 
jego działań król, inaczej niż jeszcze rok wcześniej, zaczął zanie-
dbywać prymasa, którego autorytet w episkopacie zaczął maleć. 
Wedle słów nuncjusza, Uchański prezentował się wówczas jako 
gorliwy i pobożny katolik97. Wprawdzie Uchański starał się po 
odjeździe adwersarza zrealizować plan zwołania synodu pro-
wincjalnego, na którym miało dojść do porozumienia między 
szlachtą a duchowieństwem, jednak w 1566/1567 r. złożył broń, 
ponieważ nie znalazł poparcia ani w episkopacie, ani u króla, 
ani wśród protestantów. W owym czasie dysydenci obawiali się 
zgromadzenia, które wyraźnie ukazałoby panujące wśród nich 
podziały, a poza tym uznano, że nie pomoże ono w realizacji 
ambicji stanowych szlachty. W 1572 r. prymas liczył, że uda mu 

95 Zob. dalej, rozdz. IV.2. 
96 Commendone, Listy, t. 2, s. 324 n. (9 XII 1565).
97 Tamże, s. 308 (18 X 1565).
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się wykorzystać bezkrólewie do urzeczywistnienia swoich celów, 
ale i tym razem poniósł porażkę za przyczyną Commendonego, 
ponieważ nuncjusz o planach Uchańskiego uprzedził papieża, 
którego zgoda była konieczna do zwołania synodu98.

W 1563 r. nuncjusz podjął się jeszcze jednego zadania: chciał 
skłonić biskupów do wspólnego działania. Jak stwierdził, dopóki 
każdy myśli jedynie o własnym ratunku, statek, opuszczony przez 
załogę, musi zatonąć. Gdyby zaś wszyscy działali razem, wówczas 
można by bez uszczerbku zawinąć do bezpiecznego portu99.

Zakończenie soboru trydenckiego, który przywrócił biskupom 
wiarę w Kościół oraz sformułował klarowne wytyczne, podziałało 
na korzyść starej wiary. Nie wyklucza to bynajmniej, że aż do 1577 r. 
biskupi ociągali się z uznaniem całości postanowień soboru, ponie-
waż niektóre nałożone tam obowiązki były dla nich uciążliwe. 

Po 1565 r. polski episkopat zaczął prowadzić bardziej prze-
myślaną politykę niż dotychczas, choć jego skład nie uległ więk-
szym zmianom. Przychylna reformom elita kanoników stopniowo 
zajmowała urzędy biskupie. W 1565 r. Piotr Myszkowski został 
biskupem płockim, w 1567 r. Stanisław Karnkowski – włocław-
skim, a w 1574 r. Piotr Kostka – chełmińskim. Marcin Kromer 
w 1570 r. przejął obowiązki nieobecnego Hozjusza, biskupa war-
mińskiego, a w 1579 r. został jego następcą. Pozostaje zbadać, 
w jaki sposób staremu Kościołowi udało się na powrót umocnić 
tak osłabioną pozycję w państwie i społeczeństwie. Zajmijmy 
się najpierw parlamentem, który protestanci opanowali przecież 
w tak dużym stopniu. Trzeba było przeciwstawić im się skutecz-
niej niż dotychczas. Taką możliwość dawała silna pozycja bisku-
pów na sejmach, uzasadniona tradycjami ustrojowymi.

Z jednej strony, swojej reprezentacji nie miał niższy i średni 
kler, który można by ewentualnie wykorzystać przeciwko episko-
patowi100. Z drugiej zaś, biskupów nie zdołano wykluczyć z obrad, 
ponieważ nie byli ciałem zbiorowym, dysponującym wspólnym 
głosem kurialnym, ale uczestniczyli w sejmach jako indywidualni 

98 O upadku snutych przez Uchańskiego projektów compositio inter status zob. 
T. Wierzbowski w: Uchańsciana..., t. 5, s. 361–379.

99 Commendone, Listy, t. 2, s. 121.
100 O strukturze polskiego sejmu zob. K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Pol-

sce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959. [Zob. też Historia sejmu polskiego, t. 1: Do 
schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. J. Michalski, Warszawa 1984 – przyp. red.].
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członkowie rady królewskiej. Podczas obrad sejmowych odda-
wali głosy jako pierwsi i uważali się za prior pars senatus. Wedle 
słów jednego z towarzyszy Commendonego, nawet wówczas, gdy 
na sejmie obecnych było jedynie pięciu bądź sześciu biskupów, 
uważano ich za połowę senatu – o ile tylko reprezentowali jedno 
stanowisko101. Nie musieli godzić się na decyzje sprzeczne z ich 
stanowiskiem. A mówiąc, że strona świecka nie ma prawa podwa-
żać przywilejów kleru, mogli wesprzeć się na tradycji ustrojowej. 
Silną pozycję biskupów na sejmie można było wprawdzie na 
pewien czas podważyć, niemniej opierała się ona na niewzru-
szonych podstawach. 

Można powiedzieć, że tylko na jednym sejmie, w 1558/1559 r., 
szlachta przeciwstawiła się opinii episkopatu w ważnej sprawie 
i że motorem tego ataku była (jak zwykle porywająca słuchaczy) 
mowa Stanisława Orzechowskiego. W 1558 r. zauważył on, że 
w innych, bynajmniej nie protestanckich krajach, odsunięto od 
władzy biskupów, którzy składając przysięgę papieżowi, stają się 
podwładnymi obcego monarchy. Orzechowski zażądał takiego 
samego rozwiązania dla Polski102. Takie i podobne tezy prezentowali 
na sejmie Jan Tarnowski, który ostatecznie pozostał przy kato-
licyzmie, oraz dwaj protestanci: Stanisław Stadnicki i Hieronim
Ossoliński. Ten ostatni chciał pozostawić biskupom prawa poli-
tyczne pod warunkiem, że odstąpią od przysięgi złożonej papie-
żowi i będą ślubować wierność królowi. Za tym niewykonalnym 
żądaniem krył się zamiar wykluczenia biskupów z senatu i elekcji103.

Samo podjęcie dyskusji o tego rodzaju propozycjach było 
możliwe jedynie w krótkiej fazie dominacji nastrojów antykle-
rykalnych. Jednak nawet wtedy postulaty te były skazane na 
niepowodzenie: choćby dlatego że król nie mógł pozwolić na 
takie osłabienie episkopatu. Bez znaczenia jest też, że również 

101 A.M. Graziani, De scriptis invita Minerva ad Aloysium fratrem, t. 2, wyd. 
H. Lagomarsini, Firenze 1745, s. 173.

102 S. Orzechowski, Explicatio iuramenti, quod Episcopi Regni Poloniae Papae 
praestare solent (1558), w: Humanizm i reformacja w Polsce, wyd. I. Chrzanowski, 
S. Kot, Lwów 1927, s. 395–399.

103 O dyskusji na temat biskupów na sejmie w 1558/1559 r. zob. Dzienniki sej-
mów walnych koronnych 1555 i 1558..., s. 195–209, 236–239. Obronę praw episko-
patu znaleźć można w piśmie wielkopolskiego senatora z 1559 lub 1560 r.; zob. 
Senatora anonyma deliberacye o królu, panach radzie i urzędnikach, sejmie i bezkró-
lewie, w: Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. Bolesław 
Ulanowski, Kraków 1921 (Biblioteka Pisarzów Polskich, 76), s. 141.
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później podobne myśli pojawiały się w co śmielszych głowach 
(jeszcze w 1606 r. podnosiły się głosy odmawiające biskupom 
prawa udziału w elekcji)104.

Protestanci nigdy nie podjęli próby stworzenia przeciwwagi 
dla katolickiego episkopatu, choćby żądając miejsc w senacie dla 
duchownych reprezentantów własnych Kościołów105. Taki postulat 
był z różnych względów wykluczony. Po pierwsze, nie dałoby się 
go pogodzić z prawem króla do mianowania członków własnej 
rady, ponieważ w odróżnieniu od biskupów katolickich duchowni 
seniorzy wspólnot protestanckich nie byli wyznaczani przez 
władcę106. Ponadto często pochodzili z niższych warstw społecz-
nych i z pewnością nawet protestanccy arystokraci nie chcieliby 
zasiadać obok nich w tak wysokim gremium. Zwłaszcza że przy-
wódcy wspólnot protestanckich i tak uważali za konieczne stłu-
mienie rosnącej pewności siebie pastorów. Ruch reformacyjny 
nie ingerował więc w tradycyjny skład parlamentu. Podobnie 
było w innych krajach rządzonych przez katolickich władców, 
które brałem pod uwagę w powyższych porównaniach. Wszędzie 
protestanci musieli działać w oparciu o stany, uwzględniając ich 
specyfi kę. Nie zawsze jednak mieli do czynienia z tak silnym 
klerykalnym antagonistą jak w Polsce, gdzie w senacie zasiadało 
dwóch arcybiskupów i ośmiu biskupów.

Pozostaje zastanowić się, czy regionalne różnice politycznej 
siły reformacji dają się wyjaśnić pozycją duchowieństwa w par-
lamencie. Zwraca uwagę, że na przykład Morawy, gdzie kler 
katolicki był reprezentowany na sejmie, zachowały w walce 
o wolność religijną większą powściągliwość niż Czechy, gdzie 

104 Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, t. 2, wyd. 
J. Czubek, Kraków 1918, s. 446.

105 Pewien katolicki polemista przekonywał króla, że uznawszy ofi cjalnie prawa 
protestantów, trzeba będzie zezwolić im na wysyłanie na obrady senatu własnych 
biskupów, a jego zamiarem było przekonanie władcy o niebezpieczeństwach zagra-
żających ze strony protestantów; zob. W. Kuczborski, Przestroga przeciw konfederacyi 
(1569), w: Sześć broszur politycznych..., s. 67; zob. też tenże, Deliberatio episcopo 
Cracoviensi anno 1571 exhibita, w: tamże, s. 101.

106 Samodzielny wybór duchownych zwierzchników przez protestantów stał 
się dla innego katolickiego polemisty, Stanisława Orzechowskiego, argumentem 
przeciwko reformacji: kacerze uzurpują sobie królewskie prawo do mianowania 
biskupów; zob. S. Orzechowski, Orichoviana. Opera inedita et epistolae Stanislai 
Orzechowski 1543–1566, t. 1, wyd. J. Korzeniowski, Kraków 1891 (Bibliotheca 
 Auctorum Polonicorum, 19), s. 504 (6 VII 1560).
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takiej reprezentacji zabrakło. Niderlandzki ruch niepodległo-
ściowy zwyciężył w Holandii i Zelandii, ale już nie na południu 
kraju, co można wiązać m.in. z tym, że w Holandii słabe ducho-
wieństwo nie brało udziału w sejmach, a stany Zelandii miały 
zaledwie jednego duchownego przedstawiciela – opata, podczas 
gdy w Brabancji dwunastu opatów składało się na odrębny stan 
duchowny, którego żaden inny nie był w stanie przegłosować107. 
Słaba pozycja polityczna duchowieństwa może być również wyja-
śnieniem zadziwiających sukcesów luteranizmu w Austrii. Z kolei 
biskupi zasiadający w wyższej izbie węgierskiego parlamentu aż 
do 1606 r. blokowali ofi cjalne uznanie praw protestantów.

Kluczowa pozycja w sejmie umożliwiła polskiemu klerowi 
przeciwstawienie się ewentualnym akcjom protestantów, którzy 
na przykład mogliby nałożyć podatki na Kościół lub skonfi skować 
ziemie kościelne, co osłabiłoby ekonomiczną pozycję Kościoła. 
Zarazem działania wymierzone w szlachtę licznie niepłacącą 
dziesięciny stopniowo zaczynały przynosić sukcesy108. Commen-
done uskarżał się, że Kościół otrzymuje zaledwie drobną część 
należnej dziesięciny109. Wtrąciło to w nędzę przede wszystkim dużą 
liczbę duchownych wiejskich, których egzystencja była od tej 
daniny uzależniona110. Ponadto kolegiom wikariuszy w Gnieźnie 
i Poznaniu zaczęło zagrażać rozwiązanie, a Uchański narzekał 
na sejmie 1564/1565 r. na upadek szkół111.

Mniej dotkliwie zmniejszenie wpływów z dziesięciny odczuli 
biskupi, kapituły i klasztory, ponieważ podstawą ich majątku 

107 O strukturze niderlandzkiego sejmu zob. np. F. Rachfahl, Wilhelm von Ora-
nien und der niederländische Aufstand, t. 1, Halle an der Saale 1906, s. 523–551.

108 O zawikłanym problemie jurysdykcji związanej z dziesięciną w Polsce zob. 
F. Śmidoda, Sprawy dziesięcin… [Zob. też J. Dudziak, Dziesięcina papieska w Polsce 
średniowiecznej. Studium historyczno-prawne, Lublin 1974 – przyp. red.].

109 Commendone, Listy, t. 1, s. 36 (24 I 1564).
110 O skutkach odmowy zapłaty dziesięciny pisał m.in. W. Zakrzewski w: „Prze-

gląd Polski” 22, 1887, s. 153–155; Commendone, Listy, t. 2, s. 266; H. Spannocchi, 
Relatione […] delle cose di Polonia intorna alla religione et dell’attioni del signor Car-
dinale Bolognetti […] 1586, wyd. J. Korzeniowski, w: Scriptores rerum Polonicarum..., 
t. 15, s. 252 n., 307; P. Czaplewski, Ostatnie walki o dziesięciny biskupie na Pomorzu, 
„Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 4, 1917, s. 58–69; M. Morawski, 
Kościół w Polsce za bezkrólewia i w początkach Zygmunta III (1587–1589), „Kronika 
Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 18, 1924, s. 438.

111 J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, t. 1, 
Gniezno 1883, s. 248; Urkunden und Aktenstücke..., s. 144 (11 VI 1565); Dyaryusz 
sejmu piotrkowskiego 1565..., s. 128.
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była własność ziemska, a nie daniny. Pozycja ekonomiczna 
wyższego kleru nie została zagrożona i być może dobrze cha-
rakteryzuje ją fakt, że w diecezji kujawskiej reformacja, choć 
znalazła tak wielu zwolenników, najwyraźniej nie przeszko-
dziła w rozwoju gospodarki folwarcznej w majątkach bisku-
pich. Procent administrowanych bezpośrednio przez Kościół 
ziem biskupich wzrósł tu z jednej ósmej około 1535 r. do jednej 
czwartej w 1584 r.112

Episkopat bez większych wstrząsów przetrwał więc zakusy na 
swoje bogactwo, co z pewnością wpłynęło na postawę świeckich 
magnatów. Zrazu duchowieństwo było dla nich uciążliwym rywa-
lem i przyczyną zgorszenia z powodu upadku obyczajów113. Gdy 
jednak episkopat zaczął sobie radzić z trudną sytuacją, bardziej 
korzystne wydało się magnatom wejście w sojusz z klerem prze-
ciwko szlachcie. Po 1565 r. chęć sprzymierzenia się z biskupami 
najwyraźniej wygrała z przeciwstawną tendencją do likwidacji 
duchownej konkurencji przy jednoczesnym zneutralizowaniu 
szlachty poprzez konfl ikt z Kościołem. Ta koalicja przyniosła 
pożytek obu stronom114.

Kler zachował swoją pozycję ekonomiczną, dzięki czemu mógł 
odegrać wiodącą rolę w budowie wielkich latyfundiów, które 
począwszy od XVI w. zmieniały oblicze Polski. W 1581 r. Kościół 
miał w województwie krakowskim prawie 400 wsi: mniej więcej 
dwa razy tyle co król i niemal pięć razy więcej niż najbogatszy 
magnat. W 1629 r. należało do niego już 489 wsi – co stanowiło 
jedną czwartą całej własności ziemskiej115. Rozgoryczenie tym, że 
wszystkie zabiegi szlachty i pół wieku działań protestanckich nie 
zdołały zaszkodzić Kościołowi w mnożeniu majątku widoczne 
jest w przesadzonych skargach, które na sejmie w 1606 r. wygła-
szał Stanisław Stadnicki, członek opozycji protestanckiej: wedle 
jego słów duchowieństwo posiadało więcej dóbr niż król i cała 
szlachta razem wzięci, a nadal pożądało więcej116.

112 L. Żytkowicz, Studia…, s. 424.
113 Na temat udziału magnatów w antyklerykalnej polityce szlachty zob. 

H. Kowalska, Walka o dziesięciny..., s. 83 n. [przyp. red.].
114 Na temat sojuszu między magnatami i biskupami zob. wyżej, s. 211 n. 
115 O zwiększeniu kościelnego stanu posiadania zob. J. Maciszewski, Wojna 

domowa w Polsce (1606–1609). Studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji, t. 1: 
Od Stężycy do Janowca, Wrocław 1960, s. 63.

116 W. Sobieski, Pamiętny sejm 1606, Warszawa 1913, s. 187.
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Wyższe duchowieństwo i magnatów łączyły nie tylko interesy 
polityczne, ale również więzi pokrewieństwa117. Z pewnością nie-
mało osób, które miały wśród bliższych bądź dalszych krewnych 
biskupa czy nawet dopiero dzięki Kościołowi zrobiło karierę, prze-
szło do obozu protestanckiego. W niektórych przypadkach nie 
bez znaczenia mogła być znajomość wad kleru nabyta z pierwszej 
ręki118. Inni jednak, po okresie niezdecydowania, właśnie dzięki 
więzom rodzinnym łączącym ich z elitą duchowieństwa pozostali 
ostatecznie po stronie katolickiej. A katolickich wielmożów można 
było wykorzystać w walce z antyklerykalnymi posłami, jak wynika 
choćby z synodalnej instrukcji kapituły krakowskiej z 1551 r.

Duchowieństwo potrafi ło dobrze wykorzystać nagromadzone 
bogactwa dla zabezpieczenia swojej pozycji. Tak na przykład 
Commendone w 1564 r. nalegał na prymasa Uchańskiego, by 
ten wspomagał świeckich sojuszników Kościoła i zaproponował 
udzielenie wsparcia materialnego senatorom, którzy z powodów 
fi nansowych nie pojawiali się na sejmie w ogóle lub też musieli 
szybko opuścić obrady119. Od szlachty czerpiącej dochody z dóbr 
kościelnych duchowieństwo mogło wymagać postawy rygorystycz-
nie katolickiej120. Pewien zwolennik starego Kościoła zauważył, 
że prebendy kościelne służą nie tylko duchownym właścicielom, 
ale również ich krewnym. Jak przyznał, załamanie kleru spowo-
dowałoby zubożenie całej szlachty121. Rodziny szlacheckie rzeczy-
wiście korzystały z dochodów krewnych pozostających w służbie 
Kościoła, co potwierdzają zarzuty konfederacji z 1606 r., której 
autorzy, podając przykład Myszkowskich, Goślickich i Karnkow-
skich, oburzali się, że biskupi rozbudowują siłę ekonomiczną 
swoich rodów, ale skąpią środków, gdy chodzi o sprawy Kościoła 
czy zgoła państwa122.

117 Skład społeczny wyższego duchowieństwa w Polsce i na Litwie nie został jesz-
cze dokładnie zbadany. O Litwie zob. Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów obrz[ądku] 
łac[ińskiego] przedrozbiorowej Polski, w: Sacrum Poloniae Millennium, t. 1, Roma 
1954, s. 391–619. [Zob. też U. Augustyniak, Wzajemne pretensje szlachty i duchowień-
stwa katolickiego w związku z „compositio inter status” w latach trzydziestych XVII w., 
„Kwartalnik Historyczny” 64, 2007, s. 43–59 – przyp. red.].

118 E. Starczewski, Możnowładztwo polskie na tle dziejów, t. 1: Do końca XVII 
wieku, Warszawa 1914, s. 71; Th. Wotschke, Geschichte der Reformation..., s. 9.

119 Commendone, Listy, t. 1, s. 245 (10 XII 1564).
120 W. Kuczborski, Deliberatio..., s. 92 n.
121 Tamże, s. 104; zob. też tenże, Przestroga..., s. 76 n.
122 J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 309.
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Z czasem coraz więcej zaczęło więc wskazywać na to, że 
optymizm, którego część obserwatorów nie porzuciła nawet 
w okresie najgłębszego kryzysu, jest uprawniony. W memoriale 
dla nuncjusza Bongiovanniego z 1560 r. możemy przeczytać, że 
biskupi polscy są o krok od zajęcia najważniejszej pozycji w życiu 
politycznym państwa. W Wiedniu rada cesarska dała w 1564 r. do 
zrozumienia, że kler ma w Polsce wystarczająco duże wpływy, by 
zapobiec biegowi wydarzeń niekorzystnemu dla jego interesów123.

Duchowieństwo katolickie po okresie zamętu i osłabienia na 
powrót przypomniało sobie, jak wykorzystywać swą ekonomiczną 
i polityczną potęgę oraz związki ze szlachtą. Wśród przyczyn, 
które sprawiły, że stary Kościół odzyskał siły, ważną rolę odegrał 
stopniowy wzrost liczby kaznodziejów, głoszących wiarę katolicką 
bodajże bardziej gorliwie i porywająco niż kiedykolwiek przed-
tem; co więcej, Kościół przymierzał się do tego, by wyprzedzić 
protestantów na ich własnym polu, czyli szkolnictwie.

Katolicki ruch kaznodziejski, który szybko zaczął odnosić 
ogromne sukcesy, możemy najwcześniej dostrzec w Poznaniu, 
w przełomowych latach 1564 i 1565124, zatem jeszcze przed otwar-
ciem pierwszego kolegium jezuickiego w 1566 r. w Pułtusku (rok 
wcześniej jezuici osiedlili się w Braniewie). Zakon jezuitów 
wkrótce rozwinął ożywioną działalność w Polsce i na Litwie, 
i walnie przyczynił się do odnowienia szkolnictwa katolickiego 
w Polsce125. Już w drugiej połowie lat sześćdziesiątych zaczynają 

123 Urkunden und Aktenstücke..., nr 28; Nuncjusz Zaccaria Delfi no do Kurii 
Rzymskiej, 11 I 1564, w: Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Akten-
stücken, sekcja 2, t. 4, oprac. S. Steinherz, Wien 1914, s. 4.

124 Zob. na ten temat mój artykuł: Nationale und soziale Aspekte des wiederer-
starkenden Katholizismus in Poznań (1564–1613), w: Festschrift Percy Ernst Schramm, 
cz. 2, Wiesbaden 1964, s. 61–71.

125 Na temat działalności jezuitów w Polsce zob. m.in. (niedokładne faktogra-
fi cznie i jednostronne w ocenie) opracowanie: S. Załęski, Jezuici w Polsce, cz. 1–5, 
Lwów 1900–1906 (krytycznie o t. 2 wypowiada się W. Sobieski, Szkice historyczne, 
Warszawa 1904, s. 107–183). Zob. też N. Ljubovič, K istorii iezuitov v litovsko-rus-
skich zemljach v XVI v., „Varšavskija universitetskija izvestija” 1888, nr 4, s. 1–28; 
O. Šusko, Vprovaždene ezuitiv do Pol’ši, „Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni 
Sevcenka” 57, 1904, s. 1–28, 58, 1904, s. 29–60; J. Tazbir, Społeczno-polityczna rola 
Jezuitów w Polsce (1565–1660), w: Szkice z dziejów papiestwa, wyd. K. Piwarski, 
Warszawa 1958, s. 99–144. Historia jezuitów w Polsce niewątpliwie zasługuje na 
większą uwagę badaczy. [Praca Załęskiego zachowała wysoką wartość, a najnowsze 
publikacje czerpią z niej obfi cie, zob.: S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów w latach 1564–1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna, 
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mnożyć się rekonwersje, które trudno byłoby zrozumieć, nie 
wziąwszy pod uwagę wewnętrznego odnowienia Kościoła kato-
lickiego, ponieważ układ sił społecznych i politycznych odgrywa 
co prawda istotną rolę, ale jednak nie wyjaśnia wszystkiego126.

Jak wielką władzę uosabiał kler, widać było w całej pełni 
w burzliwym okresie bezkrólewi lat 1572–1575. Za panowania 
Zygmunta Augusta nieocenioną pomocą dla polskiego katolicy-
zmu była postawa króla, który mimo pewnego niezdecydowania, 
ostatecznie zawsze opowiadał się po stronie Kościoła swych przod-
ków. Po jego śmierci więzy łączące tron i ołtarz zostały zerwane,
a Kościół musiał bez pomocy władcy bronić się przed protestan-
tami, których niestabilna sytuacja zmobilizowała do działania.

Duchowieństwo mogło być zadowolone z wyniku próby, któ-
rej zostało poddane. Musiało wprawdzie pogodzić się z konfede-
racją 1573 r., która nie udzieliła mu prawa weta, jakie posiadało 
na sejmie, a przyznała ważne przywileje dysydentom. Niemniej 
w elekcjach zwyciężali katolicy: w 1573 r. Henryk Walezy, 
a w 1575 r. Stefan Batory. Spośród czynników prowadzących 
do takiego przebiegu wydarzeń wybierzmy tylko te, które mają 
związek ze stosunkami między szlachtą a klerem.

Na początku pierwszego interregnum zasady ustrojowe zadzia-
łały na korzyść duchowieństwa. Prymas zdołał wyegzekwować 
prawo do tytułu interrexa, wygrywając ze świeckim konkuren-
tem, marszałkiem wielkim koronnym, kalwinistą Janem Firlejem. 
Pomogła mu w tym niechęć Wielkopolan do szlachty małopol-
skiej127. Udało się więc zażegnać niebezpieczeństwo, że w wyniku 
niespodziewanego obrotu wydarzeń protestanci przejmą wła-
dzę. Duchowieństwo i grupa zdeklarowanych katolików wśród 
szlachty wyraźnie dały też do zrozumienia, że wszystkimi dostęp-
nymi środkami, także zbrojnie, przeciwstawią się elekcji kace-
rza. Widmo wojny domowej, w której katolicy dzięki bogactwu 
Kościoła wystawiliby zapewne więcej wojska niż dysydenci, 
sprawiło, że protestanckich kandydatów na tron polski szybko 
przestano brać pod uwagę128.

Kraków 1996; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, 
oprac. L. Grzebień, Kraków 2004 – przyp. red.].

126 Na temat rekonwersji zob. wyżej, m.in. s. 83, 92, 152, 165, 213–215.
127 Na temat stanowiska prymasa w 1572/1573 r. zob. wyżej, s. 117, 121, 122.
128 Na temat kandydatur w 1572/1573 r. zob. rozdz. IV.3.
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Po ucieczce króla Henryka oraz w wyniku stawianych przez 
szlachtę żądań powtórnej elekcji duchowieństwo zadziałało krót-
kowzrocznie, ryzykując zaprzepaszczenie dotychczasowych osią-
gnięć. Niemal wszyscy biskupi uparcie trwali przy kandydaturze 
Habsburga, choć taka postawa przyniosła im już klęskę podczas 
pierwszego bezkrólewia. Zwycięstwo w elekcji 1575 r. Stefana 
Batorego, czyli zdeklarowanego katolika, było wynikiem szczęśli-
wego zbiegu okoliczności. Zwalniało bowiem polski kler z koniecz-
ności dalszej walki o tron dla Maksymiliana przeciwko wielkiemu 
dowódcy, który miał po swojej stronie większość szlachty129.

Powoli stało się jasno, że program antyklerykalny, na którym 
opierali się polscy protestanci, poniósł klęskę. Zwolennicy refor-
macji znaleźli się w defensywie i musieli się starać o odsunięcie 
w czasie compositio inter status, o które kiedyś sami zabiegali. 
Ewentualne porozumienie mogłoby teraz pociągnąć za sobą 
raczej ograniczenie niż poszerzenie praw dysydentów. Lega-
lizm Stefana Batorego jedynie odsunął w czasie konieczność 
zmierzenia się z faktem, że niebezpieczny z punktu widzenia 
protestantyzmu był już nie tylko kler, ale także władca. Za pano-
wania jego następcy, Zygmunta III, to podwójne zagrożenie stało 
się wyraźnie widoczne. Było to dla polskiego protestantyzmu 
gorzkie rozczarowanie, nie musiało jednak koniecznie oznaczać 
jego klęski. W innych krajach bowiem protestanci też musieli 
walczyć z sojuszem Korony i kleru, i bynajmniej nie zawsze 
ponosili porażkę.

Ewentualny sukces zależał jednak od tego, czy protestantom 
uda się w wiarygodny sposób powiązać swoją sprawę z kwestią 
swobód szlacheckich. Kolejnym warunkiem powodzenia było 
osłabienie autorytetu władcy. Wydawało się, że w 1606 r. oba 
te czynniki działają w Polsce na korzyść reformacji. Niemniej 
rokosz Zebrzydowskiego, w który zaangażowała się polska elita 
protestancka, załamał się. Chcąc wyjaśnić tę, tym razem osta-
teczną, porażkę polskiego protestantyzmu, musimy raz jeszcze, 
z innego punktu widzenia, prześledzić powyższe wydarzenia. 
Okaże się, że reformacja poniosła w Polsce klęskę nie tylko 
z powodu silnej pozycji starego Kościoła, ale również za przy-
czyną autorytetu katolickiego władcy.

129 O elekcji Batorego zob. rozdz. IV.4.
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1. Zygmunt I Stary (1506–1548): wpływ autorytetu 
monarchy na opóźnienie reformacji

Wystąpienie Lutra wzbudziło zainteresowanie daleko poza 
granicami niemieckiego obszaru językowego. Jednak poza Niem-
cami zalążki reformacji zostały szybko zdławione przez gwał-
towne potępienie „niemieckiej herezji”. Inaczej było jedynie 
w Skandynawii. Wrogie Lutrowi reakcje, połączone z zadrażnie-
niami na tle narodowym, zaznaczyły się nawet w dwóch krajach, 
gdzie grunt wydawał się najlepiej przygotowany pod protestancki 
zasiew: w Niderlandach i Czechach.

W Niderlandach już od XV w. pojawiały się nurty i śro-
dowiska dążące do odnowienia religijnego1. Wśród wykształ-
conego mieszczaństwa i duchowieństwa z dużym odzewem 
spotkał się chrześcijański humanizm ich wielkiego rodaka, Era-
zma z Rotterdamu, krytycznie nastawionego do ówczesnego 
Kościoła. Bliskość językowa i inne ścisłe relacje z Niemcami 
przyspieszyły przyswajanie idei reformacyjnych. W 1518 r. 
Erazm pisał z Antwerpii, że gdzie nie spojrzeć, widać pisma 
Lutra. Ludzie nieznający łaciny mogli już wkrótce podeprzeć 
się tekstami niemieckimi, później pojawiły się holenderskie 
tłumaczenia.

1 Na ten temat zob. m.in. J.G. de Hoop-Scheffer, Geschichte der Reformation 
in den Niederlanden von ihrem Beginn bis zum Jahre 1531, Leipzig 1886; L. Knap-
pert, Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden, Utrecht 
1924.
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Mimo tak dobrze rokujących początków, pierwsza fala pro-
testantyzmu stopniowo opadła po 1521 r., kiedy cesarz i Kościół 
zaczęli się mu energicznie przeciwstawiać. Do około 1531 r. 
inkwizycja miała ręce pełne roboty. Szybko jednak stało się jasne, 
że ani szlachta, ani mieszczaństwo nie mają zamiaru nadstawiać 
karku za mnicha z Wittenbergi. Pokazali w ten sposób, że Nider-
landy stanowią pod względem politycznym i kulturowym odrębny 
organizm i że nawet tereny, gdzie mówi się po holendersku, nie 
są częścią świata niemieckiego, błyskawicznie ogarniętego przez 
idee Lutra. Jedynie ludzie prości, dla których względy polityczne 
nie miały znaczenia, w dalszym ciągu wykazywali się otwartością 
na wpływy z Rzeszy. Na przykład szybko rozprzestrzeniał się tu 
anabaptyzm, na długie lata stając się jedynym reprezentantem 
protestantyzmu.

Jeszcze silniejsze niż w Niderlandach były wpływy reforma-
cyjne w Czechach. W pewnym momencie Luter ku własnemu 
zdumieniu dostrzegł podobieństwo swoich idei do teologii wyklę-
tego przez Kościół Czecha Jana Husa, co było już od dawna oczy-
wiste dla jego przeciwników. Od jesieni 1519 r. Luter otwarcie 
sympatyzował z utrakwistami2. Już w 1515/1516 r. miał wysokie 
mniemanie o ich odłamie, Jednocie czeskobraterskiej. W liście 
Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego z czerwca 1520 r. 
stwierdził, że nadeszła pora na sojusz z Czechami. Jak podkreślił, 
schizma, która był ich jedynym błędem, mogła być łatwo zaże-
gnana. Przystąpił do działania i w czerwcu 1522 r. wystosował 
pismo do stanów czeskich, stwierdzając, że jako osoba, która 
poprawiła opinię Niemców o Czechach, ma nadzieję na ścisłe 
zbliżenie w przyszłości.

Zrazu wydawało się, że Czechy podejmą wyciągniętą dłoń 
– choćby dla przełamania izolacji w Europie. W 1524 r. kie-
rownictwo Kościoła utrakwistycznego opracowało dwadzieścia 
artykułów wiary, wykazujących wyraźne wpływy luterańskie. 
Wkrótce jednak uaktywnił się nurt przeciwny, który sprawił, że 
odroczono uchwalenie dwudziestego pierwszego artykułu potę-
piającego celibat. Przewagę zyskało stronnictwo sprzeciwiające 
się Lutrowi, z Janem Paškiem na czele. Przeciwnicy Eucharystii 

2 Zob. S.H. Thompson, Luther and Bohemia, „Archiv für Reformations-
geschichte” 44, 1953, s. 160–181.
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pod dwiema postaciami mogli z zadowoleniem skonstatować, 
że jeszcze nigdy zgodność między nimi a utrakwistami nie była 
tak duża3.

Czeski interes narodowy przeciwstawił się infi ltracji ideami 
Niemca. Nieprzekraczanie granic zakreślonych przez dziedzictwo 
husyckie wydawało się najpewniejszym sposobem na przetrwanie 
nawałnic epoki przez kościół narodowy – fi lar czeskiej swobody.

Przykładem na jeszcze szybszą konsolidację frontu antylu-
terańskiego w krajach, gdzie reformator zyskał jeszcze mniej-
szy posłuch, jest sytuacja na Węgrzech. Idee protestanckie 
wcześnie znalazły tu zwolenników, nie tylko wśród niemiec-
kiego mieszczaństwa, ale i w osobie Marii, habsburskiej żony 
młodego króla Ludwika. W Budzie zaczął się wokół niej i jej 
doradcy, margrabiego Georga von Brandenburg-Kulmbacha, 
gromadzić krąg sympatyków Lutra4. Jednak właśnie dlatego, że 
Niemcy – zarówno w kraju, jak i za granicą – niemal natychmiast 
akceptowali idee czystej Ewangelii, butna madziarska szlachta 
demonstracyjnie stanęła po stronie Kościoła katolickiego, który 
jawił się teraz jako gwarancja niezależności narodowej Węgier, 
zagrożonej – jak uważano – przez Niemców.

Gdy w 1520 r. pojawiła się plotka, że Habsburgowie opo-
wiedzą się przeciwko Kościołowi i poprą Lutra, na Węgrzech 
stwierdzono, że w takiej sytuacji tym bardziej należy docho-
wać wierności papieżowi. Obserwator watykański już w 1524 r. 
dostrzegł burzę nadciągającą nad węgierskich Niemców. Zarzut 
herezji był przecież poręcznym narzędziem, którego można 
było łatwo przeciwko nim użyć. Z relacji przesłanej do Rzymu 
w 1525 r. wynika, że szlachta z wielką pompą planuje obchody 
święta patronki kraju, aby zdystansować się od królowej i jej 
niemieckich popleczników.

Te nastroje są wyjaśnieniem szeregu radykalnych uchwał 
podjętych przez sejm węgierski. W 1523 r. zażądał on od króla 

3 Praski kanonik Georg do opata z Cieplic, 5 VII 1524, w: F. Palacký, Geschichte 
von Böhmen, t. 5 ,  cz. 2 ,  Praha 1867, s. 518, przyp. 380. [Zob. też Z.V. David, Utra-
quism’s Curious Welcome to Luther and the Candlemas Day Articles of 1524, „The 
Slavonic and East European Review” 79, 2001, s. 51–89 – przyp. red.].

4 L. Neustadt, Markgraf Georg von Brandenburg als Erzieher am ungarischen 
Hof, Breslau 1883; W. Stracke, Die Anfänge der Königin Maria von Ungarn, späteren 
Statthalterin Karls V. in den Niederlanden, Göttingen 1940 (rozprawa doktorska), 
s. 40–56.
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stracenia wszystkich zwolenników wittenberskiego kacerza oraz 
konfi skaty ich mienia. W 1525 r. władze kościelne i świeckie 
otrzymały uprawnienia do palenia odszczepieńców na stosie. 
Przy okazji próbowano zbić kapitał polityczny na ogólnym wzbu-
rzeniu. Wysłannicy sejmu namawiali władcę, aby w służbie dwor-
skiej zastąpił Madziarami Niemców, którzy przecież z pewnością 
są luteranami5.

W ścisłym związku z Węgrami musimy postrzegać kraj, który 
stoi w centrum naszego zainteresowania: Polskę. Także tutaj 
król w zdecydowany sposób opowiedział się po stronie starego 
Kościoła. W latach 1520–1525 Zygmunt Stary wydał szereg edyk-
tów wymierzonych w herezję i zalecał swoim starostom czujność6. 
Założyć trzeba, że większość szlachty przychylnie podeszła do 
królewskich działań, ukoronowanych stłumieniem reformacji 
w Gdańsku w 1526 r., i ze wszystkich sił starała się je wspie-
rać. Inaczej mogło być zapewne tylko w Prusach Królewskich. 
W Polsce z reguły otwartość na idee protestanckie wykazywało 
jedynie niemieckie mieszczaństwo. Ponieważ zaś między nim 
a Polakami dochodziło do zadrażnień, mogło to wzmocnić 
postawę antyluterańską. 

Podsumujmy więc: w większości krajów utrzymujących bliskie 
kontakty z kulturą niemiecką jedynie niemieckojęzyczna ludność 
dała się porwać pierwszej fazie reformacji. Chęć zachowania 
narodowej niezależności od Niemiec przybierała postać wier-
ności wobec starego Kościoła, a tym samym władców, którzy 
bez wahania opowiedzieli się po stronie przeciwników Lutra.

Jak ważną rolę odgrywali monarchowie w kształtowaniu się 
postaw poszczególnych narodów wobec kryzysu religijnego oka-
zało się już wkrótce w Czechach i na Węgrzech, gdzie w 1526 r. 
– po śmierci Ludwika II pod Mohaczem – doszło do głębokich 
przemian.

W Czechach następcą młodego i słabego władcy, który 
dawał stanom pełną swobodę, został Ferdynand I Habsburg, 

5 Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújitás koraából [Pamiątki historii 
Kościołów z czasów reformacji na Węgrzech], t. 1, red. S.I. Társulat, Budapest 1902, 
s. 142 n., 190–192, 202.

6 Zob. W. Zakrzewski, Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce 1520–1572, Leipzig 
1870, s. 22–32; M. Morawski, Zygmunt I a różnowiercy, „Kronika Diecezji Włocław-
skiej” 21, 1927, s. 337–346.
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choć można było mieć obawy, że ów wychowany w Hiszpanii 
monarcha nie podzieli czeskiej racji stanu i ograniczy niezależ-
ność kraju. Jednak kandydatura Czecha od samego początku nie 
miała szans, ponieważ wielcy feudałowie, nadający ton w poli-
tyce, byli ze sobą poróżnieni7. Wątpliwości, jakie budziła kandy-
datura Ferdynanda, chciano usunąć dzięki kapitulacji wyborczej. 
Według niej ważne urzędy w kraju mieli sprawować wyłącznie 
Czesi. Ponadto nowy król miał w równym stopniu chronić religię 
katolicką i utrakwistyczną.

Przy tej okazji zdystansowano się od luteranów, co jednak 
straciło w nowej sytuacji politycznej na znaczeniu. Odtąd bowiem 
to nie nauki Lutra, ale władza Habsburga jawiła się utrakwi-
stom jako prawdziwe zagrożenie dla tradycji husyckiej. Ferdy-
nand I był przecież przede wszystkim królem niemieckim – taki 
tytuł otrzymał w 1531 r. – a jako zdeklarowany katolik stanowił 
największą podporę kleru katolickiego w Czechach. Natomiast 
protestanckie stany Rzeszy, dążące do zachowania religijnej 
i politycznej niezależności od potężnej dynastii habsburskiej, 
stały się naturalnym sojusznikiem Czechów.

To właśnie zmniejszyło ich zastrzeżenia wobec reformacji 
i skostniały Kościół czeski zaczął napełniać się duchem luterań-
skim. Po 1540 r. skrzydło nowoutrakwistyczne przeniknęło nawet 
do ofi cjalnego kierownictwa Kościoła utrakwistycznego, które jak 
dotąd zajmowało postawę wybitnie konserwatywną. W 1542 r. 
administratorem został Jan Mystopol, a spiritus rector konsysto-
rza – Wacław Mitmánek, obaj należący do nurtu odnowy.

Podobne do czeskiego przesunięcie frontów zapowiadało się 
również po zmianie władcy na Węgrzech w 1526 r. Tutaj jednak 
objęło ono zrazu jedynie część kraju. Po tragedii pod Mohaczem 
Czesi jednogłośnie opowiedzieli się za Ferdynandem I, natomiast 
większość Węgrów miała nadzieję, że właśnie zdystansowanie się 
od Habsburgów zapewni im narodową odrębność i wynieśli na 
tron najbogatszego magnata, Jana Zápolyę. Ferdynand I, mając 
poparcie szlacheckiej mniejszości, zbrojnie przeciwstawił się tej 
elekcji i zajął w 1527 r. stolicę Budę, gdzie otrzymał koronę 
św. Stefana. Zápolya musiał salwować się ucieczką. W latach 

7 Zob. J. Janáček, Zur Entstehung der Habsburgischen Monarchie im Jahre 1526, 
„Studia Historica” 53, 1963, s. 425–430. 
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1528–1529 udało mu się odtworzyć monarchię narodową, choć 
za cenę przyjęcia pomocy od Turków i jedynie w centralnej 
i wschodniej części kraju. Najważniejsze, zachodnie i północno-
zachodnie tereny zachował Ferdynand I. 

W części habsburskiej niemieckie mieszczaństwo ostrożnie, 
ale stanowczo dążyło do reformy Kościoła. Po 1530 r. nowy 
duch zaczął ogarniać również madziarską szlachtę, co wynikało 
z układu politycznego. Stosunki między stanami a narzuconym 
przemocą katolickim władcą, który do tego nie znał języka swoich 
poddanych, od początku były napięte. Ferdynand I chciał rządzić 
Węgrami z Wiednia i podporządkować dobro kraju interesom 
całego cesarstwa. Stany protestowały, na przykład odrzucając 
w 1527 r. zaproponowane im dwa stanowiska sekretarzy rady 
dworu. Konsekwencją tej decyzji była jeszcze większa frustracja, 
ponieważ teraz kraj nie miał żadnego wpływu na administrację 
centralną, od której chcąc nie chcąc pozostawał zależny8. By 
załagodzić te zadrażnienia, Habsburg musiałby spełnić najwięk-
sze życzenie Węgrów i wypowiedzieć zwycięską wojnę Turkom. 
Tego jednak nie był w stanie zrobić. Dlatego też władca, będący 
zarazem fi larem katolicyzmu, popadał w coraz większą izolację, 
co sprzyjało rozprzestrzenianiu się luteranizmu. 

Inaczej wyglądała sytuacja na ziemiach pozostających pod 
władzą Jana Zápolyi, który będąc władcą narodowym, mógł 
wykorzystywać politycznie argument „niemieckiej herezji”. 
Z tej przyczyny jego kampania przeciwko protestantom, za 
którą Luter przepowiedział mu w 1532 r. karę Bożą, początkowo 
odnosiła większe sukcesy niż działania habsburskiego rywala9. 
Jeden z węgierskich biskupów napisał w 1533 r. do papieża Kle-
mensa VII, że nauki Lutra przyjęły się głównie w strefi e habsbur-
skiej. I jeśli Węgry nie stały się jeszcze otwarcie protestanckie, 
to głównie za sprawą króla Jana Zápolyi10.

8 Zob. m.in. D. Sinor, History of Hungary, London 1959, s. 162.
9 M. Luther, Werke (Weimarer Ausgabe), sekcja: Tischreden, t. 2, Weimar 1913, 

nr 1752. Na temat edyktów Ferdynanda i Jana wymierzonych w luteranizm (1527) 
zob. M. Zsilinszky, A magyar országgyülisek valläsügyi tárgyalásai a reformátiótól 
kezdve, t. 1: 1523–1608, Budapest 1880 (A Magyarországi protestáns egylet kia-
dványai, 18), s. 24.

10 Na temat Stefana (Istvána) Brodaricsa, biskupa Sremu, przejawiającego póź-
niej skłonności protestanckie, zob. Egyháztörténelmi emlékek..., t. 2, s. 272 n.
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Niemniej jego panowanie miało zbyt słabe podstawy, by mógł 
trwale zapobiec rozwojowi reformacji. Za odzyskanie władzy 
zapłacił wysoką cenę, stając się wasalem swojego największego 
wroga, sułtana Sulejmana. Zápolya okazał się też politykiem 
wyraźnie mniej skutecznym niż Habsburg. Nadzieje, że wypędzi 
Turków i połączy rozdartą ojczyznę szybko się rozwiały i w 1538 r. 
szlachta zmusiła go do zawarcia z Habsburgami układu, który 
zapewniał im następstwo tronu po Zápolyi. Węgry pod berłem 
habsburskim, ale za to zjednoczone, wydawały się teraz mniej-
szym złem.

Spadek prestiżu Zápolyi wiązał się z nasileniem ruchu refor-
macyjnego na jego terytorium. Zapewne chęć uratowania spada-
jącej popularności kierowała władcą, kiedy w 1538 r. sam zaczął 
przejawiać sympatie luterańskie11. Także i w tym wypadku kryzys 
autorytetu władcy pomógł więc protestantom.

Próżno by szukać w Polsce procesów analogicznych do prze-
mian, jakim uległa postawa czeskiej i węgierskiej szlachty wobec 
władzy monarszej. W latach 1506–1548 panował jeden król, a sza-
cunek, jakim już około 1517 r. cieszył się Zygmunt I jeszcze długo 
miał pozostać niezakłócony. Nawet później, gdy już pojawiła się 
opozycja, autorytet władcy w zasadzie się nie zachwiał. Zyg-
munt I pod wieloma względami odpowiadał ideałowi polskiego 
króla: był człowiekiem pobożnym i praworządnym, zrośniętym 
z tradycjami swego kraju i wierność im uważającym za najpew-
niejszą podstawę swej władzy. Znamienne, że również Luter 
nie próbował obalić jego autorytetu jako króla, nawet gdy Zyg-
munt I w 1526 r. wypędził z Gdańska protestanckich kaznodzie-
jów – polski monarcha był zbyt bliski średniowiecznego ideału 
władcy, któremu hołdował także reformator. W 1539 r. zaliczył on 
polskiego monarchę do „pobożnych, mądrych i wielkodusznych 
władców”, którzy, jak stwierdził, stali się teraz taką rzadkością12.

Widać to w postawie Jana Łaskiego, późniejszego refor-
matora, który jeszcze w 1527 r. napisał w liście do swego wuja 
i imiennika, prymasa Łaskiego, że o ile mu wiadomo, luterańska 

11 K.K. Klein, Der Humanist und Reformator Johannes Honter, Hermannstadt 
1935 (Schriften der deutschen Akademie, 22), s. 163 n.

12 M. Luther, Werke..., sekcja: Tischreden, t. 6, Weimar 1921, nr 7006. Na temat 
Zygmunta Starego zob. Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary (1506–1548), Warszawa 
1946.
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zaraza nie dotknęła jeszcze Polaków13. Wynikało to zapewne 
z silnej pozycji, jaką zajmował katolicki suweren. W 1533 r. 
młodszy Jan Łaski przypisał stabilność starego porządku reli-
gijnego w Polsce, nienaruszonego mimo pewnych sympatii pro-
testanckich, właśnie sędziwemu królowi, postrzeganemu raczej 
jako ojciec niż jako władca14. Również opinia zaangażowanego 
katolika Walentego Wróbla, wyrażona w 1536 r., nie była jedy-
nie czczym pochlebstwem. Pisał on, że zdecydowany odpór, jaki 
Polska daje niemieckiej herezji, zawdzięczamy przede wszystkim 
wielkim przymiotom jagiellońskiego władcy15.

Niemniej interpretacja mówiąca, że reformację powstrzymały 
określone działania władz, edykty królewskie czy wykonywa-
nie wyroków sądów kościelnych przez władze świeckie byłaby 
powierzchowna16. Biorąc pod uwagę niską efektywność struktur 
państwa polskiego, widoczną zawsze, gdy społeczeństwo uciekało 
się do obstrukcji, można zakładać, że wszelka gorliwość władz 
przyniosłaby mierne efekty, gdyby tylko wśród szlachty istniał 
naprawdę silny nurt protestancki. Większe znaczenie miało to, 
że w obliczu tak silnego autorytetu monarchy nie wykształciła 
się opozycja szlachecka, która mogłaby poprzeć wpływy prote-
stanckie. Reformacja – inaczej niż w Czechach i na Węgrzech 
po 1526 r. – nie znalazła tu początkowo odpowiedniego podłoża 
politycznego.

W tym trzeba doszukiwać się głównej przyczyny tak słabego 
rozwoju idei protestanckich w państwie polsko-litewskim aż do 
1540 r., mimo że od zachodu, północy i południa sąsiadowało 
ono z krajami, gdzie reformacja sprawnie się rozprzestrzeniała. 

13 Lasciana nebst den ältesten Synodalprotokollen Polens 1555–61, w: H. Dal-
ton, Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Rußland, t. 3, Berlin 1898, 
s. 106 n. (13 VI 1527).

14 Jan Łaski do Erazma z Rotterdamu, 15 VIII 1533, w: Opus epistolarium Des. 
Erasmi Roterodami, t. 10, red. H.M. Allen, H.W. Garrod, Oxford 1941, s. 295  n. 
[tłum. w: Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, wyd. M. Cytowska, 
Warszawa 1965, nr 76, s. 259–262, tu s. 262; list jest datowany na ok. 25 VIII 1533].

15 W. Wróbel, Propugnaculum ecclesiae catholicae adversus varias sectas huius 
tempestatis, Lipsiae 1536, Przedmowa. Por. także opinię legata Niccoló Fabriego 
(10 I 1526): „veramente se non fosse la tanta bonta de questo re, la Pollonia saria 
gia tutta Luterana”; zob. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae […] ex tabulariis 
vaticanis, t. 2, wyd. A. Theiner, Roma 1861, s. 438.

16 Na temat działań podjętych przez króla zob. M. Morawski, Zygmunt I a róż-
nowiercy..., s. 337–346.
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Wprawdzie pierwsze słabe zalążki, widoczne zwłaszcza w Prusach 
Książęcych i Wielkopolsce, przeobraziły się później w potężny 
ruch, jednak nie powinno to przesłaniać faktu, że za panowania 
Zygmunta Starego ich znaczenie było niewielkie.

Można w tym miejscu przeprowadzić analogię do Nider-
landów w okresie długiego panowania Karola V. Tam również 
reformacja, której idee napływały do kraju różnorodnymi kana-
łami, nie mogła się rozwijać, dopóki na tronie zasiadał popularny 
władca. Karol wychował się w Gandawie i uważał Niderlandy 
za swoją ojczyznę. Poddani wyczuwali w jego rozporządzeniach 
duch troski i szacunku dla prawa, i nie byli świadomi głębokiego 
konfl iktu między dobrem kraju a interesami cesarza. Spowo-
dowało to w wyższych warstwach, które również w kwestiach 
politycznych zachowywały ostrożność, zahamowanie rozwoju 
wyznań potępionych przez cesarza. Zarówno anabaptystom, 
jak i – istniejącym co najmniej od 1544 r. – kalwinistom brako-
wało narzędzi politycznych do przeciwdziałania ostrym edyktom 
Karola V, wydanym w celu zwalczania herezji.

Trudność wynikająca z tego, że poczynań Karola V nie można 
było w wiarygodny sposób napiętnować jako tyranii zajmowała 
później autorów słynnej petycji szlacheckiej z 1566 r., zwracającej 
się przeciwko polityce religijnej Filipa II17. Pojawiającą się tam 
myśl rozwija jeden z autorów, Philipp Marnix de Sainte Alde-
gonde w 1578 r.: „To pewne, że zmarły cesarz Karol, monarcha 
wielkiej roztropności i wysokiej przenikliwości, rządził tymi kra-
jami wedle konieczności i potrzeb epoki i ówczesnych warunków, 
przy czym jego jedynym celem było zawsze bezpieczeństwo pod-
danych i ich dobrobyt. Ponieważ zaś nauka Lutra i jego zwolen-
ników w owym czasie dopiero się pojawiła i można się było oba-
wiać, że zmiana religii doprowadzi do zmian w państwie, a zatem 
zakłóci spokojne życie poddanych (tym bardziej że cesarz wie-
rzył, iż prowadziłyby one do zniesienia i zniszczenia wszelkiej 
zwierzchności), był zdecydowany raczej z najwyższą surowością 
postąpić z niektórymi, na początku niezbyt licznymi, niż czekać 
aż ogień silniej się rozpali i ład publiczny zostanie zburzony”. 
Jednak – dodał Marnix – gdy cesarz zobaczył, że protestanci 

17 Przedruk w: Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau, 
red. G. Groen van Prinsterer, seria 1, t. 2, Leiden 1835, s. 81. 
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dawno przestali być w Niemczech małą grupą, zdecydował się 
na zawarcie pokoju religijnego18.

Nawet jeśli końcowa teza, że tuż przed abdykacją Karol rów-
nież w Niderlandach miał zamiar obrać bardziej tolerancyjny 
kurs sprawia wrażenie naciąganej, możemy potraktować słowa 
Marnixa jako świadectwo trudnego położenia wczesnego nider-
landzkiego protestantyzmu. Był on prześladowany przez władcę, 
który niewątpliwie miał na uwadze dobro kraju. 

Jeszcze większe trudności reformacja napotkała we Francji, 
gdzie z jednej strony słabsze były niemieckie wpływy kulturalne, 
z drugiej zaś kler i władca dysponowali większą władzą. Dynastia 
Walezjuszów popierała stary Kościół z konsekwencją i siłą, które 
podziwiała cała Europa19. Monarszy prawnicy gorliwie szukali 
teoretycznego uzasadnienia dla władzy zdobytej przez wielkich 
praktyków zasiadających na tronie20. 

Gdy Genewa, znajdująca się we francuskiej strefi e wpływów 
językowych i kulturalnych, a zarazem poza zasięgiem władzy 
Walezjuszów, zaczęła się wskutek działalności Kalwina przeobra-
żać w kolejny ośrodek protestantyzmu, tragedia była już tylko 
kwestią czasu. Francuski król ogłosił surowe edykty uderzające 
w kalwinizm, szerzący się zwłaszcza wśród francuskiego miesz-
czaństwa. Za udział w heretyckich zgromadzeniach groziła kara 
śmierci. Działalność chambre ardente pokazuje, że rozporządze-
nia królewskie nie pozostały wyłącznie na papierze

Niewielka mniejszość, która wyznawała potępioną religię, 
nie była w stanie obronić się przed prześladowaniem, jak długo 
autorytet władcy w gruncie rzeczy pozostał nienaruszony, mimo 
wojen i upadku fi nansów państwa. Kto nie chciał się ukry-
wać ani też zostać męczennikiem, musiał uciekać. W 1554 r. 
w spisie mieszczan genewskich figurowało 5 Francuzów, 

18 Response à un petit livret n’agueres publié et intitulé Déclaration de l’Inten-
tion du Seigneur Don Jehan d’Autriche, Antwerpen 1578, w: Oeuvres de Ph. Mar-
nix de Sainte Aldegonde. Écrits politiques et historiques, Bruxelles 1859, s. 29–55, 
tu s. 47 n.

19 Zob. np. opinię weneckiego posła Matteo Dandola, 1542: Si governa tutto 
questo cosi grande stato con la parola e cenni del re, contra cui di presente non si trova 
cosa che vaglia, w: Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo 
decimosesto, seria 1, t. 4, red. E. Alberi, Firenze 1860, s. 31 n.

20 Zob. np. W.F. Church, Constitutional Thought in Sixteenth-Century France. 
A Study in the Evolution of Ideas, Cambridge 1941.
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a w latach 1555–1557 można ich w każdym roku znaleźć 
od 100 do 12021. 

Również w Szkocji zwolennikom reformacji brakowało 
bazy politycznej. W trakcie trwającego do 1542 r. panowania 
Jakuba V władza monarsza, mocno osadzona w tradycji i zro-
śnięta z narodem, okazała się dla starego Kościoła wystarcza-
jącą osłoną. Po 1543 r., na początku regencji, wydawało się, że 
Szkocja zaakceptuje linię Henryka VIII, potem jednak ponownie 
zwyciężyła postawa dystansu wobec Anglii. Autorytet regentów 
młodej Marii Stuart wystarczył, by przez mniej więcej kolejną 
dekadę uchronić katolicyzm przed największymi zagrożeniami. 
Najbardziej wyrazisty reprezentant nowej wiary, George Wishart, 
w 1546 r. zapłacił życiem za swoje przekonania. Wielu podobnie 
myślących szukało azylu w Anglii. Szkoccy protestanci, zarówno 
szlachta, jak i mieszczanie, na razie nie mieli okazji, by wesprzeć 
sprawę swojej wiary czynem. Front kleru i władzy można byłoby 
zaatakować wyłącznie z angielską pomocą. Jednakże konszachty 
z nielubianym czy nawet znienawidzonym przez Szkotów sąsia-
dem z południa zdyskredytowałyby protestantów w oczach szla-
checkiej większości22. 

Prześladowania to istotna różnica między krajami zachod-
nimi a Polską, w takim samym stopniu zasługująca na uwagę 
jak znaczące podobieństwa. Król polski naprawdę starał się bez 
ostatecznej surowości skłonić odszczepieńców do powrotu ku 
rzymskiej wierze. Johannowi Eckowi, gorliwemu obrońcy starego 
Kościoła, miał powiedzieć, że jako władca polski jest w równym 
stopniu królem owiec, jak i kozłów, a wina za kacerstwo spada 
na błędy Kościoła23. 

Zamiarom króla sprzyjała niechęć mniejszości protestanckiej, 
początkowo małej i najczęściej nie do końca jeszcze zdecydowa-
nej, do ostrych konfrontacji. Otwarte działanie na rzecz czystej 

21 P. Imbart de la Tour, Les origines de la Réforme, t. 4: Calvin et l’Institution 
chrétienne, Paris 1935, s. 435–440. 

22 Zob. m.in. D.H. Fleming, The Reformation in Scotland. Causes, Characteris-
tics, Consequences, London 1909; G. Donaldson, The Scottish Reformation, Cam-
bridge 1960.

23 Odpowiedź udzielona Eckowi przez Zygmunta Starego została zacytowana 
w: T. Czacki, O litewskich i polskich prawach, t. 1, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1861, 
s. 315 (przyp.). Autentyczność anegdoty jest kwestionowana w: J. Bukowski, Dzieje 
reformacyi w Polsce od wejścia jej aż do jej upadku, t. 1, Kraków 1883, s. 604.
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Ewangelii, którą ogół szlachty jeszcze nie w pełni zaakceptował, 
odkładano na później. Wydarzenia w Gdańsku w 1526 r. i ich 
odpowiedniki w innych miastach Prus Królewskich są wyjąt-
kami, które można wyjaśnić szczególnym charakterem tamtej-
szego mieszczaństwa. Znamienne, że w latach 1525–1539 przed 
krakowskim sądem biskupim toczyło się zaledwie 30 procesów 
przeciwko luteranom, a sąd poznański rozstrzygnął ich jeszcze 
mniej24. Na emigrację udała się jedynie niewielka liczba duchow-
nych, obawiających się represji ze strony władz kościelnych za 
sympatie reformacyjne.

Pokojowy charakter okresu wstępnego wywarł decydujący 
wpływ na kształt polskiej reformacji. Wszędzie tam, gdzie zapło-
nęły stosy, a wielu protestantów przypłaciło wierność swojej reli-
gii latami opresji i tułaczki na obczyźnie, ruch reformacyjny, 
zyskawszy siłę polityczną, zaczął przejawiać niebezpieczne emo-
cje i protestancką nietolerancję, która w niczym nie ustępowała 
katolickiej. Polskim protestantom, którzy nie ponieśli ciężkich 
ofi ar, fanatyzm był obcy, choć czasami zachowywali się dosyć 
porywczo. Jednocześnie porzucenie przekonań reformacyjnych 
przychodziło im łatwiej niż współwyznawcom z Zachodu, którzy 
zostali poddani o wiele cięższym próbom25.

Wprawdzie masy szlacheckie Rzeczypospolitej przyjęły idee 
Lutra później niż w Czechach i na Węgrzech, jednak reformacja 
niemiecka już w latach dwudziestych wywierała pewien wpływ 
na postawy religijne, zwłaszcza w Wielkopolsce. Konfl ikt mię-
dzy szlachtą a duchowieństwem, który zarysował się w 1525, 
a w 1530 r. rozpętał na dobre, był kontynuacją wcześniejszych 
polskich zadrażnień, ale to wiadomości o sukcesach Lutra 
w Niemczech sprawiły, że stare niesnaski odżyły.

Opozycja wobec duchowieństwa, którą szlachta prezentowała 
jako czysto polityczną, w rzeczywistości pozostawała pod wpły-
wem Wittenbergi, choć przyznała to otwarcie dopiero na sejmie 
w 1536/1537 r. (a i to tylko przejściowo). Krytykując Kościół, 

24 Ł. Kurdybacha, Stan badań i potrzeby historii literatury w okresie reformacji, 
w: O sytuacji literatury polskiej, Wybór referatów wygłoszonych na zjeździe polonistów 
w dniach od 8 do 12 maja 1950, red. J.L. Baculewski, Warszawa 1951, s. 87–125, 
tu s. 106.

25 Zob. A. Jobert, La tolérance religieuse en Pologne au XVIe siècle, w: Studi in 
onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Firenze 1962, s. 337–343.
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powołano się wówczas na dzieła niderlandzkiego erazmianina 
oraz na pisma Lutra26. Nieprzypadkowo wydarzenie to jest zapo-
wiedzią przyszłości, w której silny autorytet Zygmunta Starego po 
raz pierwszy miał ucierpieć w sposób dla wszystkich odczuwalny 
– a to odsyła nas do właściwego tematu niniejszego rozdziału.

Na sejmie w 1535/1536 r. pojawiły się kategoryczne żądania 
egzekucji dóbr koronnych. Wówczas to posłowie wprowadzili 
do użycia termin executio legum, który miał wkrótce stać się ich 
zawołaniem bojowym27. Król, niewykazujący skłonności refor-
matorskich, sprzeciwił się szlachcie, niemniej nie był jeszcze 
gotowy na zakazanie opozycyjnych zgromadzeń szlacheckich, 
czego domagała się jego energiczna małżonka Bona Sforza. 
Nic więc dziwnego, że na następnym sejmie, który zebrał się 
w listopadzie 1536 r., posłowie poczynali sobie jeszcze śmielej: 
nie tylko wobec magnatów i duchowieństwa, ale również wobec 
króla. Na przykład gdy Zygmunt Stary chciał obsadzić wakaty 
na urzędach kanclerza i podkanclerzego szlachta zaznaczyła, 
że żadnego z nich król nie może nominować bez zgody senatu 
i izby poselskiej. 

Latem 1537 r. ogłoszenie pospolitego ruszenia w związku ze 
zbrojną wyprawą na południowy wschód stało się dla tysięcznych 
rzesz szlachty zgromadzonej w obozie pod Lwowem okazją do 
stawiania najróżniejszych żądań. Niektóre postulaty były wyraź-
nie wymierzone w króla, a zwłaszcza w budzące obawy szlachty 
działania Bony, która zabiegała o umocnienie władzy królewskiej 
i chciała zmienić Polskę na modłę włoską28.

Zatem przejście od ruchu wyłącznie antyklerykalnego do 
reformacyjnego zaczęło się rysować w momencie pierwszego 
kryzysu autorytetu Zygmunta Starego. W tym samym kontekście 
można umieścić wydarzenia na sejmie 1547/1548 r.

W połowie lat czterdziestych stało się jasne, że niemal 
80-letni król nie jest już w stanie wypełniać swoich obowiązków 

26 W. Pociecha, Walka sejmowa o przywileje Kościoła w Polsce w latach 1520–
–1537, „Reformacja w Polsce” 2, 1922, s. 167 n.

27 J. Szujski, Dzieła, seria 2, t. 6, Kraków 1886, s. 39.
28 E. Zivier, Neuere Geschichte Polens, t. 1: 1506–1572, Gotha 1905 (Allgemeine 

Staatengeschichte, 1/39), s. 348–413; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 1, 
London 1948, s. 52–54. [Na temat rokoszu lwowskiego ciągle najważniejsza praca 
to: A. Prochaska, Rokosz lwowski w r. 1537, „Kwartalnik Historyczny” 16, 1902, 
s. 1–22, 208–242, 381–400 – przyp. red.].
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i całkowicie podporządkował się małżonce, mającej wielu prze-
ciwników. Równolegle do narastającego niezadowolenia i spe-
kulacji związanych z rychłą zmianą na tronie dochodziło do 
przeobrażeń, które wiosną 1547 r. młody, studiujący w Padwie 
Polak, Jan Mączyński, tak relacjonował, znając je ze słyszenia: 
swobodnie można dyskutować o Chrystusie i Ewangelii, ducho-
wieństwo dyscyplinuje wiernych o nieszlacheckim pochodzeniu, 
ale przeciwko szlachcie (która, jak z tego widać, miała swój 
udział w przełomie) nawet król jest bezsilny29.

Na sejmie obradującym od marca do maja 1547 r. zażą-
dano, aby Zygmunt I przekazał władzę synowi, który był już 
wielkim księciem litewskim. Stary monarcha, a przede wszyst-
kim żądna władzy królowa Bona, zwlekali z decyzją. Na kolejny 
sejm w grudniu 1547 r. posłowie najwyraźniej przybyli z zale-
ceniem, aby wymusić przekazanie rządów. Zygmunt I czę-
ściowo ustąpił, cedując na następcę uprawnienia do miano-
wania biskupów, kwestie militarne oraz władzę królewską 
na wypadek wojny30. 

Instrukcje, w które sejmiki wyposażyły wysłanych do Piotr-
kowa posłów, miały na celu zakończenie panowania króla, który 
– mimo kryzysu sprzed 10 lat – nadal cieszył się dużym auto-
rytetem. Co znamienne, łączyły się one z innym zaleceniem. 
Pierwszy z postulatów przedstawionych przez posłów na sejmie 
w 1547/1548 r. dotyczył bowiem swobodnego głoszenia Słowa 
Bożego31. Stało się więc widoczne, że szlachcie chodzi o coś wię-
cej niż dziesięcina czy udział duchowieństwa w fi nansowaniu 
wojska. Zaczął się przełom.

29 Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen, wyd. Th. Wotschke, „Archiv für 
Reformationsgeschichte”, suplement 3, 1908, s. 7 (3 III 1547).

30 O. Halecki, Dzieje Unji Jagiellońskiej, t. 2, Kraków 1920 (reprint: Warszawa 
2013), s. 113 n.

31 Stanisław Hozjusz do bpa Jana Dantyszka, 6 II 1548, w: S. Hosius, Stanislai 
Hosii S.R.E. Cardinalis Maioris Poenitentiarii Episcopi Varmiensis (1504 bis 1579) et 
quae ad eum scriptae sunt epistolae tum etiam eius orationes legationes, t. 1–2, wyd. 
F. Hipler, W. Zakrzewski, w: Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 
1507 ad annum 1795, t. 1, Kraków 1877, s. 251 n.



276

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

2. Zygmunt II August (1548–1572): dążenia polityczne 
protestantów po ugodzie szlachty i króla

1 kwietnia 1548 r. w wieku 82 lat i po 32 latach panowania 
zmarł król Zygmunt Stary. W czasie długiego pokoju, jakim cie-
szyła się Polska pod jego berłem, szlachta umocniła swoją pozy-
cję ekonomiczną. Nie zdołała jednak skłonić konserwatywnego 
władcy do przeprowadzenia reform politycznych, które leżały 
jej na sercu: odzyskania zastawionego majątku koronnego, unii 
realnej z Litwą i Prusami Królewskimi oraz ograniczenia przy-
wilejów duchowieństwa. Nadrobienie tego stało się po śmierci 
Zygmunta Starego sprawą pilną.

Atmosfera przełomu, która zapanowała w kraju, sprawiła, 
że podskórny nurt protestantyzmu przeobraził się w szeroką 
i potężną rzekę. Gość ze Śląska, przybyły do Krakowa na pogrzeb 
monarchy, słyszał z ust wielmożów to samo, co w gospodach od 
zwykłych szlachciców: gdyby to od nich zależało, w ciągu roku 
nie byłoby w kraju papistów32. 

Podczas uroczystości pogrzebowych odbywających się 24 czer-
w ca krakowski kanonik Leonard Słończewski najwymowniej dał 
wyraz ogólnemu niezadowoleniu z powodu zwyrodnienia stanu 
duchownego, do którego sam należał. Na padające z ambony 
zarzuty odpowiedział z tego samego miejsca Łukasz Aquilinus, 
nie miał jednak łatwego zadania33. Na próżno Marcin Kromer 
w mowie pogrzebowej wychwalał wierność Zygmunta wobec 
starej religii przodków i stawiał ją za przykład nowemu kró-
lowi34. Rzeczpospolita, będąca od Infl ant po Węgry ostatnią 
zaporą przeciwko reformacji, znalazła się o krok od burzli-
wych przemian, w toku których miała doścignąć, a może nawet 
prześcignąć sąsiadów.

Najważniejszą kwestią polityczną było pytanie, czy prote-
stantyzm uformuje się w opozycji wobec władcy, czy też będzie 

32 Heinrich Falkenberg do kanclerza Wolfa Bocka z Brzegu, 3 VIII 1548, w: 
Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincyi Szląskiej, wyd. A. Mosbach, 
Wrocław 1860, s. 53.

33 Stanisław Hozjusz do Marcina Kromera, 25 VI i 11 VII 1548, w: S. Hosius, 
Stanislai Hosii..., t. 1, s. 261, 265.

34 Zob. na ten temat S. Bodniak, Marcin Kromer w obronie Kościoła (1542–
–1556). Kartka z dziejów walki z reformą w Polsce, „Reformacja w Polsce” 3, 1924, 
s. 203–217.
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dążył do sojuszu z monarchą. W pierwszych latach panowania 
Zygmunta II Augusta w Polsce na ogół przeważała opozycja 
wobec króla. Dopiero po 1550 r. stopniowo na plan pierwszy 
wysunęła się inna tendencja, aby reformację połączyć z postu-
lowanymi przez szlachtę reformami politycznymi, realizowanymi 
we współpracy z władcą. Spójrzmy na ten burzliwy okres w kon-
tekście europejskim. 

Na przykładzie procesów zachodzących w Czechach i na 
Węgrzech po 1526 r. widzieliśmy już, że antagonizm polityczny 
między władcą a stanami świeckimi mógł stać się motorem napę-
dowym protestantyzmu. Zwłaszcza w Czechach – czyli w bezpo-
średnim sąsiedztwie Polski – doszło tymczasem do dramatycz-
nego zaostrzenia sytuacji35.

Ferdynand I, który był zręcznym strategiem, wsparł utrakwi-
stycznych konserwatystów i katolików w walce z luterańskimi 
nowinkami. Stany, w większości już przychylne Wittenberdze, 
pojęły zapewne, że jedynie energicznym działaniem mogą 
zmienić bieg wypadków na swoją korzyść. Obawiały się jednak 
otwartego konfl iktu z politykiem rangi Ferdynanda I. Zwłasz-
cza magnaci, wśród których było kilku katolików, nawoływali 
do rozwagi. Buńczucznej szlachcie król zabronił zbierania się 
na sejmach ziemskich, pozbawiając ich tym samym możliwości 
zradykalizowania postawy stanów.

Dzięki zdecydowanemu działaniu władcy oraz umiarkowaniu 
szlachty sytuacja nieco się uspokoiła, co spowolniło rozwój refor-
macji. W tym momencie jednak polityka europejska porwała nie-
zdecydowanych za sobą. Pod koniec 1546 r. Ferdynand I wezwał 
stany do walki ze związkiem szmalkaldzkim, a gdy na to wezwa-
nie stawiła się jedynie nieliczna grupa, wprowadził w 1547 r. karę 
śmierci i wywłaszczenia za odmowę służby wojskowej. Wyprawa 
wojenna przeciwko krajowi protestanckiemu nie tylko kłóciła 
się z sympatiami żywionymi przez większość Czechów wobec 
luteranizmu, ale była też sprzeczna z ich interesem politycznym. 
Któż chciałby osłabiać naturalnych sojuszników? Tutaj prawo 
dostarczyło stanom argumentów, które te chętnie wykorzystały. 

35 Zob. E. Denis, Fin de l’indépendance bohême, t. 1–2, Paris 1890; K. Tief-
trunk, Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I 1547, Praha 1872 (Novočeska 
Bibliothéka, 19).



278

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

Nakaz wystawienia kontyngentu wydany bez zgody stanów można 
było uznać za sprzeczny z prawem, choć Ferdynand I próbował 
z tym polemizować. W tym wypadku jednak Czesi uznali opór 
za konieczny dla obrony podstaw stanowej niezależności.

Pierwszy krok uczyniła – co charakterystyczne dla Czech – 
grupa miast, na czele ze starą Pragą, dumną ze swojej wielkiej 
tradycji jako ostoi czeskiej wolności. W lutym 1547 r. zawiązano 
pakt, do którego przystąpiło kilku przebywających w Pradze 
wielmożów i szlachciców. Stany, poproszone o potwierdzenie 
tego aktu, rozpoczęły obrady mimo zakazu króla. 17 marca 
1547 r. spisano listę żądań, które są dla nas istotne, ponie-
waż pokazują, jak ściśle wiązały się ze sobą kwestie polityczne 
i religijne.

Po pierwsze, utrakwiści – w tym również ci skłaniający się 
do luteranizmu – mieli otrzymać pozwolenie na organizowanie 
się wedle własnych chęci. Po drugie, król miał poczynić szereg 
ustępstw politycznych, na przykład zezwolić na obrady sejmów 
ziemskich, izbę królewską w Czechach obsadzać jedynie miejsco-
wymi, a na najwyższe urzędy w administracji krajowej i sądownic-
twie wyznaczać osoby zaproponowane przez stany36. Tym samym 
doszło do sytuacji, która zgodnie z naszymi dotychczasowymi 
analizami stwarza idealne warunki dla rozwoju reformacji, to 
znaczy żądanie swobód i praw dla protestantyzmu włączone 
zostało w szerszy program polityczny mający na celu ochronę 
swobód stanowych, popierany przez ogromną większość szlachty 
i mieszczaństwa.

Porażka związku szmalkaldzkiego, której konsekwencją była 
brutalna interwencja Ferdynanda I w Czechach, przekreśliła ten 
program. Głębokie upokorzenie, jakie przypadło w udziale sta-
nom czeskim, nie przeszło w Polsce bez echa37. Świeże jeszcze 
wieści o nieszczęściu sąsiada najwyraźniej zmobilizowały opozy-
cję w 1548 r. Chcąc uniknąć losu Czechów, postanowiono stłumić 
monarszy despotyzm w zarodku38.

36 Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu, t. 2: 1546–1557, Praha 1880, 
s.  150–160.

37 S. Kot, Svoboda a poroba Čech v polské literatuře politické XVI. stuleti, w: Sbor-
nik věnowany Jaroslavu Bidlovi, Praha 1928, s. 276–286.

38 W. Sobieski, Król czy tyran. Idee rokoszowe a różnowiercy za czasów Zygmunta 
Augusta, „Reformacja w Polsce” 4, 1926, s. 4.
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Procesy przypominające wydarzenia w Polsce na początku 
panowania Zygmunta Augusta można łatwo dostrzec w trzech 
innych państwach europejskich, z tym zastrzeżeniem, że mowa 
będzie o czasach późniejszych i jedynie w przypadku Fran-
cji można dostrzec jakikolwiek wpływ na kraje wschodnio-
europejskie.

W Szkocji, gdzie Kościół katolicki długo utrzymywał silną 
pozycję dzięki autorytetowi władcy oraz niechęci do Anglii, 
doszło do zasadniczej zmiany w 1553 r., gdy w sąsiednim kraju, 
wraz z objęciem tronu przez Marię Tudor, władzę przejęła kato-
licka reakcja. Szkoccy protestanci poczuli się zwolnieni z nie-
dogodnej dla nich wierności dla tego wyznania, przy którym 
opowiedzieli się Anglicy. Gdy w 1554 r. regentką została wdowa 
Maria de Guise i wzrosły wpływy francuskie w państwie, prote-
stantom udało się utworzyć stronnictwo mające na celu obronę 
interesów szkockiej szlachty39.

Ubranie dążeń opozycji w chwytliwe hasła powiodło się jed-
nemu z wielkich polemistów stulecia. John Knox, który z powodu 
swej wiary musiał opuścić ojczystą Szkocję, a nawet Anglię, na 
uchodźstwie porzucił pogląd Kalwina, że nawet niewygodnej wła-
dzy należy być posłusznym i zaczął głosić ideę oporu, z pomocą 
której podburzał szlachtę angielską do buntu przeciwko kato-
lickiej Marii, a szkocką szlachtę przeciwko regentce. Jego tezy 
opierały się na dobrze nam już znanych związkach między pro-
testantyzmem a wolnością szlachecką.

Będąc zmuszonym odrzucić wezwania do powrotu, formu-
łowane przez współwyznawców, Knox wyraził pragnienie, by 
Bóg zechciał wyswobodzić ich z niewoli. „Mam na myśli nie 
tylko wieczne płomienie i mękę, jaką przygotowano dla dia-
bła i tych, co wypierając się Chrystusa i jego prawdy, idą za 
synami niegodziwości ku potępieniu (czego bać się należy przede 
wszystkim), ale także to, że poddaństwo i nędza będą otaczać 
was samych, wasze dzieci, poddanych i potomstwo, jako i wasze 
królestwo, które już raz zdradziliście (a klnę się na me sumienie, 
że nie mogę tu uczynić wyjątku dla nikogo, kto nosi szlacheckie 

39 W.L. Mathieson, Politics and Religion. A Study in Scottish History from the 
Reformation to the Revolution, t. 1, Glasgow 1902; M. Lee jr., James Stuart, Earl of 
Moray. A Political Study of the Reformation in Scotland, New York 1953.
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nazwisko) i teraz chcecie zdradzić raz jeszcze, oddając w obcą 
niewolę”40. 

Zgodnie z nadziejami Knoxa, protestanci stanęli na czele opo-
zycji stanów przeciwko obcemu panowaniu. W grudniu 1557 r. 
zobowiązali się w edynburskim Covenant do zachowania, rozpo-
wszechniania i umacniania słowa i społeczności Bożej. Wkrótce 
potem uchwalono również artykuły polityczne41. Powstanie roz-
poczęło się w październiku 1559 r. od oświadczenia, w którym 
opozycja stwierdziła, że Maria de Guise przestała być regentką, 
a władza ma przejść w ręce „Wielkiej Rady Królestwa”. Jako 
główny argument posłużyło zagrożenie francuskie, mające uspra-
wiedliwiać tak śmiały krok i zamaskować niechęć, jaką u wielu 
buntowników wzbudziło wsparcie angielskie: królowa Elżbieta 
odnowiła bowiem w 1559 r. monarchię protestancką i poparła 
powstanie szkockie.

W proklamacji z 3 października buntownicy tak się usprawie-
dliwiali: „Jeśli cudzoziemcy ściągani są do kraju, żeby uciskać nas, 
naszą wspólnotę i nasze potomstwo, jeśli zachowuje się kult idoli 
i w pogardzie ma prawdziwą religię Chrystusową; jeśli zepsuci 
brzuchacze i krwawi tyrani – biskupi – nadal sprawują urzędy, 
a prawdziwi wysłannicy Chrystusa cierpią prześladowania; jeśli 
nareszcie z cnoty się drwi, a grzech wynosi na piedestał; jeśli my, 
duża część szlachty i wspólnoty tego królestwa, jesteśmy prześla-
dowani z pogwałceniem wszelkich praw: jakiż pobożny człowiek 
mógłby wzburzyć się tym, że dążymy do usunięcia tych potworno-
ści, skoro innych sposobów nam odmówiono?”42 W dokumencie 
tym bardzo wyraźnie widać, że mniejszość religijna zabezpieczała 
swoje interesy, włączając je w program polityczny przykrojony 
na potrzeby większości. Właśnie takie postępowanie pomogło 
protestantom w odniesieniu pełnego zwycięstwa w kraju, gdzie 
szersze masy szlacheckie pozostały na razie nietknięte przez 
religijne perturbacje epoki.

Ścisłe powiązanie reformacyjnego przesilenia z kryzy-
sem władzy widać również we Francji. Tutaj po śmiertelnym 
wypadku Henryka II na tronie zasiadł jego 16-letni, słabowity 

40 J. Knox, History of the Reformation in Scotland, t. 1, wyd. W.C. Dickinson, 
London 1949, s. 134.

41 Tamże, s. 138.
42 Tamże, s. 243.
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syn Franciszek II, który rychło zmarł, w wyniku czego korona 
przeszła w ręce 9-latka: Karola IX. Faktyczną władzę dzierżyli 
wdowa po Henryku II, Katarzyna Medycejska, oraz dwaj książęta 
z rodu Gwizjuszów.

Protestanci, którzy dzięki silnym wpływom Genewy od kilka 
lat mieli w swoich szeregach również szlachciców, mogli na tej 
podstawie zbudować stronnictwo opozycyjne. W 1559 r. argu-
mentowali, że Franciszek II został uznany za pełnoletniego 
wbrew obowiązującym regułom. Dokumenty redagowane przez 
jego otoczenie i sygnowane jego imieniem pozbawione są zatem 
autorytetu monarszego. Gwizjusze, główni winowajcy upadku 
państwa, a jako Lotaryńczycy w połowie cudzoziemcy, nie są spo-
krewni z królem i odsunęli od władzy prawdziwych książąt krwi 
uprawnionych do sprawowania urzędu regenta. Książęta krwi 
(protestanci mieli na myśli swojego współwyznawcę  Antoine’a de 
Bourbon-Navarra) jako urodzeni przywódcy szlachty i obrońcy 
królestwa powinni stawić opór. Jeśliby zaś zawiedli, szlachta 
sama musi przystąpić do działania43.

Ta teoria, podtrzymywana jeszcze na początku panowania 
Karola IX, pozwoliła opozycji na przyjęcie postawy zdecydo-
wanego rojalizmu, który we Francji (gdzie królowie silniej niż 
w innych krajach tłumili swobody stanowe) miał szansę na silny 
odzew. Protestanci buntowali się nie przeciwko królowi, ale po 
to, by uwolnić go z rąk jego wrogów44. 

Nie wykluczało to istnienia równoległego nurtu, także popie-
ranego przez protestantów, zmierzającego do zwiększenia zna-
czenia stanów w państwie. W 1559 r. pojawiła się idea, aby poj-
mać Gwizjuszów i osądzić przed Stanami Generalnymi45. Ciało to 

43 L. Romier, La conjuration d’Amboise. L’aurore sanglante de la liberté de 
conscience. Le règne et la mort de François II, Paris 1923, s. 40–44; H. Naef, La 
conjuration d’Amboise et Genève, Genéve 1922.

44 Zob.: G. Weill, Les théories sur le pouvoir royal en France pendant les guerres 
de religion, Paris 1891; P.F.-M. Méaly, Origines des idées politiques libérales en France. 
Les publicistes de la Réforme sous François II et Charles IX, Paris 1903; M.G. Bonet, 
Le protestantisme français et la République aux XVIe et XVIIe siècles, „Société de 
l’Histoire du Protestantisme Français – Bulletin” 53, 1904, s. 234–250, 364–384; 
R. Nürnberger, Die Politisierung des französischen Protestantismus. Calvin und die 
Anfänge des protestantischen Radikalismus, Tübingen 1948. 

45 L. Romier, La conjuration…; tenże, Catholiques et Huguenots à la cour de 
Charles IX. Les États-Généraux d’Orléans. Le Colloque de Poissy. Le „Concordat” 
avec les Protestants. Le Massacre de Vassy, Paris 1922, s. 30–34. 
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obradowało po raz ostatni w 1559 r. Wówczas to trzy stany uzy-
skały przywilej wybierania rady koronnej, która miała za zada-
nie wspierać niepełnoletniego króla. Na to prawo powołali się 
przedstawiciele kilku prowincji – przede wszystkim takich, gdzie 
zamieszkiwało wielu hugenotów – gdy w 1560 r. francuscy decy-
denci poczuli się zmuszeni do zwołania Stanów Generalnych. Opi-
nia katolickiego prawnika Guillaume’a des Autels, który w 1559 r. 
stwierdził, że buntownicy pod pretekstem religii chcą przeobrazić 
państwo i głoszą pochwałę wolności, miała swoje uzasadnienie46.

Dla Niderlandów, cieszących się nieprzerwaną tradycją par-
lamentarną, stanowa forma upolitycznienia protestantyzmu 
pozostała jedyną, podczas gdy we Francji stanowiła zaledwie 
jeden z dwu nurtów. Karol V w momencie abdykacji w 1555 r. 
pozostawił Niderlandy jako terytorium, gdzie katolicyzm był 
w zasadzie nienaruszony. Wystarczyłoby jedynie wcielić w życie 
postanowienia Trydentu, by na powrót umocnić rozluźnioną dys-
cyplinę w Kościele. Mała grupa kalwinistów, rozumiejąc zagro-
żenie, opierała się jednak reformom. To, czego o własnych siłach 
nigdy by nie osiągnęli, powiodło im się dzięki właściwemu wyko-
rzystaniu rozdźwięku między hiszpańską władzą a interesami 
kraju. Nowy porządek kościelny piętnowali jako jeden z wielu 
ataków hiszpańskiego doradcy Filipa II na wolność Niderlandów 
– samego władcy natomiast nie krytykowano.

Hasła te przyciągnęły szersze kręgi, co wynikało nie z konse-
kwentnie utrzymanego kursu rządowego, ale z niezdecydowania 
i niezręczności monarchy, który – w odróżnieniu od ojca – nie był 
zaznajomiony z niderlandzką specyfi ką47. Filip nie znał żadnego 
z dwóch języków używanych w kraju, nawet francuskiego, którym 
płynnie posługiwał się jego ojciec. Od 1559 r. przebywał w Hiszpanii.

Rosnące niezadowolenie pobudziło do działania kalwinistów, 
którzy począwszy od 1561 r. zbierali się na synodach. Konsolida-
cja rozproszonych sił natychmiast znalazła swój polityczny wyraz 
w pierwszych konfl iktach fl andryjskich protestantów z władzami48. 

46 G. Weill, Les théories…, s. 36.
47 M. Dierickx, La politique religieuse de Philippe II dans les anciens Pays-Bas, 

„Hispania” 16, 1956, s. 130–143.
48 A.A. van Schelven, Het begin van het gewapend verzet tegen Spanje in de 

16e-eeuwsche Nederlanden, „Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij 
der nederlandse letterkunde te Leiden” 1914–1915, s. 126–156.
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W 1565 r. niewielkie grono kalwińskich szlachciców zapragnęło 
aktywniejszego działania49. Ze środowisk opozycyjnych wyłoniła 
się w tym samym roku grupa, której, po przejściowych trudno-
ściach w 1567 r., ostatecznie udało się w 1572 r. zorganizować 
wielkie powstanie przeciwko Hiszpanii50. 

Mniejszościowa grupa zdeklarowanych protestantów sta-
nęła więc na czele stronnictwa broniącego przywilejów stano-
wych przed obcym panowaniem przedstawianym jako tyrania. 
W ramach narodowego buntu, który porwał ludzi o najróżniej-
szych poglądach religijnych, protestanci uniknęli zagrożenia ze 
strony konsolidujących się sił kontrreformacji, a nawet, na nie-
których terenach, ustanowili władzę, która nierzadko okazywała 
się równie mało tolerancyjna jak katolickie rządy Filipa II.

Podsumujmy wyniki dotychczasowego przeglądu. Rozpo-
częcie aktywności politycznej przez protestantów w Europie 
Zachodniej – od 1554 r. w Szkocji, od 1559 r. we Francji i od 
1565 r. w Niderlandach – było możliwe ponieważ władza monar-
sza w tych krajach, opierająca się na niekwestionowanym dotąd 
autorytecie, w pewnym momencie stała się podatna na krytykę. 
To pozwalało na uformowanie szlacheckiego stronnictwa opozy-
cyjnego pod przywództwem protestanckim, podczas gdy miasta, 
z reguły unikające ryzyka, nawet w Niderlandach początkowo 
odgrywały rolę drugoplanową. Grupy opozycyjne nie ograni-
czały się do formułowania nieokreślonych zarzutów przeciwko 
władzy, ale całkowicie ją podważały: w Szkocji i Niderlandach 
mówiło się o obcych rządach, które szkodzą krajowi, a przede 
wszystkim szlachcie, we Francji zaś – o nieprawomocnej regencji. 
Obserwujemy więc na zachodzie Europy podobne zjawiska do 
tych zarysowujących się w Czechach i na Węgrzech już w 1526 r.

49 Nie jest jasne, w jakim stopniu inspirowali się przykładem francuskich współ-
wyznawców; zob. Ch. Mercier, Les théories politiques des Calvinistes dans les Pays-
-Bas à la fi n du XVIe et au début du XVIIe siècle, „Revue d’histoire ecclésiastique” 29, 
1933, s. 28 n.; A.C.J. de Vrankrijker, De motiveering van onzen opstand. De theorien 
van het verzet der nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565–1581, 
Nimwegen–Utrecht 1933, s. 65, 78 n. 

50 Niniejsza charakterystyka, która – wbrew opiniom – nadal jeszcze wyrażana 
przez badaczy, od początku opisuje kalwinistów jako najważniejszy czynnik oporu 
i podkreśla związek między wydarzeniami z lat 1565 i 1572, jest nawiązaniem do: 
H.A. Enno van Gelder, De nederlandse adel en de opstand tegen Spanje 1565–1572, 
„Tijdschrift voor geschiedenis” 43, 1928, s. 1–20, 138–159.
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Wyłania się z tego opisu obraz krajów położonych w róż-
nych częściach Europy, w których – przynajmniej początkowo 
z wielkim sukcesem – próbowano wprowadzić reformację wbrew 
woli władcy. Na tym tle jako wyjątek jawi się Austria. Tam stany 
Górnej, Dolnej i Środkowej Austrii niewzruszenie trwały przy 
protestantyzmie, chociaż autorytet Habsburgów pozostał nie-
naruszony, skoro byli niepodważalnymi dziedzicami tych ziem, 
a jako dynastia od dawna już zadomowiona i w umiarkowany 
sposób otaczająca się obcymi, nie musieli też obawiać się zarzutu 
cudzoziemskości. Wygląda więc na to, że protestanci nadrobili 
gorszy start polityczny dzięki silnemu odzewowi ludności na 
idee Lutra. W Austrii, czyli terytorium niemieckim, ani wśród 
szlachty, ani w innych warstwach nie było dystansu, który pro-
testantyzm musiałby przezwyciężać, podczas gdy w innych kra-
jach protestanci musieli sobie radzić jako mniejszość. Dlatego 
też tutaj zwykły, niezaostrzony nawet żadną szczególną sytuacją 
antagonizm między rozwiniętym systemem stanowym a dążącym 
do zwiększenia swej władzy monarchą wystarczył, by zapewnić 
luteranizmowi odpowiednio solidną bazę polityczną.

Powyższe porównania miały nas przygotować do analizy sytu-
acji w Polsce. Zastanówmy się, jak silny był autorytet nowego 
króla? Zygmunt August okazał się pod wieloma względami 
podatny na krytykę. Mimo że miał już 28 lat, a jako wielki 
książę litewski od czterech lat ćwiczył sztukę rządzenia, jego 
niedojrzałość dawała się odczuć. W 1563 r. przyznał, że zasiadł 
na tronie w wieku, kiedy inne rzeczy bardziej go pociągały niż 
właściwe sprawowanie tak wysokiego urzędu51. Dorastał bawiąc 
się z dziewczętami, a jego matka, urodzony polityk, zwykła narze-
kać na pomyłkę natury, która kazała jej córce Izabeli przyjść 
na świat jako dziewczynce, a Zygmuntowi Augustowi jako 

51 Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego, t. 2, cz. 1, 
wyd. T. Działyński, Poznań 1861, s. 81. O wczesnych latach Zygmunta Augusta zob. 
L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy do roku 1548, Lwów 1913. 
[Zob. też A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August. Król polski i wielki książę litew-
ski 1520–1562, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 446–475 – przyp. red.]. Brakuje bardziej 
wnikliwej biografi i za lata 1562–1572. Opracowanie o charakterze kroniki zob. 
E. Gołębiowski, Zygmunt August. Żywot ostatniego z Jagiellonów, Warszawa 1962; 
przegląd działalności politycznej króla zob. O. Halecki, Dwaj ostatni Jagiellonowie 
(1506–1572), w: Historja polityczna Polski, cz. 2, w: Encyklopedja polska, t. 5, cz. 2, 
Kraków 1923, s. 1–123.
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chłopcu52. Syn cierpiał z powodu władczej natury matki, niemniej 
pozostawał od niej całkowicie zależny, nawet gdy był już żonaty 
i władał Litwą. Bona doprowadziła do konfl iktów między nim 
a jego pierwszą żoną, która zmarła w 1545 r.

Protesty wywoływała jednak nie słabość charakteru władcy, 
ale inna jego cecha: gdy bronił czegoś, co było dla niego ważne, 
potrafi ł być niezmiernie uparty. W 1547 r. potajemnie zawarł 
małżeństwo z Barbarą, córką kasztelana wileńskiego Jerzego 
Radziwiłła i młodą wdową po kasztelanie trockim, Stanisła-
wie Gasztołdzie53. Małżeństwo odważył się ujawnić po prze-
jęciu władzy w Polsce i wtedy zaczął zabiegać o jego uznanie 
w kręgu senatorów. Zyskał poparcie kilku małopolskich wiel-
możów, którzy byli negatywnie nastawieni do królowej Bony 
i małżeństwo króla postrzegali jako okazję do poróżnienia 
matki i syna. Z kolei Bona zwróciła się przeciwko Barbarze, 
ponieważ za jej sprawą Zygmunt August wyzwolił się spod 
wpływu matki.

W tym momencie jednak zradykalizowała się postawa Wiel-
kopolan – właśnie dlatego że król zaczął zdobywać zwolenników 
w Małopolsce. Rywalizacja między dzielnicami stała się, nie po 
raz pierwszy i nie ostatni, siłą napędową polskiej polityki. Pod 
przywództwem Wielkopolan uformowało się stronnictwo opo-
zycyjne, do którego wkrótce przyłączyła się większość stanów. 
W Wielkopolsce na jego czele stanęli Górkowie, najbogatszy 
ród magnacki regionu, w Małopolsce zaś Piotr Kmita. Bliskie 
kontakty utrzymywał z nimi książę Albrecht Hohenzollern, który 
z oddalenia starał się podsycać konfl ikt.

Cele stronnictwa sformułowane zostały w piśmie, które 
Andrzej Górka w imieniu stanów przekazał królowi. Stwier-
dzono w nim, że Zygmunt August nie ma dziedzicznego prawa 
do tronu, lecz został wybrany przez stany. Nie może nic uczynić 
bez rady senatu, którego głos musi dla niego znaczyć więcej niż 
osobiste sympatie. Ostatecznie nawet jego dziadek wziął pod 
uwagę życzenie senatorów i pojął za żonę kobietę, którą oni 

52 E. Zivier, Neuere Geschichte Polens..., s. 479.
53 Zob. na ten temat: M. Baliński, Pamiętniki o królowej Barbarze, CZ. 1–2, 

w: tenże, Pisma historyczne, t. 1–2, Warszawa 1843; W. Bogatyński, Z dziejów małżeń-
stwa Zygmunta Augusta z Barbarą, „Rozprawy Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Wydział Historyczno-Filozofi czny”, seria 2, t. 34, Kraków 1916, s. 192–213.
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wybrali. Jeśli władza senatorska zostanie podważona, będzie to 
oznaczało koniec wolności54.

Widać tu wyraźnie zamiar uwypuklenia oligarchicznych cech 
ustroju od razu u progu nowej epoki. Jednocześnie chodziło 
o osłabienie rodziny Radziwiłłów, która na Litwie już wcześniej 
wyróżniała się spośród innych rodów magnackich, a teraz za 
sprawą Barbary zajęła pozycję pomiędzy monarchą a szlachtą. 
Związek Zygmunta Augusta i Barbary, w którym to ona uważana 
była za stronę aktywną, odebrano jako wyraz widocznej również 
przy innych okazjach ambicji Radziwiłłów, chcących wspiąć się 
na najwyższy szczebel drabiny społecznej. Ciotka Barbary, Anna 
Radziwiłłówna, wyszła za księcia mazowieckiego Konrada  III 
Rudego, a jej bracia dopiero co otrzymali od cesarza tytuły 
książęce. Nasuwa się porównanie z francuską opozycją wobec 
Gwizjuszów, którzy wywodząc się z zagranicy, również przerośli 
miejscową szlachtę.

W sprawie małżeństwa Zygmunta Augusta szlachta przyłą-
czyła się zatem do stronnictwa, które miało doprowadzić do 
umocnienia senatu, a tym samym magnatów. Stało się tak być 
może dlatego, że centrum opozycji znajdowało się w Wiel-
kopolsce, a tutejsza szlachta najczęściej szła za głosem przy-
wódców z warstwy magnackiej i nie uświadomiła sobie jeszcze 
sprzeczności interesów między sobą a wielmożami. Gdy jed-
nak podczas obrad sejmu pod koniec 1548 r. okazało się, że 
postawa magnatów wobec małżeństwa króla wcale nie jest jed-
noznaczna, posłowie próbowali wyzyskać kryzys polityczny na 
korzyść szlachty, podejmując na nowo postulaty egzekucyjne. Nie 
spowodowało to jednak wyraźnej zmiany kursu obranego przez 
opozycję szlachecką.

Jak głębokie zapanowało wzburzenie, widać choćby z tego, 
że w niektórych województwach, na przykład lubelskim i sie-
radzkim, szlachta zebrana na sejmik sądowy zablokowała jurys-
dykcję z uzasadnieniem, że władza najwyższego sędziego jest 

54 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Berlin) (dalej: GStAPK), 
Herzogliches Briefarchiv (dalej: HBA), B 2, 375 (22 IX 1548) [obecnie brak tego 
listu w zespole GStAPK, B2, 375, gdzie ostatnie pismo A. Górki datowane jest 
na 23 VI; korespondencja z września znajduje się w: B2, 376, ale tam również nie 
można odnaleźć tego listu; zob. edycję tej korespondencji w: Elementa ad fontium 
editiones, ed. C. Lanckorońska, t. 38, Romae 1976 – przyp. red.].
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nieprawomocna55. Najbardziej radykalne wnioski wyciągnięto 
z tego zarzutu – przypominającego atmosferę we Francji 
w 1560 r. – w Wielkopolsce56. Tutejsza szlachta wystosowała 
odezwę wymierzoną w Barbarę i zawierającą również pochwałę 
arcyksięcia Maksymiliana, w czym widać zamiar detronizacji 
Zygmunta Augusta i wyniesienia na tron Habsburga57. Nie jest 
jasne, czy książę Albrecht myślał w tym momencie o wywołaniu 
rokoszu, który utorowałby mu drogę do tronu polskiego58.

Niezależnie jednak od tego, kogo planowano osadzić na tro-
nie, sprawa nie wyszła poza mgliste projekty, a zmiana władcy nie 
stała się konkretnym celem opozycji. Chodziło raczej o wymu-
szenie rozwiązania królewskiego małżeństwa, czyli zwycięstwo 
w próbie sił, które potwierdziłoby pozycję szlachty w państwie. 
Zygmunt August rządziłby nie we własnym imieniu, lecz jedynie 
na mocy pełnomocnictwa sejmowego59.

Jakie były związki między tym działaniem politycznym a mło-
dym polskim protestantyzmem? Wielkopolska, czyli ośrodek 
opozycji wobec Barbary, była zarazem regionem, w którym 
reformacja uzyskała na początku największe wpływy. Wśród 
posłów wielkopolskich biorących udział w sejmie jesienią 1548 r. 
przeważali zwolennicy reformacji. Andrzej Górka, który spośród 
wszystkich magnatów był najbardziej zdecydowanym przeciwni-
kiem małżeństwa Zygmunta Augusta, stał się przywódcą ruchu 
reformacyjnego w Wielkopolsce. Prawdopodobnie była to jednak 
przypadkowa zbieżność. Górka zaktywizował się nie jako prote-
stant, ale jako konkurent we współzawodnictwie o pozycję pierw-
szego wielmoży w królestwie. Chciał zapobiec zbyt wielkiemu 
wzrostowi znaczenia Mikołaja Radziwiłła „Czarnego”, brata 
stryjecznego Barbary, oraz Jana Tarnowskiego, który wcześnie 

55 GStAPK, HBA, B2, 377, Stanisław Bojanowski do księcia Albrechta Hohen-
zollerna, 19 IV 1549 [edycja: Elementa ad fontium editiones..., t. 38, s. 114–118, 
przyp. red.].

56 Por. P. Karge, Kurbrandenburg und Polen 1548–1568, „Forschungen zur bran-
denburgisch-preußischen Geschichte” 11, 1898, nr 1, s. 112 n.

57 Na temat rękopisu Oratio ad equites Majoris Poloniae de regis conjugio inho-
nesto zob. S. Tarnowski, Studia do historyi literatury polskiej. Pisarze polityczni XVI 
wieku, Kraków 1886, s. 124 n. [Utwór wydany w: S. Orzechowski, Orichoviana. Opera 
inedita et epistolae Stanislai Orzechowski 1543–1566, t. 1, wyd. J. Korzeniowski, 
Kraków 1891 (Bibliotheca Auctorum Polonicorum, 19), s. 131–149 – przyp. red.]. 

58 Takie przypuszczenie pojawia się w: W. Sobieski, Król czy tyran…, s. 4.
59 S. Orzechowski, Annales, wyd. T. Działyński, Poznań 1854, s. 30.
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opowiedział się po stronie Zygmunta Augusta. Rywalizacja 
motywowała do działania również wielkopolskich sojuszników 
Górki. Niechętnie patrzono na królową Litwinkę, pochodzącą 
z kraju na poły barbarzyńskiego i lekceważonego, podejrzewając 
ponadto, że władca w sprawie małżeństwa poszuka sojuszników 
w nielubianej Małopolsce. 

W odróżnieniu od krajów zachodnich problem polityczny nie 
stał się tutaj dla osób politycznie zaangażowanych równoznaczny 
z kwestią religijną, co pokazały sejmy w 1548 i 1550 r. Prote-
stanci, którzy wystąpili wówczas jako reprezentanci szlachty, 
ani nie wysunęli na plan pierwszy postulatów wyznaniowych, 
ani nie połączyli ich z politycznymi. Właśnie dlatego, że religia 
i polityka pozostały odrębnymi sferami, nie brano pod uwagę, że 
z małżeństwem króla wiąże się wielka szansa dla nowej wiary60. 
Jeden z braci Barbary, Jan Radziwiłł, był już zdeklarowanym 
luteraninem, a głowa rodu, Mikołaj „Czarny”, skłaniał się ku 
reformacji. Kilka lat później otwarcie stanął na czele litewskiego 
protestantyzmu, któremu oddał nieocenione usługi. W najbliż-
szym otoczeniu Barbary przebywali ludzie sympatyzujący z prote-
stantyzmem: sekretarz Stanisław Koszucki i ochmistrz Stanisław 
Maciejowski61. Za pośrednictwem Barbary, do której Zygmunt 
August był mocno przywiązany, można było podjąć próbę prze-
konania króla do reformacji.

Trudno zatem zgodzić się z interpretacją, że wielkopolscy 
protestanci wykorzystali sprawę królewskiego małżeństwa, by 
w związku z szeroką opozycją szlachecką przyspieszyć realizację 
swoich projektów wyznaniowych. Biorąc pod uwagę ścisłe związki 
personalne między opozycją a zalążkami obozu protestanckiego, 
można jedynie zakładać, że gdyby atak na autorytet władcy trwał 
dłużej, sprawy religii zostałyby włączone do rozgrywki62.

60 Por. krytykę sformułowana przez antytrynitarskiego historyka: S. Lubienicius, 
Historia reformationis Polonicae, Freistadt (Amsterdam) 1685, s. 22: „boni illi viri, 
veritatis fautores, graviter in hoc negotio, quod Regi tanto conatu se opposuerunt, 
erraverunt”.

61 J. Jasnowski, Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515–1565), kanclerz i marszałek 
ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński, Wilno 1939 (Rozprawy 
Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 22), s. 195, przyp. 22.

62 Opozycja przeciwko Barbarze została przez biografa i towarzysza nuncju-
sza Commendonego, A.M. Grazianiego, zinterpretowana jako próba ułatwienia 
sytuacji herezji; zob. tenże, La vie du Cardinal Jean François Commendon, tłum. 
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Do powiązania konfl iktu politycznego z religijnym doszło 
ostatecznie nie za sprawą szlachty, lecz biskupów, którzy w więk-
szości opowiedzieli się przeciwko Zygmuntowi Augustowi, nieza-
leżnie od niebezpieczeństwa, jakie niosło to ze sobą dla dalszego 
istnienia katolicyzmu w Polsce. Twierdzili, że bardzo łatwo będzie 
uzyskać papieską dyspensę, pozwalającą na rozwiązanie mał-
żeństwa z Barbarą Radziwiłłówną. Dopiero gdy król okazał się 
nieugięty i wydawało się, że trzeba będzie mu ustąpić, biskupi 
zorientowali się, jakie korzyści można wyciągnąć z tej sytuacji. 
Przed koronacją znienawidzonej przez wielu Barbary, dokonaną 
7 grudnia 1550 r. przez arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego, 
król musiał przysiąc, że nie będzie już przyznawał urzędów here-
tykom, a od razu po koronacji wyda edykt, w którym zapewni 
Kościołowi świecką egzekucję jego wyroków63.

Tymczasem szlachta pojęła całą niedorzeczność swojej poli-
tyki. Osłabianie króla i wzmacnianie senatu było nierozsądne, 
ponieważ w ten sposób szlachta sama blokowała egzekucję dóbr, 
która przecież była jej postulatem. Niemądre było też stawianie 
króla w sytuacji zmuszającej go do zawarcia sojuszu z duchowień-
stwem, skoro właśnie jego pozycję chciano osłabić. Możliwe też, 
że ożywiły się ambicje Małopolan, którzy nie chcieli już dłużej 
podążać śladem Wielkopolski. 

W latach 1550–1552 stopniowo ustaliła się inna strategia: 
w sojuszu z Zygmuntem Augustem chciano realizować szeroko 
zakrojony program reform, który już od dawna leżał szlachcie 
na sercu. Obejmował, obok egzekucji i unii, również swobody 
dla wyznań protestanckich. Wprawdzie w wielu kwestiach szcze-
gółowych posłowie mieli odmienne zdanie niż król i trudno 
mówić o serdecznym współżyciu, mimo to szlachta co i rusz 
zwracała się o pomoc do władcy. Głównymi reprezentantami 
nowej polityki stali się wkrótce przywódcy szlacheccy z Mało-
polski, będący zarazem najaktywniejszymi świeckimi członkami 
tamtejszej protestanckiej struktury kościelnej. Dopiero teraz 

franc. M. Fléchier, Paris 1669; wyd. łac. De vita J.F. Commendoni cardinalis libri 
quatuor, Padova 1685, s. 128 n.

63 O tej przysiędze wspomina nuncjusz Bernardo Bongiovanni (prawdopodob-
nie ok. 1560 r.), w: Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 
1548 do 1690, t. 1–2, wyd. E. Rykaczewski, Berlin–Poznań 1864, tu t. 1, s. 95. Dekret 
z 12 XII 1550, w: Ius plenum religionis catholicae in regno Poloniae et M. D. L., wyd. 
G.C. Ancuta, Vilnae 1719, s. 57–62. 
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zaczęto wykorzystywać to, co dawno już dostrzegła niewielka 
grupka przenikliwszych protestantów, podczas gdy większość 
dawała się unosić falom opozycji: że król jest otwarty na wiele 
reformacyjnych idei.

Już w 1534 r. do uszu Johannesa Cochläusa dotarło, że 14-letni 
wówczas Zygmunt August zaraził się duchem protestanckim64. 
W 1540 r. ówczesny nuncjusz uskarżał się na religijną chwiejność 
następcy tronu65. Gdy tylko Zygmunt August w 1544 r. zaczął 
panowanie jako wielki książę litewski, na jego dworze pojawiło 
się dwóch kaznodziejów, którzy pozostawali pod wpływem idei 
napływających z Wittenbergi: Jan Koźmińczyk (Jan z Koźmina) 
i Wawrzyniec z Przasnysza (Discordia)66. W 1547 r. Zygmunt 
August bronił ich obu przed zarzutem herezji, twierdząc, że jedy-
nie ganią oni grzechy świeckich i duchownych67. W tym samym 
roku – właśnie wtedy, gdy w Polsce rozeszła się wieść o czystym 
Słowie Bożym – mnożyły się wiadomości o reformacyjnych skłon-
nościach wielkiego księcia68. Wprawdzie pod naciskiem kancle-
rza, biskupa Bernarda Maciejowskiego, młody władca po objęciu 
tronu polskiego w 1548 r. nie od razu zabrał ze sobą do Krakowa 
dwu kaznodziejów, na których Kościół tak podejrzliwie patrzył, 
jednak później wezwał ich do siebie. Ostatecznie jednak już 
latem 1549 r. Koźmińczyk utracił stanowisko, a Discordia sam 
złożył urząd w 1550 r., co wiązało się z kryzysem wywołanym 
małżeństwem króla z Barbarą Radziwiłłówną. Nieprzemyślane 
działanie sprawiło, że protestanci utracili przychylność dworu.

64 Johannes Cochläus do Piera Paola Vergeria, 27 VII 1534, w: W. Friedensburg, 
Beiträge zum Briefwechsel der katholischen Gelehrten Deutschlands im Reformati-
onszeitalter. Aus italienischen Archiven und Bibliotheken, „Zeitschrift für Kirchen-
geschichte” 18, 1897, s. 255.

65 Th. Wotschke, Geschichte der Reformation..., s. 32.
66 Odnośnie do daty 1544 zob. A. Węgierski, Prolegomena generalia zu den klein-

polnischen Synodalprotokollen, w: Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1, red. 
M. Sipayłło, Warszawa 1966, s. 1–5; na temat polskich protokołów synodalnych zob. 
tamże (tam Casimirius zamiast: Koźmińczyk). Według: Th. Wotschke, König Sigis-
mund August von Polen und seine evangelischen Hofprediger, „Archiv für Reforma-
tionsgeschichte” 16, 1907, s. 329–350, obaj pojawili się na dworze dopiero ok. 1547 r.

67 Zygmunt August do kanclerza, biskupa Samuela Maciejowskiego, 24 V 1547, 
w: S. Hosius, Stanislai Hosii..., t. 1, s. 429.

68 Jan Mączyński do Konrada Pellikana, 3 III 1547, w: Der Briefwechsel der 
Schweizer mit Polen..., s. 13; GStAPK, HBA, B 2a, 422, Gabriel Tarło do księcia 
Albrechta Hohenzollerna, 11 V 1547 [regest w: Elementa ad fontium editiones, 
ed. C. Lanckorońska, t. 43, Romae 1978, nr 47, s. 35 – przyp. red.].
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Mądrzej zachowali się ci, który od razu po wstąpieniu Zyg-
munta Augusta na tron polski zaczęli nakłaniać go do wzięcia 
w swoje ręce wielkiego dzieła reformacji. Młody humanista 
Jakob Kuchler pisał, że Kościół prześladują Turcy i papiści. 
Zygmunt August powinien więc bez wahania usunąć kult nik-
czemnego Baala. Dzięki temu w Polsce nastanie złoty wiek69. 
Potencjał, jaki otwierał się dla nowej wiary po zmianie na pol-
skim tronie, najpełniej zrozumiał reformator Jan Kalwin, który 
z natury skłonny był raczej do szukania sojuszu z rządzącymi niż 
do popierania niesfornego stronnictwa szlacheckiego. W trzech 
listach zaklinał Zygmunta Augusta, by ten wypełnił obowiązki 
wyznaczone mu przez Boga70. 

Gdy na sejmie pod koniec 1548 r. posłowie prosili monar-
chę o załagodzenie sporu między szlachtą a klerem, czynili to 
jedynie na marginesie burzliwych pertraktacji i z założeniem, że 
w kwestii Kościoła i wiary król powinien robić to, co podyktuje 
mu szlachta71. Po 1550 r. odprężenie stosunków z królem sta-
wało się coraz pilniejsze i przyszło o tyle łatwiej, że przedwcze-
sna śmierć królowej Barbary (w maju 1551 r.) usunęła główną 
przyczynę konfl iktu. Na sejmie w 1552 r. – pierwszym stojącym 
pod znakiem nowego kursu – zaczął się czas wielkich sukcesów 
politycznych polskiego protestantyzmu, opisanych w poprzednim 
rozdziale. Jeśli na te sukcesy, które stały się możliwe dopiero 
dzięki tolerancji katolickiego króla, spojrzymy w kontekście 
europejskim, wówczas ukażą się one jako zjawiska okresu przej-
ściowego, kiedy to poszczególni władcy nie byli już tak niewzru-
szenie katoliccy jak ich przodkowie, a zarazem nie ogarnął ich 
jeszcze duch potrydenckiej odnowy. Największe podobieństwo 
do sytuacji w Rzeczypospolitej można znaleźć w monarchii habs-
burskiej, gdzie Kościoły protestanckie umocniły się pod łagod-
nym panowaniem Maksymiliana II72. 

69 Zob. Th. Wotschke, Jakob Kuchler. Ein Posener Humanist, „Zeitschrift der 
Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen” 20, 1905, s. 223 n.

70 Corpus Reformatorum, t. 1–101, Braunschweig–Berlin 1834–1907, tu t. 41, 
s. 282–286 (23 V 1549), t. 45, s. 329–336 (5 XII 1554), s. 892–895 (24 XII 1555). 
Na temat korespondencji Kalwina z Polakami zob. wyżej, s. 52 n.

71 Scriptores rerum Polonicarum, t. 1, Kraków 1872, s. 172 n.
72 Zob. K. Völker, Die Kirchenpolitik Sigismund Augusts von Polen, „Mitteilun-

gen des Instituts für österreichische Geschichtswissenschaft” 11, 1929 (suplement), 
s. 497–506.
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Jak ściśle triumfy protestantów – i sprzymierzonych z nimi 
katolickich antyklerykałów – zależały od przychylności króla, 
okazało się w latach 1564–1565, gdy ówczesny nuncjusz Gio-
vanni Francesco Commendone odwiódł Zygmunta Augusta od 
postawy ustępliwości w kwestiach religijnych. Od tego momentu 
nie udało się już skonkretyzować projektów utworzenia Kościoła 
narodowego, a dysydenci nie zdołali wywalczyć sobie kolejnych 
praw. Nadal jednak energiczne i zdecydowane działanie opozycji 
szlacheckiej mogłoby okazać się skuteczne nawet wbrew oporowi 
króla, duchowieństwa i – jak wcześniej pokazano – dużej części 
magnatów. Jednak takie stronnictwo nie powstało, ponieważ 
autorytet Zygmunta Augusta jako władcy stał się tymczasem już 
zbyt duży. Królowi nie udało się wprawdzie wzbudzić takiego 
szacunku i sympatii, jakimi cieszył się jego ojciec, niemniej mimo 
wszelkich uwag krytycznych trzeba przyznać, że potrafi ł działać 
zręcznie i zawsze miał na uwadze interes Rzeczypospolitej73.

Decydującą rolę odegrał fakt, że szlachcie właśnie w sojuszu 
z królem udało się popchnąć do przodu realizację jej ulubionych 
projektów: egzekucji i unii. Jak protestanccy szlachcice mogli 
przeciwstawić się władcy, którego wytrwałość i ostrożność tak bar-
dzo przyczyniły się do realizacji ich własnego programu reform? 
Ponadto Zygmunt August również po przemianie z 1564/1565 r. 
dawał protestantom nadzieje, choć bynajmniej nie miał zamiaru 
ich spełniać. Dostrzegli to jedynie nieliczni, przenikliwi politycy. 
Wiodący katolicy, którzy przez długi czas przyglądali się królowi 

73 O krytyce Zygmunta Augusta zob. np. stwierdzenie nuncjusza Luigiego Lip-
pomano z 1557 r., że Polacy nie są posłuszni królowi ani nie żywią do niego sza-
cunku, co więcej, publicznie źle się o nim wyrażają, co mu nie przeszkadza, zob. 
Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 67. Jeśli chodzi o współczesne Zygmuntowi Augustowi 
oceny jego polityki zob. zwłaszcza dwa listy cesarskiego posła Andrzeja Dudy-
cza z 1565 r.: z 27 czerwca do Maksymiliana II: „Rex omnia potest, quae vult in 
hoc regno”; z 24 sierpnia do Katarzyny, małżonki Zygmunta Augusta: „In summa 
quidquid jactent Poloni, magna est Regis huius in hosce homines potestas, qui non 
regitur, sed regit, et eos, in quam maximam vult partem, suis artibus fl ectit atque 
impellit”; cyt. za: J. Szujski, Dzieła, seria 2, t. 5, Kraków 1885, s. 385, przyp. 1. Por. 
też wypowiedzi dyplomaty Fulwiusza Ruggieriego (1565) oraz nuncjusza Juliusza 
Ruggieriego, 1568, w: Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 140, 182. [Obu listów Dudycza 
brak w edycji: A. Dudithus, Epistulae, t. 1: 1554–1567, wyd. T. Szepessy, S. Kovács, 
Budapest 1992; por. tamże, nr 79, s. 210–215 (listy Dudycza do Maksymiliana II, 
Radom, 24 VI 1565; brak cytowanego zdania). Relacja Fulwiusza Ruggieriego nie 
była później wydana, a relacja nuncjusza Juliusza Ruggieriego ostatnio w: Acta Nun-
tiaturae Polonae, t. 6: Iulius Ruggieri (1565–1568), wyd. H.D. Wojtyska, T. Glemma, 
S. Bogaczewicz, Friburgi 1991, s. 145–200 – przyp. red.].



293

Szlachta i król

podejrzliwie, teraz odetchnęli z ulgą. Nuncjusz Commendone 
wyraził w 1565 r. swoją wiarę w zapewnienia Zygmunt Augusta, 
który miał obiecać, że po załatwieniu pilnych spraw politycznych 
– egzekucji i unii – użyje wszelkich dostępnych mu środków, 
by wesprzeć zagrożony stary Kościół74. W instrukcji dla swego 
następcy, Juliusza Ruggieriego, Commendone napisał, że złudna 
jest nadzieja heretyków, iż król przejdzie na ich stronę. Po sejmie 
w 1564 r. zagrożenie dla katolików zmalało75.

Również Stanisław Hozjusz był wówczas przekonany, że 
władca nie zmieni wyznania. Jednocześnie król nadal okazywał 
protestantom przychylność i prawdopodobnie obiecał im wspar-
cie ze strony państwa, jeśli tylko porozumieją się co do wspólnego 
wyznania wiary76. Bardzo możliwe, że obietnica Zygmunta Augu-
sta przyspieszyła zabiegi o wewnątrzprotestanckie porozumie-
nie77. Gdy na sejmie w 1570 r. przekazano mu tekst konfesji san-
domierskiej, wielu liczyło na akceptację króla78. Nawet radykalni 
luteranie, którzy odrzucali porozumienie, spodziewali się zgody 
monarchy, sądzili, że Confessio Augustana, które dopuścił już dla 
miast pruskich i Infl ant, zatwierdzi również dla całego królestwa79.

Dopiero śmierć króla rozwiała te iluzje. Zygmunt August 
okazał się mistrzem pozorów i gry na zwłokę. Przez 40 lat potrafi ł 
każdą z grup religijnych Rzeczypospolitej utrzymać w przekona-
niu, że ma poglądy takie jak ona80. W ten sposób uśpił czujność

74 Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta obejmujące listy Jana 
Franciszka Commendoni do Karola Borromeusza z Biblioteki Barberińskiej, zebrał 
J. Albertrandi, tłum. J. Kleczkowski, wyd. M. Malinowski, t. 1–2, Warszawa 1851 
(dalej: Commendone, Listy), tu t. 2, s. 212 n. (10 VI 1565).

75 T. Glemma, Instrukcja nuncjusza Ruggieriego, w: Studia historyczne ku czci 
Stanisława Kutrzeby, t. 2, Kraków 1938, s. 272 n.

76 Stanisław Hozjusz do Stanisław Karnkowskiego, 14 X 1570, w: Epistolae 
illustrium virorum LXX in tres libros digestae, wyd. S. Karnkowski, Kraków 1578, 
t. 1, fol. G 1v.

77 Według: Ch. Hartknoch, Preußische Kirchengeschichte, Frankfurt an der Oder 
1686, s. 899, niektórzy byli zdania, że synod generalny w Sandomierzu w 1570 r. 
zwołany został za radą króla.

78 Pius V do Zygmunta Augusta, 1 VIII 1571, w: Urkunden und Aktenstücke zur 
Geschichte der in der heutigen Provinz Posen vereinigten ehemals polnischen Landes-
teile, wyd. H. Ehrenberg, Leipzig 1892, nr 137.

79 Burmistrz Gdańska Georg Klefeld do Stanisława Hozjusza, 1570, w: Epistolae 
illustrium virorum…, t. 1, fol. G 3r.

80 J.D. Solikowski, Memoriale ad sacram regiam majestatem a domino Solikowski 
per dominum episcopum Valentinum oblatum, w: E.H. de Noailles, Henri de Valois 
et la Pologne en 1572, t. 3, Paris 1867, s. 526.
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protestantów, którzy mogliby uformować niebezpieczną opozy-
cję, gdyby jasno przeanalizowali sytuację. Jak w związku z tym 
miała się sprawa wiary ostatniego Jagiellona, który wydawał się 
niegdyś tak otwarty na idee protestanckie? 

Zygmunt August był umysłem krytycznym i tam, gdzie sytuacja 
dostarczała przekonujących argumentów, nie zamykał się na nie. 
Gdy spowiednik królowej próbował w 1561 r. wyperswadować 
mu wprowadzenie Eucharystii pod dwiema postaciami, król upo-
rczywie powoływał się na słowa Jezusa z Ewangelii81. Człowieka
tak zmysłowego jak on, który żył w niezbyt dobrych stosunkach 
z trzecią żoną i narzekał, że zmusza się go do celibatu, z pewno-
ścią łatwo byłoby przekonać, że księża powinni się żenić. Błędy 
Kościoła widział nie mniej wyraźnie niż inni: biskupi uczęszczają 
do Kościoła, ale w przypadku większości z nich trudno jest powie-
dzieć, w co tak naprawdę wierzą82. Proszenie duchowieństwa o pie-
niądze było dla niego uciążliwe i zapewne chętnie skonfi skowałby 
dobra kościelne, by zapełnić wiecznie pustą kasę państwową83.

Wszystko to były spostrzeżenia i idee, które skłaniały go 
wprawdzie do refl eksji nad reformą Kościoła, nie przybliżały 
jednak do protestanckiego przeżywania wiary. Maksymilian II, 
którego Zygmunt August przypominał postawą pełną rezerwy 
i z gruntu konserwatywną, o wiele bardziej zagłębił się w idee 
reformacyjne. Aspekty, które uwypuklił Luter: żarliwa lektura 
Biblii, doświadczenie ludzkiego oddalenia od Boga i przezwy-
ciężenie go dzięki nowej wierze pozostały obce umysłowi, który 
jedynie z rzadka ogarniały fale nienawiści lub miłości, a na ogół 
krył się pod pancerzem nieufnej rezerwy, rozważnej ostrożności 
i stłumionej melancholii. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
król przypominał swego pobożnego ojca: raczej przesądnego niż 
głęboko wierzącego człowieka renesansu84.

81 Ksiądz Tomasz do Stanisława Hozjusza, 21 VI 1561, w: J. Łukaszewicz, Dzieje 
kościołów wyznania helweckiego w dawnej Małej Polsce, Poznań 1853, s. 10, przyp. 1.

82 Commendone, Listy, t. 1, s. 56 (7 II 1564).
83 Zob. np. Instrukcje dla delegatów kapituły krakowskiej na synod prowincjalny 

w 1551 r.: „sine dubio ad manus seculares Abbatiae devenient, quod et seculares 
cupiunt et Rex non est ei rei adversus”, w: Acta historica res gestas Poloniae illu-
strantia…, t. 1, s. 342 n.

84 Taka opinia np. J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego 
w Litwie, t. 1, Poznań 1842 (wyd. niem.: Geschichte der reformierten Kirchen in 
Lithauen, t. 1, Leipzig 1848), s. 4, przyp. 10.
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Czy jednak oddajemy mu sprawiedliwość, myśląc o nim jako 
chłodnym intelekcie ze skłonnością do utajonych namiętności? 
Okoliczności towarzyszące jego przemianie w 1564/1565 r. dają 
nieco do myślenia. Wówczas to nuncjusz odmówił królowi udzie-
lenia rozwodu, poruszając jedną z najczulszych strun jego oso-
bowości. Po zawarciu kolejnego małżeństwa szybko starzejący 
się król oczekiwał powrotu młodzieńczej witalności, szczęśliwego 
pożycia z kobietą – co wiele dla niego znaczyło – a nawet może 
syna i dziedzica, na którego dotąd czekał daremnie. Ostatecz-
nie zrezygnował z tych nadziei, do czego przyczyniły się m.in. 
te motywacje polityczne, które, jak stwierdziłem na początku 
niniejszej książki, były typowe dla postawy władców w okresie 
kryzysów religijnych. W Polsce szczególne znaczenie miało i to, 
że matka Zygmunta Augusta, Bona Sforza, posiadała we Wło-
szech spory spadek. Objęcie go po jej śmierci i tak było trudne, 
biorąc pod uwagę odległość, a stałoby się zupełnie niemożliwe, 
gdyby władca odszedł od starego Kościoła85.

Dodatkowo w 1560 r. powstało wrażenie, że protestanci nie 
tylko mają własne poglądy w kwestiach religijnych, ale i zacho-
wują się dosyć apodyktycznie w życiu politycznym. Wówczas to 
Wielkopolanin Olbracht Łaski, wtedy jeszcze protestant, wraz 
z grupą podobnie myślących szlachciców z Małopolski zgodził 
się pomóc pewnemu awanturnikowi w objęciu tronu wołoskiego, 
ponieważ pretendent obiecał, że wprowadzi tam nową wiarę. Zyg-
munta Augusta szczerze to oburzyło, zareagował też gwałtowniej 
niż zwykle, ponieważ zdawał sobie sprawę, że wszelkie nieroz-
ważne działania w delcie Dunaju mogą zagrozić nieodzownemu 
dla Królestwa pokojowi z sułtanem86. Niebezpieczeństwo wietrzył 
również w 1562 r., gdy książę Albrecht Hohenzollern wstawił się 
za pewnym kaznodzieją z Wilna: Zygmunt August stwierdził, że 
jest świadom, iż dysydenci coś knują i musi temu przeciwdziałać87.

85 Na ten temat np. M. Żywczyński, Sprawa wysłania nuncjusza papieskiego do 
Polski w 1563 roku, w: Wieki średnie. Prace ofi arowane Tadeuszowi Manteuffl owi, 
Warszawa 1962, s. 288 n.

86 Nuncjusz Bernardo Bongiovanni, 5 X 1560, w: Relacye nuncyuszów..., t. 1, 
s. 89–91; por. S. Lubieniecki, Historia reformationis..., s. 153–157; B. Kudelka, Jakób 
Heraklides Despota […] wobec Polski i Austryi, „Kwartalnik Historyczny” 26, 1912, 
s. 13–53.

87 Zygmunt August do księcia Albrechta Hohenzollerna, 1 V 1562, w: Th. Wot-
schke, Abraham Culvensis. Urkunden zur Reformationsgeschichte Lithauens,
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Być może król dokładnie rozważał korzyści, jakie niosła ze 
sobą wierność staremu Kościołowi. Nie zapominajmy jednak, jak 
zdecydowanie odrzucił wszelkie względy polityczne, gdy chodziło 
o Barbarę. Jeśli ostatecznie zrezygnował z zabiegów o rozwią-
zanie trzeciego małżeństwa, ponieważ było to możliwe jedynie 
za cenę zerwania z Rzymem, oznacza to, że ugiął się przed siłą, 
która znaczyła dla niego więcej niż pragnienie szczęścia i prze-
dłużenia rodu.

Żaden z argumentów, którymi zarzucali go papieże, nun-
cjusze i biskupi, nie przemawiał do niego tak bardzo jak ten: 
nie można zdradzać wiary własnych ojców88. Pochodzenie ze 
starej dynastii, której świetność rozpoczęła się wraz z przyjęciem 
katolicyzmu, stanowiło część jego natury. Często powoływał się 
na swych przodków i nie była to w jego ustach pusta formuła. 
Uczynił tak w 1547 r., zapewniając kanclerza, biskupa  Samuela 
Maciejowskiego, że on i jego dwór dochowają wiary religii przod-
ków, a jeśli będzie taka potrzeba, to oddadzą za nią życie. Podob-
nie w 1556 r., zwracając się do stanów pruskich, stwierdził, że nie 
odstąpi od wiary katolickiej i – idąc za przykładem ojca – innym 
też na odstępstwo nie pozwoli89.

Nawet jeśli nie udało mu się wszystkich poddanych nakłonić 
do wierności tradycji, on sam traktował ją poważnie, poważ-
niej niż można by przypuszczać w przypadku decyzji wyłącznie 

„Altpreuische Monatsschrift” 42, 1905, s. 237. Mało wiarygodny jest opis Erharda 
von Kunheim (tamże, s. 237–240), który stwierdził, że król tylko dlatego jest prze-
ciwny kaznodziei Georgowi Weiglowi, że sympatie kalwińskie tego ostatniego 
mogłyby zaszkodzić wileńskiemu luteranizmowi.

88 Zob. np. instrukcje dla Hieronima Martinengo, 15 VII 1548, w: Relacye nun-
cyuszów..., t. 1, s. 1; Paweł IV do Zygmunta Augusta, 14 VIII 1555, w: Vetera Monu-
menta…, t. 2, s. 580 n.; Pius V do Zygmunta Augusta, 1 VIII 1571, w: Urkunden 
und Aktenstücke…, nr 137.

89 S. Hosius, Stanislai Hosii..., t. 1, s. 429 (25 V 1547); G. Lengnich, Geschichte 
der preußischen Lande Königlich Polnischen Antheils, t. 2: Unter der Regierung Sigi-
smundi Augusti, Danzig 1723, s. 147 n. (wrzesień 1556). Por. też list Zygmunta 
Augusta do cesarza Karola V, 7 VII 1554, w którym szczególnie wyraźnie widać 
związek między przywiązaniem do tradycji a logiką polityczną: „Sed nos tamen ad 
vetera Ecclesiae instituta retinenda […], cum nonnullae aliae causae tum domestica 
atque externa semper invitabant exempla, iis enim maioribus orti, iis parentibus 
geniti sumus, qui diligentissime semper maiorum in religione instituta coluerunt, 
ita etiam a pueritia instituti, atque iis imbuti praeceptis, ut novationes in omnibus 
rebus, sed praecipue tamen in religione summopere fugeremus, cum praesertim eas 
perniciosas atque exiciabiles omnibus rebus publicis esse iudicaremus”; Scriptores 
rerum Polonicarum…, t. 1, s. 102.
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politycznych. Na przykład nuncjusze dziwili się, że król, którego 
w Rzymie uważano za człowieka słabej wiary, codziennie chodził 
do kościoła90. W kaplicy, która jesienią i zimą, gdy uczęszczał 
tam na mszę, oświetlona była jedynie blaskiem świec bijącym 
od ołtarza, w tajemniczym miejscu, gdzie żyła stara tradycja 
i odprawiano świętą liturgię, taką samą jak za czasów ojca, dziada 
i pradziada – to tutaj biło źródło uczuć religijnych Zygmunta 
Augusta, który tylko pozornie sprawiał wrażenie na wskroś wyra-
chowanego sceptyka. 

Mówiono, z aprobatą lub przyganą, że raz powziętej decyzji 
już nie zmienia91. Zachowanie wiary przodków wynikało z takiej 
właśnie poważnej decyzji. Wyrastało z głębi jego konserwatywnej 
istoty i było bardziej pierwotne niż zniechęcenie protestantami, 
którzy nie chcieli zaakceptować jego żony Barbary jako królowej 
i siali niepokój w państwie. Zygmunt August był nastawiony 
pojednawczo i – podobnie jak wielu niemieckich książąt – miał 
nadzieję, że pewne ustępstwa, jak Eucharystia pod dwiema posta-
ciami, małżeństwo księży i liturgia w języku ojczystym pozwolą 
zasklepić rozdarcie Kościoła. W 1564 r. Hozjusz i Commen-
done zdołali go jednak przekonać, że kompromisy nie wyjdą 
Kościołowi na dobre, dlatego też król z zadowoleniem przywitał 
pojawienie się odnowionych sił katolicyzmu. Własne, jeszcze 
niesprecyzowane projekty z ulgą porzucił, podczas gdy książę 
Albrecht V Bawarski i cesarz Ferdynand I, którzy w odróżnieniu 
od Jagiellończyka zawsze zapewniali Kościół o niezłomnej wier-
ności, uzyskali u papieża pozwolenie na sprawowanie Eucharystii 
pod dwiema postaciami w swoich krajach92. Zygmunt August 

90 Zob. instrukcja dla nuncjusza Bernarda Bongiovanniego, 1560, w: Urkunden 
und Aktenstücke…, nr 28 oraz z tego samego roku tegoż relacja w: Relacye nuncyu-
szów..., t. 1, s. 100, a także sprawozdanie jego towarzysza Benedykta Gazetto, w: 
J.I. Kraszewski, Wilno od początków do roku 1750, t. 1, Wilno 1840, s. 287; zob. też 
udany szkic: L. Finkel, Charakterystyka Zygmunta Augusta, „Przewodnik Naukowy 
i Literacki” 16, 1888, s. 450–460, 544–553.

91 Pozytywnie: Juliusz Ruggieri, 1569, w: Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 181; nega-
tywnie: S. Orzechowski, Annales..., s. 14. [Relacja w: Acta Nuntiaturae Polonae…, 
t. 6, s. 145–200 – przyp. red.].

92 Zob. dokumenty na temat zezwolenia na Eucharystię pod dwiema posta-
ciami dla wiernych w Czechach za panowania króla Ferdynanda w: Urkunden über 
die Bewilligung des Laienkelchs in Böhmen unter König Ferdinand, wyd. A. Frind, 
Praha 1873; A. Knöpfl er, Die Kelchbewegung in Bayern unter Herzog Albrecht V. Ein 
Beitrag zur Reformationsgeschichte des 16. Jahrhunderts, München 1891; G. Constant, 
Concession à l’Allemagne de la communion sous les deux espèces, t. 1–2, Paris 1923; 
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szybciej zgodził się na wprowadzenie w Polsce postanowień 
soboru niż niejeden biskup93.

Ostatni Jagiellon na tronie polskim odegrał więc w dziejach 
polskiej reformacji rolę dwuznaczną. Z jednej strony gotów był 
na ustępstwa w kwestiach szczegółowych, które przyspieszyły roz-
wój protestantyzmu, co najwyraźniej widać w jego dziedzicznych 
ziemiach litewskich. Z drugiej zaś to za jego przyczyną kontrre-
formacja mogła szybko przystąpić do działania, tak że w chwili 
śmierci władcy w 1572 r. miała już na koncie pierwsze sukcesy.

3. Henryk Walezy (1573–1574): zagrożenie 
dla szlacheckiej wolności – polityczna szansa 

dla dysydentów

7 lipca 1572 r. Zygmunt August wydał ostatnie tchnienie. 
Wraz z jego śmiercią wygasła dynastia, która rządziła z pożyt-
kiem dla kraju prawie dwa stulecia. Przez cały okres panowa-
nia Jagiellonów podczas elekcji panowała zgoda co do tego, 
że krajem powinien rządzić kolejny władca z tego rodu. Teraz 
jednak państwo polsko-litewskie czekały całkowicie nowe 
wybory i już na początku interregnum było jasne, kto wyjdzie 
z nich zwycięsko.

Protestanci byli w tym decydującym momencie silnym stron-
nictwem. Nie stanowili wprawdzie większości w gronie szlachty, 
mieli jednak przewagę wśród elit politycznych, reprezentowa-
nych przez posłów i senatorów. Czy powinni więc byli zaufać 
swoim możliwościom i poprzeć kandydaturę protestanta? Twier-
dząca odpowiedź na to pytanie mogła opierać się na spekula-
cjach dotyczących następstwa tronu, snutych już od dłuższego 
czasu. Pojawiało się w nich czterech kandydatów, z których trzej 
byli zdeklarowanymi protestantami, a czwarty zachwiał się już 
w wierności wobec obozu katolickiego.

A. Franzen, Die Kelchbewegung am Niederrhein, Münster 1955 (Katholisches Leben 
und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung, 13).

93 U. Heyzmann, Zur Publikation der Trienter Beschlüsse in Polen, „Archiv für 
katholisches Kirchenrecht” 21, 1869, s. 76–95 (krytyczne odniesienia do dawniejszej 
literatury przedmiotu); M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, t. 2, Jerozolima 1944, 
s. 83 (przyp.).
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W 1558 r. elektor brandenburski Joachim II Hektor, żonaty 
z siostrą Zygmunta Augusta, Jadwigą, miał nadzieję na poparcie 
większości magnatów dla kandydatury swego syna, Zygmunta. 
Zygmunt piastował wprawdzie godność arcybiskupa magde-
burskiego, co wyjaśniało, dlaczego dbał o zachowanie pozorów 
wierności staremu Kościołowi. Gdyby zamienił szaty biskupie 
na płaszcz królewski – a polscy wyborcy daliby odpowiedni znak 
– nawet i ten pozór zostałby porzucony. Brandenburska kandy-
datura szybko jednak straciła poparcie i w okresie 1560–1563 
opowiadali się za nią już tylko pojedynczy szlachcice94. Możliwe, 
że zarówno protestanci, jak i katolicy zaczęli mieć opory przed 
osadzeniem na tronie arcybiskupa. Być może Zygmunta wyparł 
inny, piastujący większe godności siostrzeniec panującego króla: 
Jan Zygmunt Zápolya.

W 1560 r. stał się władcą Siedmiogrodu, gdzie przedtem 
jego matka Izabela, córka Zygmunta Starego, sprawowała rządy 
regencyjne. Kandydaturę młodego siedmiogrodzkiego króla naj-
wyraźniej popierał jego wuj, Zygmunt August95, a różni obser-
watorzy to jemu właśnie dawali największe szanse96. Gdy jednak 
przeszedł z obozu kalwińskiego, z którym związał się w 1563 r., 
do stronnictwa antytrynitarzy, zniechęcił do siebie większość 
polskiej szlachty97. Jego przedwczesna śmierć w marcu 1571 r. 
rozwiała wszelkie nadzieje.

W Wielkopolsce, utrzymującej ścisłe kontakty z Królew-
cem, pojawił się projekt, by koronę polską otrzymał syn księcia 

94 Zob. P. Karge, Kurbrandenburg und Polen…; o 1560 r. zob. starania poli-
tykującego luteranina Piera Paolo Vergerio, wspomniane w liście Jana Mączyń-
skiego do tegoż, 7 III 1560, w: Th. Wotschke, Abraham Culvensis..., s. 216; na temat 
1562–1563 r. zob. A. Dembińska, Polityczna walka o egzekucję dóbr królewskich 
w latach 1559/64, Warszawa 1935 (Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, 24/2), s. 81 n.

95 Zob. instrukcje dla nuncjusza Vincenzo dal Portico, 1568, w: T. Glemma, 
Zapiski nuncjusza polskiego Wincentego dal Portico z r. 1568, „Collectanae Theolo-
gica” 17, 1936, s. 282.

96 Zob. m.in. relację Erazma Heidenreicha dla cesarza Ferdynanda, 1557, 
w: J. Szujski, Dzieła..., seria 2, t. 5, s. 373, przyp. 3; P.E. Giovannini, Relazione di 
Polonia 1565, wyd. J. Korzeniowski, w: Scriptores rerum Polonicarum, t. 15, Kraków 
1894, s. 184 n.

97 Krzysztof Trecy do Heinricha Bullingera, 12 II 1570, w: Der Briefwechsel der 
Schweizer mit Polen..., nr 407a. Zygmunt August starał się przekonać siostrzeńca do 
powrotu do wyznania katolickiego, zob. list króla polskiego do Piusa V, 14 II 1570, 
w: Urkunden und Aktenstücke…, nr 126.
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Albrechta Hohenzollerna, Albrecht Fryderyk, udzielano mu 
nawet porad, jak mógłby zwiększyć swe szanse na tron: ucząc 
się języka polskiego, a może nawet poślubiając siostrę Zygmunta 
Augusta, choć ta była wyraźnie starsza niż pruski pretendent 
do polskiego tronu98. Książę Albrecht, który najpierw popierał 
sukcesję brandenburską, zachęcony przez swoich polskich zwo-
lenników, zdecydował się przedstawić kuzynowi Zygmuntowi 
Augustowi kandydaturę syna99. Polacy popierający kandydaturę 
Albrechta Fryderyka mogli argumentować, że jego panowanie 
pozwoli na włączenie Prus Książęcych do programu unii.

Jak wynika z informacji, które Giovanni Francesco Commen-
done zostawił w 1569 r. swojemu następcy, nuncjuszowi Vin-
cenzo dal Portico, nadzieje na polski tron robił sobie również 
Jan III Waza, żonaty z siostrą Zygmunta Augusta, Katarzyną 
Jagiellonką100. Król Jan, tak jak Albrecht Fryderyk, został lute-
raninem, natomiast jego żona pozostała katoliczką i w tej wierze 
wychowała późniejszego polskiego króla, Zygmunta III Wazę.

Obok tych wszystkich projektów, mających na celu osadzenie 
na tronie zdeklarowanych bądź ukrywających się protestantów, aż 
do śmierci ostatniego Jagiellona pojawiła się tylko jedna poważ-
nie traktowana kandydatura katolicka: habsburska. Początkowo 
myślano o arcyksięciu Maksymilianie. Ponieważ jednak w 1564 r. 
został cesarzem, wielu zwolenników opcji austriackiej uznało, 
że rozsądniej będzie przekazać koronę jego synowi, arcyksięciu 
Ernestowi.

Stronnictwo zwolenników dynastii habsburskiej istniało 
w Polsce od czasów Zygmunta Starego101. Zręcznym cesarskim 

98 GStAPK, HBA, B 2, 384, Stanisław Bojanowski do księcia Albrechta Hohen-
zollerna, 4 XI 1554 [Elementa ad fontium editiones, ed. C. Lanckorońska, t. 40, 
Romae 1976, nr 1466, s. 30–32 – przyp. red.]; Friedrich Aulock do tegoż, rela-
cja z rozmowy z Rafałem Leszczyńskim, sierpień 1560, w: Th. Wotschke, Herzog 
Albrecht und Graf Raphael von Lissa, „Altpreußische Monatsschrift” 46, 1909, 
s. 484–489. Na temat listu Stanisława Ostroroga do księcia Albrechta Hohenzol-
lerna z 1563 r. zob. W. Kampf, Preußen, Polen und das Reich im 16. Jahrhundert, 
„Altpreußische Forschungen” 19, 1942, s. 213–233, przyp. 43.

99 Zob. P. Karge, Kurbrandenburg und Polen…, s. 159, przyp. 3.
100 Zob. T. Glemma, Zapiski nuncjusza..., s. 282.
101 Zob. A. Wyczański, Z dziejów tworzenia stronnictwa habsburskiego w Polsce za 

Zygmunta I, w: Wieki średnie. Prace ofi arowane Tadeuszowi Manteuffl owi, Warszawa 
1962, s. 299–305; W. Kampf, Preußen, Polen und das Reich...; J. Szujski, Stosunki 
dyplomatyczne Zygmunta Augusta z domem austryackim (1548–1572) ze szczegól-
nem uwzględnieniem starań Maksymiliana II o następstwo po Jagiellonach za życia



301

Szlachta i król

wysłannikom jeszcze przez rozpoczęciem pierwszego bezkró-
lewia udało się przeciągnąć na stronę austriacką litewskich 
magnatów, prawie całą szlachtę Prus Królewskich oraz część 
Wielkopolan102. Ponieważ Maksymilian w swoich krajach dzie-
dzicznych, a także w Czechach i na Węgrzech przez jakiś czas 
wykazywał się daleko idącą tolerancją religijną i na wypadek 
wyboru syna na tron polski to samo obiecywał w jego imieniu, 
wielu protestantów akceptowało tę kandydaturę.

Jednakże chcąc wykorzystać bezkrólewie do osiągnięcia 
czegoś więcej niż tylko osadzenia tolerancyjnego katolika na 
polskim tronie, można było powoływać się na prześladowanie 
Czechów w 1547 r.103 Zwłaszcza w Małopolsce niechęć wobec 
dynastii cesarskiej była głęboko zakorzeniona. Wydawało się, że 
przeciwstawienie Maksymilianowi dwu kandydatur protestanc-
kich, które w 1570 r. pozostały jeszcze na arenie, czyli szwedzkiej 
i pruskiej, mogło przynieść sukces.

Mimo to kompetentny realizator tej koncepcji politycznej, 
Jan Firlej, rychło poniósł klęskę. Pierwsze bezkrólewie wyniosło 
na tron nie protestanta, ale właśnie zaangażowanego katolika, 
Henryka Walezego. Przyjrzyjmy się układowi politycznemu, który 
doprowadził do tego zadziwiającego, lecz dla polskiego prote-
stantyzmu tak charakterystycznego rozwoju wypadków.

Za panowania Zygmunta Augusta dysydenci przywykli do 
tego, że można sobie ułożyć relacje z władcą, który wpraw-
dzie nie przyjął ich religii, ale też ich nie prześladował. Nie 
doświadczyli więc sytuacji, w której katolicki władca staje się 
największym zagrożeniem dla młodych Kościołów protestanckich 

Zygmunta Augusta podjętych, w: tenże, Dzieła..., seria 2, t. 5, s. 358–402; E.R. Neu-
bauer, Versuch einer Darstellung nach Quellen für die polnisch-österreichischen 
Beziehungen Maximilians II. und seines Sohnes Maximilian des Deutschmeisters, 
Czernowitz 1870; O. Halecki, Die Beziehungen der Habsburger zum litauischen 
Hochadel im Zeitalter der Jagiellonen, „Mitteilungen des Österreichischen Instituts 
für Geschichtsforschung” 26, 1915, s. 595–660.

102 Zob. np. J. Choisnin, Mémoires sur l’élection du roi de Pologne (1571–1573), 
w: Nouvelle collection des mémoires relatifs à l’histoire de France, t. 11, wyd. M. Pou-
joulat, Paris 1881, s. 394 [tłum. pol. w: O elekcji Henryka Walezjusza na króla pol-
skiego Pamiętniki Jeana Choisnina sekretarza Monluka biskupa Walencji i radzcy 
tayney rady królewskiej XVI w., wyd. W. Turski (ps. A.K. Czartoryski), Wilno 1818, 
s. 74–75 – przyp. red.].

103 Zob. np. Jan Mączyński do Piera Paolo Vergerio, 7 III 1560, w: Th. Wot-
schke, Abraham Culvensis..., s. 215 n.
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i nie rozumieli, że powinni energicznie zabiegać o oddanie 
korony protestantowi. 

Jak małą wagę przykładali do działań politycznych, które 
pozwoliłyby im zdobyć szczyty władzy, widać na przykładzie trze-
ciego małżeństwa Zygmunta Augusta. Gdy król dał w 1564 r. do 
zrozumienia, że chce się rozwieść z niekochaną, chorowitą i nie-
płodną żoną Katarzyną, natrafi ł na zdecydowany opór ducho-
wieństwa. Konfl ikt zaostrzał się i biskupi spodziewali się nawet 
represji ze strony władcy. Do końca jego panowania wisiała nad 
nimi groźba wykorzystania tej sytuacji przez protestantów, którzy 
mogliby skłonić Zygmunta Augusta do pójścia w ślady Hen-
ryka VIII. Obawy biskupów były jednak bezzasadne. Szlachta 
bez różnicy wyznania poparła stronnictwo ultrakatolickie i upo-
mniała króla, by nie odtrącał małżonki104. Chęć powstrzymania 
Zygmunta Augusta przed kolejnym aktem niezależności w spra-
wach matrymonialnych i zademonstrowanie w ten sposób siły 
stanów były bardzo silne także wśród protestantów – większe 
niż pokusa, by nakłonić króla do zerwania z Rzymem.

Niezależnie od napięć pojawiających się między ostatnim 
władcą z dynastii Jagiellonów a szlachtą, podsumowując jego 
panowanie, wypada stwierdzić, że we współpracy z przychylnym 
królem udało się odnieść znaczące sukcesy i zmniejszyć wpływy 
magnatów. Ponieważ zaś decyzje polityczne podejmowane są 
zazwyczaj w oparciu o wcześniejsze doświadczenia, podczas pierw-
szego bezkrólewia ambicje protestantów zostały przytłumione 
przez względy społeczne; zwyciężyło przekonanie, że potrzeby jest 
władca, który pomoże szlachcie w zabezpieczeniu jej interesów.

Trzeba również wziąć pod uwagę, że projekty osadzenia na 
tronie protestanta wzbudziłyby najprawdopodobniej opór katoli-
ków. Wydarzenia ostatnich dziesięcioleci w Europie pokazały, że 
stary Kościół za panowania protestanckiego władcy mógł zostać 
przeobrażony w protestancki Kościół narodowy (jak w Anglii) 
albo też załamać się (jak w protestanckich krajach niemieckich). 
Katolicy żywili być może obawy, że nie będzie im już wolno 
publicznie odprawiać mszy105. Pouczającym przykładem był 

104 N. Ljubovič, Načalo katoličeskoj reakcii i upadok reformacii v Pol’še, War-
szawa 1890, s. 71, 201–204.

105 Zob. polemikę wojewody poznańskiego Hieronima Gostomskiego z prote-
stantami na sejmie w 1606 r.: stwierdził on, że w Polsce protestanci mają całkowitą 
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Siedmiogród, gdzie w 1566 r. za panowania kalwinisty króla 
Jana II Zygmunta Zápolyi wygnano z kraju większość księży 
katolickich, mimo że wszystkie wyznania miały zagwarantowaną 
równość wobec prawa. Zdeklarowani polscy zwolennicy starego 
Kościoła musieliby przystąpić do ofensywy, gdyby katolicki 
władca chciał przejść na protestantyzm lub gdyby propagowano 
wybór protestanckiego następcy.

Już w 1560 r. Zygmunt August zrozumiał, że w razie akcesu 
do obozu protestanckiego napotka energiczną opozycję ze strony 
katolickich magnatów106. Od tamtego czasu dezaprobata dla pro-
jektu elekcji protestanta zapewne jeszcze wzrosła – przynajmniej 
tak można zakładać, biorąc pod uwagę wrażenie, jakie wywarło 
zakończenie soboru trydenckiego, a także sukcesy odnoszone 
przez kontrreformację, zwłaszcza w Wielkopolsce. Jeden z rene-
gatów, wojewoda sieradzki Olbracht Łaski uroczyście ogłosił, że 
nie ścierpi elekcji heretyka107. W osobie biskupa kujawskiego 
Stanisława Karnkowskiego Kościół zyskał człowieka, który 
w obliczu zagrożenia byłby w stanie zmobilizować jego siły, 
a mazowieckie masy drobnej szlachty tworzyły armię oddanych
zwolenników.

Kandydatura protestancka miałaby szanse powodzenia tylko 
wówczas, gdyby dysydenci wykazali gotowość do walki za swoją 
religię. Należało bowiem przypuszczać, że na wybór protestanta 
katolicy odpowiedzą wyborem wiernego Rzymowi antykróla. 
Oznaczałoby to – jak już w 1560 r. zorientował się Stanisław 
Orzechowski – wojnę domową108.

Gotowość do walki zbrojnej za wiarę widać na przykład 
u hugenotów i można ją tam wyjaśnić pewnymi czynnikami 
historycznospołecznymi109. Szlachta francuska jedynie pozornie 

swobodę zgromadzeń, podczas gdy w Anglii katolicy mogą odprawiać nabożeństwa 
tylko w ukryciu; zob. W. Sobieski, Pamiętny sejm 1606, Warszawa 1913, s. 188.

106 Nuncjusz Bernardo Bongiovanni do Kurii Rzymskiej, 29 VI 1560, w: Relacye 
nuncyuszów..., t. 1, s. 88.

107 A.M. Graziani, De scriptis invita Minerva ad Aloysium fratrem, t. 2, wyd. 
H. Lagomarsini, Firenze 1745, s. 184; P. de Cenival, La politique du Saint-Siège 
et l’élection de Pologne (1572–1573), „Mélanges d’Archéologie et d’Histoire” 36, 
1916–1917, s. 109–203, zwł. s. 119.

108 Stanisław Orzechowski do Mikołaja Stadnickiego, 6 VII 1560, w: Humanizm 
i reformacja w Polsce, wyd. I. Chrzanowski, S. Kot, Lwów 1927, s. 406.

109 Poniżej referują tezę L. Romiera; zob. tenże, Le royaume de Catherine 
de Médicis. La France à la veille des guerres de religion, t. 1, Paris 1922, s. 171 n., 
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miała silną pozycję ekonomiczną opartą na przywilejach. W rze-
czywistości czerpała z rolnictwa dochody mniejsze niż te osiągane 
w tym samym okresie w handlu i służbie państwowej. Jednak 
zajęcie się handlem oznaczałoby utratę tytułu, a o korzystne 
urzędy państwowe trzeba było konkurować z nową, bardzo sku-
teczną arystokracją miejskiego pochodzenia.

W pierwszej połowie XVI w. upadek szlachty nie był jeszcze 
tak mocno odczuwalny. Francja prowadziła wiele wojen, dlatego 
też utrzymywała silną armię, dającą wielu szlachcicom utrzy-
manie zgodne z pozycją stanową. Zmiana nastąpiła w 1559 r. 
po pokoju w Cateau-Cambrésis, który zakończył okres wojen 
z Habsburgami. Po Francji rozeszła się spora liczba ofi cerów, 
którzy byli niechętni monarsze, ponieważ nie spełnił ich roszczeń 
w sprawie żołdu. Groziła im degradacja społeczna, bo zapo-
mnieli już, jak zarabia się pieniądze w cywilu. Niezadowolenie, 
spychające ich do opozycji politycznej, często łączyło się z otwar-
tością na reformację. Widać w tym wpływ idei, które w armiach 
Henryka II szwajcarscy protestanci przekazali francuskim towa-
rzyszom broni. Jednocześnie znalazła się spora grupa łatwa do 
zwerbowania do walki o sprawę katolicką.

Obecność zubożałej szlachty, dla której wojaczka stał się 
zawodem, przyczyniła się do szybkiego zaostrzenia konfl iktu 
religijnego we Francji. Równolegle do hierarchii synodalnej 
w krótkim czasie powstała hugenocka organizacja militarna, 
a siła oręża francuskich kalwinistów budziła zadziwienie obser-
watorów. „Gdyby mój pan miał sześć tysięcy jeźdźców takich 
jak te białe surduty, zostałby władcą świata” – miał powiedzieć 
turecki poseł po bitwie pod Dreux110.

Szczegółowa analiza czynników, które popchnęły prote-
stantów niderlandzkich i szkockich do sięgnięcia po broń, nie 
jest dla nas niezbędna: w jednym państwie było to, podobnie 

196 n. Zwięzła, oparta głównie na koncepcji L. Romiera analiza sytuacji w: 
L. von Muralt, Die Ursachen der Religionskriege in Frankreich, w: tenże, Der 
Historiker und die Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge, Zürich 1960, 
s. 228–243.

110 Zob. C.C. Kelly, French Protestantism, 1559–1562, Baltimore 1918 (John 
Hopkins University Studies in History and Political Science, 36/4), s. 69–87; 
H.G. Koenigsberger, The Organization of Revolutionary Parties in France and the 
Netherlands during the Sixteenth Century, „The Journal of Modern History” 27, 
1955, s. 335–351.
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jak we Francji, zubożenie szlachty111, duże znaczenie miała też 
możliwość uprawiania kaperstwa; w drugim istotne okazało się 
wsparcie fi nansowe, jakiego powstańcom szkockim udzieliła Elż-
bieta I. Niech wystarczy spostrzeżenie, że w Polsce i na Litwie 
zabrakło dwu czynników, które były decydujące dla zaostrzenia 
konfl iktu w kwestiach religijnych i politycznych: zmasowanych 
prowokacji ze strony katolickiej oraz uwarunkowanej społecznie 
skłonności do działań militarnych wśród szlachty protestanckiej.

Wielki teoretyk państwa Jean Bodin stwierdził, że wojny 
domowe są dla każdego narodu trudne do uniknięcia, a co 
dopiero dla tak wojowniczej nacji jak Polacy!112 Posłużył się tu 
jednak stereotypem, który bynajmniej nie odpowiadał rzeczywi-
stości. Za panowania Zygmunta Augusta ani razu nie zwołano 
pospolitego ruszenia, a stałe wojsko, które Polska utrzymywała, 
było zbyt małe, by ogół szlachty mógł wyćwiczyć się w wojaczce. 
Większość szlachciców straciła ochotę na żołnierskie życie 
i wolała pilnować gospodarstwa. Awans ekonomiczny i społeczny 
szlachty pokazał, że w epoce rosnących cen żywności najdalej 
mogli zajść ci, którzy zostali w domu, aby dozorować pracują-
cych parobków i chłopów pańszczyźnianych. Jan Kochanowski 
drwił: „Skowaliście ojcowskie granaty na pługi, / A z drugiego już 
dawno w kuchni rożen długi. / W przyłbicach kwoczki siedzą albo 
owies mierzą, / Kiedy obrok woźnice na noc koniom mierzą”113.

Spokojne, wiejskie życie ziemianina skłaniało do umiarko-
wania, co powinno pokazać nam, że nie należy zbyt poważnie 
traktować coraz częściej się pojawiających po 1560 r. zapowiedzi 
wybuchu wojny domowej. Protestanci, jak dowiedział się książę 
Albrecht, są przygotowani na to, że jeśli księża zrobią pierwszy 
ruch, popłynie wiele krwi114. Na list z opisem walk toczących 
się we Francji Stanisław Orzechowski odpowiedział w 1563 r.,

111 Według: E. Kuttner, Het hongerjaar 1566, Amsterdam 1949, s. 71–80: szlachta 
niderlandzka była zubożała, ponieważ została wyparta ze stanowisk w administracji 
przez noblesse de robe, a ze służby wojskowej przez najemników.

112 O obrazie Polski u Bodina zob. S. Kot, Rzeczpospolita Polska w literaturze 
politycznej Zachodu, Kraków 1919, s. 44–68.

113 J. Kochanowski, Satyr albo Dziki Mąż, w: tenże, Dzieła polskie, t. 1, wyd. 
J. Krzyżanowski, Warszawa 1952, s. 13, w. 45–48.

114 GStAPK, HBA, B 4, 455, Horacy Curio do księcia Albrechta Hohenzollerna, 
1560(?). [Elementa ad fontium editiones, ed. C. Lanckorońska, t. 50, Romae 1980, 
nr 587, s. 131–134, tu s. 132, niedatowany list pochodzi prawdopodobnie z 1561 r. 
– przyp. red.].
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że w Polsce również wkrótce do tego dojdzie115. Nuncjusz Giovanni 
Francesco Commendone nie przestraszył się zbytnio tych posęp-
nych prognoz: może właśnie konfl ikt zbrojny pozwoliłby najszyb-
ciej uporać się z protestantyzmem? Jeden z jego rozmówców, 
katolicki magnat Wawrzyniec Spytek Jordan stwierdził w 1564 r., 
że wojna domowa wybuchnie jeszcze przed śmiercią Zygmunta 
Augusta116. Bardziej rozpowszechniony wśród stanów był jednak 
pogląd, że chmury burzowe zbierające się za życia króla rozwieją 
się po jego zgonie117. Gorące dyskusje na tematy wyznaniowe 
na sejmie 1570 r. wydawały się wstępem do wielkiej próby sił118.

Pierwsze bezkrólewie pokazało jednak, jak bardzo masom 
szlacheckim zależało na zachowaniu w kraju pokoju. Niepowo-
dzenia, które Jan Firlej i jego zwolennicy odnieśli, promując 
dwóch kandydatów protestanckich, wynikały również z tego, 
że szlachta protestancka chciała zapobiec przemocy. Skłaniała 
się do zaakceptowania katolickiego władcy, ponieważ zarówno 
w samej Polsce, jak i krajach habsburskich widać było, że społecz-
ności protestanckie mogą istnieć pod rządami panującego, który 
zachował wierność staremu Kościołowi. Natomiast protestancka 
władza zwierzchnia była nie do pomyślenia dla zdecydowanych 
obrońców Kościoła katolickiego, którzy mieli za sobą wsparcie 
katolickiej większości.

Trzeba również mieć na względzie, że ani król szwedzki, ani 
książę pruski nie poświęcili tyle wysiłku i kosztów na propagandę 
co kandydaci katoliccy: cesarz i dopiero wstępujący na polską 
arenę polityczną Henryk Walezy. Blask dwu wielkich dynastii 
europejskich, Habsburgów i Walezjuszów, przyćmił mniejsze, 
Wazów i Hohenzollernów. Piąty kandydat, Iwan IV, był dla 
wyborców zbyt obcy i niepokojący, znalazł więc zwolenników 
głównie na Litwie, gdzie spodziewano się korzyści wynikających 
z unii personalnej z Moskwą. Założenie, że nawet najbiedniej-
szy szlachcic ma prawo głosu włączyło w elekcję szerokie masy 

115 Stanisław Orzechowski do Tomasza Płazy, 14 III 1563, w: S. Orzechowski, 
Orichoviana..., s. 544.

116 Commendone, Listy, t. 1, s. 153, 122 (8 VI i 11 IV 1564).
117 A. Lubieniecki, Poloneutichia, wyd. A. Batowski, Lwów 1843, tłum.: Poloneu-

tychia, oprac. A. Linda, M. Maciejewska, J. Tazbir, Z. Zawadzki, Warszawa–Łódź 
1982, s. 58.

118 O niebezpieczeństwie wybuchu wojny domowej w 1570 r. zob. Jan Łasicki 
do Johanna Wolpha, 9 X 1570, w: Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., s. 319.
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szlacheckie. Jednocześnie coraz większe stawało się oddziaływa-
nie wielkich nazwisk. Uznano, że Habsburga, którego szlachta 
kierująca się dobrem swego stanu odrzucała jako kandydata 
magnackiego, można zastąpić wyłącznie Walezjuszem.

Drogę do polskiego tronu utorowały więc francuskiemu 
kandydatowi różne czynniki społeczne i polityczne. Jego elek-
cji starała się zapobiec grupa polskich kalwinistów, prowadząc 
intensywną kampanię, przede wszystkim z Krakowa119. Chcąc 
powstrzymać nadciągające zagrożenie, świecki protektor krakow-
skich kalwinistów Jan Firlej ściśle współpracował z ich ducho-
wym przywódcą Krzysztofem Trecym120. 

Trecy przebywał w 1561/1562 r. w Zurychu i Genewie. Pozy-
skał tam nowych przyjaciół i znajomych, którzy utwierdzili go 
w niechęci wobec Henryka. Wybrał się wtedy również do Francji, 
gdzie nawiązał kontakty z tamtejszymi protestantami i zapewne 
wkrótce dowiedział się, że hugenocka emigracja zdecydowa-
nie potępia projekt osadzenia Walezjusza na polskich tronie. 
W grudniu 1572 r. napisał w liście do teologów z Zurychu, że 
dzięki rozpowszechnianiu informacji o Nocy św. Bartłomieja 
jemu i innym reformowanym udało się wzbudzić poważne wąt-
pliwość wśród zwolenników Andegaweńczyka121.

Dwór francuski wysłał jednak do Polski posła, który umiał 
zręcznie uśmierzyć szerzące się zwątpienie122. Biskup Jean Mon-
luc okazał się przez wzgląd na swoje własne poglądy religijne 
i doświadczenie dyplomatyczne odpowiednią osobą do kontak-
tów z protestantami. Dwa razy został skazany z powodu sympaty-
zowania z herezją i uczestniczył już w rozmowach z protestantami 
francuskimi i szkockimi na polecenie Katarzyny Medycejskiej. 

119 Zob. W. Sobieski, Polska a Hugenoci po Nocy św. Bartłomieja, Kraków 1910. 
[Zob. też J. Tazbir, Walezy w opinii jego poddanych, „Przegląd Humanistyczny” 33, 
1989, s. 1–15; tenże, Francuskie wojny religijne w oczach Polaków, „Sobótka” 3–4, 
1982, s. 177–183; tenże, Polskie echa Nocy św. Bartłomieja, „Odrodzenie i Reforma-
cja w Polsce” 20, 1975, s. 20–43 – przyp. red.].

120 O tym ostatnim zob. Th. Wotschke, Christoph Thretius. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Kampfes der reformierten Kirche gegen den Antitrinitarismus in Polen, 
„Altpreußische Monatsschrift” 44, 1907, s. 1–42, 151–210; J. Czubek, Krzysztof 
Trecy. Przywódca kalwinów małopolskich, „Reformacja w Polsce” 1, 1921, s. 35–42, 
oraz tamże, s. 67–72. 

121 Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., 5 XII 1570, nr 453a.
122 O Monlucu zob. S. Grzybowski, Sylwetka polityczna i wyznaniowa Jana de 

Monluc, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 6, 1961, s. 49–70.
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Podczas misji w Polsce doszedł do wniosku, że nie uda się zba-
gatelizować rzezi z 24 sierpnia 1572 r. i katolickiej gorliwości 
Henryka, dlatego też zdecydował się na nową taktykę. Zaczął 
rozpowszechniać ideę, że Polacy mogą swym współwyznawcom 
pomóc w opresji, jeśli za cenę wygranych wyborów wytargują 
ustępstwa na rzecz protestantów.

Wspólnie z Piotrem Zborowskim spisał na przełomie 1572 
i 1573 r. „postulaty polskie”, zawierające m.in. żądanie ogłosze-
nia powszechnej amnestii dla hugenotów przez króla Francji, 
który miał też odstąpić od wymierzenia kary jeszcze broniącym 
się miastom, a także ścigać wykroczenia przeciwko edyktowi 
nantejskiemu i w każdej prowincji udostępnić miejsce do publicz-
nego odprawiania nabożeństw protestanckich123. Ani Monluc, 
ani jego towarzysz Guy de Lanssac nie obiecywali, że Karol IX 
spełni to ostatnie żądanie. Zapowiedzieli natomiast realizację 
pozostałych postulatów. 

Przy tak daleko idących ustępstwach hugenoci stracili argu-
menty przeciwko kandydaturze Henryka. Być może w ich krę-
gach zaczęła zwyciężać nadzieja, że wybór Andegaweńczyka, 
dowodzącego oddziałami pod La Rochelle, stanie się ratunkiem 
dla francuskiego protestantyzmu. Na przykład Johann Sturm ze 
Strasburga, utrzymujący ścisłe kontakty z hugenotami, popie-
rał kandydaturę francuską124. Zmiana nastrojów we Francji 
ułatwiła wielu polskim dysydentom przejście do obozu Hen-
ryka. Po wyborach większość protestantów była przekonana, że 
zapadła właściwa decyzja125. Wydarzenia we Francji zdawały się 
to potwierdzać. Gdy tylko do Paryża dotarła wieść o wyborze 
Henryka na króla Polski, korona zawarła rozejm z obrońcami 
La Rochelle. 6 lipca oblężenie zostało przerwane. Karol  IX 
wydał edykt zezwalający na odprawianie prywatnych nabożeństw 

123 Postulata Polonica zob. w: W. Sobieski, Polska a Hugenoci…, s. 185–190. 
[O przedstawieniu postulatów we Francji zob. Diariusz poselstwa polskiego do Francji 
po Henryka Walezego w 1573 roku, wyd. A. Przyboś, R. Żelewski, Wrocław 1963 – 
przyp. red.].

124 S. Kot, Le rayonnement de Strasbourg en Pologne à l’époque de l’humanisme, 
„Revue des Études Slaves” 27, 1951, s. 192 [tłum. pol.: Promieniowanie Strasburga 
na Polskę w dobie humanizmu, tłum. K. Szyszkowska, w: Polska złotego wieku 
a Europa. Studia i szkice, wyd. H. Barycz, Warszawa 1987, s. 487–508].

125 Małopolscy kaznodzieje do teologów z Zurychu, 22 VI 1573, w: Der Brief-
wechsel der Schweizer mit Polen..., s. 363 n.
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protestanckich w całej Francji, a publicznych w La Rochelle, 
Montauban i Nîmes126. 

W Polsce zaledwie mała grupa protestantów zdawała sobie 
sprawę z powagi sytuacji. 24 czerwca Trecy napisał do Zurychu, 
że teraz na kraj spadnie kara Boża, a przecież można było ją 
odwrócić, gdyby wykazano się przenikliwością w odpowiednim 
momencie127. Tak samo być może sądzili mieszkańcy trzech naj-
większych miast pruskich, bo ich posłowie w ramach protestu 
opuścili pole elekcyjne128.

Niemniej kandydatura andegaweńskiego księcia przyniosła 
polskiemu protestantyzmowi pewną korzyść. Protestanccy zwo-
lennicy Henryka zabiegali o zabezpieczenie sytuacji prawnej 
dysydentów z większą gorliwością niż stronnictwo proaustriackie, 
które zadowoliło się obfi cie udzielanymi obietnicami Habsbur-
gów, zapewniających, że wykażą się w Polsce tolerancją. 

Możliwość działania otworzyła się na sejmie konwokacyj-
nym w styczniu 1573 r., na którym zawiązano powszechną kon-
federację szlachecką (konfederacje poszczególnych województw 
zawiązały się już wcześniej). Na korzyść protestantów podziałała 
reguła, że choć konfederację generalną zawiązywali na sejmie 
senatorowie i posłowie, to była wiążąca dla ogółu szlachty. Pro-
testanci mogli dzięki temu wykorzystać przewagę, jaką mieli 
wśród elit politycznych, i łatwo wpłynąć na decyzję katolickiego 
ogółu szlachty. Spośród 98 podpisanych pod konfederacją 
prawdopodobnie dwie trzecie to byli protestanci. Zwolenni-
kami reformacji była co najmniej połowa z 28 senatorów oraz 
około 60 z 70 szlachciców (z nielicznymi wyjątkami byli to posło-
wie). Czterdzieści podpisów złożyli Małopolanie129, co pozwala 
uznać ustalenia z 28 stycznia 1573 r. za sukces małopolskiego 

126 O związkach między wydarzeniami w Polsce i Francji zob. W. Sobieski, Polska 
a Hugenoci…, zwł. s. 111. [Zob. też E. Dubas-Urwanowicz, Polskie opinie o Henryku 
Walezym. Oczekiwania a rzeczywistość, „Przegląd Historyczny” 81, 1990, s. 61–68; 
M. Serwański, Henryk III Walezy w Polsce. Stosunki polsko-francuskie w latach 1566–
–1576, Kraków 1976, s. 49–97 – przyp. red.].

127 Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., nr 460.
128 T. Glemma, Stany pruskie i biskup chełmiński Piotr Kostka wobec drugiego 

bezkrólewia (1574–1576), „Polska Akademia Umiejętności. Wydział Historyczno-
-Filozofi czny. Rozprawy” 67, 1928, nr 3, s. 13.

129 W. Budka, Kto podpisał konfederację warszawską 1573 r.?, „Reformacja w Pol-
sce” 1, 1921, s. 314–319.
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protestantyzmu. Inicjatywa konfederacji wyszła od zwolennika 
Walezego, Piotra Zborowskiego, jednak tym razem nawet jego 
osobisty i polityczny przeciwnik Jan Firlej nie wyraził sprzeciwu.

Dysydentom pomogła też ugodowa postawa dużej części 
katolików. Również u zwolenników starego Kościoła Noc św. 
Bartłomieja wzbudziła odrazę wobec krwawych prześladowań 
religijnych130. Znacznie miał też fakt, że konfederacja, inaczej niż 
uchwała sejmu, nie wymagała zgody obu izb – można więc było 
pominąć biskupów. Uchodziła za akt stanów, bez rozróżnienia 
na duchowieństwo, senatorów i rycerzy131. Wprawdzie podpisał ją 
tylko jeden hierarcha – biskup krakowski Franciszek Krasiński, 
stłamszony przez silne stronnictwo dysydentów małopolskich 
– ogół szlachty uważał jednak, że duchowieństwo zobowiązane 
jest przestrzegać postanowień konfederacji, jeśli nie zostały unie-
ważnione w wyniku protestu mniejszościowego.

W dokumencie konfederacji podzielone wyznaniowo społe-
czeństwo zobowiązywało się do zachowania wiecznego pokoju, 
obiecało odstąpić od prześladowań różnowierców i odmówić 
wsparcia ewentualnej ekspedycji karnej monarchy132. Zapewne 
było to mocno niedoskonałym zabezpieczeniem dla protestantów. 
Miasta w większości nie miały reprezentacji na sejmie, w związku 
z tym przedstawiciele Krakowa zostali jedynymi mieszczańskimi 
sygnatariuszami konfederacji. Od początku nasuwała się inter-
pretacja, że władca będzie mógł decydować o religii poddanych 

130 W. Sobieski, Si non jurabis, non regnabis. Spór o przysięgę królewską, „Refor-
macja w Polsce” 2, 1922, s. 55; tenże, Polska a Hugenoci…, s. 17.

131 O polskich konfederacjach zob. B. Ulanowski, Konfederacye polskie XIV 
i XV w., „Rozprawy Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Historyczno-
-Filozofi czny” 24, 1889; A. Rembowski, Konfederacya i rokosz. Porównanie stanowych 
konstytucyi państw europejskich z ustrojem Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1896 
[wyd. 2, Kraków 2010]; W. Hejnosz, Uwagi o konfederacjach w średniowiecznej Pol-
sce, „Kwartalnik Historyczny” 51, 1937, s. 667–688.

132 O tekście, którego postać w: Volumina legum, t. 2: Prawa, konstytucye 
y przywileie Królestwa Polskiego y wielkiego Xięstwa Litewskiego, Warszawa 1733, 
s. 841–843, nie odpowiada w zupełności brzmieniu oryginału zob. m.in. S. Pta-
szycki, Konfederacja warszawska roku 1573. Rozmyślania archeografi czno-językowe, 
„Reformacja w Polsce” 5/2, 1928, s. 90–97. O pozycji różnych sejmików zob. tenże, 
Losy Konfederacji Warszawskiej roku 1573 w świetle nowych materjałów, „Refor-
macja w Polsce” 6, 1914, s. 106–121. Spór na temat roli chłopów w konfederacji 
warszawskiej zreferował K. Völker w: „Jahrbücher für Kultur und Geschichte der 
Slawen. Neue Folge” 6, 1930, s. 309 n. [Zob. też M. Korolko, Klejnot swobodnego 
sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573–1658, Warszawa 
1974 – przyp. red.].
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mieszkających w miastach, tak jak szlachcic decyduje o swoich 
wsiach. Ponadto wśród artykułów przygotowanych dla przyszłego 
króla nie znalazła się decyzja o utworzeniu mieszanych wyzna-
niowo sądów, które zajmowałyby się wykroczeniami przeciwko 
pokojowi religijnemu, daremnie też byłoby szukać wskazówki 
odnośnie do kar w tego typu przypadkach.

Brak konkretów prawnych można wyjaśnić dwojako. Z jednej 
strony protestanci nie mieli za sobą na tyle przykrych przeżyć, by 
w pełni rozumieli konieczność zabezpieczenia się szczegółowymi 
sformułowaniami. Pod tym względem hugenoci mieli większe 
doświadczenie. Na zgromadzeniach, które odbyły się w tym 
samym 1573 r. w Nîmes i Montauban, francuscy protestanci 
zażądali, by wszelkie procesy, gdzie strony są różnych wyznań, 
rozstrzygane były przez specjalne organy obsadzone w połowie 
przez dysydentów133. 

Niedostrzeganie powagi sytuacji było być może powodem 
tego, że Polacy nie wprowadzili u siebie rozwiązań funkcjonują-
cych na ziemiach czeskich. Począwszy od 1531 r. tamtejsze stany 
wybierały defensorów, którzy reprezentowali władzę zwierzchnią 
wobec Kościoła utrakwistycznego, a zarazem byli jego świec-
kimi przedstawicielami. W 1554 r. Ferdynand I uzurpował sobie 
prawo mianowania defensorów, a w 1575 r. znalazło się ono 
ponownie w gestii stanów134. W 1632 r. protestanci i dyzunici 
zażądali wprowadzenia tego rozwiązania w Polsce; także i tym 
razem sejm konwokacyjny był dla różnowierców okazją, by ubie-
gać się o poprawę zabezpieczeń prawnych. 

Trzeba ponadto wziąć pod uwagę, że protestanci mogli 
zrezygnować z dalej idących postulatów w sytuacji, gdy porzą-
dek publiczny i tak był już zagrożony, ponieważ nie chcieli 
przekroczyć granicy, za którą wojna domowa byłaby nieunik-
niona. Nawet w istniejącej, niedoskonałej formie konfedera-
cja była przecież poważnych ciosem dla duchowieństwa. Dla 
szlachty protestanckiej stała się najważniejszym dokumentem 
zapewniającym swobodę wyznania i nie należy bagatelizować 
jej znaczenia.

133 L. Anquez, Histoire des assemblées politiques des Réformés de France (1573–
–1622), Paris 1859, s. 5.

134 R. Řičan, Das Reich Gottes in den böhmischen Ländern, Stuttgart 1957, s. 99.
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Jeśli przyjrzymy się konfederacji warszawskiej w kontekście 
europejskim, wówczas stwierdzimy, że był to najoryginalniejszy 
sukces, jaki polski protestantyzm odniósł na scenie politycznej. 
Od wszystkich innych dokumentów ogłaszających tolerancję 
w tej epoce różnił się tym, że nie był edyktem książęcym, ale 
zobowiązaniem, które naród polityczny, obejmujący szlachtę 
i duchowieństwo, sam na siebie nałożył i to w czasie bezkrólewia, 
a zatem w momencie, gdy nie miał władcy, czyli był suwerenny. 
Jednocześnie konfederacja pozostawała aktem wiążącym także 
przyszłego króla i stanowione przez niego prawa.

Konfederacja warszawska znalazła się wśród artykułów henry-
kowskich, do których przestrzegania król zobowiązał się, zatwier-
dzając pacta conventa135. Artykuły zawierały ponadto cały szereg 
innych postulatów, które miał spełniać każdy kolejny monar-
cha: potwierdzenie przywilejów uzyskanych przez szlachtę od 
1374 r., zwoływanie sejmu co dwa lata, rezygnacja z wyznaczania 
następcy, zawarcie małżeństwa tylko za zgodą sejmu, zwoływa-
nie pospolitego ruszenia wyłącznie przy spełnieniu określonych 
warunków, stworzenie stałej rady, złożonej z dziesięciu senato-
rów, którzy powinni na przemian pełnić służbę na dworze, na 
koniec zaś potwierdzenie uchwały sejmowej De non praestanda 
oboedientia z 1501 r., zgodnie z którą szlachta nie była zobo-
wiązana do bezgranicznego posłuszeństwa wobec monarchy. 
Do tego dochodziły jeszcze artykuły obowiązujące wyłącznie 
Henryka, niestosujące się później do kolejnych królów. Przewi-
dywały one zawarcie traktatów polsko-francuskich oraz zawierały 
obietnice francuskiej pomocy fi nansowej. 

Tym samym zabezpieczenia prawne dla dysydentów zostały 
włączone w szeroki, ponadwyznaniowy program polityki stano-
wej. Porównanie z innymi dokumentami europejskimi, na przy-
kład artykułami stanów czeskich z 1547 r. i odezwami szkoc-
kich powstańców z lat 1559–1560, omawianymi w poprzednim 

135 Tekst w: Volumina legum…, t. 2, s. 859–862. Interpretacja historyczno-prawna 
w: W. Sobociński, Pakta konwenta. Studium z historii prawa polskiego, Kraków 1939 
(Wydawnictwa Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6); tenże, O ustawie 
konstytucyjnej państwa polskiego z roku 1573, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1, 
1948, s. 75–89; P. Skwarczyński, The Origin of the Name Pacta Conventa in 1573, 
„The Slavic and East European Review” 37, 1959, s. 469–476. [Zob. też D. Makiłła, 
Artykuły henrykowskie (1573–1576). Studium historyczno-prawne, Warszawa 2012 – 
przyp. red.].
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rozdziale, a zatem aktami, które też umieszczały postulaty dysy-
denckie w ogólniejszych ramach stanowych – pokazuje, że w Pol-
sce stworzono dysydentom podstawy do skutecznych działań 
politycznych. By jednak protestanci mogli stanąć na czele szla-
checkiej opozycji i – skoro nie chcieli wystawić własnego kandy-
data – w inny sposób przejąć ster władzy, musiały być spełnione 
pewne warunki: autorytet nowego króla powinien okazać się kru-
chy, a interesy stanowe zagrożone. Tak właśnie się stało. Latem 
1573 r., gdy Henryk przekroczył granice Polski, powitano go uro-
czyście i z entuzjazmem. Szybko jednak przyszły rozczarowania.

Najwięcej powodów do oburzenia mieli protestanci. Na 
sejmie koronacyjnym, który rozpoczął się pod koniec lutego 
1574 r. i trwał do początku kwietnia, stało się jasne, że zażarta 
walka, jaką polska delegacja toczyła w Paryżu o pacta conventa, 
wcale się jeszcze nie zakończyła. Henryk nie chciał potwierdzić 
artykułów pieczęcią królewską i państwową. Jan Firlej powie-
dział mu w senacie, że polska szlachta, nawet jeśli wydaje się 
opanowana przez katolików, nie ścierpi złamania (korzystnych 
dla protestantów) ustaleń, byłoby to bowiem sprzeczne z wszel-
kimi obyczajami kraju136. Firlejowi nie udało się przy tej okazji 
przeforsować takiego poglądu, ponieważ duża część senatorów, 
zwłaszcza zaś Piotr Zborowski, odmówiła mu poparcia. Marsza-
łek wielki koronny zdołał natomiast udaremnić podjętą przez 
króla próbę pominięcia fragmentu dotyczącego swobody wyzna-
nia w tekście przysięgi wygłaszanej podczas koronacji. Sytuację 
protestantów uratowało wkroczenie Firleja, który zwrócił się do 
króla słowami: „Jurabis, Rex, promisisti!”137. Każdy uważniejszy 
obserwator zdawał sobie jednak sprawę, że Henryk najchętniej 
pozbyłby się niewygodnych zobowiązań.

Bez wątpienia Polacy wynieśli na tron człowieka kontrrefor-
macji138. Dorastał on w dekadzie zażartych wojen religijnych, 
a jego zmysł polityczny kształtował się pod wpływem doświad-
czeń, z których wynikało, że protestanci podważają fi lary 

136 Krzysztof Trecy do teologów z Zurychu, 29 IV 1574, w: W. Sobieski, Si non 
jurabis…, s. 136 n.

137 Zob. tamże.
138 O Henryku Walezym zob. E.H. de Noailles, Henri de Valois et la Pologne …, 

t. 1–3; P. Champion, La jeunesse de Henri III, t. 1–2, Paris 1942; tenże, Henri III, roi 
de Pologne 1573–1574, Paris 1944.
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monarszego autorytetu. Sława militarna, którą przyniosły mu 
zwycięstwa w 1569 r. pod Jarnac i Montcontour, należała się 
właściwie jego mentorowi, marszałkowi Gaspardowi de Tavan-
nes. Samodzielnie dowodził po raz pierwszy jako 20-latek w Noc 
św. Bartłomieja i wraz matką i wąskim kręgiem dworzan ponosił 
odpowiedzialność za tę rzeź139. Krwawy początek kariery poli-
tycznej wyznaczył jej dalszy przebieg. Po wyborze na króla Polski 
Henryk Walezy zapewniał kardynała Aleksandra Farnese, że 
z bezgranicznym oddaniem będzie dbał o dobro Kościoła140.

W tej decyzji utwierdził go szereg doradców związanych ze 
starym Kościołem141. Stanisław Hozjusz przysłał Henrykowi 
z okazji elekcji list gratulacyjny, w którym zachęcał go do pod-
jęcia zdecydowanych działań przeciwko herezji. Wezwał też jego 
spowiednika Martina Ruzé, włocławskiego biskupa Stanisława 
Karnkowskiego oraz wielu magnatów katolickich w Polsce i na 
Litwie, by nakłonili króla do unieważnienia konfederacji war-
szawskiej142. Antonio Maria Graziani, sekretarz poprzedniego 
nuncjusza, Giovanniego Francesco Commendonego, poinformo-
wał dwór francuski o tym, co Henrykowi po przyjeździe do Polski 
powiedzieli również inni: że katolicy stanowią tu większość143. 
Podsumowując doświadczenia swego mistrza, Commendonego, 
Graziani stwierdził, że król nie powinien starać się o pozyskanie 
mniejszości protestanckiej łagodnością, ponieważ w ten sposób 
może utracić zaufanie katolików. Kacerze się wykruszą, gdy 
zacznie wakujące urzędy obsadzać tylko katolikami144. W tym 
ostatnim, dla protestantów szczególnie drażliwym punkcie, 
konkretne propozycje sformułował Guy de Lanssac, a Henryk 

139 S.L. England, The Massacre of St. Bartholomew, London 1938; P. Champion, 
La jeunesse…, t. 2, s. 105–115.

140 Lettres de Henri III, Roi de France, t. 1, zebr. P. Champion, wyd. M. François, 
Paris 1959, nr 855.

141 R. Eduard, Der Kampf Roms gegen die religiöse Freiheit Polens in den Jahren 
1573 und 1574, „Historische Zeitschrift” 12, 1864, s. 379–400.

142 S. Hosius, Opera omnia, t. 2, Coloniae 1584, list do Henryka Walezego, 2 VI 
1573, s. 345; tamże, list do Olbrachta Łaskiego. 

143 Rady Włocha (zapewne Antonia Marii Grazianiego) udzielane bpowi Ada-
mowi Konarskiemu przed jego misją w Paryżu zob. Urkunden und Aktenstücke…, 
nr 164; por. Hieronim Lippomano w liście do doży weneckiego, 15 IV 1574: katolicy 
są in maggior numero et di maggior qualita; zob. E.H. de Noailles, Henri de Valois 
et la Pologne …, t. 3, s. 574.

144 A.M. Graziani, De scriptis invita Minerva..., t. 2, s. 232.
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w dużej części zaakceptował jego sugestie145. Również urzędujący 
nuncjusz Vincenzo Laureo udzielił królowi poparcia i na sejmie 
koronacyjnym próbował uformować stronnictwo katolickie146.

Tego protestanci nie przewidzieli! Konfederacja warszawska 
i pacta conventa chroniły ich przed prześladowaniami. Wyglądało 
jednak na to, że zostaną pokonani w inny sposób – jak to wyraził 
Jan Dymitr Solikowski: bez krwi, ognia i żelaza147. Polscy dysy-
denci nie mieli doświadczenia politycznego, nie umieli więc sobie 
wyobrazić, jak wiele może dokonać koalicja umacniającego się 
na powrót duchowieństwa i gorliwie katolickiego króla. Ważne 
stanowiska senackie trafi ły do rąk katolików. Zapewne to wtedy 
protestanci utracili przewagę wśród świeckich senatorów.

Jeszcze przed śmiercią Jana Firleja (24 kwietnia 1574 r.), czyli 
najsilniejszej osobowości w obozie dysydenckim, zaczęło stawać 
się jasne, że większość protestanckich wielmożów działa na rzecz 
swojego Kościoła z wielką opieszałością. Dotyczyło to zwłasz-
cza Piotra Zborowskiego, który jako jedyny dysydent cieszył się 
przychylnością króla i robił wszystko, by jej nie utracić. Podobnie 
jak w innych krajach Europy, gdzie protestantyzm znalazł się 
w defensywie, największą pokusą, jaka stanęła przed magnatami 
było ustąpienie władcy w kwestii polityki religijnej i zachowanie 
w zamian uprzywilejowanej pozycji. W takiej sytuacji wszystko 
spoczęło na barkach trybunów szlacheckich, nadal w większości 
protestanckich. Wydaje się, że nie brakowało im argumentów 
pozwalających na organizację ponadwyznaniowego stronnictwa 
opozycyjnego148.

Polacy przyznali Henrykowi prawo do przywiezienia ze sobą 
rodaków, choć nie mógł obdarzać ich urzędami państwowymi. 
Już od momentu przybycia królewskiej świty miejscowa szlachta 
musiała znosić zachodnią arogancję i drwiące uwagi o nieokrzesa-
nych, wschodnich obyczajach149. Polacy odpowiedzieli nienawiścią,

145 E.H. de Noailles, Henri de Valois et la Pologne …, t. 3, s. 519–525. 
146 V. Laureo, Dépeches inédites, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1887, 

s. VIII, 22.
147 J.D. Solikowski, Memoriale..., s. 526.
148 Na temat opozycji wobec Henryka Walezego zob. W. Sobieski, Król czy 

tyran…, s. 9–12.
149 Zob. H. Kutrzebianka, Opinie Francuzów o Polakach z czasów Henryka Wale-

zego, „Przegląd Współczesny” 58, 1936, s. 241–262, 331–363. Bardzo krytyczną 
wobec Polski relację sporządzoną dla Katarzyny Medycejskiej zinterpretował 
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która oszczędziła jedynie osobę króla150. Tak samo jak w innych 
krajach, opozycja przeciwko zagranicznej władzy była najpierw 
wymierzona w ludzi otaczających władcę, by dopiero potem 
zwrócić się przeciwko niemu samemu.

Przyspieszyły to doznane przez Polaków rozczarowania. Prze-
ciwko Henrykowi przemawiało nie tylko to, że nie miał zamiaru 
dostosować się do miejscowych tradycji i dawał do zrozumie-
nia, iż panowanie w Polsce uważa za przejściowy etap w swojej 
karierze. Również charakter władcy wywoływał ostrą krytykę. 
W obliczu zagrażającej krajowi konfrontacji z Moskwą wyborcy 
chcieli, by na tronie zasiadał wojownik, dlatego też biskup Jean 
Monluc wychwalał andegaweńskiego księcia jako żołnierza 
o dużym, mimo młodego wieku, doświadczeniu. Tymczasem 
okazało się, że jest to zniewieściały dworak, który – z punktu 
widzenia nowych poddanych – stroił się jak kobieta151. Jego naj-
większą troską było to, że musiał opuścić swe liczne metresy, 
zwłaszcza zaś Marie de Cléves, księżniczkę de Conde. Z listów, 
które codziennie dyktował – czasami było ich podobno nawet 
50 – większość zaadresowana była do dam z francuskiej ojczyzny.

Jako władca Henryk Walezy wahał się między niechlubną 
uległością, która odbierała mu szacunek poddanych, a skłonno-
ściami absolutystycznymi, stojącymi w sprzeczności z charakte-
rem polskiego życia politycznego. Nie odważył się na przykład 
stanowczo interweniować, gdy na sejmie koronacyjnym jeden 
ze znanych z wybuchowego charakteru Zborowskich, Samuel, 
wywołał bójkę i śmiertelnie ranił senatora ze świty królewskiej. 
Henryk ukarał winnego jedynie banicją, a jego krewnych nie 
pominął przy nadaniach urzędów. Z drugiej strony dążył do 
wzmocnienia władzy monarszej, co bynajmniej nie zaskakuje 

L. Finkel, Opis Rzeczypospolitej polskiej z roku 1574-go według relacyi Ludwika 
Gonzagi, Ks. de Nevers i Rhétel, „Biblioteka Warszawska” 188, 1887, s. 169–191, 
376–393. 

150 Hieronim Lippomano w liście do doży weneckiego, 4 III 1574, w: E.H. de 
Noailles, Henri de Valois et la Pologne…, t. 3, s. 564; por. J. Tazbir, Ze studiów nad 
ksenofobią w Polsce w dobie późnego renesansu, „Przegląd Historyczny” 48, 1957, 
s. 655–682.

151 Por. np. relację posła weneckiego Francesco Morosiniego, który opisał 
Henryka w momencie wyjazdu do Polski, w: Relazioni degli ambasciatori veneti…, 
seria 1, t. 6, s. 262. Jego charakterystykę w tym samym okresie daje P. Champion, 
La jeunesse…, t. 2, s. 307–342.
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u Walezjusza, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne wyda-
rzenia. Henryk wziął sobie do serca, że Maria Stuart została 
w 1567 r. zmuszona do abdykacji przez konfederację protestanc-
kiej szlachty152 i chciał zapobiec podobnej sytuacji, ograniczając 
przywileje szlacheckie.

Włoscy i francuscy doradcy przekonywali go, że przy odrobi-
nie zręczności da się to przeprowadzić. Graziani uważał, że wła-
dza króla polskiego nie jest tak ograniczona jak się na ogół sądzi. 
Trzeba tylko umieć ją wykorzystać153. Książę Nevers, Ludwik 
Gonzaga, posunął się nawet do stwierdzenia, jakoby wola króla 
znaczyła w Polsce więcej niż w innych krajach. Gonzaga, który 
miał na króla ogromny wpływ, przypomniał konfl ikty związane 
z dwoma ostatnimi małżeństwami poprzednika. Według niego 
pokazały one, że już Zygmunt August zrozumiał, iż Polacy chcą 
być trzymani krótko. Zdecydowane działanie władcy wywołało 
niechęć poddanych, ostatecznie jednak nikt nie ważył mu się 
sprzeciwić. Są zatem sposoby na ukrócenie szlacheckiej samo-
woli. Król może na przykład przeciwstawić szlachcie trzeci stan. 
Może nawet zebrać silną armię, podporządkować sobie Moskwę 
i przy wsparciu oddziałów własnych i moskiewskich nie tylko 
umocnić pozycję monarchy, jak to zrobił jego brat we Francji, 
ale nawet zdobyć władzę podobną sułtańskiej154. 

Tak więc nad złotą wolnością polskiej szlachty zaczęły się 
zbierać czarne chmury dominium absolutum. Książę de Nevers 
z pewnością mylił się, sądząc, że przezwyciężenie nadciągają-
cego kryzysu będzie dla Henryka równie łatwe jak dla ostat-
niego Jagiellona. Za panowania Zygmunta Augusta docho-
dziło wprawdzie do zadrażnień, chwilami nawet poważnych, 
niemniej autorytet monarszy nigdy nie został tak naprawdę 
podważony. Władca ten pochodził przecież z dynastii, której 
kraj wiele zawdzięczał, a cześć, jaką otaczano jego ojca, pro-
mieniowała i na niego. Ponadto dobrze znał tradycje repu-
bliki szlacheckiej, a w toku konfl iktu ze stanami wyostrzył 
się jego zmysł polityczny. Ostatecznie szlachta zrozumiała,

152 R. Heidenstein, Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII, 
Frankfurt am Main 1622, s. 56.

153 A.M. Graziani, De scriptis invita Minerva…, t. 2, s. 171.
154 L. Finkel, Opis Rzeczypospolitej…, s. 188 n., 39; o księciu de Nevers zob. też 

P. Champion, Henri III, roi de Pologne 1573–1574..., s. 228–242, 313–315.
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że państwo łatwiej będzie zreformować we współpracy z królem 
niż wbrew niemu.

Henryk natomiast był obcokrajowcem, polski ustrój wyda-
wał mu się zacofany i sprzeczny z jego interesami. Ani on sam, 
ani jego świeccy i duchowni doradcy nie mieli żadnych opo-
rów przed działaniem sprzecznym z miejscowymi tradycjami. 
Nie był przy tym tak silną i mądrą osobowością jak choćby jego 
następca, który potrafi ł u szlachty wiele uzyskać, nie tracąc przy 
tym popularności.

Za panowania Walezego po raz pierwszy wytworzyła się 
w Polsce sytuacja porównywalna z politycznymi i religijnymi 
przełomami w innych krajach, które już były kilkakrotnie 
przywoływane. W Szkocji (1559) i Niderlandach (1565) pro-
testanci stanęli na czele narodowej opozycji przeciwko zagra-
nicznemu władcy, teraz tego samego należało spodziewać się 
w Polsce i na Litwie. Władza Henryka Andegaweńskiego była 
największą szansą, jaka do tej pory nadarzyła się protestantom
obojga narodów. 

Potrzeba było jednak czasu, by kryzys eskalował. Zanim do 
tego doszło, z Francji dotarła wiadomość o śmierci Karola IX 
30  maja 1574 r. Henryk nie wahał się ani chwili, wolał objąć 
przypadającą mu po zmarłym bezdzietnie bracie władzę we 
Francji, kraju bogatszym i lepiej mu znanym. W nocy z 18 na 
19 czerwca potajemnie opuścił Kraków i w towarzyszeniu małej 
świty przekroczył granicę, spiesząc do Wiednia. Stamtąd przez 
Wenecję udał się do ojczyzny155.

Oburzenie, będące mieszaniną wcześniej nagromadzonej nie-
chęci i świeżej irytacji z powodu upokarzającej dla Rzeczypo-
spolitej ucieczki władcy, było ogromne i ogarnęło całą szlachtę 
bez różnicy wyznania. Katolik Jan Tęczyński miał ze złością 
zakrzyknąć do króla, gdy ten przebywał jeszcze na polskiej ziemi: 
„iesli to uczynisz, a nas ksobie chętliwe opuścisz, a tam cię też, 
to co na się bierzesz chybi, tedy będziesz wzgardzon u wszech 
ludzi, będą się tobą ludzie brzydzić iako psem”156. Ton w chórze 
oburzonych głosów nadawali jednak protestanci, którzy uznali 

155 P. Champion, Henri III, roi de Pologne 1574–1575. Un séjour à Vienne, voyage 
en Italie et retour en France, Paris 1951.

156 Zob. relację O odiachaniu z Polski do Francyi Henryka Króla polskiego, 
w: E.H. de Noailles, Henri de Valois et la Pologne…, t. 3, s. 591–595 (cyt. ze s. 593).
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ucieczkę króla za porażkę papistów. Kalwinista Stanisław Sza-
franiec, jeszcze niedawno zapewniający, że nigdy z powodów 
religijnych nie wystąpi zbrojnie przeciwko swemu królowi, stanął 
na czele grupy Małopolan, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo 
władcy157. Biskupi poparli Walezjusza, który chciał rządzić Polską 
i Litwą z oddalenia, przysparzając sobie jeszcze więcej wrogów. 
Jak wynika ze skarg Stanisława Karnkowskiego, szlachta była 
tak oburzona postawą duchowieństwa, że wszędzie dochodziło 
do plądrowania majątku kościelnego158.

Pokazałem powyżej na przykładzie Wielkopolski, gdzie zmiana 
nastrojów na korzyść protestantów była najlepiej widoczna, że 
sytuacja polityczna ukształtowana w czasie pierwszego bezkróle-
wia, przy drugim właściwie nie uległa zmianie, mimo znacznego 
osłabienia episkopatu159. Rządy Henryka Walezego nie trwały 
na tyle długo, by przeobrazić świadomość polityczną protestan-
tów, a miłujący pokój ziemianie mogli stać się zdecydowaną na 
wszystko awangardą, zdolną porwać za sobą innych. Ponadto po 
śmierci Jana Firleja dysydentom zabrakło dobrego przywódcy, 
umiejącego wykorzystać warunki polityczne.

Za panowania Henryka Walezego zapowiadało się, że interes 
stanowy ogółu szlachty połączy się ściśle z interesem protestan-
tów. Natomiast w okresie drugiego interregnum zaznaczył się tu 
ponownie wyraźny podział, co było dla protestantyzmu nieko-
rzystne. Tak samo jak w 1572/1573, tak i teraz, w 1574/1575 r., 
konfl ikt natury społecznej między szlachtą a magnatami odsunął 
w cień kwestie religijne. Dopiero za panowania Zygmunta III 
Wazy raz jeszcze miała się pojawić zależność między obroną 
swobód szlacheckich a świadomością protestancką, choć jedynym 
tego efektem był udział protestantyzmu w porażce poniesionej 
przez rewoltę polityczną.

157 J. Choisnin, Mémoires sur l’élection…, s. 416; W. Zakrzewski, Po ucieczce 
Henryka. Dzieje bezkrólewia 1574–1575, Kraków 1878, s. 56 [tłum. pol. w: O elekcji 
Henryka Walezjusza na króla polskiego. Pamiętniki Jeana Choisnina..., s. 199–200 
– przyp. red.].

158 Stanisław Karnkowski do Giovanniego Francesco Commendonego, 1574, 
w: Epistolae illustrium virorum…, fol. H, h 2v.

159 Zob. wyżej, s. 121 n. 
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4. Stefan Batory (1575–1586): działalność polityczna 
protestantów za panowania tolerancyjnego władcy

O elekcji siedmiogrodzkiego księcia Stefana Batorego na 
króla Polski zadecydowały z jednej strony napięcia społeczne 
między szlachtą a magnaterią, a z drugiej antagonizmy regio-
nalne160. Dysydenci mieli powody zakładać, że decyzja, choć 
podjęta z przyczyn innych niż religijne, wyjdzie protestanty-
zmowi na dobre. Wprawdzie niewiele mieli dokładnych infor-
macji o Batorym, jednak niezwykle zręczny Jerzy Biandrata, 
przewodniczący poselstwu propagującemu kandydaturę sied-
miogrodzkiego władcy, zdołał przekonać część protestantów, 
że monarcha, którego na zgromadzeniu przedwyborczym przed-
stawił jako katolika, w rzeczywistości, tak jak większość szlachty 
węgierskiej, należy do obozu protestanckiego. Inną, bardziej 
sceptyczną grupę, przekonał, że Batory jest przychylny dysyden-
tom161. Antytrynitarze – na przykład marszałek sejmu Mikołaj 
Sienicki, który ogłosił nominację Batorego162 – mogli przybycie 
Biandraty, prekursora arianizmu w Polsce i Siedmiogrodzie, zro-
zumieć jako znak, że Stefan Batory im właśnie jest najbardziej 
przychylny, zwłaszcza że jego poprzednik na tronie siedmio-
grodzkim, Jan II Zygmunt Zápolya, sam był antytrynitarzem163.

Co zrobili biskupi, gdy szlachta, która jeszcze niedawno 
chciała wybrać na tron polski wyłącznie katolickiego Piasta, 

160 Na temat Stefana Batorego zob. m.in. A. Śliwiński, Stefan Batory, Warszawa 
1922; M. Morawski, Stan kościoła i duchowieństwa w Polsce (1578–1589), „Kronika 
Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 19, 1925, s. 9–18, 118–130, 227–238 (o zasługach 
tego króla dla Kościoła zob. „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 20, s. 297–306; 
21, s. 79–89, 119–122, 148–151, 180–185); w pracy zbiorowej członków polskiej 
i węgierskiej Akademii Nauk: Étienne Báthory, Roi de Pologne, Prince de Transylva-
nie, Cracovie 1935 zob. zwł. K. Lepszy, Bibliographie d’Étienne Báthory (s. 525–564) 
i T. Glemma, Le catholicisme en Pologne à l’époque d’Étienne Báthory (s. 335–374); 
zob. też: K. Völker, Stefan Bathorys Kirchenpolitik in Polen, „Zeitschrift für Kir-
chengeschichte” 56, 1937, s. 59–86; L. Bazylow, Starania Stefana Batorego o koronę 
polską, „Nauka i Sztuka” 7, 1948, s. 70–120. [Zob. też najnowszy tom studiów: Stefan 
Batory – król Rzeczypospolitej i książę Siedmiogrodu, red. A. Körmendy, R. Lolo, 
Pułtusk 2008 – przyp. red.].

161 J.D. Solikowski, Commentarius…, s. 55.
162 Zob. A. Lubieniecki, Poloneutychia..., s. 68. 
163 Kalwinista Krzysztof Trecy stwierdził w relacji z elekcji spisanej dla Jozjasza 

Simlera z Zurychu (1 I 1576), że zaangażowanie Biandraty na rzecz Batorego to 
zły znak; zob. Der Briefwechsel der Schweizer mit Polen..., nr 481.
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teraz opowiedziała się za kandydatem nieuważanym za wier-
nego katolika?164 Szlachcie nie chodziło o przeforsowanie kan-
dydata protestanckiego czy też przychylnego protestantyzmowi, 
ale raczej o zapobieżenie zagarnięciu Polski przez Habsburgów. 
Dawało to duchowieństwu możliwość zaproponowania trzeciego 
kandydata, którym nie był ani Habsburg, ani Batory i który wyka-
załby się zrozumieniem interesów zarówno mas szlacheckich, jak 
i Kościoła katolickiego. 

Jednak biskupi upierali się przy pierwotnym projekcie, nie 
wzięli udziału w decydującym głosowaniu i woleli doprowadzić 
do podwójnej elekcji, która musiała sprowadzić na kraj wojnę 
domową, niż zawrzeć kompromis ze szlachtą. To właśnie konfl ikt 
wewnętrzny, w którym po jednej stronie znaleźliby się biskupi 
i magnaci, a po drugiej Batory i szlacheckie elity polityczne, 
mógł – choć o jego wywołanie nie zabiegali – pomóc protestan-
tom w rozwinięciu większej aktywności politycznej w ramach 
licznego, walczącego stronnictwa.

Sprawy potoczyły się jednak inaczej. Bodajże pierwszym, 
który próbował na powrót podjąć porzucony przez wszystkich 
wątek polityki wyznaniowej, był biskup Stanisław Karnkowski. 
Jako przeciwnik Habsburga stał się wśród hierarchów outside-
rem. Jeszcze przed wyborami zasięgnął języka na temat postawy 
religijnej Batorego i informacje, które uzyskał, uspokoiły go: 
Batory miał należeć do nielicznych szlachciców siedmiogrodz-
kich, którzy pozostali praktykującymi katolikami165. Ponieważ 
Siedmiogród, skąd w 1566 r. wygnano niemal całe duchowień-
stwo katolickie, był niemal zupełnie protestancki, Batory miał 
zwyczaj pod pozorem polowania odwiedzać katolickiego zakon-
nika w Alba Iulia, by się u niego wyspowiadać i przyjąć Eucha-
rystię166. Pewne wątpliwości budziło wprawdzie to, że Batory, 

164 Istniała grupa dobrze poinformowana o jednoznacznie katolickiej postawie 
Batorego, która właśnie dlatego popierała jego kandydaturę, co wynika z relacji 
wenecjanina Hieronima Lippomano; zob. Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 77.

165 Te informacje podaje Karnkowski w listach do Commendonego, w których 
uspokajał obawy Kurii Rzymskiej wywołane elekcją; zob. Epistolae illustrium viro-
rum…, fol. h III s v. f.

166 Zob. relację zaufanego współpracownika Karnkowskiego, który nawiązał 
kontakt z Batorym: J.D. Solikowski, Commentarius…, s. 62 n. O sytuacji katoli-
cyzmu w Siedmiogrodzie po 1566 r. zob. L. Biró, La politique religieuse et scolaire 
d’Étienne Báthory en Transylvanie, w: Étienne Báthory..., s. 47–70.
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choć pobożny katolik, panował jednak w kraju, gdzie pozycja 
luteranów, kalwinistów i antytrynitarzy była prawnie zabezpie-
czona. Obawiano się, że wraz z nim zapanuje w Polsce duch 
siedmiogrodzkiej wolności religijnej.

Chcąc temu zapobiec, Karnkowski jeszcze przed przybyciem 
Batorego do nowego królestwa sięgnął po środki nacisku poli-
tycznego. Zawiadomił kandydata, że biskupi są w większości 
nastawieni prohabsbursko. Będzie próbował zmienić ich postawę, 
jednak by się to udało, Batory musi od samego początku jasno 
pokazać, że będzie władcą w pełni katolickim: codziennie uczest-
niczyć w mszy, wspierać stary Kościół i respektować ustrój, który 
– inaczej niż w Siedmiogrodzie – nie obejmował uznania wyznań 
protestanckich przez państwo167.

Tego rodzaju porozumienie odpowiadało intencjom króla. 
Codzienne nabożeństwo było dla niego podporą i momentem 
wytchnienia w dniu pełnym niezmordowanej pracy. Co więcej, 
Batory znalazł czas na przeczytanie teologicznych dzieł Hozjusza, 
o których przesłanie poprosił Karnkowskiego168. Zakorzenienie 
w wierze przodków, która nie upadła nawet w obliczu reforma-
cyjnego wstrząsu i właśnie zaczynała się odradzać, dawało mu 
siłę do prowadzenia życia w obliczu innego niebezpieczeństwa, 
grożącego jego ojczyźnie ze strony muzułmańskich Turków. 
Szczególnie głębokie wrażenie wywarli na nim jezuici, z którymi 
czuł się związany przez umiejętność zachowania swoich prze-
konań nawet w niezdecydowanym lub wrogim otoczeniu dzięki 
niezłomnej wierze i woli. Miał kiedyś powiedzieć, że gdyby nie 
był królem, zostałby jezuitą169.

Karnkowski dostrzegł również, że Batoremu nie brakuje 
także politycznych powodów, by reprezentować wiarę katolicką 
ze stanowczością, na jaką nie zdobył się Zygmunt August. Przy-
był do kraju jako obcy, a sympatie szlachty, które wyniosły na 
tron niemal zupełnie nieznanego księcia, mogły rozproszyć się 
równie łatwo, jak się rozpaliły. Poczynania poprzednika, Henryka 

167 J.D. Solikowski, Commentarius…, s. 53–67; Epistolae illustrium virorum…, 
fi l. Kk i n. (Stanisław Karnkowski do Vincenzo Laureo).

168 Tomasz Płaza do Stanisława Hozjusza, 24 V 1576, w: K. Morawski, Andrzej 
Patrycy Nidecki, jego życie i dzieła, Kraków 1892, s. 254.

169 Zob. N. Ljubovič, K istorii iezuitov v litovsko-russkich zemljach v XVI v., 
„Varšavskija universitetskija izvestija” 1888, nr 4, s. 11 n.
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Walezego, były dla Batorego przestrogą. W tej sytuacji potrzebo-
wał silnego poparcia, którego mógł udzielić jedynie stary Kościół. 

Rzeczywiście, wyraźny akces Batorego do katolicyzmu szybko 
rozwiał wątpliwości kościelnych hierarchów. Już w pierwszym 
roku jego panowania Piotr Skarga napisał, że wielu jego współ-
wyznawców ma nadzieję, iż król oczyści polskie chrześcijaństwo 
z błędów, a biskup chełmski Piotr Kostka zapewnił przebywa-
jącego w Rzymie Stanisława Hozjusza: „Mamy najlepszego 
króla, który dotąd okazuje się nabożnym i gorąco katolickim 
władcą”170. Uspokojony takimi wiadomościami Hozjusz zaczął 
jesienią 1576 r. przekonywać Kurię Rzymską, której tak bardzo 
zależało na kandydaturze Habsburga, do osoby Batorego171. 
Szybko odniósł sukces.

Nowy władca zyskał przychylność papieża i polskich bisku-
pów, gdy z całym naciskiem pokazał, jaka jest i będzie jego 
postawa religijna, a dzięki zdecydowanemu działaniu przekreślił 
plany stronnictwa austriackiego. Zaczął się zarysowywać front 
katolicki, który protestanci mogli powstrzymać jedynie mobili-
zując wszystkie swe siły. Jakimi drogami podążali i jakie sukcesy 
odnieśli, zależało od aktualnej skali autorytetu władcy – w czym 
pobrzmiewa lejtmotyw niniejszego rozdziału. 

Nie brakowało oznak niechęci wobec Batorego, a tym samym 
możliwości powstania szlacheckiej opozycji, której protestanci 
mogliby przewodniczyć, zwiększając w ten sposób swoje zna-
czenie polityczne. Krótkie rządy Andegaweńczyka nastawiły 
szlachtę negatywnie do suwerenów, którzy nie mówili po pol-
sku, a na dworze preferowali swoich rodaków. Czy nowy król 
nie powtarzał zgubnych błędów swego poprzednika, skoro stale 
używał w Polsce łaciny i mówiło się, że przywiózł ze sobą wielu 
Węgrów, których obsypuje dobrodziejstwami?172 Co więcej, król 

170 P. Skarga, Listy Piotra Skargi z lat 1566–1610, wyd. J. Sygański, Kraków 1912, 
nr 45; T. Glemma, Piotr Kostka. Lata młodzieńcze i działalność polityczna 1532–1595, 
Toruń 1956 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 61/2), s. 230.

171 Archiwum Jana Zamojskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 1, 
wyd. W. Sobieski, Warszawa 1904, s. 109 n.; Starożytności historyczne polskie, t. 2, 
wyd. A. Grabowski, Kraków 1840, s. 287–291.

172 J. Bielski, Kronika polska, t. 3, wyd. K.J. Turowski, Sanok 1856, s. 1535; 
J. Tazbir, Ze studiów nad ksenofobią..., s. 663–665. W rzeczywistości Węgrzy nie 
dostawali najznakomitszych urzędów dworskich; zob. A. de Divéky, Les Hongrois en 
Pologne à l’époque d’Étienne Báthory, w: Étienne Báthory..., s. 105–132, zwł. s. 121. 
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jasno dał do zrozumienia, że swój urząd pojmuje inaczej niż 
postrzega go duża część szlachty. Miał zwyczaj mawiać: jestem 
królem waszym, a nie wymyślonym ani malowanym. I wywodził: 
jako wolny człowiek nie pozwoli, by szlachta, która go powołała, 
związała mu ręce. Jeśli szlachcice domagają się złotej wolności 
i sądzą, że dadzą sobie radę bez silnego władcy, znaczy to, że 
chcą zdać przyszłość państwa – a więc i złotej wolności – na 
ślepy los. On, król, nie ścierpi takiego nadużycia przywilejów 
stanowych, lecz będzie czynił, co do niego należy173.

Tak mocne słowa można było łatwo zmanipulować, przed-
stawiając je jako program despotyczny. Batory i jego kanclerz 
Jan Zamoyski – człowiek równie energiczny jak władca – szybko 
przeszli od słów do czynów, nic więc dziwnego, że wkrótce kraj 
obiegło hasło: komu wolność miła, ten musi teraz stanąć w jej 
obronie. Jeszcze większą niechęć niż król budził u wielu Zamoy-
ski, który za panowania Batorego zyskał wielką władzę i bogac-
twa. Zaczęły się w pojawiać skargi, które w szesnastowiecznej 
Europie na ogół sprzyjały formowaniu się silnej opozycji wobec 
władcy. Nieprzypadkowo to dwaj protestanci, Samuel Zborowski 
i Stanisław Górka, stanęli na czele niezadowolonych szlachciców.

Bunt z 1584/1585 r. szybko się załamał, co wynikało nie 
tylko ze zdecydowanego działania króla i kanclerza, ale rów-
nież z wewnętrznej słabości stronnictwa opozycyjnego. Impul-
sywni Zborowscy nie byli autorytetem moralnym i nie potrafi li 

Wedle świadectwa nuncjusza Bolognettiego z 1582 r. Stefan Batory rozumiał język 
polski. Nie używał go jednak w formie mówionej; zob. Monumenta Poloniae Vati-
cana. Series nuntiaturae Polonae, t. 5, wyd. E. Kuntze, C. Nanke, Kraków 1923–1933, 
s. 655.

173 Zob. zwł. często cytowaną, niedatowaną wypowiedź Stefana Batorego 
w: Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 299: „sum igitur rex vester non fi ctus neque pictus. 
Imperare et regare volo neque patiar, ut quivis mihi imperet”. Zob. też jego również 
niedatowane przemówienie sejmowe w: Sigismundi Augusti Poloniarum epistolae, 
wyd. J.B. Mencken, Leipzig 1703, s. 550–557: „Me non pictum aut fi ctum bene-
volentia vestra fecit Regem”. O toposie non fi ctus neque pictus zob. np. Stanisław 
Bojanowski w liście do księcia Albrechta Hohenzollerna (19 XII 1548), gdzie pisał 
o Zygmuncie Auguście: „Nec vult hic amplius pictus rex aut quinta in curru rota 
videri”; GStAPK, HBA, B 2, 376 [Elementa ad fontium editiones..., t. 38, nr 1134, 
s. 80–85 – przyp. red.]; zob. też relację nuncjusza Bernarda Bongiovanniego o Polsce, 
w: Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 86: „nie malowany, lecz energiczny król może wiele 
dokonać”; zob. też słowa arcyksięcia Karola do stanów Środkowej Austrii, 1581: 
„samowola szlachty czyni z niego księcia malowanego i papierowego”; zob. P. Dedic, 
Der Protestantismus in Steiermark im Zeitalter der Reformation und Gegenreforma-
tion, „Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte” 48, 1930, nr 2(149) s. 67.
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pociągnąć za sobą nawet większości protestantów. Podziały 
między stronnictwami nie pokrywały się z religijnymi, nie były 
też zbieżne z granicą między magnaterią a szlachtą174. Co wię-
cej, można założyć, że w konfl ikcie, który wstrząsnął krajem, 
również wśród protestantów siły lojalistyczne były silniejsze niż 
opozycyjne.

Widać tu wyraźnie, że Stefan Batory – mimo wymagań, jakie 
stawiał szlachcie – zdobył sobie szybko znaczny autorytet, któ-
rego buntownicy nie byli w stanie poważnie nadszarpnąć. Triumfy 
militarne rozpoczął od poskromienia dumnego Gdańska, który 
nie chciał zaakceptować jego panowania: to zwycięstwo wszyscy 
Polacy powitali z zadowoleniem. Potem przyszła kolej na zdo-
bycie Połocka, co wzbudziło nadzieje na przełom na zagrożonej 
granicy wschodniej. Szturm na Psków w 1581 r. nie powiódł się 
wprawdzie, za to w 1582 r. król zapewnił Polsce Infl anty, zawie-
rając dziesięcioletni rozejm w Moskwą. W 1583 r. podpisał układ 
ze Szwecją.

Batory święcił triumfy również na arenie parlamentarnej. 
Szukając środków na sfi nansowanie przedsięwzięć militarnych, 
nie trzymał się ustalonej procedury uchwalania podatków przez 
sejm175. By zyskać na czasie, nakłonił w 1576 r. senat, synod 
duchowieństwa katolickiego oraz sejmiki do uchwalenia subsy-
diów, a gdy na sejmie w 1578 r. posłowie z trzech województw 
zgodnie ze swoimi instrukcjami oświadczyli, że nie są w stanie 
zapłacić podatków w żądanej przez króla wysokości, Stefan 
Batory raz jeszcze zwołał trzy odnośne sejmiki. W 1581 r. wysłał 
z obozu pod Pskowem posłańca z prośbą o przekazanie pieniędzy 
dla armii bez uchwały senatu i wbrew wcześniejszej obietnicy 
ponownie zwołał sejmiki w celu zatwierdzenia podatków.

Za każdym razem rozlegały się protesty przeciwko pogwałce-
niu tradycji. W końcu jednak Batory ostatecznie osiągał swój cel. 
Przede wszystkim dlatego że z jednej strony potrzeba szybkiego 

174 H. Spannocchi, Relatione […] delle cose di Polonia intorna alla religione et 
dell’attioni del signor Cardinale Bolognetti […] 1586, wyd. J. Korzeniowski, w: Scrip-
tores rerum Polonicarum..., t. 15, s. 233–357, 1586, s. 344: „le fattioni per tal causa 
erano cotrariissime et universali, cosi tra senatori come tra la nobilita, e cosi tra 
gli heretici come tra cattolici”.

175 J. Siemieński, La politique parlementaire du roi Étienne Báthory, w: Étienne 
Báthory..., s. 263–291.
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zebrania pieniędzy była uzasadniona, drugiej zaś, że potrafi ł 
działać niesłychanie fi nezyjnie. Zdarzało się wprawdzie, że udzie-
lał szlachcie ostrych reprymend, zarazem jednak w porównaniu 
z władcami zachodnioeuropejskimi postępował bardzo ostrożnie, 
co dostrzegł na przykład nuncjusz Albert Bolognetti. Wedle jego 
słów, król zdawał sobie sprawę, że nic nie osiągnie bez poparcia 
senatu oraz że zmiana formy rządów jest ryzykowna i wcale nie 
musi zakończyć się sukcesem. Jeśli zaś chodzi o podział wła-
dzy, Polska znajduje się jeszcze na etapie rozwoju Francji przed 
Ludwikiem XI176. 

Batory był wprawdzie w konfl ikcie z poszczególnymi sena-
torami, niemniej potrafi ł z korzyścią dla siebie współpracować 
z senatem jako całością. Jana Zamoyskiego, czyli największą 
indywidualność wśród szlachty, uczynił swoim sojusznikiem. 
Zamoyski został kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym 
oraz ożenił się z bratanicą króla. Batory nie starał się wygry-
wać przeciwko sobie izby senackiej i poselskiej177. W 1581 r. 
szlachta okazała nawet większą gotowość niż senatorzy do 
spełnienia życzenia króla, chcącego zebrać podatki bez 
zwoływania sejmu.

Podobną zręcznością, a zarazem głębokim poczuciem prawo-
rządności Batory wykazał się w relacjach z poszczególnymi gru-
pami religijnymi. Przysięgę, że nie będzie siał niezgody między 
stronnictwami religijnymi złożył bez wahania i nie sprzeniewie-
rzył się jej ani razu. Gdy w 1577 r. nakłaniano go, aby odebrał 
zbór luteranom w pruskiej Brodnicy, król oświadczył: „Dajmy im 
pokój, mają nasze słowo, którego nie możemy złamać”. Innym 
razem, gdy pojawiło się żądanie, by w królestwie, gdzie panuje 
jedno prawo, była również jedna religia, Batory stwierdził, że jest 
władcą ludzi, a nie sumień. Trzy rzeczy bowiem Bóg zastrzegł 
dla siebie: tworzenie z nicości, znajomość przyszłych czasów oraz 
panowanie nad sumieniami178. Na akty wandalizmu wymierzone 
w protestanckie świątynie, które otrzymały przywilej Zygmunta 

176 Monumenta Poloniae Vaticana…, t. 5, s. 656.
177 W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 1, London 1948, s. 146. [Zob. 

też L. Kieniewicz, Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000; W. Sokołowski, Poli-
tycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 
1574–1605, Warszawa 1997 – przyp. red.].

178 A. Węgierski, Slavonia reformata, wyd. J. Tazbir, Warszawa 1973, s. 215.
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Augusta (w 1578 r. doszło do tego rodzaju zdarzeń w Krakowie, 
a w 1581 r. w Wilnie), zareagował surowo179.

Z drugiej strony nie pozwalał protestantom na poszerzenie 
zakresu przyznanych im praw. Była już mowa o tym, że zdołał 
przełamać obstrukcję kancelarii litewskiej, blokującej królewskie 
wsparcie dla jezuitów, a poniżej wspomnę jeszcze o zdecydowa-
nym oporze Batorego przeciwko budowie protestanckiej świątyni 
w Warszawie.

Król czynił nawet więcej niż wynikało to z jego zobowiązań 
i zachowywał bezstronność na przykład przy obsadzaniu urzę-
dów. Kwestia ta często była zarzewiem konfl iktów między wyzna-
niami. Mimo braku wiążących ustaleń Batory nie dyskryminował 
protestantów, a przynajmniej nie czynił tego w sposób jedno-
znaczny. Za jego panowania 6 protestantów zostało wojewodami, 
a 22 – kasztelanami180. Widać tu, że przez wzgląd na rację stanu 
król wolał uniknąć zadrażnień w relacjach z wiodącymi rodami 
protestanckimi, nawet jeśli ich liczba stale malała181.

Kierując się chęcią respektowania praw każdej grupy, Batory 
z rezerwą podchodził do kleru katolickiego, który nakłaniał go 
do unieważnienia konfederacji z 1573 r. Zrozumiałe jest więc, 
że jego relacje z biskupami wyraźnie się ochłodziły, a nawet 
stały się wrogie. Król nie musiał naprawiać tych stosunków za 
wszelką cenę. Jego autorytet wśród szlachty umocnił się na tyle, 

179 Ch.G. Friese, Beyträge zur Reformationsgeschichte in Polen und Lithauen, t. 2, 
w: tenże, Kirchengeschichte des Königreichs Polen, t. 3, Breslau 1786, s. 57 n., 65–81; 
Apologeticus to iest obrona konfederacyi […] 1582, wyd. E. Bursche, Kraków 1932 
(Biblioteka Pisarzów Polskich, 84), s. 84–86.

180 K. Völker, Die Kirchenpolitik..., s. 75 (wg list zawartych w: H. Merczyng, 
Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1904); 
A. Knot, La cour, la vie privée et la mort d’Étienne Báthory, w: Étienne Báthory..., 
s. 404–424, zwł. s. 407. [Obecnie polityka Stefana Batorego jest oceniana ambiwa-
lentnie. Wojciech Sokołowski i Stefan Ciara twierdzą, że jego polityka rozdawni-
cza faworyzowała katolików; zob. W. Sokołowski, Politycy schyłku złotego wieku..., 
s. 134–135; S. Ciara, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, 
Wrocław 1990. Za obrazem „tolerancyjnego”, ale katolickiego króla opowiedział 
się Jan Dzięgielewski, odnosząc się głównie do tumultów, ale nie poruszając spraw 
nominacji; tenże, Sprawy wyznaniowe w życiu publicznym Rzeczypospolitej w czasach 
panowania króla Stefana Batorego, w: Stefan Batory – król Rzeczypospolitej i książę 
Siedmiogrodu..., s. 61–72 – przyp. red.].

181 Albert Bolognetti do Grzegorza XIII, 23 IV 1583: „per ragione di Stato, et 
per altri patricolari rispetti provede con gl’heretici con gran riguardo, benifi cando-
gli alcuna volta in occasioni di vacanze et tenendone buon numero in Corte sua”; 
w: Annales ecclesiastici, t. 3, wyd. C. Baronius, A. Theiner, Roma 1856, s. 733.
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że przestał być zależny od przychylności hierarchów. Za przy-
kład świadczący, że Batory chciał zachować niezależność wobec 
duchowieństwa własnego Kościoła można uznać fakt, że przy mia-
nowaniu nowego prymasa pominął zrazu Karnkowskiego, czyli 
biskupa, wobec którego miał największy dług wdzięczności, bo 
to on jako jedyny przedstawiciel wyższego duchowieństwa poparł 
jego kandydaturę podczas elekcji i umożliwił pojednanie z pozo-
stałymi biskupami182. Stefan Batory, pobożny katolik i protektor 
jezuitów, wcale nie był narzędziem w rękach stanu duchownego.

Jak pod rządami tego władcy wyglądała sytuacja protestanty-
zmu? Po śmierci Zygmunta Augusta, którego protestanci mieli 
nadzieję pozyskać dla nowej wiary, podobnie jak do końca liczyli 
na uzyskanie równouprawnienia, w państwie nastał niespokojny 
okres bezkrólewia. Po nim zaś rozpoczęło się panowanie nowego 
władcy, zdeklarowanego katolika, do którego dysydenci musieli 
się dostosować. Burzliwe życie synodalne różnych wspólnot pro-
testanckich pokazuje, że działały one aktywnie nawet w czasach 
odrodzenia starego Kościoła i za panowania bardzo katolickiego 
władcy. Jak jednak widzieliśmy, warunki nie sprzyjały budowaniu 
silnej protestanckiej opozycji wobec króla. Wręcz przeciwnie, 
większość protestantów skłonna była w stopniu nie mniejszym 
niż katolicy oddać sprawiedliwość wielkim zasługom Batorego.

Pewien kalwinista pisał jesienią 1576 r. w liście do Szwajca-
rii: „Mamy króla, który z cudowną pomocą Boską w krótkim 
czasie pozyskał przychylność wszystkich partii i przeciągnął je 
na swoją stronę; uśmierzył wszelką niezgodę”183. Równie entu-
zjastycznie o praworządności Batorego wypowiadał się też inny 
kalwinista, Andrzej Węgierski, historyk polskiej reformacji, 
żyjący w XVII  w.184 Skoro więc większości protestantów obce 
pozostały nastroje wrogie królowi czy kanclerzowi, oznaczało 
to, że ich pozycja polityczna pozostała taka sama jak za pano-
wania Zygmunta Augusta. Należało dążyć do konsolidacji roz-
proszonych sił i skierować je przeciwko klerowi katolickiemu. 

182 Zob. W. Zakrzewski, Stefan Batory. Przegląd historyi jego panowania i program 
dalszych nad nią badań, Kraków 1887, s. 67. O pominięciu Karnkowskiego zob. 
J.D. Solikowski, Commentarius…, s. 91.

183 Krzysztof Trecy do Rudolfa Gualtera, Zurych, 27 IX 1576, w: Der Briefwech-
sel der Schweizer mit Polen..., s. 398.

184 A. Węgierski, Slavonia reformata..., s. 215–216.
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Król, zajęty polityką zagraniczną i wojskowością, w kwestiach 
polityki wewnętrznej w zasadzie pozostawiał szlachcie wolną 
rękę. Zarzut, jakoby protestanci polscy nie wykorzystali swych 
– jakkolwiek ograniczonych – możliwości i zaniedbali zadania 
organizacyjne, byłby nieuzasadniony.

Poczynając od pierwszego sejmu za panowania Batorego, 
czyli od obrad w Warszawie sejmu w 1578 r., protestanci odby-
wali równoległe do zjazdów sejmowych spotkania we dworze 
kalwinisty Anzelma Gostomskiego na przedmieściach Warszawy. 
Podejmowano tu decyzje w imieniu wszystkich Kościołów pro-
testanckich, na przykład o zwołaniu synodu generalnego. Prócz 
tego, jak można zakładać, prawdopodobnie przygotowywano 
wspólną strategię na obrady sejmowe. Być może to dzięki tym 
naradom działania polskich różnowierców mają spójny charakter 
mimo rozdrobnienia wyznaniowego polskiego protestantyzmu. 
W 1579 r. rozpoczęto zabiegi o otwarcie w Warszawie, mieście, 
gdzie zbierał się sejm, kościoła protestanckiego. Zapewne było to 
elementem strategii zmierzającej do politycznego równoupraw-
nienia protestantów185.

Na sejmach dysydenci rozwinęli ożywioną działalność. 
W 1578 r. stanowili większość, a Mazowsze było jedynym regio-
nem okazującym katolicką żarliwość186. Na tym sejmie prote-
stantom udało się osiągnąć mały sukces w zakresie reformy 
sądownictwa. Zadaniem nowo utworzonego trybunału koron-
nego miało być zdjęcie z władcy ciężaru obowiązków, których 
zakres dawno już przekraczał ludzkie możliwości. Miał to być 
sąd ostatniej instancji, a w sprawach świeckich jego jurysdykcja 
rozciągała się także na kler. Rzecz jasna duchowni członkowie 
trybunału brali udział w ferowaniu wyroków, gdy przed sądem 
stawali księża, ale czynili to wyłącznie jako członkowie miesza-
nego gremium, zasiadając u boku sędziów świeckich, wybranych 

185 Zob. G. Schramm, Problem reformacji w Warszawie w XVI wieku, tłum. 
T.  Zielińska, „Przegląd Historyczny” 54, 1963, s. 557–569. [Rozszerzona wersja 
tłum. tego artykułu: Sejmy i nabożeństwa ewangelickie w Warszawie (1570–1600), 
w: tenże, Polska w dziejach Europy Środkowej. Studia, tłum. E. Płomińska-Krawiec, 
Poznań 2010, s. 127–157 – przyp. red.].

186 V. Laureo, Dépeches inédites..., s. 652 (11 II 1578); zob. M. Morawski, Sprawy 
Kościoła na sejmach 1578–1585 za Batorego, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 
18, 1924, s. 365–372, 437–444, 485–495. Aktywność parlamentarna protestantów za 
panowania Stefana Batorego zasługuje na odrębne opracowanie.
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przez szlachtę187. Konstytuując trybunał, szlachta stworzyła insty-
tucję szkodliwą dla kleru, próbującego bezskutecznie zapobiec 
jej powstaniu, a w ostatecznym rozrachunku niekorzystną także 
i dla monarchii, niemniej przed protestantami otwierała ona 
nowe możliwości.

Na tym samym sejmie dysydenci uzyskali zapewnienie, że 
wszelkie procesy dotyczące dziesięciny zostaną zawieszone aż do 
osiągnięcia porozumienia kleru ze stanem świeckim, które spo-
dziewano się wypracować na kolejnych obradach. Miała się tym 
zająć komisja, do której chciano wyznaczyć dwóch duchownych 
oraz po pięciu świeckich przedstawicieli, katolików i protestan-
tów188. Projekt składu tego gremium pokazuje, że protestanci 
byli na najlepszej drodze do osiągnięcia zapoczątkowanego przez 
konfederację warszawską równouprawnienia. Jak protestanci 
wyobrażali sobie compositio inter status, widać w zgłoszonym 
przez nich w 1579/1580 r. postulacie całkowitego zniesienia dzie-
sięciny, a także jurysdykcji kościelnej nad świeckimi189. Ponieważ 
kler oczywiście nie chciał się na to zgodzić, przekładano roz-
strzygnięcie spornych kwestii z obrad na obrady. Na sejmach 
w 1581, 1582 i 1585 r. dyskusje na ten temat spełzły na niczym 
ku rosnącej wściekłości biskupów i nuncjusza.

W zaistniałej sytuacji można było w zasadzie jedynie stoso-
wać taktyki opóźniające, które pozwalały na dalsze zawieszenie 
ścigania szlachciców uchylających się od płacenia dziesięciny. 
Niesłabnący opór sprawił, że nawet wysocy rangą hierarcho-
wie zaczęli wątpić w możliwość wyegzekwowania dawnych 
praw, co pokazuje pismo, które w 1582 r. sporządził kanclerz 
biskupa poznańskiego. Stwierdza się w nim, że skoro Kościół nie 
może ściągać dziesięciny, to król i stany powinni przynajmniej 
określić, w jaki sposób świeckim wolno wykorzystywać daniny 
należne klerowi190.

187 Ponieważ trybunał rozpatrywał sprawy, które wcześniej też leżały w gestii 
sądów świeckich, szlachta nie zyskała w ten sposób zbyt wiele względem kleru; zob. 
O. Balzer, Geneza trybunału koronnego. Studyum z dziejów sądownictwa polskiego 
XVI wieku, Warszawa 1886, s. 320 n., 331 [wyd. 2, Warszawa 2009].

188 V. Laureo, Dépeches inédites..., s. 643 (31 I 1578).
189 O postulatach zgłaszanych przez protestantów na sejmie w 1579/1580 r. zob. 

relację nuncjusza Jana Andrzeja Caligariego, w: Monumenta Poloniae Vaticana. 
Series nuntiaturae Polonae, t. 4, wyd. L. Boratyński, Kraków 1915, s. 368.

190 Urkunden und Aktenstücke…, nr 182.
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Jedynie częściowe zwycięstwo protestantów w kwestii dzie-
sięciny jest równie zrozumiałe jak ich porażka na innym polu. 
W latach 1579–1580 zabiegali oni o przywileje dla otwartych 
w miastach królewskich zborów, którym Zygmunt August nie 
udzielił jeszcze swojej protekcji, a także o pozwolenie na budowę 
nowych kościołów, przy czym najbardziej zależało im na War-
szawie. Król jednak nie widział żadnych powodów, aby się na 
te postulaty zgodzić191. Protestanci ani nie byli w stanie wygrać 
z jego silnym autorytetem, ani nie mogli obalić argumentu, że 
w miastach królewskich władca posiada te same prawa, które 
szlachta zapewniła sobie w konfederacji warszawskiej.

Można wyciągnąć wniosek, że za panowania Stefana Batorego 
protestanci umieli skutecznie zadbać o swoje interesy. Sprawy, 
które zaniedbali, nie stały się przyczyną problemów, ponieważ 
król, choć katolicki, respektował jednak prawa protestantów – 
chodzi tu zwłaszcza o spisanie procedury ścigania wykroczeń 
przeciwko konfederacji warszawskiej. Nie doszło również do 
ustalenia właściwych proporcji przy obsadzaniu urzędów, co 
jednak oznaczałoby precedens na skalę europejską, a okazało 
się tym trudniejsze, że w Polsce uprawnione było podejrzenie, 
iż władca zmierza do wykluczenia protestantów przy obsadzie 
godności państwowych.

A zatem to nie błędna polityka, ale sytuacja społeczno-poli-
tyczna sprawiła, że za panowania Stefana Batorego protestan-
tyzm wyraźnie osłabł. Można powiedzieć, że doszło do stop-
niowego wyczerpania, uwarunkowanego brakiem prawdziwego 
antagonizmu między monarchą a poddanymi. Wyraźniej niż 
dotąd stało się widoczne, że nowa wiara znalazła zwolenników 
jedynie w wąskiej elicie. Czas działał na niekorzyść mniejszości, 
która coraz rzadziej przyciągała konwertytów. Często zdarzało 
się, że protestancka rodzina – lub protestancka gałąź rodziny – 
wymierała, a spadek przechodził na katolickich krewnych. Nowi 
właściciele przywracali wówczas odprawianie mszy w kościołach, 
gdzie do niedawna odbywały się nabożeństwa protestanckie. 
Warto byłoby zbadać, w jakim stopniu zmniejszenie się liczby 
parafi i protestanckich wynikało z takiego rozwoju wydarzeń.

191 Relacja Jana Andrzeja Caligariego, w: Monumenta Poloniae Vaticana…, 
t. 4, s. 368.
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Dysydenci ucierpieli też w wyniku sukcesów kontrreformacji, 
której najskuteczniejszą siłą byli popierani przez króla jezuici. 
Szybko postępujący odwrót od nowej wiary miał też, zwłaszcza wśród 
magnatów, przyczyny polityczne. Protestanccy wielmoże mieli wszel-
kie powody do obaw, że staną się outsiderami w kraju, który wraca 
do katolicyzmu. Uznali, że najlepiej zadbają o swoje interesy, zawie-
rając ścisły sojusz z klerem i koroną. Dlatego też w wielu przypad-
kach zmianę wyznania można uznać za element taktyki politycznej.

Ogólnie biorąc, układ sił był, mimo chwilowych sukcesów, 
niekorzystny dla protestantów. Trudno byłoby jednak wymagać 
od nich, by zrozumieli, że osłabia ich panowanie wielkiego i spra-
wiedliwego króla. A gdyby nawet to pojęli – w czym ta wiedza 
mogłaby im pomóc?

5. Zygmunt III (1587–1632): sojusz króla, 
duchowieństwa i magnatów

Nagła i bezpotomna śmierć Stefana Batorego 12 grudnia 
1586 r. zapoczątkowała kolejne interregnum192. Podobnie jak 
w latach 1572–1575 tak i tym razem na plan pierwszy wysunęło 
się pytanie, czy na tronie ma zasiąść Habsburg. Z tą różnicą, że 
w stronnictwie austriackim zaszły zmiany. Nie należał już do 
niego episkopat. Mimo agitacji papieża i nuncjusza, dyskretnie 
popierających Habsburgów, tym razem większość biskupów sta-
rała się zachować neutralność193. Po dwu elekcyjnych porażkach 

192 Ne temat panowania Zygmunta III Wazy zob. W. Dobrowolska, Czasy Zyg-
munta III (bibliografja, stan badań, postulaty), w: Księga pamiątkowa ku czci profesora 
dra Wacława Sobieskiego, t. 1, Kraków 1932, s. 72–113; W. Sobieski, Henryk Walezy, 
Stefan Batory, Zygmunt III (1572–1632), w: Historia polityczna Polski, t. 2, Kraków 
1923 oraz w: Encyklopedja polska, t. 5, cz. 2, Kraków 1923, s. 124–246. O elekcji 
Zygmunta III zob. J. Caro, Das Interregnum im Jahre 1587 und die Parteikämpfe der 
Häuser Zborowski und Zamoyski, Gotha 1861; K. Haselbach, Österreich und die pol-
nische Königswahl von 1587, w: XIX. Jahresbericht über das k. k. Josephstädter Ober-
-Gymnasium, Wien 1869, s. 1–34. [Wśród najnowszej literatury na temat panowania 
Wazów można wyróżnić: U. Augustyniak, Wazowie i „królowie rodacy”. Studium 
władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, Warszawa 1999; W. Leitsch, Das 
Leben am Hof König Sigismunds III. von Polen, t. 1–4, Wien 2009; na temat bez-
królewia zob. A. Pieńkowska, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana 
Batorego, Pułtusk 2010 – przyp. red.].

193 O postawie duchowieństwa podczas elekcji zob. C. Nanke, Z dziejów poli-
tyki kurii rzymskiej wobec Polski (1587–1589), Lwów 1921; R. Heidenstein, Rerum



333

Szlachta i król

Habsburgów polskiemu klerowi przeszła ochota na ponowne 
zaangażowanie się na rzecz kandydata mającego tak małe popar-
cie. Z kolei w warstwie magnackiej zaznaczyła się (przede wszyst-
kim dzięki silnej pozycji Zamoyskiego) silna opozycja wobec 
austriackiej kandydatury.

Za Habsburgiem z dużym zdecydowaniem opowiedzieli się 
Zborowscy, którzy właśnie podnieśli się po porażce w 1585 r. 
Po ich stronie stanęła w Małopolsce i na Rusi Czerwonej silna 
mniejszość złożona z przeciwników Zamoyskiego, w Wielkopol-
sce zaś – Stanisław Górka i większość szlachty, spoglądająca na 
kanclerza z antypatią, w której pobrzmiewała dawna niechęć 
wobec położonych bardziej na południe części kraju. Miejsce 
antagonizmu szlachty i magnaterii, który w latach 1572–1575 był 
główną siłą napędową kampanii wyborczej, zajęły więc konfl ikty 
przecinające podziały stanowe, a ich fronty przebiegały zarówno 
między regionami, jak i wewnątrz Małopolski i Rusi Koronnej.

Spośród magnatów, których brano w tym kontekście pod 
uwagę, Zamoyski był jedynym, który mógł stać się polskim kontr-
kandydatem194. Nikt jednak nie odważył się agitować na rzecz tak 
kontrowersyjnej osobistości. Dlatego też kanclerz opowiedział 
się zrazu za kandydaturą bratanka zmarłego króla, gdy jednak 
stało się jasne, że jest ona nierealistyczna, poparł plany wdowy 
po Batorym. Królowa Anna, ciesząca się jako siostra Zygmunta 
Augusta dużą sympatią w kraju, opowiedziała się za kandydaturą 
swojego siostrzeńca, Zygmunta Wazy, do którego była przywią-
zana z całą siłą typową dla uczuć bezdzietnej ciotki195. Na korzyść 
młodego Szweda działała krew Jagiellonów, płynąca w jego 
żyłach, a także poparcie dwu największych autorytetów w kraju, 
królowej wdowy i kanclerza Zamoyskiego. Nic więc dziwnego, że 
wkrótce Zygmunt zyskał przewagę nad habsburskimi arcyksią-
żętami. Jego szanse jeszcze wzrosły, gdy okazało się, że stron-
nictwo austriackie nie jest w stanie wyłonić jednego kandydata.

Polonicarum…, s. 253; H. Biaudet, Sixte-Quint et la candidature de Sigismond 
de Suède au trône de Pologne en 1587, Helsinki 1910. [Brak odniesień do elekcji 
w: D. Kuźmina, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, Warszawa 2013 – przyp. red.].

194 Nazwiska, jakie padały w związku z kandydaturą piastowską, zob. np. 
H. Spannocchi w: Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 459 n. 

195 Na temat roli królowej Anny w elekcji zob. zwł. H. Biaudet, Les origines 
de la candidature de Sigismond Vasa au trône de Pologne, Helsinki 1911 (Annales 
Academiae Scientiarum Fennicae, B/2), nr 10.
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Od początku było więc jasne, że koronę polską otrzyma kato-
lik – wszystko jedno, czy Habsburg, czy Waza. Protestanci nawet 
nie próbowali osadzić na tronie własnego kandydata. Wpraw-
dzie na sejmie konwokacyjnym na początku 1587 r. antykle-
rykalizm ponownie zyskał na sile, jednak dysydenci, nauczeni 
doświadczeniem poprzednich bezkrólewi, nie mieli wiary we
własne możliwości.

Dla wielu z nich Zygmunt jawił się jako najbardziej znośny 
kandydat. W końcu jego ojciec był luteraninem i wpajał synowi 
postawę tolerancji196. Ponieważ zapowiadało się, że nawet po 
objęciu polskiego tronu szwedzki książę nie zamierza rezygno-
wać z praw do swego dziedzictwa, można było żywić nadzieję, 
że będzie próbował łagodnością wobec protestantów w Polsce 
przekonać do siebie przyszłych szwedzkich poddanych. Z dru-
giej strony wielu katolików popierało jego kandydaturę właśnie 
dlatego, że Zygmunt, choć żył w luterańskim otoczeniu, zacho-
wał katolicką wiarę, którą wpoiła mu jego matka oraz jezuiccy 
wychowawcy197. Również w obozie austriackim można zaobser-
wować jaskrawe sprzeczności. Z jednej strony znaleźli się w nim 
protestanci, którzy, nie znając prawdziwych planów Rudolfa II, 
nadal uważali dwór cesarski za ostoję katolickiej tolerancji, jakiej 
przykład dał Maksymilian II. Z drugiej strony nie zabrakło tu 
środowisk darzących Habsburgów szacunkiem właśnie dlatego, 
że postrzegały ich jako podporę papiestwa.

Zygmunt Waza otrzymał większość głosów, co jednak wcale 
nie było równoznaczne ze zwycięstwem. Pokonana mniejszość 
zorganizowała bowiem kontrelekcję arcyksięcia Maksymiliana, 
który podjął próbę zdobycia tronu polskiego zbrojnie. Zamoy-
ski jednak szybko zebrał wojska i pokonał Habsburga, umożli-
wiając Szwedowi objęcie tronu. Autorytet króla Zygmunta III 
prędko się umocnił, a biskupi, tym razem nieskompromitowani 
jawną przynależnością do stronnictwa habsburskiego, rychło 
wyciągnęli z tego korzyści. W 1589 r. odnieśli sukces na sej-
mikach, agitując na rzec wybierania posłów katolickich. Jak 
podają źródła, większość wybranych wówczas posłów na sejm 

196 H. Spannocchi w: Relacye nuncyuszów..., t. 1, s. 470.
197 Ł. Chwałkowski, Deliberatio de principe Svetiae regno Poloniae praefi ciendo, 

Posnaniae 1587, f. B 4 r.
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to katolicy, jedynie wśród delegatów litewskich dominowali 
protestanci198.

Niemniej zarówno w 1588, jak i w 1589 r. protestantom udało 
się, dzięki wyćwiczonej za panowania Batorego taktyce, odroczyć 
compositio inter status199. Kler musiał się więc zastanowić, jak 
zrealizować swe cele w sytuacji, gdy nie odnosi przełomowych 
zwycięstw na arenie sejmowej. W ich rozważaniach znaczącą 
rolę odgrywała niewątpliwie osoba króla, który okazał się kato-
likiem nie tylko wiernym, ale i – w przeciwieństwie do swego 
poprzednika – wojującym.

Charakter Zygmunta III ukształtował się pod wpływem nie-
wzruszonych zwolenników starego Kościoła – jego matki, ciotki 
Anny, a także jezuitów, którzy opiekowali się nim do dwunastego 
roku życia. Z innymi wychowankami tego zakonu, wstępują-
cymi na europejskie trony pod koniec stulecia, polskiego władcę 
łączyło silne przywiązanie do katolicyzmu oraz żarliwa poboż-
ność. W 1588 r., gdy w Krakowie odbywało się nabożeństwo 
przebłagalne dla odwrócenia zarazy, król przez godzinę płakał 
i modlił się w kościele, tak że spowiednik musiał go niemal siłą 
wyciągnąć ze świątyni200.

Ojciec Zygmunta, który wolałby zapewne, by syn kierował się 
bardziej względami politycznymi niż skłonnościami religijnymi, nie 
zdołał wybić mu z głowy marzeń o wielkich dokonaniach w służbie 
kontrreformacji. Od samego początku swego panowania młody 
król, choć zrazu mało samodzielny, w polityce wyznaniowej sygna-
lizował odejście od kursu tolerancji, który cechował całe panowa-
nie Batorego i który Zamoyski starał się zachować. Już w kilka 
dni po koronacji protestanci zaczęli szeptać, że tak jak Batory 
był królem żołnierzy, tak Zygmunt III będzie królem kleru201. 

198 Prymas Stanisław Karnkowski do nuncjusza Jana Andrzeja Caligariego, w: 
M. Morawski, Kościół w Polsce za bezkrólewia i w początkach Zygmunta III (1587–
–1589), „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 18, 1924, s. 568.

199 O kwestiach wyznaniowych na sejmie w 1589 r. zob. F. Śmidoda, Sprawa 
dziesięcin w trybunale koronnym w latach 1578 do 1589. Kartka z walki szlachty 
z duchowieństwem za Stefana Batorego i pierwszych lat Zygmunta III Wazy, Warszawa 
1933 (Warszawskie Studia Teologiczne, 6), s. 105–108.

200 J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u S. Barbary 
w Krakowie od r. 1579 do r. 1599, w: Scriptores rerum Polonicarum, t. 7, Kraków 
1881, s. 118.

201 Nuncjusz Hannibal z Kapui, 3 I 1587, w: W. Sobieski, Henryk Walezy…, 
s. 162.
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Prymas Karnkowski mógł liczyć na poparcie młodego monar-
chy dla dzieła kontrreformacji i to nawet w czasach, gdy stosunki 
między dworem a arcybiskupem gnieźnieńskim utrudniała jesz-
cze silna pozycja Zamoyskiego. Po zakończeniu obrad sejmu 
w 1589 r. Karnkowski zwołał biskupów, by wyjaśnić, jakie kroki 
mogą przedsięwziąć przeciwko heretykom bez odnośnej decyzji 
sejmu. Wypracowanie szeroko zakrojonego programu wymie-
rzonego w protestantów oraz sformułowanie postulatów, które 
duchowni mieli przedstawić władcy, stało się celem synodu 
prowincjalnego w Piotrkowie, obradującego w październiku 
1589 r., po raz pierwszy od 1577 r.202 Jedno z uchwalonych tam 
postanowień zwracało się przeciwko wnioskowi zgłoszonemu na 
poprzednim sejmie przez protestantów, którzy żądali pozwolenia 
na zakładanie swoich szkół na terenie całego kraju203. Ducho-
wieństwo oświadczyło, że nie pozwoli na działalność heretyckich 
kaznodziejów i szkół w miastach królewskich, czyli również tam, 
gdzie mieli już zapewnioną egzystencję na mocy przywilejów 
nadanych przez poprzednich władców.

Główny atak katolicki uderzył więc w najsłabszy punkt prze-
ciwnika. Protestanckie kościoły znajdujące się w położonych 
w dobrach szlacheckich wsiach i miasteczkach były stosunkowo 
bezpieczne. Bardziej obiecująca wydawała się biskupom ofen-
sywa w większych miastach, gdzie przeważała ludność katolicka. 
Można tam było nastawić miejscowe pospólstwo oraz uczniów 
szkół katolickich przeciwko protestantom. 

W reakcji na to zagrożenie protestanci po śmierci Batorego 
oraz po dwukrotnej napaści na zbór kalwiński w Krakowie pod-
jęli próbę uzupełnienia konfederacji warszawskiej o przepisy 
regulujące osądzanie i karanie sprawców wykroczeń przeciwko 
pokojowi religijnemu204. Na sejmie koronacyjnym postanowiono, 

202 M. Morawski, Synod Piotrkowski w roku 1589, Włocławek 1937.
203 K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, 

Kraków 1929, s. 104. Ten wyczerpujący opis pierwszych lat panowania Zygmunta III 
oraz jego kontynuacja (zob. tenże, Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyj-
nego (1589–1592), Kraków 1939) stanowią pendant do niniejszego rozdziału.

204 Na temat rozszerzenia konfederacji warszawskiej zob. J. Bidlo, Udział Jed-
noty Brackiej w walce o proces i egzekucję konfederacji warszawskiej, w: Pamiętnik 
V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28 listopada do 4 grudnia 
1930 r., t. 1: Referaty, Lwów 1930, s. 122–126, gdzie streszczony został czwarty tom 
tegoż, Jednota bratrská v prvnim vyhnanstvi. O napaściach na kościoły protestanckie 
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że luka prawna, którą protestanci zaczęli tak boleśnie odczuwać, 
zostanie usunięta na następnym sejmie. Protestanci mogli liczyć 
na poparcie Zamoyskiego, który był wprawdzie katolikiem, nie-
mniej potępiał łamanie praw dysydentów. 

Inicjatywa ta jednak rychło ugrzęzła. Można to łączyć z umoc-
nieniem się władzy nowego króla, prowadzącym do wzrostu 
liczby posłów katolickich, a także z wielkopolską opozycją wobec 
Zamoyskiego, sterowaną przez prymasa. W 1589 i 1590 r. wnio-
ski o uchwałę zwalczającą tumulty – tak nazywano napaści na 
protestanckie ośrodki w dużych miastach – zostały odroczone, 
z kolei na następnym sejmie w 1590/1591 r. kanclerz Zamoyski 
poniósł druzgocącą porażkę. Dało to jezuitom i ich zwolennikom 
pewność zwycięstwa i ośmieliło katolicki motłoch do dalszych 
ataków na kościoły protestanckie. W Poznaniu natrafi li na zdecy-
dowany opór Stanisława Górki i jego towarzyszy, większy sukces 
odnieśli natomiast w Wilnie i Krakowie. Rozgoryczenie wywo-
łane tymi prowokacjami stało się przyczyną wielkiego przełomu 
w protestantyzmie Rzeczypospolitej. Dopiero teraz dysydenci 
zrozumieli, jak wielkie niebezpieczeństwo zagraża ich wyzna-
niom. Świadomość tego diametralnie ich zmieniła i sprawiła, że 
zaczęli energiczniej niż dotąd dbać o swoje interesy.

Decydujące znaczenie miała reakcja króla. W momencie pod-
palenia zboru kalwińskiego w Krakowie, cieszącego się przywile-
jem Zygmunta Augusta, władca przebywał w stolicy. Gdy dotarła 
do niego wieść o napadzie na protestancką świątynię, podobno 
nawet nie przerwał gry w piłkę. Oddział, który posłał w celu 
uśmierzenia tumultu, był zdecydowanie za mały205. Protestanci 
ujrzeli z całą jaskrawością, że w odróżnieniu od poprzednika 
obecny król nie wesprze ich w sytuacji zagrożenia. Wywołane 
tymi wydarzeniami oburzenie sprawiło, że Zygmunt III obiecał 
ścigać sprawców wydarzeń krakowskich oraz podjąć kroki zabez-
pieczające przed kolejnymi tego typu atakami, jednak protestanci 
uznali to za niewystarczające i wybrali samopomoc.

zob. W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III-go, War-
szawa 1902; Materiały do dziejów reformacji w Krakowie. Zaburzenia wyznaniowe 
w latach 1551–1598, wyd. R. Żelewski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (Polska 
Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Materiały Komisji Nauk Historycznych, 
6). [Na temat polemik toczonych w okresie 1587–1616 zob. M. Korolko, Klejnot 
swobodnego sumienia..., s. 91–109 – przyp. red.].

205 Zob. relację Konrada Memmiusa, w: Materiały do dziejów reformacji..., s. 182.
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Szlachta zebrała się trzykrotnie wbrew zakazowi króla: we 
wrześniu 1581 i w lutym 1592 r. w Radomiu oraz w maju 1592 r. 
w Lublinie, co pokazuje, że dysydenci zaczęli z większym niż 
dotąd zdecydowaniem formować opozycję wobec władcy. Nastą-
pił kryzys, odroczony niegdyś przez praworządność i sukcesy 
militarne Batorego. Znany przywódca szlachecki, protestant 
Świętosław Orzelski, przestrzegał króla, przytaczając przykład 
Francji i Niderlandów, gdzie konfl ikty wyznaniowe doprowadziły 
do wybuchu wojny domowej206.

Na korzyść dysydentów podziałało to, że ich wymierzona we 
władcę krytyka, która wyrosła z troski o dobro kościołów pro-
testanckich, zbiegła się w czasie z nastrojami niezadowolenia, 
które ogarnęły również szerokie kręgi katolickie. Młody Szwed, 
tak bardzo różniący się od swego wielkiego poprzednika, nie był 
władcą, jakiego życzyliby sobie Polacy. Wprawdzie wcześniej 
umiłowanie wolności czasami popychało ich do buntu przeciwko 
Batoremu, rządzącemu twardą ręką, teraz jednak z trudem przy-
chodziło im przyzwyczajenie się do zmiany na tronie, na którym 
dojrzałego mężczyznę o imponującej posturze, odzianego w woj-
skowy strój polskiej i węgierskiej szlachty, zastąpił wątły 21-letni 
młodzieniec, noszący się z hiszpańska lub niemiecka – miejsce 
zaprawionego w bojach żołnierza zajął delikatny esteta207. Z nie-
chęcią stwierdzono, że duch rycerski musi na dworze ustąpić 
wyrafi nowaniu i etykiecie.

Niemniej wszystko to mogło zaledwie ochłodzić relacje mię-
dzy królem a poddanymi. Prawdziwym zagrożeniem dla auto-
rytetu młodego władcy była prowadzona przez niego polityka. 
Przede wszystkim był zależny od ciotki Anny – stali się sobie nie-
mal tak bliscy jak matka i syn, a także od Zamoyskiego, choć jego 
bardziej się bał niż darzył szacunkiem208. Duży wpływ miał na 
niego również ojciec, Jan III Waza, z którym spotkał się w Rewlu 
jesienią 1589 r. Być może to ojciec opracował radykalny plan 
rezygnacji z polskiego tronu i oddania go arcyksięciu Ernestowi. 

206 K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego..., s. 329.
207 O charakterze Zygmunta III zob. C. Lechicki, Mecenat Zygmunta III i życie 

umysłowe na jego dworze, Warszawa 1932.
208 Tamże, s. 78 n.; C. Nanke, Z dziejów polityki kurii rzymskiej…, s. 107 n. [Zob. 

też W. Leitsch, Sigismund III. und Jan Zamoyski. Die Rolle Estlands in der Rivalität 
zwischen König und Hetman, Wien 2006 – przyp. red.].
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Zygmunt mógłby wtedy powrócić do Sztokholmu i umocnić pozy-
cję ojca w zmaganiach ze szwedzką szlachtą. Ostatecznie jednak 
projekt ten, który najpewniej doprowadziłby Szwecję do kon-
fl iktu z Polską, upadł i Zygmunt podjął pertraktacje mające na 
celu poślubienie Anny Habsburżanki, córki arcyksięcia Karola. 
Tym razem nie miał zamiaru ulegać żadnym podszeptom i reali-
zował własną politykę, której miał odtąd pozostać wierny: poli-
tykę ścisłego sojuszu z Habsburgami.

Złożyły się na to różne czynniki. Po pierwsze, Zygmunt III 
Waza dorastał w otoczeniu, gdzie bardzo silne były wpływy kul-
tury niemieckiej. Nie tylko przez wzgląd na swoją małżonkę 
wolał niemiecki od polskiego, który przecież dobrze znał, i – 
poza Włochami – lubił otaczać się Niemcami oraz Polakami 
mówiącymi po niemiecku209. Po drugie zaś Rudolf II był dla 
niego wzorem i pożądanym sojusznikiem w działaniach na rzecz 
rozwoju kontrreformacji.

Gdy tylko Zamoyski, zdeklarowany przeciwnik Habsburgów, 
zorientował się, że młody król, wybrany m.in. dzięki jego popar-
ciu, zaczyna uwalniać się spod jego wpływu i szukać poparcia 
u Habsburgów, zaczął kontrofensywę. Na sejmie w 1590 r. kanc-
lerz starał się przeforsować uchwałę, zgodnie z którą w przyszło-
ści na tronie polskim mógł zasiadać jedynie Słowianin, co wyklu-
czyłoby rządy Habsburga. Sukces był połowiczny – sejm jedynie 
odmówił Maksymilianowi II, który uczestniczył w ostatniej elek-
cji w 1587 r., prawa do ponownego kandydowania. Dlatego też 
Zamoyski przychylnie odniósł się do wysłanników protestanckich 
zgromadzeń, zabiegających w 1591 i 1592 r. o nawiązanie z nim 
kontaktu. Na zjeździe w Lublinie w maju 1592 r., jeszcze licz-
niejszym niż dwa dotychczasowe, pojawili się również katoliccy 
poplecznicy Zamoyskiego. Miało to podwójną wymowę: z jednej 
strony chodziło o protest dysydentów przeciwko niedostatecznej 
ochronie ze strony państwa, z drugiej zaś – o ostatnią próbę 
zablokowania Habsburga na polskim tronie przed zawarciem 
małżeństwa króla z Anną Austriaczką210. 

209 C. Lechicki, Mecenat…, s. 50–58; J. Tazbir, Ze studiów nad ksenofobią..., 
s. 665–669.

210 O zjazdach w latach 1591 i 1592 zob. J. Bidlo, Jednota bratrská v prvnim 
vyhnanstvi, t. 4, Praha 1932 (Biblioteka Historická doplńkem k Českému Časo-
pisu Historickému, 2), s. 62–87; J. Macurek, Dozvuky polského bezkráloví z roku 
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Zjazd w Lublinie dał początek stronnictwu politycznemu 
z ośrodkiem w Małopolsce, które pod przywództwem najsil-
niejszej osobowości politycznej kraju, katolika Jana Zamoy-
skiego, skupiało przeciwników Habsburgów wszystkich wyznań, 
a także protestantów walczących o prawne zabezpieczenie dla 
swoich kościołów. Opozycja oparta na szerokiej bazie społecznej 
umożliwiła dysydentom po początkowych porażkach osiągnięcie 
w końcu pewnych sukcesów, niemniej u progu nowego stulecia 
znaleźli się oni w punkcie wyjścia.

Na sejmie w 1592 r., na którym Zamoyski napiętnował tajne 
kontakty polityczne Zygmunta III i jego ojca z praskim dworem, 
protestanci próbowali wykorzystać blamaż króla do przepro-
wadzenia dwu kontrowersyjnych punktów processus et executio. 
W 1592 r. nie udało się to z powodu ostrego sprzeciwu wielu 
senatorów i posłów, teraz zaś, w 1593 r., gdy pod nieobecność 
króla to Zamoyski panował nad sytuacją, powiodło się mimo 
protestu biskupów. Sejm uchwalił konstytucję, która miała 
obowiązywać do powrotu Zygmunta III. W wypadku tumultów 
miejskich – unikano mówienia o konfl iktach wyznaniowych – za 
zaprowadzenie spokoju odpowiedzialne miały być urzędy miej-
skie oraz starostowie. Ostatnią instancją w sprawach szlachty 
zamieszanej w tumulty miał być trybunał koronny211.

Odtąd głównym zadaniem politycznym dysydentów stało się 
utrzymanie osiągniętego status quo. W 1595 r., grożąc odmową 
udziału w naradach nad obroną przed Turkami, dysydenci pró-
bowali przeforsować potwierdzenie tej uchwały, w czym poparli 
ich wszyscy posłowie, a początkowo również świeccy senatorowie. 
Protestantom sprzyjał zapewne dalszy spadek autorytetu króla: 
po 1593 r. Zygmunt III uwikłany był w problemy związane ze 
szwedzką sukcesją. Jednak zażarty opór episkopatu wystarczył 
do zablokowania odnowy dokumentu mającego tak wielkie zna-
czenia dla losu wspólnot protestanckich212.

1587. Přispěvěk k osvetleni snah rodu habsburského o získáni koruny polské v letech 
1588–1594, Praha 1929 (Facultas Philosophica Universita Carola Praha. Prâce 
z vědeckych ústavú, 24), s. 93–102; Dyaryusz zjazdu protestantów w Radomiu 1591 
roku, wyd. W. Zakrzewski, Kraków 1903.

211 Najlepsze podsumowanie wydarzeń sejmu 1593 r. zob. L. Jarmiński, Bez 
użycia siły. Działalność polityczna protestantów w Rzeczypospolitej u schyłku XVII 
wieku, Warszawa 1992, s. 35–56 [przyp. red.].

212 W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa..., s. 81–83.
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W odpowiedzi dysydenci, jeszcze przebywający na sejmie, 
zwołali synod generalny w Toruniu213. Licznie zebrani tam pro-
testanci – najsilniejsza była, mimo odległości, reprezentacja 
szlachty małopolskiej – wysłali delegację pod przewodnictwem 
wojewody brzesko-kujawskiego Andrzeja Leszczyńskiego, która 
miała wymóc na Zygmuncie III odnowienie przysięgi zatwier-
dzającej konfederację warszawską214. Król nie udzielił posłom 
audiencji, ponieważ uznał synod generalny w Toruniu za niele-
galne zgromadzenie w rodzaju zjazdów z 1591 i 1592 r.

Mimo to toruńska manifestacja nie poszła na marne, co 
okazało się w 1596 r., gdy marszałkiem sejmu został dysydent 
i protestantom udało się na czas jakiś odnowić konstytucję sej-
mową z 1593 r. Prawdopodobnie na ich życzenie wprowadzona 
została zmiana, zgodnie z którą w procesach o tumulty miejskie 
ostatnią instancją był nie trybunał koronny, lecz sąd sejmowy. 
W obliczu umacniających się nurtów opozycyjnych protestanci 
mieli nadzieję, że przynajmniej na sejmie będą mogli się sku-
tecznie bronić215.

Również tym razem klerowi udało się zrekompensować 
porażkę sejmową przez wzmożenie aktywności poza parlamen-
tem. Odtąd w mniejszych miastach Prus Królewskich kolejne 
kościoły przywracano katolicyzmowi, a niejasna sytuacja prawna 
uniemożliwiała protestantom jakiekolwiek przeciwdziałanie. 
Zresztą przegrywali także wówczas, gdy prawo było po ich 
stronie. Kolejne tumulty, do których doszło jeszcze w 1596 r. 
w Poznaniu i Krakowie, pokazały, jak niewiele znaczą rezolucje 
na papierze, jeśli nie stoi za nimi wola króla.

W 1598 r. duchowieństwo raz jeszcze poniosło klęskę. Pro-
testanci, popierani teraz przez tych prawosławnych, którzy nie 

213 Na temat synodu generalnego w Toruniu zob. J. Bidlo, Jednota bratrská…, 
t. 4, s. 139–209; Acta conventuum et synodorum in Majori Polonia a dissidentibus 
celebratorum, wyd. J.J. Scheidemantel, Vratislavia b.r.w., s. 59–64. [Zob. też W. Sła-
wiński, Toruński synod generalny 1595 roku. Z dziejów polskiego protestantyzmu w dru-
giej połowie XVI wieku, Warszawa 2002; L. Jarmiński, Bez użycia siły..., s. 106–126 
– przyp. red.].

214 Wcześniejsze obietnice złożone przez Zygmunta III dysydentom zob. 
D.E. Jabłoński, Jura et libertates dissidentium in religione Christiana in Regno Polo-
niae et M. D. Lithuaniae, b.m.w. 1708, s. 29–33.

215 O odnowieniu konstytucji sejmowej z 1593 r. na sejmie w 1596 r. zob. 
W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa..., s. 81–85.
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uznali unii brzeskiej z 1596 r., uzyskali od króla odnowienie 
uchwały z 1593 r. w zamian za zgodę na drugi wyjazd Zyg-
munta III do Szwecji, gdzie jego władza była zagrożona. Później 
jednak pozycja biskupów wzmocniła się na tyle, że nie musieli 
już iść na żadne ustępstwa i w 1601 oraz 1603 r. zablokowali 
odnowienie konstytucji sejmowej z 1573 r.216 

W tej sytuacji korzystne dla protestantów okazało się odno-
wienie kwestii stosunków z Austrią, która po śmierci królowej 
Anny w 1598 r. zeszła na dalszy plan. Król chciał bowiem ponow-
nie ożenić się z Habsburżanką. Ponieważ Rudolf II nie zgodził 
się na jego małżeństwo z córką arcyksięcia Ferdynanda, Zyg-
munt III myślał o Konstancji, siostrze zmarłej żony217. Projekt ten 
dał opozycji pod przywództwem Zamoyskiego silne argumenty 
do ręki. Przede wszystkim małżeństwo ze szwagierką było nie-
zgodne z prawem kanonicznym. Poza tym taki mariaż umoc-
niłby wpływy Marii Bawarskiej, matki Anny i Konstancji, która 
zebrawszy rozległe doświadczenia w ojczystej Bawarii, również 
w Rzeczypospolitej chciała umocnienia władzy monarszej i ogra-
niczenia roli stanów. Z tej przyczyny przeciwnicy Zygmunta III 
mogli ukazać planowany przez króla mariaż jako zagrożenie 
wolności szlacheckiej. 

Początkowo nawet prymas i senat nieprzychylnie podeszli 
do tak wątpliwego projektu matrymonialnego. Zygmunt III, 
ostrzeżony przez ostro sformułowane artykuły, które uchwalił 
wierny Zamoyskiemu sejmik bełski, nie odważył się w 1603 r. na 
przedstawienie sejmowi swojego planu. Był jednak zdecydowany 
na jego urzeczywistnienie również bez zgody parlamentu, i to 
akurat w pełnym napięć 1605 r., kiedy to przedstawiono mu na 
sejmie całą listę zażaleń, która wydłużała się jeszcze z każdym 
kolejnym zjazdem218. Upór króla sprowokował – prócz krytyki 
kursu prohabsburskiego – zarzut lekceważenia stanów i dąże-
nia do ustanowienia władzy absolutnej. To wrażenie było tym 

216 O postawie biskupów na sejmach w 1601 i 1603 r. zob. tamże, s. 105.
217 K. Kozłowski, O powtórném ożenieniu króla Zygmunta IIIgo i jego stosunkach 

familijnych z Austryą, „Biblioteka Warszawska” 3, 1866, s. 269–312.
218 O 1605 r. zob. A. Sokołowski, Przed rokoszem. Studium historyczne z czasów 

Zygmunta III, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Akademii Umiejętności. 
Wydział Historyczno-Filozofi czny” 15, 1882, s. 1–227; K. Kozłowski, Przed rokoszem 
(1598–1605). Rzecz podług współczesnych źródeł rękopiśmiennych opowiedziana, War-
szawa 1866; A. Strzelecki, Sejm z roku 1605, Kraków 1921.
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silniejsze, że mniej więcej w tym samym czasie monarcha stracił 
cierpliwość do prowadzonych bezskutecznie od 10 lat targów 
z posłami o daniny na rzecz państwa i dał do zrozumienia, że 
zamierza wprowadzić stały podatek na cele obronności kraju.

Co więcej, po śmierci Zamoyskiego 3 czerwca 1605 r. opozy-
cja straciła ugodowo nastawionego przywódcę. Stary, doświad-
czony kanclerz nie pozwoliłby zapewne na taką eskalację kon-
fl iktu. 11  grudnia zawarte zostało małżeństwo Zygmunta  III 
Wazy z Konstancją. Niedługo potem, w Boże Narodzenie 
1605 r. doszło do napaści na kościół braci czeskich w Poznaniu, 
która wywołała najwyższe oburzenie dysydentów. Z nadejściem 
nowego roku sytuacja dojrzała do rozstrzygnięcia.

Późniejsze wydarzenia zasługują na obszerny opis219. Nam 
chodzi jednak o wyodrębnienie w rokoszu czynników wyznanio-
wych i stanowych, dlatego też na początek analizy niech wystarczy 
zaznaczenie najważniejszych momentów szlacheckiego buntu.

W styczniu 1606 r. król wyznaczył obrady sejmu na marzec 
i zażądał, by posłowie przybyli bez instrukcji. W uzasadnieniu 
stwierdził, że będzie mowa jedynie o stałym podatku oraz refor-
mie samego sejmu, tak by w przyszłości mniejszość nie mogła 
powodować obstrukcji. Na wielu sejmikach podniosły się ostre 
protesty przeciwko projektom króla. Zjazd szlachty odbywa-
jący się równolegle do sejmu w Stężycy stał się narzędziem 
w rękach parlamentarnych krytyków Zygmunta III. Sądzono, 
że uda się skłonić króla do kompromisu w kilku najważniej-
szych punktach. Gdy w końcu odrzucił on żądania dysydentów, 
opozycja zablokowała obrady sejmu, który nie mógł podjąć 
żadnej uchwały.

Zjazd w Stężycy wyznaczył kolejne zgromadzenie szlachty, 
które miało się odbyć w czerwcu pod Lublinem. W odpowiedzi 

219 Zob. J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce (1606–1609). Studium z dziejów 
walki przeciw kontrreformacji, t. 1: Od Stężycy do Janowca, Wrocław 1960. Na temat 
sejmu w 1606 r., który Maciszewski pomija, zob. W. Sobieski, Pamiętny sejm... Na 
temat przebiegu rokoszu zob. zwięzły przegląd w: W. Konopczyński, Dzieje Polski 
nowożytnej…, t. 1, s. 208–225 oraz opracowanie: H. Schmitt, Rokosz Zebrzydow-
skiego […] według źródeł głównie rękopisemnych, Lwów 1858. [Zob. też: E. Opaliń-
ski, Zjazd rokoszowy warszawski w październiku 1607 r., „Kwartalnik Historyczny” 
121, 2014, s. 521–539; 107; H. Wisner, Rokosz Zebrzydowskiego albo sandomierski: 
cezura czy epizod walk politycznych początku XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 
90, 1993, s. 527–539 – przyp. red.].
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Zygmunt III zwołał obrady sejmików na dzień przed zjazdem 
lubelskim. Jednak nadzieje króla, że nieobecność najbardziej 
zaciekłych przeciwników stworzy przychylny dla niego klimat 
nie sprawdziły się. Wręcz przeciwnie, w większości województw 
sejmiki zostały zdominowane przez krytyków króla. Pod Lubli-
nem, gdzie zjechało od 2 do 3 tys. szlachty, niepowodzeniem 
zakończyły się wszelkie próby załagodzenia nastrojów, nawet 
te podjęte przez najznamienitszego opozycjonistę, Mikołaja 
Zebrzydowskiego. Zwyciężyła idea rokoszu. Zakładano przy tym, 
że dla ratowania Rzeczypospolitej przyłączą się do niego również 
król i senatorowie. W sierpniu 1606 r., kiedy to miała zawiązać 
się konfederacja, spotkało się pod Sandomierzem około 3 tys. 
szlachty. Odnośny dokument krążył także wśród nieobecnych, 
dlatego też znalazło się na nim około 10 tys. podpisów.

Król oraz większość senatorów odmówiło przybycia i zorga-
nizowało własny zjazd w Wiślicy. Tutaj również, podobnie jak 
w Sandomierzu, sformułowano postulaty zmian. Król obiecał 
spełnić te żądania z Wiślicy, które nie dotykały kwestii spornych, 
natomiast artykuły z Sandomierza w całości odrzucił. Zapowia-
dało się zbrojne rozstrzygnięcie, którego wynik wydawał się oczy-
wisty. Zygmunt III i jego doradcy pod Janowcem zaoferowali 
przywódcom rokoszu, Mikołajowi Zebrzydowskiemu i Januszowi 
Radziwiłłowi, możliwość uniknięcia pewnej porażki pod warun-
kiem, że poproszą króla o przebaczenie. Nie zażądano od nich 
nawet formalnego rozwiązania konfederacji.

Jednak już wiosną 1607 r. opozycja pod przywództwem tych 
samych magnatów zaczęła formować się na nowo. Zamiast wziąć 
udział w sejmikach przeciwnicy króla zebrali się pod Jędrzejo-
wem w Małopolsce, skąd udali się do Czerska na Mazowszu. 
Stamtąd planowano dostać się do Warszawy, rozwiązać sejm 
i wybrać nowego króla. Zygmuntowi III udało się doprowadzić 
do korzystnych dla niego ustaleń na sejmie, a opozycja mu w tym 
nie przeszkodziła. Otworzyło to drogę do zbrojnego rozliczenia 
się ze zwolennikami Zebrzydowskiego, z którego kilka miesięcy 
wcześniej władca zrezygnował. 6 lipca 1607 r. pod Guzowem 
oddziały konfederackie zostały – w niezbyt zaciekłej walce – 
pobite. Epilog trwał do wiosny 1609 r., kiedy to sejm udzie-
lił amnestii uczestnikom rokoszu. Również obu przywódców, 
Zebrzydowskiego i Radziwiłła, choć jesienią 1607 r. odmówili 
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oni ponownego ukorzenia się przed królem, potraktowano nad-
zwyczaj łagodnie.

Wydarzenia, do jakich doszło w Polsce i na Litwie należy 
rozpatrywać w szerszym kontekście dziejów Europy Wschodniej 
na początku XVII w. W tym samym czasie także na Węgrzech 
i w Czechach dochodziło do decydujących konfl iktów z władcą. 
Tam również motorem wydarzeń było niezadowolenie wywołane 
ingerencjami monarchy w przywileje stanowe oraz rozwój kontr-
reformacji. Wojny domowe, które rozpoczęły się na Zachodzie 
wraz z niepokojami hugenockimi i walką o niepodległość Nider-
landów, przeniosły się teraz, w przededniu wojny trzydziestolet-
niej, do innej części Europy.

Wręcz narzuca się interpretacja rokoszu Zebrzydowskiego 
jako części politycznego trzęsienia ziemi, które ogarnęło trzy 
środkowoeuropejskie państwa. Niemniej widać wyraźnie, że opo-
zycyjna energia była w Polsce nierównie mniejsza niż w sąsied-
nich krajach. Głównym zadaniem niniejszej analizy jest wyjaśnie-
nie – poprzez porównanie sytuacji w Polsce i krajach sąsiednich 
– znaczenia czynników, które doprowadziły do porażki rokoszu 
Zebrzydowskiego.

Możemy przy tym pozostawić na boku wydarzenia w Cze-
chach, które w krytyczną fazę weszły dopiero w 1609 r., po uzy-
skaniu listu majestatycznego, a zatem w momencie, gdy rokosz 
w Rzeczypospolitej już się zakończył. Najistotniejsze elementy 
stają się natomiast widoczne przy zestawieniu z sytuacją na 
Węgrzech w czasie powstania pod przywództwem Stefana Boc-
skaya220. Tam decydujący okres to lata 1604–1606, a zatem czas 
tuż przed wydarzeniami w Polsce. Sukcesy Węgrów stały się 
wzorem dla konfederatów zza północnej granicy, nie zabrakło 
też kontaktów między tymi dwoma ruchami politycznymi, wystę-
pującymi w imię wolności.

Tak na przykład na sejmie w 1606 r. Stanisław Stadnicki 
ostrzegł biskupów polskich, że na Węgrzech siłą zmuszono kler 
do ustępstw. Stwierdził też, że w Polsce, gdzie stany świeckie 
dysponują większą wolnością niż gdzie indziej, a tym samym mają 

220 Poniższa analiza węgierskiego powstania opiera się na: G. Lencz, Der 
Aufstand Bocskays und der Wiener Friede. Eine kirchenhistorische Studie, Debrecen 
1917; L. Nagy, A Bocskai szabadságharc katonai története, Budapest 1961.
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szersze możliwości działania, łatwo może się pojawić drugi Boc-
skay221. Niedługo później Zebrzydowski gościł w swoich dobrach 
w Lanckoronie węgierskiego magnata Štefana Illésházyego, który 
brał udział w powstaniu i schronił się w Polsce przed gniewem 
cesarza222. Mógł on pośredniczyć w nawiązaniu kontaktów mię-
dzy Polakami a Bocskayem – o ile już wcześniej takowe nie ist-
niały. Krążyły przecież pogłoski, że Bocskay obiecał Zebrzydow-
skiemu pomoc223. Gdy wśród buntowników zaczęła się szerzyć 
radykalna koncepcja detronizacji króla, wielu sądziło, że koronę 
polską powinien otrzymać przywódca opozycji z sąsiedniego 
kraju224. Zwolenników znalazł także projekt opracowany przede 
wszystkim przez Jana Feliksa Herburta, jednego z przywódców 
rokoszu, który chciał, by na tronie polskim osadzić Gabriela 
Batorego, będącego sojusznikiem Bocskaya.

Zygmunt III z troską spoglądał na sytuację na Węgrzech225. 
Zwłaszcza po zawarciu w czerwcu 1606 r. traktatu wiedeńskiego, 
gdy Bocskay miał już większe pole manewru, król obawiał się, 

221 Na temat słów Stanisława „Diabła” Stadnickiego o Bocskayu wypowie-
dzianych na sejmie w 1606 r. zob. W. Sobieski, Pamiętny sejm…, s. 184. Na zjeź-
dzie w Sandomierzu Stadnicki opowiadał się za pokojowym rozwiązaniem spo-
rów religijnych, powołując się przy tym na przykład węgierski. Związki między 
rokoszem Zebrzydowskiego a powstaniem Bocskaya wymagają opracowania 
monografi cznego.

222 Francuski rezydent w Polsce La Blanque do korespondenta z Wenecji, 27 V 
1606, w: W. Sobieski, Studia historyczne, Lwów 1912, s. 107

223 Piotr Żeroński do Szymona Rudnickiego, 9 V 1606, w: J. Maciszewski, Wojna 
domowa..., t. 1, s. 129. Źródłem plotki mógł być sfałszowany list Stefana Bocskaya 
do Mikołaja Zebrzydowskiego; zob. tamże, s. 136–138.

224 Zgodnie z relacją La Blanque (zob. wyżej, przyp. 222) Zebrzydowski chciał 
wydać córkę za Bocskaya, który miał zostać królem Polski po detronizacji Zyg-
munta  III. Według listu ambasadora francuskiego w Turcji, Salignaca, do Hen-
ryka  IV, Bocskay zawiadomił Konstantynopol, że Polacy chcą go uczynić swoim 
królem; zob. W. Sobieski, Studia…, s. 107 n. Por. też jedno z licznych wówczas 
pism ulotnych w: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, t. 1, 
wyd. J. Czubek, Kraków 1916, s. 181: „Radźmyż o tym jakby go zrzucić z majestata 
/ A Boczkaja posadzić lub Polaka brata”. Niemniej pismo napisane przez Zebrzy-
dowskiego (lub tylko opublikowane pod jego imieniem?) przeczy, jakoby konfede-
raci chcieli osadzić na tronie Bocskaya. Podobnie twierdził nawet rojalista Feliks 
Krzyski; zob. tamże, t. 3, s. 143, t. 2, s. 330–335 (por. na ten temat J. Maciszewski, 
Wojna domowa..., t. 1, s. 138).

225 Zygmunt III interweniował na sejmie węgierskim w Koszycach w listopa-
dzie 1605 r., gdzie wstawił się za biskupami więzionymi przez powstańców (zob. 
G. Lencz, Der Aufstand…, s. 163), a 13 II 1606 r. polecił Sebastianowi Lubomir-
skiemu wzmożenie czujności w twierdzach granicznych i wysłanie szpiegów na 
Węgry; zob. J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 109.
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że z Węgier nadejdzie wsparcie dla rokoszan226. Z drugiej strony 
powiązania jego przeciwników z Madziarami można było wyko-
rzystać propagandowo. W uniwersale z 13 czerwca 1606 r., sta-
rając się powstrzymać szlachtę przed udziałem w zjeździe pod 
Lublinem, mógł posłużyć się argumentem, że przybyły tam obce 
wojska. Miał na myśli Węgrów, których najął Stadnicki227. Apel 
Zygmunta III do uczuć narodowych, niedługo potem powtó-
rzony, zrobił duże wrażenie zwłaszcza na Rusi Czerwonej i wśród 
żołnierzy stałej armii228. 

Z naszego punktu widzenia kontakty nawiązane między zbun-
towanymi Węgrami a polskimi rokoszanami są jednak mniej 
ważne niż podobieństwa i różnice widoczne w strukturach obu 
ruchów. Przyjrzyjmy się najpierw znaczeniu protestantyzmu dla 
oporu politycznego.

Około 1600 r. Węgry były krajem w większości protestanckim, 
co przyznał również nuncjusz papieski. W petycji stanów przed-
stawionej na sejmie w Bratysławie w 1604 r. dysydenci, ku wście-
kłości katolickich uczestników, nazwali się Ordinum et Statuum 
pars potior229. Nie dziwi więc, że w oczach większości Węgrów 
kontrreformacja była jedynie częścią szerszego planu Rudolfa II, 
zmierzającego do upokorzenia kraju. W ideologii ruchu wolność 
wyznania ściśle wiązała się z wolnością narodu. Jego przeciwnicy 
sądzili nawet, że religia jest jedynie przykrywką dla emocji naro-
dowych230. Wśród piętnastu artykułów, opracowanych w lipcu 
1605 r. jako podstawa do zawarcia ugody, na pierwszym miej-
scu znalazło się żądanie wolności wyznania luterańskiego, 

226 Podkanclerzy Maciej Pstrokoński do Szymona Rudnickiego, 24 VII 1606, 
w: J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 219 n. Stany węgierskie, które już pod 
koniec 1605 r. poprosiły króla polskiego o pośredniczenie w pertraktacjach z cesa-
rzem, dążyły – wbrew zdaniu Illésházyego, który nie zgadzał się na Zygmunta III 
– do zagwarantowania porozumienia z cesarzem przez króla polskiego i niemiec-
kich elektorów. Ta gwarancja rzeczywiście została udzielona i utrwalona w formie 
prawnej przy koronacji Macieja Korwina w 1608 r.; zob. G. Lencz, Der Aufstand…, 
s. 150, 207 n., 274.

227 J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 209 n.
228 Zob. wyżej, s. 94–95; J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 272; zob. też 

Pisma polityczne..., t. 1, s. 129.
229 Nuncjusz Giovanni Ferreri do Rudolfa II, 7 XI 1605, w: Nuntiaturberichte 

aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, sekcja 4, t. 17, oprac. A.O. Meyer, 
nr 615; G. Lencz, Der Aufstand…, s. 66, 68.

230 Nuncjusz Giovanni Ferreri w: Nuntiaturberichte…, nr 412 (13), 361e; zob. 
też nr 344b, 580e. 
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kalwińskiego i katolickiego dla całego kraju i wszystkich sta-
nów231. Jasne było, że nie tylko biskupi, ale i jezuici wspierają 
cesarza. Zakon, budzący powszechną nienawiść, najchętniej 
wydalono by z kraju w imię wolności i pokoju232.

Ponieważ był to bunt, w którym problemy protestantyzmu 
tak ściśle wiązały się z troską o położenie narodu węgierskiego, 
nie może dziwić, że przywództwo objął kalwinista. Szczęśliwym 
zrządzeniem losu Stefan Bocskay okazał się człowiekiem o sze-
rokich horyzontach, zarówno religijnych, jak i politycznych. Jako 
przywódca cieszył się niepodważalnym autorytetem, a jego celem 
było nie zerwanie z cesarzem, lecz osiągnięcie kompromisu.

Sytuacja w Polsce wydaje się bardziej skomplikowana. Tutaj 
wszyscy protestanci przyłączyli się do buntu rokoszowego i ode-
grali w nim znaczącą rolę233. Z ich grona wywodziło się wielu 
posłów, którzy na sejmie w 1606 r. opowiedzieli się po stronie 
buntowników. W krytyce, która przy tej okazji rozpętała się prze-
ciwko stronnictwu króla, duży nacisk kładziono na obawy prote-
stantów i dyzunitów234. Jak duże znaczenie miały na tym sejmie 
kwestie wyznaniowe widać też z tego, że posłowie domagali się 
potwierdzenia i rozbudowania konfederacji warszawskiej nawet 
w sytuacji, gdy ucichły już postulaty polityczne, a senat demon-
stracyjnie udzielił poparcia królowi. Zdecydowana postawa pro-
testantów sprawiła, że ogół posłów i świeckich senatorów uznał 
ich postulaty za uzasadnione i nawet król wykazał gotowość do 
kompromisu. Ostatecznie jednak Piotr Skarga nakłonił władcę 
do radykalnej zmiany stanowiska, w wyniku czego sejm zakończył 
się fi askiem235. 

Rojaliści mieli wszelkie powody po temu, by napiętnować 
bunt jako przedsięwzięcie heretyckie236. Ośrodkiem rokoszu były 

231 G. Lencz, Der Aufstand…, s. 30, 82 n., 89, 112 n., 193, 127.
232 Na temat antyjezuickich nastrojów na Węgrzech zob. tamże, s. 207.
233 Na temat udziału procentowego protestantów w rokoszu zob. obszerny zbiór 

materiałów (choć bez wyciągnięcia dostatecznych wniosków) w: A. Strzelecki, Udział 
i rola różnowierstwa w rokoszu Zebrzydowskiego (1606–1607), „Reformacja w Polsce” 
7/8, 1935–1936, s. 101–184.

234 Na temat opozycji na sejmie w 1606 r. zob. W. Sobieski, Pamiętny sejm…, 
s. 58–67. Por. rolę, jaką odegrali protestanci na sejmie w 1605 r.; zob. A. Strzelecki, 
Sejm z roku 1605…, s. 30 n., 124.

235 W. Sobieski, Pamiętny sejm…, s. 202–212.
236 A. Strzelecki, Udział i rola różnowierstwa…; J. Maciszewski, Wojna domowa..., 

t. 1, s. 129.
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tereny, gdzie protestantyzm rozwinął się najsilniej: Małopol-
ska, północno-zachodnia Ruś Koronna i Litwa. Tutejsi kalwi-
niści przyłączyli się do ruchu, choć jeszcze 14 lipca 1606 r. na 
synodzie w Okszy dali wyraz swemu pokojowemu nastawieniu, 
podobnie jak antytrynitarze, do niedawna potępiający wszelkie 
zaangażowanie polityczne – wszyscy oni uczestniczyli w rokoszu 
liczniej niż katolicy237.

Niemniej nie mogli sobie pozwolić na to, by mówić o moty-
wach swego działania tak otwarcie jak ich węgierscy współwy-
znawcy pod przywództwem Bocskaya. Polscy protestanci byli 
mniejszością i musieli zabiegać o pozyskanie poparcia jak naj-
większej liczby katolików, dlatego też nie mogli pozwolić, by 
konfederację przedstawiano jako dysydencki spisek. Pilnowali 
więc, by nie wysuwać się w rokoszu na plan pierwszy i podkreślali 
jego ponadwyznaniowy charakter, nie tylko słowem, jak to miało 
miejsce na Węgrzech, ale i czynem. Na sejmie w 1606 r. jako 
rzecznicy opozycji wystąpili wyłącznie protestanci, później jednak 
starano się, by w komisjach i delegacjach wyłanianych na zjaz-
dach w Lublinie i Sandomierzu zachować mniej więcej parytet 
między katolikami i protestantami. Wyjątkiem – wiele mówiącym 
– była komisja wojskowa utworzona pod Sandomierzem, w któ-
rej obok dwu katolików zasiadło czterech kalwinistów i jeden 
arianin238. Komisja ta powstała na życzenie Zebrzydowskiego, 
ponieważ nie chciał on samodzielnie ponosić odpowiedzialności 
za kierowanie rokoszem. Gremium to, jak się zdaje, dosyć dobrze 
pokazuje rzeczywiste relacje między wyznaniami w konfederacji. 
Jeśli zaś chodzi o Małopolskę i drugą fazę rokoszu, rozgrywającą 
się w 1607 r., to można założyć, że udział procentowy protestan-
tów był tam jeszcze wyższy niż w fazie pierwszej.

Największym ustępstwem ze strony protestantów była obsada 
pozycji przywódcy, którym został nie ich najzdolniejszy repre-
zentant, Janusz Radziwiłł, ale zdeklarowany katolik Mikołaj 
Zebrzydowski. Rzecz jasna powstanie pod wodzą Franciszka 

237 Na temat nurtów przeciwnych powstaniu zob. A. Strzelecki, Udział i rola 
różnowierstwa…, s. 134. O większym udziale antytrynitarzy zob. J. Maciszewski, 
Wojna domowa..., t. 1, s. 327, przyp. 162. Według: W. Urban, Skład społeczny i ideo-
logia sejmiku krakowskiego w latach 1572–1606, „Przegląd Historyczny” 44, 1953, 
s. 333, wszystkich jedenastu udokumentowanych przedstawicieli antytrynitarzy na 
sejmiku województwa krakowskiego należy zaliczyć do stronnictwa opozycyjnego.

238 A. Strzelecki, Udział i rola różnowierstwa…, s. 147.
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Rakoczego sto lat później pokazało, że również pod wodzą kato-
lika protestanci mogą odnieść duże sukcesy. Jednak w Polsce 
lat 1606–1607 rezygnacja protestantów z przywództwa ruchu 
– w ówczesnej sytuacji konieczna – zaszkodziła rokoszowi, 
ponieważ katolik, którego wybrano, nie wykazał dostatecznej 
determinacji.

Pewne znacznie mogło mieć to, że Zebrzydowski nie został 
osobiście pokrzywdzony przez system, przeciwko któremu się 
buntował i nieustannie dręczyły go wątpliwości, czy na pewno stoi 
po właściwej stronie. Bynajmniej nie był zadowolony z poparcia 
dysydentów, których żądaniom się dotąd sprzeciwiał239. Co wię-
cej, później, już po wstąpieniu do zakonu, miał wyznać, że pod 
Lublinem zastanawiał się, czy nie połączyć swoich sił z wojskami 
innego magnata, Stanisława Żółkiewskiego, by wspólnie ude-
rzyć na zgromadzonych protestantów. Stwierdził, że dysydenci 
ogłosili rokosz bez jego zgody, a później przeszkodzili mu, gdy 
chciał doprowadzić do pojednania z królem240. Tak więc wbrew 
nadziejom Stadnickiego przywódcą polskich buntowników nie 
został drugi Bocskay. Zebrzydowski nie był wielką postacią dzie-
jów narodowych, ale człowiekiem niezdecydowanym, który nie 
dość, że nie potrafi ł porwać innych do działania, to jeszcze sam 
potrzebował bodźca241.

Kolejną, istotną dla rozwoju wydarzeń różnicę między 
Węgrami a Polską dostrzec można w strukturze społecznej 
stronnictwa opozycyjnego. Większość węgierskich magnatów 
próbowała jeszcze w 1605 r. zachować dystans wobec powsta-
nia, co było wówczas europejską normą. Także w innych krajach 
wielmoże woleli nie ryzykować i dążyli raczej do kompromisu 
z władcą, od którego zależała przecież obsada intratnych urzę-
dów. Jednakże na początku XVII w. proces pojednania węgier-
skich magnatów z Habsburgami jeszcze się na dobre nie zaczął. 
W jego rozwoju przeszkadzały głębokie różnice interesów.

239 O postawie Zebrzydowskiego wobec dysydentów przed 1606 r. zob. J. Maci-
szewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 145.

240 Zob. zapiski Ludwika Boguskiego, kaznodziei konwentu w sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: J. Bukowski, Przyczynek do dziejów rokoszu Zebrzy-
dowskiego, „Kwartalnik Historyczny” 8, 1894, s. 230–238. 

241 Ocenę osobowości Zebrzydowskiego zob. W. Sobieski, Pamiętny sejm…, 
s. 11–18.
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Magnaci mieli cesarzowi za złe, że chciał rządzić krajem nie 
za ich pośrednictwem, ale przez swoich popleczników, nierzadko 
cudzoziemców niskiego rodu. Ponadto niejeden wielmoża stra-
cił pokaźną sumę w wyniku nie do końca rzetelnych procesów 
podatkowych242. Właśnie wśród arystokratów ściganych przez 
kamerę królewską wysokimi wyrokami Bocskay znalazł pierw-
szych zwolenników. Później zaś, gdy Rudolf II samowolnie załą-
czył do uchwał sejmu artykuł wymierzony przeciwko tolerancji 
religijnej, łamiąc tym samym miejscowe prawo, do rebeliantów 
przyłączyła się większość magnatów protestanckich243. Zapewne 
ich wkład militarny nie był zbyt duży, ewidentnie dążyli do szyb-
kiego pojednania z cesarzem244. Niemniej wystarczyło, że wielcy 
panowie feudalni nie stworzyli wraz z cesarzem i episkopatem 
wspólnego frontu przeciwko buntownikom.

A do tego właśnie doszło w Polsce. Na zjazdach w Stężycy, 
Lublinie i Sandomierzu, zwołanych wbrew woli Zygmunta III, 
pojawiło się wprawdzie kilku senatorów, większość z nich jed-
nak przybyła w nadziei na stłumienie nastrojów opozycyjnych245. 
Żaden z nich nie podpisał protestu przeciwko sejmowi w 1606 r., 
a gdy na zjeździe w Lublinie zaczęto mówić o rokoszu, senato-
rowie (z wyjątkiem jednego protestanta) opuścili zgromadzenie. 
Artykuły uchwalone pod Sandomierzem podpisało jedynie pięciu 
członków rady królewskiej: pomijając Zebrzydowskiego, byli to 
wyłącznie dysydenci246. Pozostali senatorowie niemal jednogło-
śnie zapewnili króla o swojej wierności, a wielu z nich stanęło 
u jego boku: 30 do połowy września 1606 r., a ponad 10 niedługo 
potem247. Z nietypową dla Polski jednomyślnością senat poparł 
króla, co sprawiło, że rokosz musiał stawić czoła miażdżącej 
przewadze militarnej.

242 Na temat procesów o wykroczenia fi skalne na Węgrzech zob. L. Nagy, A Boc-
skai szabadságharc katonai története..., s. 37 n.

243 O udziale magnatów węgierskich w powstaniu zob. tamże, s. 100–103; 
G. Lencz, Der Aufstand…, s. 111 n.

244 G. Lencz, Der Aufstand..., s. 126, 161.
245 O udziale magnatów w zjazdach szlacheckich w 1606 r. zob. W. Sobieski, 

Pamiętny sejm…, s. 154–168; J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 112–114, 
183, 185, 216.

246 J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 151, 265, 284 n.; A. Strzelecki, 
Udział i rola różnowierstwa…, s. 127 n., 149.

247 O wsparciu udzielonym królowi przez większość senatorów zob. J. Maciszew-
ski, Wojna domowa..., t. 1, s. 216, 344.
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Odzwierciedla to nową formę porządku stanowego, która 
zaczęła wykształcać się jeszcze przed objęciem tronu przez Zyg-
munta III, a w osiemnastym roku jego panowania była już dobrze 
rozwinięta. Od dłuższego czasu w interesie magnatów leżało 
utrzymywanie jak najściślejszych relacji z tronem, pozwalają-
cych im osłabić pozycję szlachty i zwiększyć własne wpływy. Do 
1572 r. nie było to łatwe, ponieważ Zygmunt August utrzymywał 
przyjacielskie kontakty jedynie z wybranymi magnatami, a poza 
tym miał odmienne cele polityczne: executio bonorum regalium, 
szczególnie dotkliwe właśnie dla magnatów, oraz unię, która 
nie podobała się większości litewskich i pruskich wielmożów. 
Za panowania Batorego nie doszło do tego rodzaju niepokoją-
cych reform i stosunki między monarchą a najznamienitszymi 
rodami były generalnie poprawne. Władca zajmował się jednak 
nieustannie sprawami wojskowymi, w związku z czym nie był 
w stanie zaangażować się bardziej w sprawy wewnętrzne. Pewną 
rezerwę wśród magnatów mogła też wywołać ścisła współpraca 
króla z Zamoyskim, który budził niechęć niejednego wielmoży, 
m.in. dlatego że opierał się głównie na poparciu szlachty.

Najistotniejsze zmiany zaszły w pierwszych latach panowania 
Zygmunta III. Po pierwsze, po stłumieniu habsburskiej ingeren-
cji w kraju zapanował spokój. Poza tym napięcia, pojawiające się 
w relacjach króla i wielkiego kanclerza, uświadomiły zarówno 
Zygmuntowi III, jak i magnatom, że sojusz będzie korzystny dla 
obu stron. Wzajemne zbliżenie okazało się tym łatwiejsze, że 
król szukał kontaktu z praskim dworem cesarskim, a przecież 
większość magnatów od lat sympatyzowała z Habsburgami.

Zygmunt III starał się przyspieszyć ów rozwój wydarzeń, 
wynikający z układu politycznej, odpowiednią polityką perso-
nalną. Do najistotniejszych przywilejów króla należała obsada 
wyższych urzędów. Zwłaszcza zagraniczni obserwatorzy często 
zwracali uwagę, że władca może dzięki temu zgromadzić spory 
zastęp oddanych zwolenników. Zygmunt III, który obawiał się 
politycznej izolacji w wyniku konfl iktu z Zamoyskim, chętnie 
korzystał z tego przywileju: podobnie jak czyniła to wcześniej 
królowa Bona, a Henryk Walezy przynajmniej usiłował. Było to 
dla magnatów dodatkową zachętą do dbania o stosunki z kró-
lem. Tylko to bowiem dawało widoki na prestiżowe i dochodowe 
stanowiska.
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Najwyraźniej zamiary Zygmunta III widać tam, gdzie zna-
czenie miały zarówno kwestie polityczne, jak i wyznaniowe. Już 
w 1588 r. nuncjusz Hannibal z Kapui zwrócił się do niego z żar-
liwą prośbą o spełnienie dawnego życzenia Kurii Rzymskiej, 
która chciałaby, by polscy królowie nie przyznawali urzędów 
protestantom248. Początkowo jednak młody król dał posłuch opi-
niom Zamoyskiego, który radził mu zabiegać o przychylność 
dysydentów. Przedstawiciele Rzymu mieli więc jeszcze przez 
jakiś czas powody do skarg na niezdecydowanie władcy, który 
niewiele czyni dla wypełnienia swych obietnic. W latach 1588–
–1589 katolicy stanowili zaledwie jedną trzecią nowo mianowa-
nych senatorów, w 1590 r. była ich już połowa.

Natomiast w 1591 r., gdy wpływ Zamoyskiego na króla 
wyraźnie osłabł, do rady królewskiej weszło sześciu katolików 
i zaledwie czterech niekatolików249. Jeszcze w 1592 r. papież 
czuł się zaniepokojony250. Już wkrótce jednak nadeszło z Polski 
zapewnienie, że w sprawie obsadzania urzędów Kościół może 
na Zygmuncie III polegać. W 1593 r. Piotr Skarga miał powody 
do radości, ponieważ – po śmierci Stanisława Górki – w senacie 
zasiadał już tylko jeden protestant251. Jego triumf był wprawdzie 
przedwczesny (nawet jeśli uwzględnić tylko Polaków, a pominąć 
Litwinów), niemniej prawdą jest, że gorliwi protestanci w rodzaju 
wojewody rawskiego Stanisława Gostomskiego i kasztelana 
wieluńskiego Andrzeja Męcińskiego stali się wśród senatorów 
wyjątkami.

Na Litwie sytuacja wyglądała inaczej, bo dotąd nie było tu 
zbyt wielu możnych rodów katolickich i pomijanie protestanckich 
wielmożów przy nadaniach urzędów wydawało się ryzykowne. 

248 Listy Annibala z Kapui […] o bezkrólewiu po Stefanie Batorym i pierwszych 
latach panowania Zygmunta IIIgo do wyjścia Arcyxięcia Maxymiliana z niewoli, wyd. 
A. Przezdziecki, Warszawa 1852, nr 3 (8 VI 1588).

249 Zob. E. Barwiński, Zygmunt III i dyssydenci, „Reformacja w Polsce” 1, 1921, 
s. 51–57.

250 Klemens VIII do Zygmunta III Wazy, 1 II 1592, w: Vetera Motumenta Polo-
niae…, t. 3, s. 208 n.

251 Echa polityki rozdawniczej Zygmunta III zob. relacja nuncjusza Germani-
cusa Malaspiny, 6 II 1593, w: K. Lewicki, Książę Konstanty Ostrogski a Unja Brze-
ska 1596 r., Lwów 1933 (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 2/11/1), 
s. 30; relacja Paulo Mucante, 1596, w: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej 
Polsce, t. 2, Lipsk 1838, s. 124; Diariusz Skargi cyt. w: J. Wielewicki, Dziennik..., 
s. 167.
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Jednak nawet tu dążenie króla do obsadzenia rady królewskiej 
katolikami przyniosło pewne efekty. Ogólnie biorąc w pierwszym 
dziesięcioleciu panowania Zygmunta III około jednej szóstej 
znaczniejszych stanowisk w polsko-litewskim senacie zajmowali 
dysydenci252. Polityka nominacji uprawiana przez władcę bez 
wątpienia przyspieszyła toczący się już od dawna proces reka-
tolicyzacji warstwy magnackiej. Wiele rodów, chcąc zachować 
dotychczasową pozycję społeczną, musiało odstąpić od dyskry-
minowanej religii protestanckiej253.

Jest więc zrozumiałe, że hasła opozycji, wiedzionej przez 
Zamoyskiego, spotkały się z niewielkim odzewem w najwyż-
szych warstwach społeczeństwa. Ścisłe kontakty króla z dworem 
cesarskim wielu magnatom odpowiadały, a dla innych nie były 
przeszkodą. Nielicznym leżało na sercu dobro dysydentów, więk-
szość stała przecież po stronie Kościoła katolickiego. Dlatego też 
wśród 150 najwyższych dostojników w państwie kanclerz znalazł 
zaledwie 30 zwolenników. Z nielicznymi wyjątkami byli to ludzie 
spoza grupy osób najbardziej wpływowych254. 

W 1605 r. stało się jasne, że większość senatorów popiera 
władcę i że nie tylko biskupi, ale i wielu świeckich członków 
rady królewskiej opowiada się za surowym traktowaniem 

252 O liczbie senatorów-dysydentów za panowania Zygmunta III zob. H. Mer-
czyng, Zbory..., s. 19. W protestanckim synodzie generalnym w Toruniu (1595) 
udział wzięli wojewodowie Andrzej Leszczyński (brzesko-kujawski), Jan Abra-
mowicz (miński) oraz były wojewoda i aktualny reprezentant krakowski w trybu-
nale koronnym Stanisław Szafraniec; spośród niższych rangą senatorów zjawił się 
kasztelan bydgoski Adam Baliński. Dwóch wojewodów przysłało reprezentantów: 
dyzunita Konstanty Ostrogski (woj. kijowski) oraz kalwinista Stanisław Gostomski 
(woj. rawski), zob. Acta conventuum…, s. 59–64. [Na temat polityki Zygmunta III 
nominacji na urzędy zob. K. Chłapowski, Elita senatorsko-dygnitarska za czasów 
Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996, s. 40–41; W. Sokołowski, Politycy 
schyłku złotego wieku..., s. 140–141 – przyp. red.].

253 Zazwyczaj przecenia się znaczenie polityki rozdawniczej Zygmunta III 
w podsumowaniach powstałych w kolejnym pokoleniu. Nuncjusz Cosimo de Tor-
res stwierdził w 1622 r., że to dzięki tej polityce w Polsce jest obecnie dużo więcej 
katolików niż protestantów. Poseł angielski Thomas Roe stwierdził w 1629 r., że to 
troska o urzędy i dochody – czyli honory i żołądek – sprawiła, że liczba protestan-
tów tak bardzo spadła za panowania Zygmunta III: najpierw stanowili większość 
w radzie królewskiej, a potem zostało ich dwóch, z kolei wśród szlachty z wyraźnej 
większości została mała grupka; zob. Relacye nuncyuszów..., t. 2, s. 139 n.; J. Tazbir, 
Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku. Oddziaływanie walki klasowej 
na wsi polskiej na kształtowanie się ideologii szlachty w okresie reformacji, Wrocław 
1953 (Studia Staropolskie, 2), s. 122.

254 A. Sokołowski, Przed rokoszem…, s. 144.
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protestantów255. Tuż przez zjazdem w Lublinie Zygmunt III 
zatwierdził dobrze przemyślane nominacje, które pozwoliły 
powiększyć grono popierających go wielmożów256.

Przywilej obsadzania urzędów król umiał też zręcznie wyko-
rzystać dla zapewnienia sobie poparcia episkopatu. Dzięki temu 
w momencie kryzysu większość biskupów była nie tylko sojuszni-
kami władcy w konfl ikcie z dysydentami, ale również gorliwymi 
pomocnikami w realizacji wszystkich jego celów politycznych. 
Biskup przemyski Maciej Pstrokoński, który w 1605 r. został 
podkanclerzym, stał się wraz z marszałkiem wielkim koronnym 
Zygmuntem Myszkowskim fi larem stronnictwa królewskiego. 
W sytuacji zagrożenia po zerwaniu sejmu w 1606 r. król próbo-
wał zapewnić sobie przychylność również tych hierarchów, którzy 
dotychczas raczej trzymali się na dystans. Udało się wówczas 
przezwyciężyć osobiste niesnaski, które osłabiały stronnictwo 
królewskie, tak że w momencie wybuchu rokoszu było ono sil-
niejsze niż kiedykolwiek wcześniej257.

Co opozycja mogła przeciwstawić zwartemu frontowi rojali-
stów? Spośród nielicznych senatorów, którzy stanęli po stronie 
Zamoyskiego, ostatecznie w obozie opozycji pozostał jeden: 
wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski, a jego postawę 
należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście bardzo bli-
skich relacji z kanclerzem wielkim koronnym. Inny senator, 
o którego opozycja zabiegała, to Stanisław Żółkiewski, a zatem, 
podobnie jak Zebrzydowski, gorliwy katolik i sympatyk jezu-
itów. Zgadzał się on z antyaustriackim programem Zamoyskiego 
i jeszcze w 1605 r. krytykował w tym duchu Zygmunta III, jednak 
w 1606 r. przeszedł na stronę króla i walnie przyczynił się do stłu-
mienia rokoszu258. Ostatecznie do konfederatów przyłączyło się 

255 A. Strzelecki, Sejm z roku 1605…, s. 18–22. O magnatach popierających 
Zygmunta III zob. też: K. Kozłowski, Przed rokoszem…, s. 275 n.; J. Maciszewski, 
Wojna domowa..., t. 1, s. 93 n.

256 J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 128 n. 
257 Tamże, s. 125–127.
258 O hetmanie polnym koronnym Stanisławie Żółkiewskim zob. A. Prochaska, 

Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927; W. Dobrowolska, Książęta Zbarascy 
w walce z Hetmanem Żółkiewskim, Kraków 1930 (Prace Krakowskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Historycznego, 4). [Por. popularnonaukowe biografi e het-
mana: L. Podhorodecki, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 2011; J. Besala, 
Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988 – przyp. red.].
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kilku protestanckich senatorów z Litwy oraz samotny kalwinista 
z Mazowsza – wojewoda rawski Zygmunt Grudziński.

W obozie opozycyjnym znalazło się więc niewielu senatorów. 
Trafi ła tu za to grupa szlachciców magnackiego pochodzenia, 
których ojcowie zasiadali w senacie, jednak im samym nie było 
dane dostąpić tego zaszczytu, ponieważ dochowali wierności 
wierze protestanckiej. Ta właśnie grupa, która ucierpiała wsku-
tek polityki rozdawniczej Zygmunta III i której status społeczny 
był zagrożony, stanowiła motor rokoszu. Ponieważ senat stał się 
dla tych magnackich potomków niedostępny, zostali posłami. 
Mówcy, którzy na sejmie w 1606 r. wystąpili jako rzecznicy opo-
zycji, zaliczali się do grona pominiętych i wydziedziczonych259.

Szczególnie istotną rolę odegrało dwu z nich: Janusz Radzi-
wiłł, który bodajże wyłącznie przez wzgląd na katolików nie 
został przywódcą rokoszu, oraz jego współwyznawca, Stanisław 
Stadnicki z Rusi Czerwonej, zwany Diabłem z Łańcuta – nie-
okiełznany rębajło i awanturnik, który jako pierwszy wysunął 
radykalne żądanie detronizacji króla. W odróżnieniu od pozosta-
łych przywódców opozycji obaj szybko pojęli, że rokosz potrze-
buje silnego i sprawnego wojska. Jesienią 1606 r. Stadnicki jako 
jedyny dysponował gotowymi do walki żołnierzami, a w 1607 r. to 
wojska pod dowództwem Radziwiłła, przybyłe z Litwy, stawiały 
najzacieklejszy opór260.

Brak poparcia magnatów – poza nielicznymi wyjątkami – 
sprawił, że polski bunt miał zupełnie inny charakter niż węgier-
ski. W obu krajach gniew opozycji zwrócił się najpierw przeciwko 
„złym doradcom”, czyli najbliższym królowi dostojnikom duchow-
nym i świeckim, a także, mniej lub bardziej otwarcie, przeciwko 
samemu władcy. Jednak w sytuacji, gdy coraz więcej magnatów 
dystansowało się od opozycji, rokosz – mimo pojednawczych 

259 O grupie protestanckich opozycjonistów na sejmie w 1606 r. zob. W. Sobieski, 
Pamiętny sejm…, s. 58–67. [Opis walki na sejmie 1606 r. i tej sytuacji z punktu widze-
nia stronnictwa Zamoyskiego zob. V. Urbaniak, Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Stu-
dium dekompozycji ugrupowania politycznego, Warszawa 1995, s. 22–35 – przyp. red.].

260 O Stanisławie „Diable” Stadnickim zob. J. Maciszewski, Wojna domowa..., 
t. 1 (wg indeksu); W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierw-
szej połowie XVII wieku, t. 1–2, Lwów 1904 (wg indeksu). O Januszu Radziwille 
zob. wyżej, s. 194–196. [Zob. też J. Byliński, Stadnicki Stanisław, w: Polski słownik 
biografi czny (dalej: PSB), t. 41, Warszawa 2002, s. 425–432; T. Wasilewski, Radziwiłł 
Janusz, herbu Trąby, w: PSB, t. 30, Wrocław 1987, s. 202–208; H. Wisner, Litwa 
wobec Rokoszu, „Kwartalnik Historyczny” 79, 1972, s. 278–299 – przyp. red.].
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działań Zebrzydowskiego – zaczął zamieniać się w bunt szlachty 
przeciwko tym wszystkim, którzy przewyższali ją pod względem 
społecznym: królowi, biskupom i magnatom. Przedsięwzię-
cie to zakończyło się porażką z dwu przyczyn: po pierwsze, 
z powodu przewagi stronnictwa królewskiego, dysponującego 
większą władzą, po drugie zaś dlatego, że nie zdołano skutecznie 
osłabić autorytetu króla w oczach szerokich mas szlacheckich. 
Spróbujmy omówić łącznie aspekt praktyczny i ideologiczny.

Panowanie króla Zygmunta III Wazy, który – choć nie zawsze 
to przyznawano – był głównym celem ataków opozycji, dostar-
czyło wiele powodów do niezadowolenia, a przeciwnik władcy, 
Jan Zamoyski, potrafi ł ubrać krytykę w chwytliwe sformułowania. 
Jednak jeden z najcięższych zarzutów, że król zaniedbuje Polskę 
z powodu walki o sukcesję szwedzką szybko stracił sens, ponieważ 
Zygmunt III przegrał rywalizację w Szwecji. Być może spodzie-
wano się, że król planuje odzyskanie tronu szwedzkiego z polską 
pomocą. Było to jednak tylko przypuszczenie, trudne do wyko-
rzystania politycznie. Najbardziej kompromitujący epizod przy-
bladł już w pamięci Polaków, którzy zapominali powoli, że Zyg-
munt III i jego ojciec chcieli oddać polską koronę Habsburgowi, 
by zyskać swobodę działania w Szwecji. Zebrzydowski najpierw 
długo zapowiadał, że wkrótce ujawni pewną mroczną tajemnicę, 
a gdy ostatecznie okazało się, że ma do opowiedzenia niewiele 
więcej niż tę starą historię, nie zyskał zbyt wielkiego posłuchu.

Wiele hałasu wywołały bliskie kontakty króla z Habsbur-
gami, a drugie małżeństwo Zygmunta III stało się użytecznym 
narzędziem dla opozycji. Niechęć wobec Habsburgów była bliska 
sercu wielu Polaków, jednak dopiero przystąpienie Zygmunta III 
do projektowanej przez cesarza ligi antytureckiej uznaliby za 
poważny błąd polityki zagranicznej. Być może król brał ten krok 
pod uwagę, ale póki tego faktycznie nie uczynił, dobre stosunki 
z Austrią były dla Polski raczej zaletą niż problemem.

Pozostawał jeszcze zarzut, że Zygmunt III dąży do domi-
nium absolutum. Tego samego hasła używali Węgrzy przeciwko 
cesarzowi, mogąc przytoczyć wiele przykładów na poparcie swo-
jego oskarżenia261. W czasie trwania konfl iktu Rudolf II jeszcze

261 O zarzutach Węgrów na temat panowania Habsburgów zob. L. Nagy, 
A Bocskai szabadságharc katonai története…, s. 28–54. O ideologii powstania zob. 
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wzmocnił zarzuty opozycji, ingerując w pracę węgierskiego 
sejmu. Jaki jednak dowód mógł poprzeć oskarżenia formuło-
wane przeciwko polskiemu królowi? Przede wszystkim fakt, 
że Zygmunt III chciał uwolnić się od nacisków wywieranych 
na niego przez posłów, mających prawo do współdecydowania 
o podatkach. W tym celu chciał przeprowadzić reformę sejmu, 
w której istotne miejsce przypadałoby uchwaleniu pogłównego, 
pozwalającego na pokrycie podstawowych wydatków. Ozna-
czałoby to w istocie ograniczenie przywilejów szlachty. Jednak 
trudno byłoby przekonać ogół szlachty, że zwiększenie liczebno-
ści stałej armii, które było celem reformy projektowanej przez 
Zygmunta III, ma być środkiem do zwiększenia władzy króla. 
Od pokoleń bowiem naród zdawał sobie sprawę ze zbyt małej 
siły militarnej Polski i Litwy. Można dodać, że król nie podjął 
żadnych konkretnych działań prowadzących do stworzenia apa-
ratu urzędniczego niezbędnego do zbudowania władzy absolut-
nej. W Rzeczypospolitej nie było więc podstaw do skarg, jakie 
zgłaszano na Węgrzech przeciwko sądowi kamery oraz radzie 
nadwornej (Hofrat) i dworskiej radzie wojennej (Kriegsrat). Także 
zarzut, że kraj jest rządzony przez zagranicznych popleczników 
króla był bezzasadny.

Natomiast niewątpliwie jezuici również w Polsce realizowali 
swój ogólnoeuropejski program i można było przedstawiać ich 
działania jako dążenie do umocnienia pozycji króla. Silny, suwe-
renny władca, który nie musiałby brać pod uwagę opinii stanów, 
wydawał im się najlepszą podporą Kościoła i zakonu. Ponieważ 
jezuici utrzymywali najściślejsze kontakty z Zygmuntem III, 
a nawet wywierali duży wpływ na cały dwór, opozycji z łatwością 
przyszło odmalowanie obrazu absolutystycznego spisku. Tyle że 
akurat w okresie największego kryzysu Zygmunt  III, mówiąc 
o podziale władzy w państwie, nie posługiwał się argumen-
tami jezuitów, ale starał się wykazać, że we wszystkich swoich 

F. Eckhart, Bocskay és híveinek közjogi felfogása, w: Emlékkönyv Károlyi Arpád, 
Budapest 1933, s. 133–141: Węgrzy powoływali się nie na teorie monarchoma-
chów, ale na zakorzenione w ich własnej tradycji ustrojowej prawo do sprzeciwu. 
O wpływach francuskich na polską literaturę konfederacką, których nie powinno 
się przeceniać, zob. C. Chowaniec, Poglądy polityczne rokoszan 1606–1607 wobec 
doktryn monarchomachów francuskich, „Reformacja w Polsce” 3, 1924, s. 256–266. 
Także w Polsce śmiałe, nowoczesne koncepcje nie były potrzebne, ponieważ prawa 
szlachty uważano za wystarczające.
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działaniach respektuje zasady ustrojowe. Podkreślał, że to jego 
przeciwnicy działają bezprawnie, zwołując zgromadzenia, które 
umniejszają autorytet sejmu262.

Król walczył z zarzutem o skłonności absolutystyczne nie 
tylko słownymi deklaracjami, ale przede wszystkim roztropno-
ścią i umiarem, które wykazał w czasie kryzysu. Uniknął błędu 
często popełnianego przez obrońców istniejącego porządku, nie 
uległ bowiem panice i nie sięgnął po środki przymusu263. Roze-
grał tę partię rozważnie i zaszachował przeciwnika. Zupełnie 
zrezygnował z zemsty. Być może pokazał w pierwszych latach 
swego panowania wiele słabych punktów i zapewne aż do końca 
życia jego stosunki z poddanymi dalekie były od serdeczności, 
ale w godzinie próby udowodnił, że potrafi  sprostać swojej roli264. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, nietrudno zrozumieć, dla-
czego radykalni przedstawiciele stronnictwa opozycyjnego, kry-
tykujący króla, a nawet domagający się jego detronizacji, nie 
zdołali przekonać szerokich mas szlacheckich. Początkowo nie 
zdobyli większości nawet w stronnictwie opozycyjnym. Wymó-
wienie posłuszeństwa królowi dokonało się dopiero 24 czerwca 
1607 r., czyli w drugiej fazie rokoszu, kiedy to w konfederacji 
pozostali już sami radykałowie. Prawdopodobnie krytyka monar-
chy nawet zaszkodziła rokoszowi, ponieważ uraziła uczucia wier-
nych królowi szerokich mas szlacheckich. W przeciwieństwie 
do sytuacji sprzed 40 lat, tym razem szlachta nie wystąpiła jako 
jednomyślna grupa.

W gruncie rzeczy zarzut o dominium absolutum, adekwat-
nie używany przez opozycję węgierską, w Polsce był mocno 
wymuszony. Posługiwano się nim, ponieważ środowiska biorące 
udział w rokoszu nie zdawały sobie jeszcze sprawy z prawdzi-
wej natury problemu na tyle jasno, by móc sformułować chwy-
tliwe hasła. Z kolei dysydenci, którym najbardziej doskwierała 
sytuacja w kraju, nie mogli liczyć na poparcie przeważnie kato-
lickiego środowiska dla opozycji zbudowanej na postulatach 

262 O krytyce Zygmunta III wymierzonej w zjazdy szlacheckie zob. J. Maciszew-
ski, Wojna domowa..., t. 1, s. 133.

263 Tamże, zwł. s. 135, 211. O obronie Zygmunta III na sejmie w 1606 r. zob. 
W. Sobieski, Pamiętny sejm…, s. 118–122.

264 Przewartościowanie niedocenianego w polskiej historiografi i panowania Zyg-
munta III Wazy postulował W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej…, t. 1, s. 282.
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wyznaniowych. Magnaci i biskupi byli w większym stopniu niż 
król podporami systemu, który wywoływał również niezadowo-
lenie wielu szlachciców katolickich. Główny zarzut przeciwko 
Zygmuntowi  III dotyczył przecież tego, że król zawarł z nimi 
sojusz. Podkreślano, że gdyby się od nich zdystansował, szlachta 
chętnie by za nim poszła265. Na zjeździe w Lublinie stało się jasne, 
że w 1606 r. rozpoczęła się kolejna faza konfl iktu między szlachtą 
a magnatami, który uspokoił się na pewien czas po burzliwym 
okresie ruchu egzekucyjnego. 

Tym razem jednak przeciwnik był znacznie silniejszy. Rokosz 
miał przeciwko sobie także króla Zygmunta III Wazę, podczas 
gdy Zygmunt August w istotnych punktach zgadzał się ze sta-
nowiskiem szlachty. Po drugie, doszło do przeobrażeń o fun-
damentalnym znaczeniu dla dalszych dziejów Rzeczypospolitej 
szlacheckiej, które nie zostały jak dotąd dostatecznie zbadane 
i dlatego mogę je przedstawić jedynie w zarysie266.

Unia z Litwą, a także przyłączenie Wołynia i Ukrainy do 
Korony sprawiły, że niektórzy magnaci posiadający ogromne 
dobra na wschodzie zdobyli sobie wpływy również na zachodzie. 
Na przykład Jan Karol Chodkiewicz i Janusz Ostrogski (który 
przeszedł z prawosławia na katolicyzm) nabyli majątki w Mało-
polsce, a Ostrogski został nawet kasztelanem krakowskim, czyli 
pierwszym świeckim senatorem Rzeczypospolitej. Z drugiej 
strony pnące się w górę rody polskie, jak Koniecpolscy, Lubomir-
scy i Zamoyscy, dzięki kupnie ogromnych latyfundiów na Ukra-
inie zyskały potęgę, która byłaby dla nich niedostępna w samej 
Koronie. Zygmunt III obsypywał oddanych sobie magnatów sta-
rostwami w stopniu dotąd niespotykanym, co również sprzyjało 
formowaniu się wielkich władztw. Podjęły one rywalizację z fol-
warkami średniej szlachty i wyszły z niej zwycięsko. Awans szer-
szej warstwy szlacheckiej, zjawisko charakterystyczne dla panowa-
nia dwu ostatnich Jagiellonów, wyhamował pod koniec stulecia. 

265 O pragnieniu konfederatów, by król przeszedł na ich stronę, zob. J. Maci-
szewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 198–202. Demokratycznie nastrojony rojalista 
Feliks Krzyski podkreślał, że to nie władca, ale magnaci są wrogami ludu; tamże, 
s. 138–142.

266 O oligarchicznych przemianach w Polsce, począwszy od końca XVI w., zob. 
tamże, s. 55–62. Opis tego okresu z punktu widzenia historii gospodarczej 
zob.  M. Hroch, J. Petráň, K charakteristice krize feudalismu v XVI–XVII stoleti, 
„Československý časopis historický” 12, 1964, s. 347–362. 
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Przeobrażenia społeczne znalazły odzwierciedlenie w struktu-
rach politycznych Rzeczypospolitej. Na sejmie walnym reprezen-
tującym oba narody senatorowie z Litwy byli większym wsparciem 
dla polskich członków rady królewskiej niż (ogólnie biorąc słabi) 
posłowie-bojarzy dla polskich kolegów. Ponieważ zaś szlachta za 
panowania Zygmunta III nie stanowiła już na tyle zwartej grupy, 
by mogła wypracować nowy program kolejnych wielkich reform, 
wielu szlachciców przestało interesować się obradami sejmu. Na 
pierwszy plan życia politycznego wysunęły się sejmiki. Jednak 
magnaci stopniowo przejęli kontrolę i nad tym refugium szlachty. 
Na sejmikach bowiem, gdzie obradowano w węższych ramach 
województwa, a nie w podziale na izby, magnatom łatwiej było 
narzucić szlachcie swoją wolę. Jeśli zaś nie chcieli działać sami, 
wystarczyło, że uruchomili swoją klientelę, złożoną ze szlachty 
zależnej od nich ekonomicznie.

Te oligarchiczne stosunki zlikwidowały władzę ogółu szlachty, 
nie naruszając przy tym tradycyjnych form ustrojowych. Zdążyły 
się już na tyle utrwalić, że nie dało się ich obalić jednorazowym 
wysiłkiem szlachty. Ponadto szanse rokoszu zmniejszyła jeszcze 
nieumiejętność stworzenia zwartego i spójnego programu osła-
bienia władzy magnatów. Konfederacji zabrakło dalekowzrocz-
ności, a jej uczestnicy dopiero stopniowo uświadamiali sobie 
swoje cele. Co charakterystyczne – a zarazem zadziwiające – nie 
podjęto wówczas postulatów ruchu egzekucyjnego267. Rozliczenie 
się z benefi cjentami dóbr królewskich i poprawienie dawnych 
procedur, które w tak wielu przypadkach okazały się niesku-
teczne, mogłoby przynieść szlachcie jeszcze większy pożytek niż 
kilkadziesiąt lat wcześniej.

W decydującej kwestii obsady urzędów nie przyjęła się opinia 
radykałów, chcących, by nadawanie wszystkich godności w pań-
stwie odbywało się nie jak dotychczas na zasadzie wyłącznej 
decyzji króla, ale przez wybór dokonany w gremiach wyłonionych 
spośród szlachty. Pozostał więc w gruncie rzeczy jeden istotny 
postulat, zgłaszany przez dysydentów: wyznanie nie może mieć 
wpływu na nadania urzędów, godności i apanaży. Wszystkie 
wysiłki zmierzające do przywrócenia izbie poselskiej jej dawnego 

267 Na temat executio bonorum regalium i rokoszu zob. J. Maciszewski, Wojna 
domowa..., t. 1, s. 300 n.
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znaczenia spełzły na niczym. Najkonkretniejszy okazał się w tym 
kontekście postulat, by starostowie i dworzanie nie mogli być 
posłami oraz artykuł spisany pod Sandomierzem, w którym 
żądano, aby następny sejm wyłonił w tajnym głosowaniu i przy 
zachowaniu parytetu komisję złożoną z posłów i senatorów dla 
karania wykroczeń przeciwko tej regule (czyli głównie poplecz-
ników dworu)268. 

Bardziej sprecyzowane wyobrażenia konfederaci mieli na 
temat sposobu postępowania z duchowieństwem, które, podob-
nie jak magnaci, wydatnie poprawiło swoją pozycję ekonomiczną 
i polityczną. Żądano m.in., by Kościół do momentu wypraco-
wania międzystanowego porozumienia zrezygnował z prawa do 
danin przypadających mu przed 1578 r., a także uczestniczył 
w fi nansowaniu wojska na równi ze szlachtą.

Wielu przeciwników mieli w stronnictwie opozycyjnym 
 jezuici269. Jeden z artykułów sandomierskich zarzucał im – nie 
bez podstaw – że mieszają się w sprawy świeckie, propagują domi-
nium absolutum i są głównymi winowajcami napaści na kościoły 
protestanckie w miastach. Z tego też względu żądano, by liczbę 
kolegiów jezuickich ograniczyć do ośmiu oraz by grupa cudzo-
ziemskich zakonników w ciągu 12 tygodni opuściła granice Rze-
czypospolitej. Brzmiało to i tak łagodnie w porównaniu do projek-
tów pojawiających się w niektórych pismach ulotnych czy nawet 
urzeczywistnianych już w innych krajach. W 1594 r. po zamachu 
na Henryka IV zakon jezuitów musiał opuścić Francję, a z Wene-
cji wygnano ich w 1606 r. – dokładnie w roku polskiego rokoszu.

Ogólnie biorąc, artykuły antyklerykalne były na tyle umiarko-
wane, że miały szansę na poparcie nawet szerokich mas katolic-
kich. Zwłaszcza że jezuici budzili dezaprobatę nie tylko u dysy-
dentów. Duchowieństwo zdołało jednak wszystkie niewygodne 

268 O postulatach politycznych konfederatów zob. tamże, s. 298–301, 303.
269 O jezuitach na przełomie XVI i XVII w. zob. W. Sobieski, Rola Jezuitów 

w dziejach Rz[eczy]po[spo]litej polskiej (kilka zastrzeżeń), w: tenże, Szkice historyczne, 
Warszawa 1904, s. 107–183 (jest to krytyka apologetycznego przedstawienia: S. Załę-
ski, Jezuici w Polsce, cz. 1–5, Lwów 1900–1906, tu cz. 1, t. 2); L. Janowski, Politi-
českaja dějatel’nost’ Petra Skargi, Kyjiw 1907; C. Lechicki, Mecenat…, s. 102–131. 
[Zob. też Literatura antyjezuicka w Polsce: 1578–1625. Antologia, oprac. J. Tazbir, 
Warszawa 1963; S. Obirek, Jezuici na dworach Batorego i Wazów: 1580–1668. Wpływ 
kapelanów dworskich i wychowawców książąt na postawy panujących i politykę pań-
stwa, Warszawa 1996 – przyp. red.].
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dla siebie postulaty przedstawić jako napaść kacerzy na jedyną 
prawdziwą wiarę, rozgłaszając, że kto da im posłuch, będzie 
zdrajcą Kościoła. Po zerwanym sejmie w 1606 r. nuncjusz wezwał 
wiernych katolików do Warszawy, na co zareagowała zwłaszcza 
szlachta z najbliższej okolicy, która niemal bez wyjątków pozo-
stała przy starym Kościele. Odprawiono czterdziestogodzinne 
nabożeństwo przebłagalne, przez miasto przeszły też procesje270. 
Intensywna katolicka propaganda przyczyniła się do tego, że ruch 
opozycyjny w ogóle nie dotarł na Ruś Czerwoną, gdzie reformacja 
się nie rozwinęła, natomiast na arcykatolickim Mazowszu i w Wiel-
kopolsce, gdzie była katolicka większość, został szybko stłumiony.

Konfederaci zwrócili się więc przeciwko porządkowi spo-
łecznemu i politycznemu, który, choć miał widoczne usterki, to 
jednak był głęboko zakorzeniony. Trudności, jakich doświad-
czali konfederaci przy formułowaniu przekonującego programu, 
pokazują, że nawet na papierze nie udało się zastąpić istnieją-
cego porządku przez inny, lepszy. W chwili próby król, ducho-
wieństwo i magnaci stworzyli wspólny front, a ich wpływy i auto-
rytet wystarczyły, żeby zatrzymać po swojej stronie większą część 
szlachty. Nawet wśród posłów na sejmie w 1606 r. opozycjoni-
ści stanowili mniejszość, a im dłużej rokosz trwał, tym bardziej 
malało poparcie szlachty. Przy tak niefortunnym układzie sił 
należało, działając energicznie i w sposób przemyślany, osaczyć 
silniejszego przeciwnika. Tego jednak rokoszanie nie potrafi li. 
Chcąc wyjaśnić ich porażkę militarną, warto znowu sięgnąć po 
porównanie z Węgrami271.

Szlachta węgierska, licząca ogółem 6–7 tys. rodów, a zatem 
o wiele mniej niż szlachta polska, była około 1600 r. grupą nadal 
mocno zmilitaryzowaną, a to za sprawą nieustannego zagrożenia 
tureckiego. W związku z tym wezwanie, które po sejmie w 1604 
i 1605 r. rozległo się na Węgrzech, by każdy szlachcic przybył do 
Bocskaya z oddziałem konnym lub pieszym, trafi ło na podatny 
grunt. Do dyspozycji były też oddziały liczące po 2 tys. piechoty 
i 2 tys. konnicy, które każdy z komitatów musiał wystawić na 
wypadek wojny.

270 W. Sobieski, Pamiętny sejm…, s. 239.
271 Skład wojsk Bocskaya za: L. Nagy, A Bocskai szabadságharc katonai tör-

ténete…, s. 92–161.



364

Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607

Już wkrótce okazało się jednak, że szlachta bynajmniej nie 
przybywa tłumnie. Większość z nich, mimo niechęci do Habsbur-
gów i postanowień sejmu, bała się odwetu cesarza. Bocskayowi 
nie pozostało nic innego jak tylko cieszyć się, że przynajmniej 
zachowują neutralność. Oddziały wystawione przez komitaty nie 
były w stanie odegrać ważniejszej roli w operacjach militarnych. 
Mówiło się o nich, że pierwszy tydzień wytrzymują, a w drugim 
rozchodzą się do domów. Wszystko zależało więc od tego, czy 
uda się pozyskać inne wojsko, zdolne przetrwać dłuższą walkę 
nawet bez wypłaty regularnego żołdu, na który Bocskay nie mógł 
sobie pozwolić.

Takie wojsko się znalazło. Zaczątkiem siły militarnej powsta-
nia stały się prywatne oddziały Bocskaya liczące kilkaset żołnie-
rzy. Podobne udostępnili później także inni magnaci. Decydu-
jącym momentem stało się zaś przyłączenie się do powstania 
hajduków. Byli oni grupą powstałą w XVI w. i wywodzącą się ze 
zubożałej szlachty i zbiegłych chłopów. Mieszkali na pograniczu 
tureckim, prowadząc nieskrępowane życie żołnierzy i rabusiów. 
Część z nich wstąpiła na służbę królewską. Stefan Batory pró-
bował przywiązać hajduków do siebie, ale jego siedmiogrodzcy 
następcy tego zaniechali, oddając pole Habsburgom. Stosunki 
między hajdukami a szlachtą węgierską bywały napięte, ponieważ 
ta ostatnia usiłowała jakoś okiełznać uciążliwe bandy. Jednak po 
rozpoczęciu powstania hajducy odkryli w sobie węgierską duszę 
i stali się najwierniejszym wojskiem Bocskaya.

Jego armia liczyła pod koniec 1605 r. ponad 30 tys. żołnierzy, 
do czego przyczynił się również liczny udział chłopów, będących 
pod względem liczebności drugą po hajdukach grupą biorącą 
udział w powstaniu. Wysokie podatki i habsburska okupacja cią-
żyły węgierskim chłopom jeszcze bardziej niż szlachcie. Ponieważ 
zaś większość z nich przeszła na protestantyzm, byli, podobnie jak 
reszta społeczeństwa, rozgoryczeni postępami kontrreformacji.

Dodatkowo Bocskayowi udało się przeciągnąć na swoją stronę 
część oddziałów cesarskich stacjonujących na pograniczu, i to nie 
tylko tych zwolnionych ze służby w wyniku redukcji wojska, ale 
i około 5–8 tys. żołnierzy pełniących czynną służbę w pogra-
nicznych twierdzach. Doszły do tego jeszcze posiłki w postaci 
jednostek zmilitaryzowanych Szeklerów z Siedmiogrodu, a także 
rumuńskich i turecko-tatarskich oddziałów zaciężnych oraz 
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małych oddziałków wystawionych przez miasta. Ogółem Bocskay 
dysponował wojskiem liczącym około 60 tys. żołnierzy, z czego 
mniej więcej 35–40 tys. faktycznie wzięło udział w działaniach 
bojowych. Była to armia imponująca, nawet jeśli wziąć pod 
uwagę jak rozległe tereny objęło powstanie. Bocskay potrzebo-
wał tylu żołnierzy, aby móc choć pomyśleć o przeciwstawieniu 
się cesarskim generałom Barbianowi Belgiojoso i Giorgio (Geor-
gowi) Baście, mającym pod swoim dowództwem silne armie.

Rokoszowi Zebrzydowskiego wystarczyłoby wojsko o wiele 
mniejsze. Jednak konfederaci bardzo późno zaczęli zbierać 
oddziały. Długo mieli przecież nadzieję, że uda się nakłonić 
stronnictwo królewskie do ustępstw bez groźby użycia przemocy 
czy – co gorsza – faktycznej walki. Gdy ostatecznie zrozumieli, 
że zebranie wojsk jest konieczne, okazało się, że sytuacja jest 
po temu bardzo niesprzyjająca.

Szlachta polska odwykła już od wojskowego trybu życia i było 
ją jeszcze trudniej namówić do udziału w pospolitym ruszeniu 
niż szlachtę węgierską. Także zbiórka pieniędzy szła opornie. 
Szumne obietnice, jakie na zjeździe lubelskim składali przed-
stawiciele poszczególnych ziem, zostały spełnione jedynie w nie-
wielkim stopniu272. W 1607 r. decydująca faza rokoszu przypadła 
akurat na czas żniw i biedniejsza szlachta, do której kierowały 
się postulaty konfederatów, musiała pozostać w domu. Prywatne 
wojska liczące po około 1 tys. żołnierzy wystawili jedynie Mikołaj 
Zebrzydowski, Stanisław Stadnicki, Janusz Radziwiłł i Jan Feliks 
Herburt; pewną ich część stanowili Węgrzy, którzy pod koniec 
powstania opuścili armię Bocskaya. Jeśli chodzi o mieszczan, to 
rokoszan wsparły jedynie Gdańsk, Elbląg i Toruń – to jednak nie 
dziwi, bo nawet na Węgrzech ostrożne z natury miasta z dużym 
ociąganiem przyłączyły się do opozycji273. W innych ośrodkach 
Rzeczypospolitej mieszczaństwo pozostało w większości kato-
lickie i nie miało ochoty na przeciwstawianie się królowi, który 
był miastom politycznie bliższy niż szlachta. Chłopi w ogóle nie 
wchodzili w grę, ponieważ byli katoliccy i nie mieli najmniej-
szej ochoty bić się za szlacheckie powstanie potępiane przez 

272 O obietnicach przysłania pieniędzy i wojska dla rokoszu zob. wyżej, s. 131 n., 
154 n.; J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 193.

273 O subwencjach trzech dużych miast pruskich dla konfederatów zob. wyżej, 
s. 154.
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proboszcza z ambony jako kacerski występek. Poza tym sami 
konfederaci nie chcieli, aby chłopi pańszczyźniani porzucili pracę 
i wzięli do ręki broń.

Pozostały jeszcze oddziały z pogranicza oraz Kozacy, będący 
dosyć dokładnym odpowiednikiem hajduków. Pod Lublinem 
mogło się wydawać, że uda się pozyskać dla rokoszu stałe woj-
sko kwarciane oraz zaciąg zebrany na wojnę w Infl antach. Na 
zjazd przybył jeden z drobnych szlachciców, stanowiących główny 
trzon oddziałów Rzeczypospolitej. Występując, jak twierdził, 
w imieniu swych towarzyszy, poprosił konfederację o pomoc 
w walce z magnacką samowolą i zapowiedział przybycie oddzia-
łów dla ochrony zjazdu szlacheckiego. W reakcji na to wystąpie-
nie oddelegowano jednego z konfederackich senatorów, Piotra 
Stabrowskiego, do Brześcia Litewskiego, by podjął pertraktacje 
ze stacjonującym tam wojskiem kwarcianym. Jednak Stabrow-
ski, podobnie jak agenci Radziwiłła prowadzący agitację wśród 
żołnierzy, natrafi ł na opór. Oddziały nie chciały przeciwstawić 
się królowi, któremu służyły, i przyłączyć się do buntowników 
niemających pieniędzy na żołd274. Ponadto dowódca wojska, 
hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski opowiedział się 
przeciwko konfederatom.

Uczestnicy rokoszu mogli jedynie starać się o to, by wojsko 
nie poparło zbrojnie stronnictwa królewskiego. Delegaci zjazdu 
sandomierskiego przybyli do Żółkiewskiego i jego żołnierzy, 
przypominając, że zgodnie z obowiązującym prawem ani hetma-
nowi, ani wojsku kwarcianemu nie wolno mieszać się w sprawy 
wewnętrzne. Misja nie przyniosła jednak spodziewanego sukcesu 
i król, który zaczął się już niepokoić, ponieważ zalegał z wypłatą 
żołdu, z zadowoleniem przywitał pod Wiślicą delegację zapew-
niającą go o wierności jego wojska275.

Kolejną możliwością było pozyskanie dla rokoszu Kozaków. 
Nie byli oni – w odróżnieniu od hajduków – protestantami, ale 
większość z nich zaliczała się do dyzunitów. Protestanci, tak licz-
nie reprezentowani w szeregach konfederatów, zawarli z prawo-
sławnymi, którzy nie uznali unii brzeskiej z 1596 r., konfederację 

274 O kontaktach między zjazdem lubelskim a wojskami stacjonującymi w Brze-
ściu Litewskim zob. J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 182, 207.

275 O odmownej odpowiedzi wojsk kwarcianych zob. tamże, s. 271 n., 290, 346. 
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wileńską (1599) i na sejmach występowali również w obronie 
praw innych Kościołów zwalczanych przez katolików276. Ukra-
ina miała już okazję poznać ciężką rękę katolickich magnatów, 
zwłaszcza Janusz Ostrogskiego i Stanisława Żółkiewskiego, 
którzy stłumili powstania w latach dziewięćdziesiątych i mieli 
tu wielu wrogów. Mimo znacznej odległości na zjazdy w Lubli-
nie i Sandomierzu przybyło sporo dyzunitów pochodzących 
z uboższej szlachty z terenów południowych, uskarżając się na 
samowolę wielmożów277. Za ich pośrednictwem można by pew-
nie pozyskać oddziały nieustannie niezadowolonych Kozaków. 
Wydaje się jednak, że konfederaci obawiali się tak nieprzewi-
dywalnego sojusznika.

Stronnictwo królewskie nie miało takich problemów z wysta-
wieniem wojska. Do Wiślicy Zygmunt III przybył już na czele 
3-tysięcznego oddziału. Doszły do tego jednostki wojsk kwar-
cianych i pewna liczba magnatów, którzy przywiedli oddziały 
prywatne, oraz pospolite ruszenie szlachty z Rusi Czerwonej. 
Łącznie zebrano 14 tys. żołnierzy278. Stronnictwo królewskie 
miało więc przewagę liczebną, która zmusiła konfederatów do 
kapitulacji pod Janowcem.

W drugiej fazie konfl iktu duże znaczenie przypadło wspar-
ciu, które król otrzymał ze strony duchowieństwa. W jednym 
z najbiedniejszych biskupstw rozpoczęto zbiórkę datków na ten 
cel. Kapituła łucka uczyniła pierwszy krok, a jej biskup, Marcin 
Szyszkowski, latem 1606 r. nakłonił hierarchów z bogatszych 
diecezji do poparcia akcji, nawet jeśli wiązałoby się to z odda-
niem w zastaw sreber liturgicznych. W lipcu dwóch dostojników 
kościelnych, biskup kujawski Piotr Tylicki i biskup płocki Albert 
Baranowski, przybyło na czele małego oddziału, by okazać 

276 Na temat sojuszu politycznego między protestantami a dyzunitami zob. 
K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 
1370–1632, Warszawa 1934 (wg indeksu, zob. ewangelicy); por. też wyżej, s. 194. 
[Zob. też T. Kempa, Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie 
swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII 
wieku, Toruń 2007, s. 57–260. Na temat poselstw dyzunitów na zjazd lubelski i san-
domierski zob. tamże, s. 224–230 – przyp. red.].

277 Dyzunici a rokosz zob. K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita 
Polska..., s. 389–394; J. Maciszewski, Wojna domowa..., t. 1, s. 240, 264, 278.

278 Na temat wojsk zebranych pod Wiślicą zob. J. Maciszewski, Wojna domowa..., 
t. 1, s. 269 n., 353.
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królowi swoje poparcie. Na początku 1607 r. Baranowski otrzy-
mał zadanie zebrania od biskupów i klasztorów daniny na rzecz 
zwalczania rebelii279. 

Szalę przeważył akces 11-tysięcznych oddziałów wojska 
kwarcianego. Przypieczętowało to los konfederacji w starciu, do 
którego doszło w lipcu 1607 r. Co charakterystyczne, wojskami 
królewskimi dowodziło trzech magnatów ze wschodu: Jan Karol 
Chodkiewicz, Stanisław Żółkiewski i Jakub Potocki. Reprezen-
towali oni tę grupę społeczną państwa polsko-litewskiego, której 
przypadł w udziale znaczący awans i która w dużym stopniu 
przyczyniła się do ukształtowania jego nowego, oligarchicznego 
charakteru oraz wpłynęła na politykę zagraniczną.

Jakie były skutki porażki rokoszu dla protestantyzmu? Kato-
liccy fanatycy życzyli sobie, by po zwycięstwie pod Guzowem 
król natychmiast osądził heretyków i zniszczył wszystkie napo-
tkane kościoły protestanckie (zwłaszcza matecznik antytrynita-
rzy w Rakowie)280. Zygmunt III natomiast zdecydował się zająć 
tolerancyjną postawę. Jego zdaniem należało zezwolić prote-
stantom na dalsze funkcjonowanie w granicach ustalonych kilka 
dziesięcioleci temu. Niemniej bez nadmiernego dramatyzowania 
można przypuścić, że klęska konfederacji, w której protestancka 
elita tak chętnie wzięła udział, złamała ducha oporu przeciwko 
dyskryminowaniu mniejszościowych wspólnot religijnych przez 
coraz bardziej nietolerancyjną większość. Liczba protestantów, 
dotychczas zmniejszająca się nieustannie, lecz powoli, teraz 
zaczęła raptownie spadać281. Odtąd protestantyzm – pomijając 
wybrane momenty – nie odgrywał już istotnej roli w życiu spo-
łecznym i politycznym kraju. Losy grupek, które wytrwały w swej 
wierze, nie są już przedmiotem niniejszej książki. Należałoby je 
też analizować, posługując się innymi pytaniami niż te stawiane 
powyżej.

279 O udziale duchowieństwa w stłumieniu rokoszu zob. tamże, s. 215, 350.
280 W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa..., s. 134.
281 Na temat położenia polskiego protestantyzmu po upadku rokoszu zob.: 

J. Dzięgielewski, O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospo-
litej w latach panowania Władysława IV, Warszawa 1986; W. Kriegseisen, Stosunki 
wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza 
Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska), Warszawa 2010, 
s. 576–617 [przyp. red.].
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1. Perspektywa badawcza

Zakończyliśmy rozważania nad pytaniem, które często już 
stawiano, nie uzyskawszy na nie jednak przekonującej odpowie-
dzi: dlaczego reformacja w Polsce, choć przez jakiś czas rozwi-
jała się tak dynamicznie, ostatecznie jednak poniosła porażkę? 
Zadaniem niniejszej książki nie było zapoznanie czytelników 
z nowymi czy też mało znanymi faktami. Chodziło raczej o uka-
zanie wydarzeń w odmiennej, szerszej perspektywie niż czyniły 
to wcześniejsze opracowania. Poniżej raz jeszcze scharakteryzuję 
ową perspektywę.

Wcześniejsze interpretacje omawianego problemu można 
– godząc się na ryzyko uproszczenia tez stawianych przez nie-
których badaczy – uznać za różne wersje tej samej koncepcji. 
Porażkę protestantyzmu interpretowano przede wszystkim jako 
wynik słabości i niedostatecznej konsolidacji młodych wyznań. 
Na tym tle – odmalowanym zależnie od autora w szarych lub 
czarnych barwach – ruch katolickiej odnowy wyróżniał się jako 
proces lepiej odpowiadający sytuacji historycznej. Wydawał się 
sprawniej zorganizowany i bardziej konsekwentny, ponadto dla 
wielu interpretatorów to jego przesłanie i jego przedstawiciele 
byli bardziej przekonujący.

W polskim protestantyzmie dostrzegano wiele słabości. 
Stwierdzano, że zbyt szybko ograniczył się do aspektów politycz-
nych i materialnych, używając idei reformacyjnych jedynie jako 
pretekstu. Ewentualnie zarzucano mu, że rozpowszechniając 
importowane koncepcje religijne, pozostał zbyt obcy ogółowi 
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społeczeństwa i dlatego nie mógł go pozyskać. Podkreślano roz-
drobnienie obozu protestanckiego na różnorodne, zwalczające 
się nawzajem Kościoły, a także wstrząsające nim napięcia spo-
łeczne oraz brak politycznej konsekwencji i wielkich przywód-
ców, zdolnych porwać za sobą masy. Pojawiła się również kon-
cepcja, że obawa przed buntem chłopskim popchnęła szlachtę 
na powrót w ramiona starego Kościoła.

Wadom protestantyzmu można było przeciwstawić niewąt-
pliwe zalety katolicyzmu: zwłaszcza skuteczną działalność nun-
cjuszy, konsolidację duchowieństwa po zakończeniu soboru try-
denckiego, wytrwałe zmagania jezuitów o poprawę szkolnictwa, 
a także ożywienie miejskich bractw katolickich i poparcie dla 
odnowy Kościoła ze strony króla.

Ograniczenia takiego ujęcia stają się wyraźnie widoczne przy 
porównaniu z innymi krajami europejskimi. Te bowiem cechy, 
które, słusznie bądź nie, uznano za słabości i które przypieczę-
towały jakoby los polskiego protestantyzmu, pojawiały się także 
gdzie indziej, nie pociągając jednak za sobą klęski reformacji. 
Przyjrzyjmy się kilku wybranym elementom.

Niedorzecznością jest określanie zaangażowania polskich 
protestantów w walkę o przywileje stanowe jako charaktery-
stycznego dla Polski spłycenia reformacji. W innych krajach 
przesłanie czystej Ewangelii także łączyło się z zupełnie prozaicz-
nymi interesami szlachty: na przykład w Szkocji, Niderlandach, 
Czechach i na Węgrzech. Można nawet powiedzieć, że w tych 
krajach to właśnie powiązania z polityką umożliwiły reformacji 
osiągnięcie wielkich sukcesów.

Zaangażowanie polskich protestantów cechowała taka sama 
gradacja jak czeskich czy węgierskich, do których często odwo-
ływałem się w stosowanych powyżej porównaniach: od różno-
rakich grup powierzchownie popierających świeckie postulaty 
protestantyzmu po wiernych jego wyznawców. Jeśli zaś chodzi 
o duchowe zdobycze polskiej reformacji, to jej główny nurt 
być może ustępował pod tym względem węgierskiemu kalwi-
nizmowi (zwłaszcza po odłączeniu się antytrynitarzy), jednak 
mógłby wytrzymać porównanie z nurtem nowoutrakwistycznym 
w Czechach, który też nie odznaczał się zbytnią produktywnością 
i całymi garściami czerpał z niemieckiego luteranizmu. Duchowa 
oryginalność nie była wcale niezbędna w przypadku Kościołów, 
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które mogły korzystać z teologicznych osiągnięć niemieckich 
i szwajcarskich ośrodków reformacyjnych. Bracia czescy i anty-
trynitarze stworzyli w Polsce wspólnoty odznaczające się inten-
sywnym życiem duchowym. Dodatkowo ci pierwsi wykazali się 
dużą odwagą polityczną.

Na przykładzie Czech i Węgier można również wykazać, że roz-
drobnienie polskiego protestantyzmu na różne wspólnoty wyzna-
niowe prawdopodobnie też nie było główną przyczyną upadku 
reformacji. Po sąsiedzku w okresie największej aktywności pro-
testantów także doszło do sporów doktrynalnych, odczuwanych 
równie boleśnie jak w Polsce. Porażki polskiego protestantyzmu 
nie wyjaśnia też fakt, że jego zwolennicy pozostali w mniejszości 
(część z nich wywodziła się z warstwy magnackiej, a pozostali 
z bogatszej szlachty). W Szkocji i w północnej części Niderlan-
dów właśnie protestancka mniejszość odniosła zwycięstwo. We 
Francji hugenoci, choć stanowili zaledwie drobny odsetek popu-
lacji, po długich i krwawych zmaganiach wywalczyli sobie przy-
najmniej stałe miejsce w społeczeństwie. W XVII w. ich liczba 
zmniejszała się znacznie wolniej niż liczba protestantów w Polsce.

Wątpliwa jest też teza o politycznej indolencji polskich prote-
stantów. Na większości sejmów obradujących w latach 1550–1606 
śmiało występowali oni w obronie swoich interesów i, w stopniu 
większym niż się przypuszcza, przyczynili się do wybuchu rokoszu 
Zebrzydowskiego. Trafny jest zarzut, że żadnego z trzech bez-
królewi nie wykorzystali, aby przeforsować własnego kandydata. 
Jednak właśnie ten najsilniej rzucający się w oczy przejaw słabo-
ści politycznej należy nie tylko odnotować, ale i zinterpretować.

Na koniec należy też podkreślić, że przeciwnikiem protestan-
tyzmu, z pewnością niepozbawionego słabości, było duchowień-
stwo, które wcale nie okazało się zdolne do szybkiego otrząśnięcia 
się z gnuśności i przeprowadzenia gruntownej odnowy w swoich 
szeregach. Środowiska dążące do wewnątrzkatolickiej reformy 
pozostały w Polsce, podobnie jak w innych krajach, wąską elitą. 
Jej zaangażowanie było z pewnością imponujące, trudno sobie 
jednak wyobrazić, by mogło zneutralizować ogromne sukcesy, 
jakie polska reformacja odniosła u swoich początków.

W niniejszej książce podjąłem próbę uniknięcia błędów 
interpretacyjnych dzięki umieszczeniu analizowanych zagad-
nień w szerszym kontekście. Moim celem było wykazanie,
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że protestantyzm, który uformował się na początku panowania 
Zygmunta Augusta, musiał dostosować się do określonej kon-
fi guracji czynników społecznych i politycznych, i że chcąc pojąć 
jego porażkę, należy w większym niż dotąd stopniu uwzględnić 
rolę czynników, którym musiał się przeciwstawiać. Dla zrozu-
mienia reformacji ważna jest nie tylko analiza protestanckich 
wspólnot wyznaniowych, ale także ich przeciwników: duchowień-
stwa i króla, do których w miarę rozwoju konfl iktu religijnego 
przyłączało się coraz więcej magnatów.

Duchowieństwo i władca stanowili potężne bariery dla pol-
skiego protestantyzmu, o czym dotychczas nie mówiło się wystar-
czająco dobitnie, ukazując raczej te elementy, które zdawały się 
ułatwiać jego rozwój. Owszem, Kościół katolicki uległ w Polce 
zeświecczeniu w stopniu porównywalnym z innymi krajami, 
a zwolennicy dogłębnej odnowy długi czas pozostawali wśród 
biskupów wyjątkami. Królowie mieli tu mniejszą władzę niż 
w innych krajach europejskich. Zygmunt August, który w kwestii 
wiary długo wykazywał niezdecydowanie, ustąpił protestantom 
w wielu punktach. Nawet Stefan Batory, choć gorliwy katolik, 
wziął ich pod swoje skrzydła. Co więcej, za panowania Zyg-
munta  III Wazy, wychowanka jezuitów, protestancka szlachta 
nie została dotknięta prześladowaniami religijnymi.

Temu wyliczeniu trzeba jednak przeciwstawić inne. Ducho-
wieństwo, po początkowej rejteradzie przed atakami prote-
stanckiej szlachty, skutecznie się skonsolidowało, a to dzięki 
silnemu zakorzenieniu w systemie prawno-ustrojowym państwa 
i ogromnej władzy, która było w dużym stopniu niezależna od 
charakteru poszczególnych duchownych. Bardzo istotne dla 
kleru okazało się poparcie ze strony Zygmunta Augusta i jego 
następców, skutkujące umocnieniem związków między koroną 
i ołtarzem. W ciągu 50 lat, kiedy w Polsce głośno było o ideach 
reformacyjnych, władcy stali po stronie starego Kościoła, a ich 
autorytet, nigdy tak naprawdę nieosłabiony, zadziałał na korzyść 
katolicyzmu. Można się nawet pokusić o tezę, że to autorytet 
władcy stał się zaczątkiem – w większości bezkrwawego – przy-
wrócenia katolickiego porządku w Polsce.

Ograniczenie władzy monarszej przez przywileje stanowe 
okazało się przy tym na dłuższą metę raczej zaletą niż wadą. 
Polscy protestanci nie mogli w pełni wykorzystać wątku walki 
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o idee szlacheckiej wolności. Sojusz silnego kleru z katolickim 
królem, którego władza miała pełną legitymizację i który nie gnę-
bił miejscowej szlachty ingerencjami w jej przywileje, odróżnia 
Polskę od Czech, Węgier, Szkocji, Francji i Niderlandów. Spe-
cyfi ka polskich dziejów sprawiła, że protestanci nie mieli punktu 
oparcia, pozwalającego na osiągnięcie politycznego przełomu. 
Wewnętrzna słabość ruchu protestanckiego, o ile w ogóle miała 
jakieś znaczenie dla jego klęski, wynikała zapewne głównie z tej 
podstawowej trudności.

Naszkicuję poniżej w największym skrócie historię reformacji 
w Rzeczypospolitej widzianą w kontekście europejskim.

2. Etapy polskiej reformacji

Wieść o wystąpieniu Lutra szybko dotarła do królestwa Zyg-
munta Starego i spotkała się z odzewem wśród niemieckiego 
mieszczaństwa w Krakowie, Poznaniu i Prusach Królewskich, 
a prawdopodobnie również w Wilnie i Warszawie. W środowi-
sku akademickim stolicy zainteresowanie nowymi ideami zaczęli 
wykazywać też Polacy. Wkrótce jednak, gdy król z całym zdecy-
dowaniem wystąpił przeciwko niemieckiej herezji, naród polski 
stanął u jego boku. Podobnie jak we Francji i w Niderlandach, 
władca o ugruntowanym autorytecie opóźnił wkroczenie refor-
macji o całe pokolenie.

W tym samym czasie w pobliskich krajach większa część 
ludności, już to z poparciem władcy, już to wbrew jego woli, 
zaczęła zwracać się ku nowej wierze. W związku z tym nawet 
w państwie Jagiellonów, z pozoru niewzruszenie katolickim, 
zaczęły się zarysowywać tendencje protestanckie. Wśród szlachty 
najbardziej podatne na nowe idee okazały się wyższe warstwy 
– magnaci i średnia szlachta. Wiązały je z Niemcami związki 
kulturalne, a od edukacji otwartej na problemy współczesności, 
idącej w parze z politycznym ożywieniem, był już tylko krok do 
nowej teologii.

Ruch protestancki, któremu długo brakowało bazy politycz-
nej, pojawił się w przestrzeni publicznej w 1547 r., w kontekście 
zgłaszanego przez szerokie kręgi szlacheckie postulatu abdyka-
cji króla, który z powodu zaawansowanego wieku nie mógł już 
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sprostać swoim obowiązkom i znajdował się pod wpływem żony, 
budzącej powszechną antypatię. Ofensywy wymierzonej w osła-
biony autorytet władcy nie przerwała zmiana na tronie. Stany 
były bowiem oburzone małżeństwem, które Zygmunt August 
zawarł bez ich zgody. Jednak – co jest charakterystyczne dla 
Polski – wystarczyły zaledwie dwa lata, by zażegnać kryzys kró-
lewskiego autorytetu, i to jeszcze zanim postulaty rozwijającego 
się ruchu udało się jednoznacznie powiązać z politycznym pro-
gramem opozycji stanowej.

Protestanci chcieli najpierw zadbać o swobodę głoszenia 
nowych idei w kraju, zniesienie ścigania herezji przez kler oraz 
zreformowanie polskiego Kościoła na drodze zwołania synodu 
narodowego. Właściwe upolitycznienie reformacji nastąpiło 
dopiero po 1558 r., czyli w czasie, gdy w stosunkach między 
szlachtą a królem doszło już do odprężenia. Nie było więc – 
w odróżnieniu od innych krajów przywoływanych w porówna-
niach – wymierzone we władcę. Zamiast tego odwołano się do 
wcześniejszych punktów spornych między szlachtą a klerem, 
atakując przede wszystkim jurysdykcję biskupią w sprawach 
o dziesięcinę, a nawet samą prawomocność daniny.

Ten nurt polityczny był w ówczesnej Europie wyjątkowy – 
polski protestantyzm nie uzyskał poparcia monarchy, a mimo 
to nie zwrócił się przeciwko niemu. Z dużym zdecydowaniem 
krytykował natomiast duchowieństwo, i to o jego potęgę się 
rozbił. Nie udało się trwale podważyć pozycji kleru na sejmie, 
zwłaszcza że ostatecznie duchowni senatorowie uzyskali poparcie 
władcy. Szeregi duchowieństwa – pomijając może jego najniż-
sze warstwy – pozostały zwarte, a duży majątek pozwolił prze-
trwać lata, kiedy dziesięcina napływała w ograniczonym stop-
niu. Nuncjusze zadbali o to, by episkopat podjął przemyślane 
działanie polityczne.

Ponadto połączenie protestantyzmu ze stanowymi celami 
szlachty miało tę wadę, że magnaci zostali zmuszeni do poli-
tycznej solidarności z episkopatem, mimo że część możnych 
początkowo przeszła na protestantyzm albo przynajmniej sym-
patyzowała jakiś czas z antyklerykalnymi postulatami. Między 
innymi z tego powodu protestanci, odniósłszy pierwsze sukcesy 
na forum sejmowym (zawieszenie sądowego ścigania herezji 
w 1552 r. oraz zaniechanie świeckiej egzekucji wyroków sądów 
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biskupich w 1563 r.) nie zdołali już pójść dalej. Trzy fi lary kato-
licyzmu – król, duchowieństwo i część magnatów – pozostały 
niewzruszone, co wyjaśnia, dlaczego szerokie masy szlachty, 
zwłaszcza mniej zamożnej, nie przyjęły protestantyzmu.

Niemniej protestancka mniejszość wśród magnatów, a zwłasz-
cza średniej szlachty, była w 1572 r. jeszcze wystarczająco silna, 
by na początku pierwszego bezkrólewia brać pod uwagę moż-
liwość przeforsowania protestanckiego kandydata, który prze-
chyliłby szalę na korzyść reformacji. Realizacja takiego zamiaru 
pociągałaby jednak za sobą zagrożenie wojną domową. Ducho-
wieństwo oraz środowiska katolickie, które zaczęły się po 1564 r. 
ponownie konsolidować, nie były bowiem skłonne tolerować na 
tronie protestanta. Obserwacja sytuacji w Europie pokazywała 
przecież, że byłby to początek końca starego Kościoła. Wydaje 
się też, że polska szlachta protestancka – zupełnie inaczej niż 
francuska – zdążyła się już odzwyczaić od wojaczki i za bardzo 
zależało jej na spokojnym życiu, by mogła poważyć się na zde-
cydowane działanie.

W związku z tym kwestia religijna zeszła przy elekcji na drugi 
plan i cały spór toczył się wokół antagonizmu między szlachtą 
a magnatami. Ponieważ ci ostatni należeli głównie do stronnic-
twa habsburskiego, szlachta uznała, że najefektywniej przeciw-
stawi się im, popierając Henryka Walezego, mimo że z punktu 
widzenia protestantów był to kandydat wątpliwy: nie dość, że 
gorliwy katolik, to jeszcze współwinowajca Nocy św. Bartłomieja. 
Wątpliwości usiłowano rozwiać przez pacta conventa, zobowią-
zujące Walezego do zachowania pokoju religijnego.

Zanosiło się na to, że za panowania pochodzącego z Fran-
cji króla, wybranego w 1573 r., protestanci nareszcie znajdą 
się na czele opozycji przeciwko władcy, w układzie typowym 
dla reszty Europy. Walezy okazywał protestantom niechęć, 
a zarazem był nielubiany wśród szlachty katolickiej, ponie-
waż nie potrafi ł dostosować się do nowej ojczyzny i jej trady-
cji, tak skrajnie odmiennych od francuskich. Wytrwał w Polsce 
zaledwie kilka miesięcy i uciekł z kraju, zanim jeszcze kry-
zys w pełni się rozwinął. Po ogłoszeniu drugiego interregnum 
zapanowało ogólne oburzenie na kler, który nadal jeszcze 
popierał Walezego. Niemniej rządy kontrreformacyjnego 
władcy były zbyt krótkie, by mogły naprawdę dać się we znaki 
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protestantom. Ponadto także i tym razem ryzyko wojny domowej 
przeważyło nad chęcią elekcji protestanta. Po raz kolejny decy-
dujące znaczenie przypadło czynnikom społecznym i szlachta 
próbowała rozbić sojusz duchowieństwa i magnatów, gwarantując 
wybór katolika.

Zwycięzca elekcji 1575 r., Stefan Batory, okazał się kon-
sekwentnym zwolennikiem starego Kościoła, zarazem jednak 
skrupulatnie wypełniał pacta conventa, nakazujące mu zacho-
wanie pokoju religijnego. Za jego panowania jedynie mała 
grupka szlachty, również wśród protestantów stanowiąca nie-
wielką mniejszość, zdecydowała się na opozycję wobec władzy 
królewskiej. Utworzeniu większego stronnictwa opozycyjnego 
zapobiegł silny autorytet monarchy, który Batory umiejętnie 
budował sukcesami militarnymi i rozwagą polityczną. Większość 
dysydentów kontynuowała sprawdzoną linię polityczną i skupiała 
się na konfrontacji z duchowieństwem. Ponieważ Batory był nad-
miernie obciążony sprawami wojny i wojskowości, a w związku 
z tym mało ingerował w politykę wewnętrzną, iluzja, że pozycję 
kleru uda się trwale podważyć, przetrwała kilka lat dłużej. Wtedy 
jednak stało się jasne, że urzeczywistnienie dawnego projektu 
porozumienia między duchowieństwem i szlachtą przyniesie 
prawdopodobnie więcej szkody niż pożytku, w związku z czym 
bardziej korzystna wydała się – czysto defensywna – strategia 
działań opóźniających.

W tym okresie kontrreformacja święciła już triumfy, zwłasz-
cza wśród magnatów, o których stary Kościół zabiegał szczegól-
nie energicznie. Coraz częściej odchodzili oni od protestantyzmu, 
także dlatego, że nie chcieli pozostać na uboczu w konsolidują-
cym się na powrót państwie katolickim i ryzykować pominięcia 
przy obsadzie urzędów. Umocnienie i rozrost większości kato-
lickiej za panowania Batorego przyczyniły się do tego, że pod-
czas interregnum 1587 r. protestanci zrezygnowali z wysunięcia 
swojego kandydata.

Za panowania nowego króla, Zygmunta III Wazy, aktywność 
polityczna dysydentów skierowała się w inną stronę, zwłaszcza 
że dawne cele antyklerykalne okazały się nieosiągalne. Ponieważ 
katolicki władca nie okazał należytej surowości po napaści na 
kościół kalwiński w 1591 r., protestanci zwołali zgromadzenia, 
na których domagali się odpowiednich sankcji. Fala protestów 
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zbiegła się z nastrojami antykrólewskimi, ogarniającymi szero-
kie kręgi szlachty wszystkich wyznań, niezadowolonej z sojuszu 
Zygmunta III z Habsburgami. To połączenie z opozycją stanową 
nareszcie usytuowało protestantów w miejscu, które w innych, 
porównywalnych krajach zajmowali już dawno. Z tych pozycji 
polscy dysydenci zdecydowali się nawet sięgnąć po broń w roko-
szu 1606–1607 r., podobnie jak ich szkoccy, francuscy, nider-
landzcy, węgierscy i czescy współwyznawcy.

W Polsce podjęta przez dysydentów próba zajęcia silnej pozy-
cji w ramach ogólnoszlacheckiego buntu przyszła za późno. Duża 
część protestanckich rodzin magnackich stała się już bowiem 
katolicka, a odsetek protestantów wśród średniej szlachty zmalał. 
Polityka Zygmunta III, który obsadzał katolikami wyższe urzędy 
w państwie, jedynie przyspieszyła od dawna już trwający proces. 
Większość magnatów zgadzała się z królem nie tylko w kwestiach 
religijnych, ale także politycznych. Sojusz z władcą zdawał się im 
najlepszą drogą do osiągnięcia celu: utworzenia wielkich latyfun-
diów i stłumienia wpływów szlachty. Tak więc w 1606 r. niemal 
wszyscy magnaci stanęli po stronie Zygmunta III, podobnie jak 
duchowieństwo, którego potęga również wzrosła dzięki zwięk-
szeniu własności ziemskiej.

Tak silnemu przymierzu buntownicza szlachta, do której 
zaliczali się protestanci, mogłaby się skutecznie przeciwstawić 
tylko pod warunkiem, że szerokie masy szlacheckie poczułyby 
się witalnie zagrożone i zmuszone do podjęcia ofensywy. Jednak 
zarzut, że Zygmunt III dąży do uzyskania władzy absolutnej był 
tak słaby, że większość szlachty pozostała lojalna wobec króla. 
Rokosz załamał się pod ciężarem moralnej i militarnej przewagi 
stronnictwa królewskiego.

Ogólnie rzecz biorąc, polski protestantyzm jawi się jako ruch, 
który nie odniósł zwycięstwa, ponieważ w czasie, gdy było ono 
jeszcze możliwe, nie dano mu realnej szansy politycznej. Gdy zaś 
taka się pojawiła podczas trzech bezkrólewi, dysydenci nie wyko-
rzystali jej z obawy przed wybuchem wojny domowej. Rokosz 
Zebrzydowskiego pokazuje, że ostatecznie byli oni zdolni do 
użycia broni, wymagało to jednak zignorowania przez państwo 
zmasowanych prowokacji, takich jak napaści na kościoły prote-
stanckie po 1587 r. Strona katolicka przez dłuższy czas powstrzy-
mywała się od ewidentnych aktów przemocy, paradoksalnie 
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osłabiając w ten sposób aktywność protestantów w momentach, 
gdy ich działania miały szansę powodzenia.

To, co uznano za powierzchowność polskiego protestantyzmu, 
która miała się przyczynić do stosunkowo szybkiego i dobrowol-
nego powrotu szerokich kręgów ludności do religii katolickiej, 
nie wynikało z niskiego poziomu kultury czy sprzeczności charak-
teru narodowego z ideami reformacyjnymi, lecz było wynikiem 
sytuacji politycznej. W latach 1548–1607 nie udało się w sposób 
przekonujący przedstawić polskiego króla jako władcy obcego 
i tyranizującego poddanych, dlatego też nie doszło w Rzeczypo-
spolitej do połączenia idei wolności stanowo-narodowej z kwestią 
religijną i wystąpień w obronie ich obu. A przecież takie wła-
śnie utożsamienie dało protestantom w Czechach, na Węgrzech 
i w Niderlandach rozmach i wytrwałość, a w Szkocji doprowa-
dziło ich w 1560 r. do zwycięstwa. Polska reformacja poniosła 
klęskę z powodu solidności utrwalonego porządku, którego nie 
udało się skutecznie podważyć.

Oszczędzona została Polakom za to ofi ara krwi, która zwłasz-
cza w Niderlandach i Francji przyczyniła się do wytworzenia typu 
gotowego na wszystko kalwinisty. Poczucie obowiązku względem 
przodków, którzy poświęcili dla wiary majątek i życie, powstrzy-
mało hugenotów przed masowym porzucaniem wyznania nawet 
gdy wszystkie ich nadzieje legły w gruzach. W Rzeczypospolitej, 
gdzie po 1607 r. warunki życia protestantów były niewiele gorsze 
niż te gwarantowane przez edykt nantejski, akces do dominują-
cej w państwie religii był szybszy i łatwiejszy właśnie dlatego że 
w atmosferze dużej tolerancji nie wytworzył się etos męczeństwa 
i wytrwania w wierze. Polski i francuski protestantyzm, tak różne 
pod wieloma względami, w jednym punkcie były jednak zbieżne. 
We Francji, podobnie jak w Rzeczypospolitej, porażka refor-
macji wynikała przede wszystkim z silnego autorytetu władzy 
królewskiej, mocno zakorzenionego w narodzie. Autorytet ten 
można było podważyć jedynie w krótkich momentach, gdy rządy 
sprawowali niepełnoletni królowie. Z każdym rokiem, który przy-
bywał Karolowi IX, lojalność większości poddanych rosła. Przez 
jakiś czas wyglądało, że potworna zbrodnia Nocy św. Bartłomieja 
trwale naruszyła autorytet króla, ostatecznie jednak hugenoci 
przegrali. Spodziewano się po nich bowiem słusznego gniewu 
i zemsty, ale nie stworzenia bardziej sprawiedliwego porządku. 
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Co więcej, naród zaczął tęsknić za silnym władcą, który uporałby 
się nareszcie z fatalnym w skutkach konfl iktem religijnym, nawet 
gdyby wiązało się to z użyciem przemocy.

3. Skutki reformacji

Sześć dziesięcioleci, w czasie których protestantyzm odgrywał 
istotną rolę, pozostało jedynie epizodem polskich dziejów. Już 
w XVII w. Polska stała się państwem wybitnie katolickim, czego 
nie była w stanie zmienić grupka protestantów. Można nawet 
powiedzieć, że katolicyzm miał odtąd większe niż przedtem zna-
czenie dla charakteru i samoświadomości polskiego społeczeń-
stwa. Przed reformacją katolicyzm był elementem świadczącym 
o przynależności do zachodniego kręgu kulturowego, odróżnia-
jącym Polskę jedynie od prawosławnego Wschodu. Teraz zaś 
wyróżniał Rzeczpospolitą również w zestawieniu z Zachodem, 
zwłaszcza że sąsiadujące z nią północne Niemcy i Dolny Śląsk 
były luterańskie. Dało to początek kategoriom politycznym, 
które okazały się szczególnie istotne w okresie rozbiorów, gdy 
Prusy stały się jednym z państwa zaborczych.

Skonsolidowany Kościół katolicki zdobył sobie silną pozy-
cję również we wschodniej części państwa polsko-litewskiego. 
Przed reformacją podział na wschodnie i zachodnie chrześcijań-
stwo przecinał wszystkie grupy społeczne, a linią graniczną były 
wschodnie rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego. Otworzyło 
to – co prawda na razie niewykorzystaną – furtkę dla Moskwy, 
która mogła zjednoczyć ziemie ruskie wokół idei prawosławia. 
Właśnie rozprzestrzenianie się protestantyzmu po raz pierw-
szy w dużym stopniu zniwelowało różnice wyznaniowe między 
magnatami z terenów wschodnich, a także – przynajmniej w pew-
nych regionach – między bojarami. Triumfujący katolicyzm nie 
tylko zachował przyczółki zdobyte u swego przeciwnika, ale 
jeszcze je rozbudował. Nie dość, że pozyskał większość prote-
stanckich rodzin Litwy i Wołynia, to jeszcze przeciągnął na swoją 
stronę tę część szlachty prawosławnej, która oparła się refor-
macji. Charakterystyczna dla Rusi Koronnej sytuacja, w której 
prawosławie stało się znakiem rozpoznawczych niższych warstw 
społecznych, religią chłopską, została przeniesiona także na te 
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części Rusi, które były poddane władzy polskiego króla i wiel-
kiego księcia litewskiego. W XVII w. na terenach rozciągających 
się od Poznania do Mińska i od Krakowa do Kijowa przynależ-
ność do polsko-litewskiego narodu szlacheckiego zrastała się 
coraz silniej z przynależnością do Kościoła katolickiego.

Dysydentom pozostała jedna ważna zdobycz z 1573 r.: przy-
sięga, na mocy której każdy kolejny król zobowiązywał się do 
zachowania w kraju pokoju religijnego. Nadal wyraźnie odróż-
niało to Polskę od Europy Zachodniej i Środkowej, gdzie na ogół 
obowiązywała zasada cuius regio eius religio, a rewokacja edyktu 
nantejskiego dokonana w 1685 r. była równoznaczna z likwi-
dacją praw politycznych protestanckiej mniejszości. Niemniej 
punkt odnoszący się do pokoju religijnego, który po włączeniu 
w artykuły henrykowskie stał się istotnym elementem polskiego 
systemu prawnego, nie miał w zmienionej rzeczywistości poli-
tycznej żadnej siły sprawczej. W przeciwieństwie do augsbur-
skiego pokoju religijnego z 1555 r., czy też – przynajmniej po 
części – traktatu wiedeńskiego z 1606 r., nie był w stanie utrwalić 
status quo. Wręcz przeciwnie: triumf Kościoła katolickiego jawił 
się jako tym większy, że dokonał się w kraju, gdzie panowała 
stosunkowo duża swoboda religijna, a mimo to grono wyznaw-
ców katolicyzmu powiększyło się w porównaniu do stanu sprzed 
reformacji.

Za sukces dysydentów można uznać, że w 1563 r. sądy bisku-
pie nie miały już prawa do świeckiej egzekucji swoich wyroków. 
Jednak duchowieństwo poradziło sobie w nowej sytuacji prawnej 
bardzo dobrze. Uprawnione jest przypuszczenie – choć nie dys-
ponujemy w tym punkcie dokładnymi badaniami – że gotowość 
do płacenia dziesięciny była w siedemnastowiecznej Polsce nie 
mniejsza niż przed reformacją. Okazało się ponadto, że trwające 
przez pewien czas trudności w ściąganiu dziesięciny nie prze-
szkodziły zbytnio w tworzeniu wielkich latyfundiów należących 
do biskupów i kapituł. Ten właśnie proces znacząco wzmocnił 
pozycję starego Kościoła.

Wynika z tego, że wpływ działalności politycznej protestantów 
na rozwój Rzeczypospolitej był najmniej trwały akurat w tych 
aspektach, w których dysydenci uważali swoje młode Kościoły za 
dobrze zabezpieczone. Można dla lat 1550–1580 wymienić inne, 
istotne procesy zapoczątkowane przez polityków protestanckich, 
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tyle że wykraczają one poza sferę wyznaniową czy też wyłącznie 
antyklerykalną. W czasie, gdy w sejmie większość stanowili pro-
testanci, udało się przeobrazić antagonizm szlachecko-magnacki 
w konstruktywną linię polityczną, którą można określić jako 
dążenie do konsolidacji państwa w oparciu o warstwę szlachecką. 
Muszę tu ograniczyć się do pobieżnego szkicu, który planuję 
uszczegółowić w odrębnym artykule1.

Utworzenie trybunału koronnego jako instancji apelacyjnej 
w 1578 r. było, ściślej niż się na ogół uznaje, związane z zawar-
ciem unii z Prusami i Litwą w 1569 r. W 1578 r. ponownie udało 
się przezwyciężyć partykularyzm, będący jednym z głównych 
zagrożeń dla państwa, gdzie król nie dysponuje silnym apara-
tem urzędniczym, mimo że pojawiły się koncepcje, by kwestię 
sądów odwoławczych rozwiązać w ramach danego regionu. 
Kompetencje nowo powołanej instytucji centralnej, jaką był 
trybunał koronny, nie rozciągały się – w odróżnieniu od ukon-
stytuowanego w 1569 r. sejmu walnego – na całe władztwo króla 
i wielkiego księcia litewskiego, lecz jedynie na większość Korony. 
Niemniej w porównaniu z innymi krajami widać, że funkcjono-
wanie trybunału świadczyło o dużym zaawansowaniu integracji, 
która już wkrótce miała ulec pogłębieniu. W latach 1589–1590 
także Prusy Królewskie oraz Wołyń i Ukraina zostały mu pod-
porządkowane. Osobnym terenem z własnym sądem najwyższym 
pozostało jedynie Wielkie Księstwo Litewskie.

Zawarcie unii oraz utworzenie trybunału koronnego wyro-
sło z tego samego ducha i zostało zainicjowane przez szlachtę, 
której elita była w dużym stopniu protestancka. To połączenie 
zjawiska czysto politycznego z wyznaniowym daje się zinter-
pretować dwojako. Można na przykład pojmować protestan-
tyzm jako jedną z wielu form, w jakich przejawiło się ożywienie 
duchowe i polityczne szlacheckich elit, a zatem jako czynnik, 
który można pominąć w interpretacji decyzji podejmowanych 
w wyłącznie świeckiej przestrzeni. Inna interpretacja opiera się 
na założeniu, że dopiero zaangażowanie na rzecz nowych idei 

1 Zob. G. Schramm, Staatseinheit und Regionalismus in Polen-Litauen (15.–17. 
Jahrhundert), „Forschungen zur osteuropäischen Geschichte” 11, 1966, s. 7–23 
[tłum. pol.: Jedność państwa a regionalizm w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
w: tenże, Polska w dziejach Europy Środkowej. Studia, tłum. E. Płomińska-Krawiec, 
Poznań 2010, s. 79–96 – przyp. red.].
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uformowało szlachtę na tyle, że potrafi ła pokierować świeckimi 
aspiracjami stanu, na czele którego stała, i czynnie walczyć o ich 
urzeczywistnienie. Powiązania tych dwu aspektów są bardzo ści-
słe i uznawanie jednego bądź drugiego za istotniejszy może być 
wyłącznie arbitralne.

Znacznie wyraźniejsze, choć jak dotąd niedostatecznie zba-
dane, są wyznaniowe aspekty późniejszego przełomu w polskich 
dziejach, tym razem związane z dążeniem protestantów do egze-
kwowania swoich praw. Po raz kolejny mogę jedynie zarysować 
problem, czekający na dokładniejszą analizę.

W historiografi i często opisuje się artykuły henrykowskie 
z 1573 r. jako początek postępującego rozpadu państwowości 
polskiej w XVII w., uznając, że znacząco osłabiły one władzę 
królewską. W rzeczywistości jednak polskie kapitulacje wyborcze 
nie naruszały prerogatyw umożliwiających monarchom skuteczne 
sprawowanie władzy. Stefan Batory, który też podpisał artykuły 
henrykowskie, był przecież królem o silnym autorytecie. Większe 
znaczenie miało raczej to, że z końcem XVI w. szlachta przestała 
być skonsolidowaną grupą, zainteresowaną sprawami państwa 
i przeciwstawiającą się warstwie magnackiej. Walka o egzeku-
cję, która za panowania Zygmunta Augusta zjednoczyła średnią 
i drobną szlachtę, nie została podjęta w czasach, gdy żywotnym 
interesem szlachty stało się zablokowanie rozrostu latyfundiów.

Porażka warstwy szlacheckiej, która nawet po wygaśnię-
ciu dynastii jagiellońskiej okazała się zdolna do uformowania 
antymagnackiego frontu podczas wszystkich trzech elekcji, jest 
zadziwiająca. Przyczynił się do niej układ sił, jaki zarysował się 
na początku panowania Zygmunta III. Wówczas to na plan 
pierwszy wysunęły się inne problemy polityczne niż antagonizm 
magnacko-szlachecki. W momencie, gdy niezwykle istotne było 
pozyskanie wsparcia króla – jak to się udało w przypadku Zyg-
munta Augusta – szlachta wzięła udział w konfl ikcie wokół osoby 
władcy. W tym starciu akurat jej najaktywniejsi przedstawiciele, 
mocno zakorzenieni w wielkich tradycjach polityki szlacheckiej, 
znaleźli się w opozycji względem Zygmunta III.

Przywódca stronnictwa opozycyjnego, katolicki kanclerz Jan 
Zamoyski, podkreślał zagadnienia natury świeckiej: bliskie kon-
takty króla z Habsburgami i jego niekorzystne dla Polski zaanga-
żowanie w sprawy szwedzkie. Jednak problem szwedzki sam się 



383

Zakończenie

rozwiązał, i to w sposób korzystny dla Polski, a związki z praskim 
dworem cesarskim nie były dla szlachty Rzeczypospolitej aż tak 
niekorzystne, by mogły uzasadnić rosnącą falę potępienia dla 
króla i jednoczesne wygaśnięcie programów antymagnackich. 
Trudno byłoby uwierzyć w wyjaśnienia mówiące, że przez kil-
kadziesiąt lat motorem napędowym opozycji był nie do końca 
racjonalny resentyment względem Austrii. Dopiero głębokie 
rozgoryczenie protestantów wywołane postawą władcy, który 
nie chciał bronić ich kościołów przed nadużyciami kontrrefor-
macji, prowadzi nas do sedna sprawy. Protestanci byli wówczas 
już grupą poważnie uszczuploną, co nie przeszkodziło im jed-
nak w podjęciu skutecznych działań politycznych, zwłaszcza że 
pozostali wyraźnie widoczni na sejmikach i na sejmie. To głów-
nie z ich powodu nie zawiązał się sojusz króla i szlachty. Jeśli 
rola ta przypadła kanclerzowi Zamoyskiemu, to jedynie z tej 
przyczyny, że protestantom odpowiadał katolicki reprezentant. 
Ponadwyznaniowy program Zamoyskiego, wymierzony w króla, 
odpowiadał również katolikom i zapobiegał izolacji politycznej 
protestantów.

Skutki zarysowanego tu układu sił dla dalszych dziejów pol-
skich były fatalne. W latach dziewięćdziesiątych XVI w. monar-
cha, nie mając rozbudowanego aparatu urzędniczego, na którym 
mógłby się wesprzeć, został zmuszony do wejścia w stały sojusz 
z oligarchią. A monarchia uciekająca się do wsparcia magnatów 
musiała w końcu stać się ich narzędziem. Szlachta natomiast, 
nawet gdyby była mocniej skonsolidowana, nie miała większych 
szans na zwycięstwo w zmaganiach ze zjednoczonym frontem 
króla, duchowieństwa i magnatów. Jak niewiele mogła wskórać 
mniejszość pokazał rokosz Zebrzydowskiego z lat 1606–1607.

Szlachta utraciła zdolność prowadzenia skutecznej, antyma-
gnackiej polityki na arenie ogólnokrajowej, a rzeczywistą aktyw-
ność zastąpiła obstrukcją. Dlatego też w coraz większym stopniu 
wycofywała się na poziom lokalnych sejmików. Jednak właśnie 
tutaj okazała się najbardziej podatna na infi ltrację magnatów, 
którzy za pomocą swojej klienteli osłabiali demokrację szla-
checką i przeobrażali ją w narzędzie oligarchów. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że w tym samym czasie, czyli w latach dzie-
więćdziesiątych XVI w., gdy w Polsce doszło do fatalnego w skut-
kach sojuszu króla i magnaterii, w Szwecji sprawa rozstrzygnęła 
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się inaczej. Tam zwyciężył protestancki rywal Zygmunta III, który 
sprzymierzył się z niższymi stanami. Okazały się one – po kilka-
krotnych przetasowaniach – wystarczająco silne, by w sojuszu 
z władcą osłabić pozycję arystokracji, odwołując się do koncepcji 
redukcji, pod wieloma względami odpowiadającej programowi 
egzekucyjnemu polskiej szlachty w XVI w. Efektem politycz-
nym tego procesu była władza absolutna Karola XI, wyrosła 
z antagonizmów wewnątrzszlacheckich. Rozwój Rzeczypospolitej 
potoczył się w XVII w. zupełnie inaczej, a to głównie z powodu 
działań protestanckiej mniejszości, choć rola, jaką odegrali, nie 
jest widoczna na pierwszy rzut oka i nie powinna też stać się 
podstawą do formułowania zarzutów.

Pora na jeszcze jedno, tym razem ostatnie pytanie: co zwy-
cięstwo kontrreformacji oznaczało dla dalszego przebiegu pol-
skich dziejów? Jedna korzyść jest widoczna od razu: protestanci 
nie mieli już ani sił, ani odwagi, by pójść w ślady buntowników 
czeskich. Dzięki temu Polska nie została porwana przez wir 
wojny trzydziestoletniej. Nie można też z całą odpowiedzial-
nością twierdzić, że większe powodzenie czy zgoła zwycięstwo 
protestantów pociągnęłoby za sobą szybszą modernizację, a tym 
samym zapobiegło tragicznym wydarzeniom w dziejach Polski. 
Natomiast wyraźnie widoczną stratą było szybko postępujące 
ograniczenie horyzontów intelektualnych – pewny siebie katoli-
cyzm nie musiał już mierzyć się z wyzwaniami stawianymi przez 
inne Kościoły chrześcijańskie.
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Co ta książka może nam dziś jeszcze powiedzieć? 
Studium na temat polskiej reformacji 50 lat później1

Sytuacja, gdy przekład dzieła naukowego pojawia się po pół-
wieczu od jego pierwszego wydania nie jest wyjątkowa, prowo-
kuje jednak do pytań. Polscy czytelnicy otrzymują do rąk książkę, 
którą specjaliści przeczytali i przychylnie zrecenzowali już 50 lat 
temu. Nie można jednak wykluczyć, że przyszłe pokolenia bada-
czy będą rzadko po nią sięgać czy zgoła uznają ją za intelektualną 
prowokację. Dla wielu jest to publikacja klasyczna do badań 
nad polską reformacją. Jest to jednak pogląd nieuprawniony. 
Ponadto przez tak długi czas funkcjonowania w obiegu nauko-
wym książka zyskała już własną historię, którą także należy wziąć 
pod uwagę. Zawarte w niej tezy wpłynęły na innych badaczy, 
którzy je częściowo potwierdzili, a częściowo rozwinęli w swoich 
pracach. Poniższe uwagi poświęcone są inspiracjom płynącym 
z pracy Gottfrieda Schramma.

Można stwierdzić, że próbę czasu wytrzymała główna teza 
Schramma, mówiąca, że rozwój i upadek reformacji w Polsce 
uwarunkowane były przede wszystkim specyfi cznym położeniem 
polskiej szlachty i republiki szlacheckiej. Nie budzi ona już dzisiaj 
kontrowersji, przynajmniej wśród fachowców. Esencjalistyczne 
uzasadnienia, wywodzące „polską tolerancję” z takich czy innych 
cech narodu polskiego, już pół wieku temu Schramm uznał raczej 

1 Dziękuję prof. Wojciechowi Kriegseisenowi z Warszawy za cenne wskazówki, 
jakich udzielił mi podczas pracy nad niniejszym tekstem.
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za budującą legendę niż przekonujący opis, a dzisiaj pojawiają 
się one co najwyżej w publikacjach o charakterze popularnym. 
Niemniej Schramm był przekonany, że polska tolerancja, która 
zyskała w XVI w. trwałe, ugruntowane prawnie formy, nie była 
zjawiskiem nowym. Dzięki obecności w Koronie prawosławnej 
szlachty w państwie polsko-litewskim znacznie wcześniej przestał 
obowiązywać wymóg przynależności do jednego wyznania. Wyda-
rzenia drugiej połowy XVI w. dobitnie pokazały, że szlachta 
wręcz nie mogła sobie pozwolić na wojnę religijną w sytuacji, gdy 
jej pozycja polityczna była stale zagrożona. Dlatego też wyzna-
niom, które zyskiwały zwolenników w jej szeregach, pozosta-
wiano zawsze pewien zakres swobody, tak by ład publiczny nie 
został zmącony2. 

Również teza, jakoby upadek reformacji wynikał z bliskiego 
związku między polskością a katolicyzmem wydawała się 
Schrammowi nazbyt uproszczona, a obecnie została w zasadzie 
zarzucona. Jedynie Christoph Schmidt próbował doszukiwać się 
specyfi cznego „związku między katolicyzmem a polskością”, śle-
dząc jego początki w okresie przedreformacyjnym oraz uznając 
to za przyczynę stosunkowo trudnej sytuacji i szybkiego upadku 
protestantyzmu w Polsce3. To ujęcie Schramm omówił w obszer-
nej recenzji, dowodząc, że jest ono błędne4. Według Schramma 
to społeczno-polityczne położenie szlachty sprawiło, że począt-
kowo, w połowie XVI w., protestantyzm pod wieloma wzglę-
dami wydawał się jej atrakcyjny. Zniesienie jurysdykcji kościelnej 
i dziesięciny oraz rozciągnięcie władzy szlachcica nad chłopami 
także na kwestie religijne łatwiej było zrealizować po odrzuceniu 
zwierzchności Kościoła katolickiego. Gdy jednak to osiągnięto, 
nie było już powodu, aby popierać protestantyzm.

Dla szlachty polsko-litewskiej interes stanowy zawsze był 
ważniejszy niż wyznaniowy. Wykazał to niedawno raz jeszcze 
Wojciech Kriegseisen, wiodący współczesny badacz reformacji 

2 Wielką satysfakcję Gottfriedowi Schrammowi sprawiło to, że autor niniejszego 
tekstu w ramach swoich badań nad sarmatyzmem prześledził relacje między inte-
resem stanowym a wyznaniem w ciągu całego XVII w., kontynuując w ten sposób 
jego badania.

3 Ch. Schmidt, Auf Felsen gesät. Die Reformation in Polen und Livland, Göttin-
gen 2000, s. 106 n., 302.

4 Por. „Göttingische Gelehrte Anzeigen” 254, 2002, s. 100–108.
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w Polsce, powołując się przy tym na obszerną literaturę przed-
miotu, jaka ukazała się w ostatnich dziesięcioleciach, w tym 
również na prace Gottfrieda Schramma5. Jego studium można 
uznać za podsumowanie aktualnego stanu badań nad reformacją 
w Polsce.

Znamienne jest, że ujęcie Kriegseisena stanowi część większej 
publikacji poświęconej relacjom między państwem a Kościołem 
w okresie nowożytnym, opisującej te relacje nie tylko w Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów, ale także w Rzeszy i północnych 
Niderlandach. Jest to zatem rozwinięcie koncepcji Schramma, 
który analizował swoiste cechy polskiej reformacji, porównując 
sytuację w Polsce z rozwojem reformacji w innych państwach.

W pewnym punkcie Schramm miał nawet więcej racji niż 
sam przypuszczał. Swego czasu uznał on, że rokosz Zebrzy-
dowskiego wywołali protestanci, którzy stanowili również jego 
główną siłę. Co za tym idzie, rokosz jawił się jako bunt moty-
wowany głównie religijnie, który jednak nadszedł zbyt późno. 
(Stało to w sprzeczności z tezą, że reformacja w Polsce była 
ruchem społecznym i politycznym o słabym podłożu religijnym 
– M.P.). Tego ujęcia nie da się obronić w świetle badań pro-
wadzonych w ostatnich dziesięcioleciach, dlatego też Schramm 
zmienił odnośny fragment w polskim przekładzie swojej książki. 
Przyczyną buntu były przede wszystkim postulaty króla po refor-
mach ustrojowych, postrzegane przez szlachtę jako zagrożenie 
dla jej pozycji. Wprawdzie protestanci stanowili grupę, którą 
postępy kontrreformacji w Polsce dotknęły najsilniej, niemniej 
musieli ukrywać swoje zamiary, ponieważ tylko współdziałanie 
z przedstawicielami katolickiej większości dawało im szansę na 
przeforsowanie własnych interesów. Protestanci stali się nieliczną 
mniejszością, byli jednak grupą, która miała najwięcej powodów 
do niezadowolenia, ponieważ dotknęły ją zniszczenia miejskich 
zborów oraz pomijanie przy obsadzie urzędów, która władca 
rozdawał, kierując się kryteriami wyznaniowymi. Zmuszeni byli 
do prowadzenia ostrożnej polityki, która nie naruszałaby soju-
szu z innymi opozycyjnymi grupami. Jak ograniczone mieli pole 

5 W. Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między refor-
macją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita 
polsko-litewska), Warszawa 2010, s. 453–660. Tu znaleźć można również obszerne 
odsyłacze do literatury przedmiotu z ostatnich dziesięcioleci.
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manewru, widać w tym, że choć cała szlachta protestancka przy-
łączyła się do buntu, to jednak tylko niektóre jej postulaty stały 
się żądaniami rokoszu6. Również w obozie opozycji większość 
stanowili katolicy7. Autorami pism wyrażających poglądy roko-
szan byli wyłącznie katolicy8. Co najwyżej niektórzy z nich mogli 
być protestantami podającymi się za katolików, co jednak tym 
dobitniej ukazywałoby ówczesny rozkład sił między wyznaniami9.

Schramm w zasadzie to dostrzegł, dlatego też zakończył swoje 
opracowanie na 1607 r. Wiele ówczesnych prac poświęconych 
reformacji w Polsce dochodziło do początku XVII w., po części 
dlatego, że w tym momencie ruch reformacyjny miał już za sobą 
punkt szczytowy i wyraźnie widać było jego schyłek, a po części 
dlatego, że tolerancja religijna, panująca dotychczas w państwie 
polsko-litewskim, zaczęła wtedy zanikać. Zasługą późniejszych 
badań jest przyjrzenie się również następnym dziesięcioleciom, 
kiedy to katolicy, odzyskawszy dominację w państwie i w szere-
gach szlachty, stopniowo podważali przywileje religijne prote-
stantów, w wyniku czego w drugiej połowie XVIII w. konfede-
racja warszawska istniała już wyłącznie na papierze, a nieliczni 
protestanci zostali wykluczeni z życia publicznego10. Również ten 
proces wyraźnie pokazuje, że tolerancja religijna z XVI i pierw-
szej połowy XVII w. nie wynikała ze skłonności Polaków do 
tego rodzaju postaw, lecz uwarunkowana była względami poli-
tycznymi. Gdy względy te zniknęły, polska szlachta okazała się 
równie nietolerancyjna religijnie jak odpowiadające jej grupy 
społeczne w innych krajach. W ostatnich dziesięcioleciach 
badacze poświęcili też więcej uwagi przejawom nietolerancji 

6 Katalog postulatów w: Akta zjazdu stężyckiego w roku 1606. (Liber generationis 
Stężyce), red. A. Rembowski, Warszawa 1893, s. 294–308.

7 J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce (1606–1609). Studium z dziejów walki 
przeciw kontrreformacji, t. 1: Od Stężycy do Janowca, Wrocław 1960, s. 213; S. Cynar-
ski, Kształtowanie się ideologii sarmatyzmu w dobie rokoszu Zebrzydowskiego, Kraków 
1960, mps rozprawy doktorskiej, Biblioteka Jagiellońska, Dokt. 67/60, s. 95.

8 Zob. Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, t. 1–3, 
wyd. J. Czubek, Kraków 1916–1918.

9 Na sejmie obradującym po upadku rokoszu Janusz Radziwiłł otwarcie wystą-
pił jako reprezentant swojego wyznania, jednak jego przemówienie sprawia raczej 
wrażenie łabędziego śpiewu i nic już nie dało się wówczas osiągnąć. 

10 Wymienię tylko W. Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej 
(1696–1763). Sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe, Warszawa 
1996.
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przypadającym na czas uważany za szczytowy okres tolerancji, 
jak na przykład antyprotestanckim tumultom, do jakich doszło 
w wielu polskich miastach na przełomie XVI i XVII w.11

Wzrost zainteresowania w ostatnich dziesięcioleciach nowymi 
zagadnieniami badawczymi jest sygnałem wyłaniającego się kon-
sensusu na temat przyczyn rozwoju i upadku reformacji w Polsce, 
do którego Schramm się przyczynił. Wymienić trzeba tu na przy-
kład badania nad stosunkami wyznaniowymi w poszczególnych 
miastach i regionach. Schramm rozpoczął ten trend szeregiem 
artykułów. Tendencja ta uległa jednak wzmocnieniu przez to, że 
w badaniach nad stosunkami religijnymi w państwie polsko-litew-
skim w okresie nowożytnym, prowadzonych w ciągu ostatnich 
25 lat, rósł udział historyków reprezentujących narody, które 
w okresie republiki szlacheckiej zamieszkiwały wschodnie tereny 
Rzeczypospolitej, a obecnie utworzyły własne państwa narodowe: 
państwa bałtyckie, Białoruś, Ukraina, a także Rosja. Otwarcie 
w latach dziewięćdziesiątych archiwów i bibliotek znajdujących 
się na terenie byłego ZSRR także miało tu znaczenie, zwłaszcza 
że dostęp do nich uzyskali również polscy badacze. W ten sposób 
nie tylko wyznania protestanckie, ale również Żydzi, prawosławni 
i unici zostali dostrzeżeni w badaniach nad procesami religijnymi 
nowożytności. Historycy wyżej wymienionych państw wykazy-
wali przy tym skłonność do udowadniania samodzielności swoich 
narodów, wchodząc z tego powodu w polemikę z polskimi kole-
gami, którzy postrzegają wielość narodów i religii w nowożytnej 
Polsce jako dowód na integracyjną siłę „Rzeczypospolitej wielu 
narodów” – jak głosi popularne sformułowanie12.

Niedługo po publikacji książki Gottfrieda Schramma wyraź-
nie spadło z kolei zainteresowanie radykalnymi grupami pol-
skiej reformacji, zwłaszcza antytrynitarzami. Badania na ich 
temat rozkwitły w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
XX w., i to bynajmniej nie wskutek bezpośrednich nacisków 

11 Zob. np. T. Kempa, Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie 
swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII 
wieku, Toruń 2007.

12 Zob. np. Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji 
Kraków, 18–20 listopada 2002, red. A. Kaźmierczyk i in., Kraków 2004; Rzeczpo-
spolita państwem wielu narodowości i wyznań: XVI–XVIII wiek, red. T. Ciesielski, 
A. Filipczak-Kocur, Warszaw–Opole 2008.
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komunistycznego reżimu, lecz pod wpływem marksistowskich 
założeń teoretycznych, które przez jakiś czas były dla badaczy 
inspirujące. Dla polskich marksistów antytrynitarze byli siłą 
wybitnie postępową, a to ze względu na ich dążenie do zniesie-
nia podziałów stanowych oraz wprowadzenia swobody wyzna-
nia i sumienia. Nierzadko przeceniano znaczenie takich grup, 
a ówczesne wzmożenie zainteresowania nimi zapewne wyczer-
pało możliwości badawcze tego tematu.

Koncepcja badawcza, która w 1965 r. jeszcze nie została 
sformułowana, to konfesjonalizacja. Wypracowano ją w Niem-
czech, a obecnie jest już stosowana zarówno przez niemieckich, 
jak i przez polskich badaczy do analizy sytuacji w Polsce i całej 
Europie Środkowo-Wschodniej13. Zgodnie z tą koncepcją konfe-
sjonalizacja musi być poprzedzona wykształceniem się jasnego, 
instytucjonalnego podziału między wyznaniami. Dopiero wów-
czas poszczególne wyznania mogą dążyć do większej odrębności 
instytucjonalnej i teologicznej oraz związanego z tym dyscyplino-
wania swoich wyznawców, w niektórych wypadkach przy współ-
pracy z państwem. Ten ostatni czynnik stanowi w Polsce zagad-
nienie szczególne, ponieważ władza państwowa, a zwłaszcza 
królewska, była tu przecież bardzo słaba. Instancją dokonującą 
w Polsce konfesjonalizacji była raczej szlachta, ale i to dopiero 
wówczas, gdy jej przytłaczająca większość stała się już katolicka. 
W związku z tym Wojciech Kriegseisen mówił w odniesieniu do 
Polski o „opóźnionej konfesjonalizacji katolickiej”, która rozpo-
częła się według niego dopiero po 1648 r.14, czyli w momencie, 
gdy w Niemczech proces ten w zasadzie dobiegał już końca. 
Dopiero wówczas katolicyzm umocnił się na tyle, by instytucjo-
nalnie połączyć się z państwem. Od tego momentu sejm polski 
ogłaszał ustawy, które stopniowo wypierały protestantów z życia 
publicznego. W ten sposób XVII w. stał się stuleciem rozkwitu 
kultury katolickiej w Polsce. Badania nad nią, wcześniej znajdu-
jące się w stanie zadziwiającego wręcz zaniedbania, zostały już 
w wielkim stylu nadrobione.

13 Zob. Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wan-
dels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, red. J. Bahlcke, 
A. Strohmeyer, Stuttgart 1999.

14 W. Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe..., s. 618–660. Kriegseisen uważa rok 
1763 za koniec okresu konfesjonalizacji w Polsce.
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W zasadzie wśród badaczy panuje daleko idąca zgodność 
w ocenie przyczyn rozwoju i zaniku różnorodności religijnej 
w Polsce, co w połączeniu z koncepcją konfesjonalizacji spra-
wiło, że historiografi a zaczęła się w większym stopniu skupiać 
na procesach wewnętrznych zachodzących w poszczególnych 
wyznaniach. Z większą uwagą zaczęto analizować zagadnienia 
związane z dyscypliną kościelną, a także rozwój teologiczny 
poszczególnych wyznań i ich czołowych przedstawicieli (w tym 
w większym stopniu kobiet). Wyrazem tego są seryjne edycje 
źródłowe, po części rozpoczęte dopiero po publikacji książki 
Schramma. Już w 1966 r. ukazał się pierwszy tom Akt synodów 
różnowierczych w Polsce wydawany przez Marię Sipayłło, która 
jeszcze przed publikacją udostępniła Gottfriedowi Schrammowi 
efekty swojej pracy. Obecnie seria rozrosła się do czterech 
tomów15, a niedawno pojawił się jeszcze tom Akta synodów pro-
wincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–163716. Biblioteka pisarzy 
reformacyjnych17 liczyła w 1989 r. 16 tomów. Dokumenty strony 
katolickiej wydawane są w serii Acta Nuntiaturae Polonae, obej-
mującej okres od XVI do XX w.

Dezyderatem badawczym pozostaje wczesna faza reformacji, 
czyli pytanie, jak zaawansowana była reformacja za panowa-
nia Zygmunta I Starego? Jej błyskawiczny rozwój po śmierci 
władcy każe przypuszczać, że podskórnie szerzyła się w kraju 
już za jego życia, co zresztą było jednym z założeń Schramma. 
Kolejnym zagadnieniem jest pytanie o kanały, jakimi idee kal-
winistyczne dotarły do Polski i na Litwę. O ile bowiem terytoria 
luterańskie graniczyły z Polską, to kalwinizm musiał dotrzeć do 
Europy Wschodniej, wykonując swoisty skok, o którym jeszcze 
niewiele wiadomo. 

Od lat Gottfried Schramm z zainteresowaniem i uwagą śledzi 
rozwój polskich badań nad reformacją. Wieloletnie obserwacje 
utwierdzają go w przekonaniu, że jego tezy nie zostały obalone, 
lecz raczej uzupełnione.

Martin Faber

15 Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1–4, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 
1966–1997.

16 Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637, red. M. Liedke, 
P. Guzowski, Warszawa 2012.

17 Biblioteka pisarzy reformacyjnych, t. 1–16, Warszawa 1958–1989.
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Kościelecki Andrzej 106
Kościelecki Janusz 102–106
Kościelski Jan 103
Kot Stanisław 31, 33, 52, 53, 57, 64, 67, 

89, 170, 174, 180, 182, 186, 199, 244, 
254, 278, 303, 305, 308

Kotarski Edmund 91
Kotłubaj Edward 193, 194
Kottwitz-Krzycki Mikołaj 100
Koulifay Emeric de 206
Kovács Susanne 292
Kowalska Halina 44, 46, 53, 63, 65, 83, 

228, 231, 238, 249, 257
Kozierowski Stanisław 100
Kozłowski Korneli 342, 355
Kozyrski Robert 93
Krannhals Detlef 147
Kras Paweł 114
Krasiński Franciszek 69, 310
Krasiński Jan (Johann) 141
Krasiński Walerian 27
Krasiński Władysław 104, 237
Kraszewski Józef Ignacy 297
Krause Gustav 37
Kraushar Alexander 107
Kriegseisen Wojciech 63, 169, 368, 385–

388, 390
Krochmal Jacek 83
Kromer Marcin 69, 88, 115, 121, 154, 

164, 247, 249, 253, 276
Krotoski Jan 106, 111, 118, 124
Krowicki Marcin 53, 62, 88, 234
Krókowski Jerzy 50, 178
Krupek Melchior 62
Krupka Konrad 55
Kruszkiewicz Bronisław 50
Kryszak Franciszek 104
Krzyski Feliks 346, 360
Krzyszkowski Wawrzyniec 178

Krzywoszański Przemysław 79
Krzyżanowski Julian 305
Kubala Ludwik 84
Kuchler Jakob 291
Kuczborski Walenty 255, 258
Kudelka Bolesław 295
Kuhn Walther 168
Kujot Stanisław 166
Kuklo Cezary 18
Kulwieć (Culvensis) Abraham 171, 173, 

174
Kumor Bolesław 91
Kunheim Erhard von 296
Kuntze Edward 83, 134, 245, 324
Kurdybacha Łukasz 33, 273
Kurnatowski Konstantin von 217
Kutrzeba Stanisław 20, 22, 96
Kutrzebianka Helena 315
Kuttner Erich 305
Kuźmina Dariusz 333
Kwolek Jan 84, 85

La Blanque 346
Labuda Gerard 158
Lachowicz Stanisław August 52, 175
Lampe Friedrich Adolf 222
Lang Johann 231
Lanssac Guy de 118, 308, 314
Lappo I.I. 192
Laskowski Jakub 172
Lasocki Stanisław 43, 60, 66
Lasocki Zygmunt 140
Latalski Janusz 102, 147, 150, 155, 157
Latalski Jerzy 111
Latalski Stanisław 150
Laureo Vinzenz 118, 125, 133, 134, 

136, 140, 142, 191, 315, 322, 329, 
330

Lechicki Czesław 338, 339, 362
Lee Maurice jr. 279
Leitsch Walter 332, 338
Lembeck A.G.H. 147
Lencz Géza 208, 223, 345–348, 351
Lengnich Gottfried 145, 148, 153, 157, 

158, 161, 163, 164, 296
Leon X, papież 20
Leontović Fedor 169
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Lepszy Kazimierz 35, 36, 45, 76, 116, 128, 
130, 133, 143, 152, 193, 320, 336, 338

Leszczyński Andrzej 341, 354
Leszczyński Rafał 100–102, 108, 118, 

122, 126, 132, 133, 214, 242, 300
Lewicki Kazimierz 96, 194, 353
Lewicki Orest 97
Liedke Marzena 170, 391
Likowski Edward 185
Linberger Stephan 206, 207
Linda Alina 93, 306
Lindau Wilhelm Adolf 27
Lindener Kacper 102
Lippomano Hieronim 125, 314, 316, 321
Lippomano Luigi 52, 242, 243, 250, 

251, 292
Lismanino Franciszek 62–64, 245
Litak Stanisław 83
Litwin Henryk 21
Ljubavskij Matvej 173, 180, 183
Ljubovič Nikolaj zob. Ljubowicz Nikołaj
Ljubowicz Nikołaj 29, 30, 36, 43, 48, 53, 

55, 73, 92, 104, 107, 123, 203, 211, 
212, 229, 236, 249–251, 259, 302, 322

Lolo Radosław 320
Lortz Joseph 247
Lösche Georg 62, 210
Lubieniecki Andrzej 93, 306, 320
Lubieniecki Stanisław 26, 45, 140, 295
Lubodziecki Jan 144
Lubomirski Sebastian 346
Lubomirski Tadeusz 108, 232
Ludwik II Jagiellończyk, król Czech 

i Węgier 264, 265
Ludwik XI, król Francji 326
Lukšaitė Inge 170
Lulewicz Henryk 193
Lusiński Jan 55
Luter Marcin 12–14, 19, 47, 61, 64, 100, 

107, 108, 110, 111, 114, 165, 174, 178, 
200, 202, 219, 220, 262–268, 270, 273, 
274, 284, 294, 373

Lutomirski Baltazar 111
Lutomirski Jan 136
Lutomirski Mikołaj 61
Lutomirski Stanisław 234, 245

Łacki Kacper 178
Łasicki Jan 174, 175, 306
Łaski Albrecht 107, 118, 124
Łaski Jan (młodszy) 46, 63, 64, 108, 112, 

178, 244, 245, 268, 269
Łaski Jan, prymas 20, 268
Łaski Olbracht 295, 303, 314
Łaszcz Piotr 131
Łempicki Stanisław 51
Łętowski Ludwik 248
Łoziński Władysław 81, 356
Łukaszewicz Józef 27, 47, 109, 112, 115, 

169, 175, 185, 191, 294
Łużeński Jan 211

Maas Walther 168
Macek Josef 114
Machay Ferdynand 189
Maciej Korwin, król Węgier i Czech 

347
Maciejewska Maria 93, 306
Maciejowski Bernard 193, 194, 290
Maciejowski Mikołaj 69
Maciejowski Samuel 241, 290, 296
Maciejowski Stanisław 242, 288
Maciszewski Jarema 95, 131, 166, 194, 

257, 258, 343, 346–351, 355, 356, 
359–361, 365–367, 388

Maciuszko Janusz T. 43
Macůrek Josef 339
Maercker Hans 150, 152
Mailath Johann 206, 207, 221, 223
Makiłła Dariusz 312
Makowiecki Hieronim 178
Maksymilian II Habsburg, król Czech 

i Węgier, cesarz 15, 209, 291, 292, 
294, 334, 339

Maksymilian III Habsburg, arcyksiążę 
austriacki, wielki i niemiecki mistrz 
zakonu krzyżackiego 128, 149, 261, 
287, 300, 301, 334

Malaspina Germanicus 353
Malinowski Mikołaj 48, 237, 293
Małecki Jan 45, 57
Małłek Janusz 156
Marchwiński Roman 115
Marcin z Opoczna 79
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Maria Anna Bawarska, księżniczka ba-
warska, arcyksiężna austriacka 342

Maria de Guise, królowa Szkocji 16, 
279, 280

Maria Habsburżanka, królowa Czech 
i Węgier 264

Maria I Stuart, królowa Szkocji 16, 272, 
317

Maria Tudor, księżniczka Anglii, królo-
wa Francji 279

Marie de Cléves, księżniczka de Conde 
316

Marnix de Sainte Aldegonde Philipp 
270, 271

Marszewski 232
Martel Antoine 184
Martinengo Hieronim 296
Martinov Jan 188
Mathieson William Law 279
Mazur Karol 80
Mączak Antoni 199
Mączyński Jan 178, 275, 290, 299, 301
Méaly Paul F.-M. 281
Melanchton Filip 61, 108, 111, 200
Memmius Konrad 337
Menčik Ferdinand 201
Mencken Johann Burchard 324
Mentovato Camillo 250
Mercier Charles 283
Merczyng Henryk 23, 40, 44, 74, 78, 83, 

90, 92, 93, 114, 132, 136, 169, 181, 
189, 190, 213, 327, 354

Mews Siegfried 147
Meyer Arnold Ooscar 224, 347
Męciński Andrzej 353
Michalski Jerzy 253
Mielczarski Stanisław 45, 98, 137
Mielecki Mikołaj 71, 82, 83, 92, 214
Mihály Márkus 62
Mikan Stefan 112
Mironowicz Antoni 87, 183
Mitmánek Wacław 266
Mizler Lorenz 115
Moiban Ambrosius 62
Monluc Jean 72, 121, 124, 307, 308, 

316
Morawski Kazimierz 322

Morawski Michał 73, 127, 193, 256, 265, 
269, 320, 329, 335, 336

Morosini Francesco 316
Mosbach August 276
Moswid (Waitkunas) Jerzy Marcin 171, 

172
Moswid Georg Martin zob. Moswid 

(Waitkunas) Jerzy Marcin
Mucante Paulo 353
Mühling Andreas 62
Müller Joseph Theodor 62, 109, 210
Müller Michael G. 39, 162
Muralt Leonhard von 304
Mycielski Jerzy 163
Mystopol Jan 266
Myszkowski Andrzej 60
Myszkowski Mikołaj 108
Myszkowski Piotr 249, 253
Myszkowski Stanisław 46, 47, 68, 69, 

100, 216
Myszkowski Zygmunt 60, 355

Nádasdy Franciszek 207
Naef Henri 281
Nagy László 345, 351, 357, 363
Nanke Czesław 134, 143, 245, 324, 332, 

338
Naruszewicz Adam 195
Naworski Zbigniew 156
Nehring Władysław 91
Neubauer Ernst Rudolf 301
Neustadt Louis 264
Niemojewski Jan 67, 112, 113
Nipschitz Nikolaus 51
Noailles Emmanuel Henri Duc de 118, 

121, 293, 313–316, 318
Nowakowska Natalia 30
Nürnberger Richard 281

Obirek Stanisław 187, 259, 362
Ocieski Jan 54
Ohanowicz Alfred 228, 229
Ohryzko-Włodarska Czesława 105
Oleśnicki Mikołaj 45, 55, 60, 62, 88
Oljancyn Domet 194
Opaliński Edward 124, 343
Orzechowski Paweł 94
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Indeks osobowy

Orzechowski Stanisław (Orichovius Sta-
nislaus) 55, 57, 62, 79, 84, 85, 87–89, 
121, 234, 245, 246, 254, 255, 287, 297, 
303, 305, 306

Orzechowski Walenty 89
Orzelski Świętosław 338
Osiander Andreas 61, 178
Ossoliński Hieronim 46, 60, 231, 254
Ossowski Hieronim 46
Ostrogski Janusz 360, 367
Ostrogski Konstanty 96, 97, 183, 184, 

354
Ostroróg Jakub 102, 103, 111, 122
Ostroróg Jan 130
Ostroróg Stanisław 101, 108, 300
Ostroróg Zofi a 111
Oswald Josif 163

Pac Mikołaj 245
Pac Paweł 190
Pac Stanisław 190
Padniewski Filip 246
Palacký František 264
Pałucki Władysław 41
Panske Paweł 147, 151
Papeé Fryderyk 182, 185
Paprocki Bartłomiej 75
Pašek Jan 263
Paweł IV, papież 89, 296
Pawiński Adolf 18, 45, 99, 135, 227
Pawłowski Franciszek 62, 84, 86
Pellikan Konrad 290
Pérenyi Peter 221
Petráň Josef 360
Piczeta W.I. 33
Pieńkowska Anna 332
Pieradzka Krystyna 48
Pietrzyk Stanisław 45
Pikarski Jan 185
Pilecki Krzysztof 79, 82
Piotr z Goniądza 64
Pirnát Antal 207
Pius V, papież 106, 245, 293, 296, 299
Piwarski Kazimierz 259
Plewczyński Marek 83
Płaza Stanisław 142
Płaza Tomasz 306, 322

Płocha Józef 249
Płokarz Józefat 112
Płomińska-Krawiec Ewa 329, 381
Pobóg-Lenartowicz Anna 81
Pociecha Władysław 19, 99, 101, 176, 

249, 274
Podhorodecki Leszek 355
Podoski Łukasz 178
Pohibel Bernard 227
Pollak Roman 55
Poplatek Jan 188
Portico Vincenzo dal 54, 251, 299, 300
Poschmann Brigitte 153
Possevino Antonio 187
Potocki Jakub 368
Poujoulat Michaud 124, 301
Półćwiartek Józef 228
Prochaska Antoni 80, 93, 95, 274, 355
Protaszewicz Walerian 175, 186
Przezdziecki Alexander 196, 353
Przyboś Adam 308
Przygałkowski Wincenty 181, 194
Przyjemski Albert 40
Przyjemski Wojciech 102
Przyłuski Jakub 53, 88
Przypkowski Jan 67
Pstrokoński Maciej 347, 355
Ptaszycki Stanisław 311
Ptaszyński Maciej 10
Ptaśnik Jan 48
Pukianiec Mikołaj 248

Rachfahl Felix 256
Radziwiłł Albrecht 189, 193
Radziwiłł Bogusław 197
Radziwiłł Jan 174, 288
Radziwiłł Janusz 194–196, 344, 349, 356, 

365, 366, 388
Radziwiłł Jerzy 189, 191, 195, 285
Radziwiłł Krzysztof 132, 195
Radziwiłł Mikołaj „Rudy” 53, 188, 192
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof 189–191, 

193, 194
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Czarny” 

52, 89, 96, 174–180, 182, 189, 192, 
193, 287, 288

Radziwiłł Stanisław 189
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Rapajłłowicz (Rapalgelanus) Stanisław 
171

Rapalgelanus zob. Rapajłłowicz (Rapal-
ge lanus) Stanisław 

Rauwenhoff Lodewijk Willem Ernst 222
Reddaway William F. 30
Regenvolscius Adrianus zob. Węgierski 

Andrzej (ps. Regenvolscius Adrianus) 
Reinerth Karl 207
Rej Mikołaj 43, 44, 82
Rembowski Adolf 310
Rembowski Aleksander 388
Rhode Arthur 100
Rhode Gotthold 23, 80, 83, 133
Rhode Ilse 167
Rhode Maria 72
Riesenberg Peter N. 58
Roe Thomas 354
Roizjusz Piotr (Ruiz de Moros) 50
Romanowski Jan Nepomucen 200, 229, 

236
Romier Lucien 224, 281, 303, 304
Rostowski Stanisław 188
Roth Erich 207
Rotundus Augustyn 190, 191
Rozrażewski Hieronim 145, 146, 150, 

165, 166
Rudnicki Szymon 346, 347
Rudolf II Habsburg, król Czech i Wę-

gier, cesarz 16, 207, 334, 339, 342, 
347, 351, 357

Ruggieri Fulwiusz 248, 292
Ruggieri Juliusz 120, 133, 205, 213, 245, 

249, 251, 292, 293, 297
Ruryk 180
Rusocki Franciszek 104
Ruszel Xaver 177
Rutkowski Henryk 41
Ruzé Martin 314
Ryba Jan 47
Rybarski Antoni 249
Rykaczewski Erazm 52, 248, 289

Řičan Rudolf 209, 311

Salignac 346
Salwa Piotr 63

Sapieha Leon 189–192
Sarna Władysław 79
Sarnicki Stanisław 48, 65, 66
Sawicki Jakub 45, 79, 85, 230
Scheibert Peter 7
Scheidemantel Johann Jakob 341
Schelven Aart A. van 282
Schieder Theodor 156
Schindling Anton 154
Schmauch Hans 163, 165
Schmidt Christoph 39, 386
Schmitt Friedrich Wilhelm Ferdinand 153
Schmitt Henryk 343
Schöffl er Herbert 8, 220
Schramm Gottfried 67, 136, 176, 329, 

381, 385–389, 391
Selderhuis Herman J. 62
Semkowicz Władysław 98
Serwet Michał 64
Siemieński Józef 325
Sieniawski Mikołaj 82, 83, 214 
Sieniawski Mikołaj, syn Mikołaja 82
Sienicki Mikołaj 67, 92, 94, 229, 320
Sienieński Jakub 95
Sienieński Jan 82, 89
Sienieński Mikołaj 90
Sienieński Zbigniew 82
Sienkiewicz Witold 180
Sierakowski Jan 100, 102, 107, 118, 124
Sierzputowski Tadeusz 201
Simler Jozjasz 320
Simson Paul 152, 155, 163
Sinor Denis 267
Sipayłło Maria 10, 46, 242, 290, 391
Skarga Piotr 51, 74, 165, 166, 180, 182, 

185–188, 190, 191, 193, 323, 348, 353, 
362

Skorupska Zofi a 159
Skwarczyński Paweł 312
Sławiński Wojciech 341
Słończewski Leonard 91, 276
Słupecki Stanisław 237
Służewski Jan 118, 124
Smend Gottfried 109, 110, 116
Smoczyński Józef 247
Smoleński Tadeusz 84
Smoleński Władysław 137–139, 142
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Indeks osobowy

Sobieski Wacław 142, 143, 166, 194, 257, 
259, 278, 287, 303, 307–310, 313, 315, 
323, 332, 335, 337, 340, 341, 343, 346, 
348, 350, 351, 356, 359, 362, 363, 368

Sobieszczański Franciszek Maksymilian 
189

Sobisiak Walerian 227
Sobociński Władysław 312
Sokołowski (Falcon) Tomasz 179
Sokołowski August 342, 354
Sokołowski Wojciech 326, 327, 354
Solikowski Jan Dymitr 91, 188, 293, 315, 

320–322, 328
Sozzini Lelio 217
Spannocchi Horazio 90, 134, 143, 152, 

182, 191, 256, 325, 333, 334
Stabrowski Piotr 366
Stadnicki Mikołaj 89, 303
Stadnicki Stanisław „Diabeł” 45, 60, 

65, 79, 82, 85, 95, 231, 236, 254, 257, 
345–347, 350, 356, 365

Stancaro Franciszek 46, 65, 68, 108
Stanisław August Poniatowski, król 

Polski 89
Starczewski Eugeniusz 258
Starowolski Szymon 147
Starzechowski Jan 89
Stasiewski Bernhard 36, 244
Stefan Batory, król Polski, wielki książę 

litewski 17, 23, 28, 72, 127, 128, 149, 
150, 151, 162, 187, 188, 191, 202, 227, 
260–262, 320–329, 331, 332, 333, 335, 
336, 338, 352, 364, 372, 376, 382

Steffani Johannes 100
Steinherz Samuel 259
Stracke Wilhelm 264
Strohmeyer Arno 390
Strzelecki Adam 77, 94, 95, 116, 131, 141, 

192, 195, 342, 348, 349, 351, 355
Sturm Johann 308
Sucheni-Grabowska Anna 57, 58, 94, 

284
Sulejman Wspaniały, sułtan osmański 

268
Sułkowska Irena 249
Swędrowski Jerzy 120
Sygański Jan 166, 323

Szabó Géza 201
Szafraniec Stanisław 46, 60, 319, 354
Szczotka Stanisław 44
Szczucki Lech 64, 179
Szczuczko Witold 156, 159
Szepessy Tiburtius 292
Szilágy Sándor 207
Szorc Alojzy 247
Szostkiewicz Zbigniew 258
Szujski Józef 175, 213, 232, 274, 292, 

299, 300
Szyszkowski Marcin 367

Šusko Oleksandr 259

Śliwiński Artur 320
Ślósarczyk Kazimierz 155
Śmidoda Franciszek 228, 256, 335
Święcicki Andrzej 134

Tarło Gabriel 50, 51, 184, 290
Tarło Jan 51
Tarło Paweł 82, 91
Tarło Stanisław 84
Tarnowski Jan 51–54, 254, 287
Tarnowski Jan Krzysztof 51
Tarnowski Stanisław 287
Társulat Szent István 265
Taurinus Marcin 108
Tavannes de Gaspard 314
Tazbir Janusz 27, 33–35, 51, 93, 108, 218, 

245, 247, 259, 306, 307, 316, 323, 326, 
339, 354, 362

Ternes Jerzy 93
Teutsch Friedrich 207
Tęczyński Jan 54, 318
Tęczyński Jan Baptysta 54
Tęczyński Stanisław 54, 241
Theiner Augustin 183, 250, 269, 327
Thomas Christian Sigismund 133
Thompson James Westfall 204
Thompson S. Harrison 263
Thretius Christof 65, 190, 307
Thurzo Aleksy 222
Tieftrunk Karel 277
Tobołka Jerzy 79
Tomczak Andrzej 69, 105, 150, 153
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Tomicki Jan 99, 102, 122, 123, 125, 126, 
212

Tomicki Mikołaj 107
Tomkowicz Stanisław 199
Topolski Jerzy 98, 227
Torres Cosimo de 134, 197, 354
Tortyłowicz-Batocki Jan 171
Toth William 208
Tračevskij Aleksander 191
Trajdos Tadeusz M. 83
Trawka Renata 81
Trecy Krzysztof 65, 66, 299, 307, 309, 

313, 320, 328
Trepka Eustachy 108
Trębieński S. 89
Trotzendorf Valentin 200
Trzecieski Andrzej 50, 178
Turowski Ernst 155
Turowski Kazimierz Józef 75, 195, 272, 

323
Turski Wincenty ps., zob. Czartoryski 

Adam Kazimierz 
Tworek Stanisław 78, 94
Tygielski Wojciech 199, 250
Tylicki Piotr 367
Tyszkowski Kazimierz 190, 194

Uchański Jakub 54, 71, 92, 103, 104, 
106, 117–119, 121, 122, 227, 231, 
241–243, 247–250, 252, 253, 256, 
258

Uhrowiecki Mikołaj 94
Ulanowski Bolesław 53, 246, 254, 310
Umiński Jan 181, 247
Urban Wacław 21, 37, 40, 41, 55, 62, 67, 

72, 75, 77, 90, 349
Urbaniak Violetta 356
Uruszczak Wacław 22, 44

Vergerio Piero Paolo 299, 301
Viard Paul 238
Vitrelino Aleksander 64
Völker Karl 27, 30, 38, 69, 113, 291, 310, 

320, 327
Vrankrijker Adrianus Clemens Johannes 

de 283

Wachowiak Bogdan 98
Wajsblum Marek 25, 29, 30, 32, 78, 141, 

218
Walentyn z Chrzczonowa 55
Walewski Cyprian 249
Waluga Grażyna 156
Wapowski Stanisław 89
Warszewicki Krzysztof 142
Warszewicki Stanisław 52, 191
Waschinski Emil 167
Wasilewski Tadeusz 194, 356
Wawrzyniec z Przasnysza (Discordia) 

185, 290
Weigel Georg 190, 296
Weill Georges 281, 282
Weintraub Wiktor 172, 201
Weiss Hellmuth 187
Wengerscius Andreas zob. Węgierski 

An  drzej (ps. Regenvolscius Adria nus)
Werden Gerard (Gerhard) von 150
Werden Jerzy (Georg) von 150
Werden Johann von 146
Werner Albert 100
Weyher Ernst von 146, 165
Węgierski Andrzej (ps. Regenvolscius 

Adrianus) 26, 27, 93, 108, 120, 192, 
245, 290, 326, 328

Wicher Władysław 27
Wied Hermann von 15
Wielewicki Jan 335, 353
Wielhorski Władysław 18, 183
Wierzbowski Teodor 56, 118, 231, 240, 

243, 250, 251, 253, 315
Wilbur Earl Morse 63, 65, 207
Williams George Huntston 64
Windakiewicz Stanisław 199
Wishart George 272
Wisłocki Władysław 232
Wisner Henryk 195, 343, 356
Wiśniowiecki Andrzej 96
Władysław IV Waza, król Polski 132
Władysław Jagiełło, król Polski, wielki 

książę litewski 18, 233
Włodarczyk Jerzy 105
Woelky Сarl Peter 144
Wojciech z Iłży 79
Wojciechowski Zygmunt 268
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Wojewódka Bernard 178
Wojtyska Henryk Damian 55, 133, 247, 

249, 250, 292
Wolff Józef 180, 184, 192
Wolph Johann 306
Wołłowicz Eustachy 188
Wotschke Theodor 37, 38, 47, 63, 65, 

75, 82, 100–103, 109, 115, 116, 133, 
171, 184, 190, 199, 211, 227, 231, 
234, 258, 275, 290, 291, 295, 299–301, 
307

Wróbel Walenty 269
Wyczański Andrzej 44, 45, 57, 98, 229, 

300
Wyczawski Hieronim E. 245, 247

Zabłocki Grzegorz 173, 174
Zacius Szymon 177
Zajkin Wacław 185
Zakrzewski Andrzej B. 173
Zakrzewski Wincenty 27–29, 70, 83, 101, 

119–122, 126, 140, 191, 200, 202, 214, 
232, 236, 249, 250, 256, 265, 275, 319, 
328, 340

Załęski Stanisław 259, 362
Zamoyski Jan 72, 73, 76, 77, 94, 128, 

129, 143, 324, 326, 332–340, 342, 343, 
352–357, 382, 383

Zanchi Hieronymus 205
Zawadzki Zdzisław 93, 306
Zawitkowska Wioletta 81
Zbaraski Władysław 97
Zbąski Abraham 107, 114, 125
Zborowski Andrzej 56, 75
Zborowski Jan 75
Zborowski Krzysztof 75
Zborowski Marcin 47, 48, 59, 68, 108, 

214
Zborowski Piotr 49, 50, 53, 56, 68, 69, 

71, 72, 75, 121, 308, 310, 313, 315
Zborowski Samuel 75, 316, 324
Zdrójkowski Zbigniew 161
Zebrzydowski Andrzej 249
Zebrzydowski Kacper 107

Zebrzydowski Mikołaj 9, 28, 77, 94, 130, 
132, 136, 141, 166, 195, 196, 208, 261, 
344–346, 348–351, 355, 357, 365, 371, 
377, 383, 387, 388

Zeeden Ernst Walter 15, 62
Ziegler Walter 154
Zielińska Teresa 136, 329
Zins Henryk 153
Zivier Ezechiel 58, 66, 231, 274, 285
Zsilinszky Mihály 223, 267
Zwingli Ulrich 88, 209
Zygmunt Hohenzollern, arcybiskup 

Mag deburga 299
Zygmunt I Stary, król Polski, wielki 

książę litewski 9, 19, 25, 43, 47, 48, 52, 
57, 144, 150, 156, 158, 200, 201, 230, 
240, 262, 265, 268, 270, 272, 274–276, 
299, 300, 373, 391

Zygmunt II August, król Polski, wielki 
książę litewski 23, 24, 44, 52, 56–58, 
69, 70, 75, 103, 104, 106, 117, 118, 
120, 133, 136, 141, 146, 148, 155–157, 
164, 174–178, 181, 189, 193, 194, 198, 
202, 212–214, 231, 236, 239, 240–245, 
248, 250–252, 260, 276, 277, 279, 284–
306, 317, 322, 324, 326–328, 331, 333, 
337, 352, 360, 372, 374, 382

Zygmunt III Waza, król Polski 31, 72, 
73, 76, 94, 95, 128, 129, 132, 134, 143, 
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