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Krzysztof Babicki i Paweł Huelle 

PAWEŁ HUELLE 

Nadmiar historii 
aplikowanej jako 
urzędowa dawka 
patriotyzmu ( ... ) 
znużyć może 

i zniechęcić każdego. 
Ale jej brak powoduje, 
że ciągle będziemy 

dziećmi. 

Sprzyja wiecznej 
niedojrzałości ( ... ) 

Paweł Huelle 

Gdańszczanin. Rocznik 1957. Poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk literacki, autor scena
riuszy filmowych i radiowych słuchowisk. 

O jego debiutanckiej powieści Weiser Dawidek ( 1987) pisano: „książka dziesięciolecia", 
„arcydzieło", „zwycięstwo literatury". Otrzymał za nią prestiżową nagrodę Fundacji Kościel
skich oraz nagrodę miesięcznika Literatura. W przekładach poznali ją czytelnicy Francji, Nie
miec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Czech, Hiszpanii. Wojciech 
Marczewski przeniósł ją na ekran. 

Jest też Paweł Huelle autorem nominowanych do nagrody Nike i Internacjonał IMPAC 
Dublin Literary Award Opowiadań na czas przeprowadzki, znakomitych powieści Mercedes
-Benz, Castrop, Ostatnia wieczerza oraz Pierwszej miłości i innych opowiadań. 

Wszystkie prapremiery jego sztuk teatralnych (nie wliczając w to przeniesionych do Teatru 
TV adaptacji opowiadań), Kto mówi o czekaniu (Gdańsk 1995), Kąpielisko Ostrów (Lub
lin 2001), Sarmacja (Lublin 2008), wyreżyserował KrzysztofBabicki. 

O temacie Sarmacji 
mówiliśmy często ( ... ) 
Tak wiele wątków 
i obsesji z naszych 
poprzednich prac, 
z naszego życia, 
spotyka się w tej 
XVIII-wiecznej 
scenerii. 

Kn ysztof Babicki 

Od Huellego do Huellego ... 

Motywy pojawiające się w repertuarze Teatru im. J. Osterwy w Lublinie w trakcie dyrekcji 
artystycznej Krzysztofa Babickiego można zamknąć w klamrę dwóch sztuk Pawła Huelle -
Kąpielisko Ostrów i Sarmacja. Klamrę wrażliwości na ludzkie dramaty, szukania prawdy 
o polskim społeczeństwie, odsłanianie najbardziej bolesnych kontrastów pomiędzy ideami 
a rzeczywistością. 

Obu łączy wspólne doświadczenie Gdańska, miasta wielokulturowego z tradycją tolerancji 
wobec innowierców i nieprawomyślnych intelektualistów. 
Miasta naznaczonego piętnem II wojny, skomplikowaną historią Wolnego Miasta. Miasta 
Guntera Grassa, kresowych pamiątek przywiezionych w walizkach repatriantów z Wilna i Lwo
wa. Miasta Solidarności i Lecha Wałęsy. 

Drzewo genealogiczne 

Sarmacja rozpoczyna się i kończy scenami, dla których tłem jest rozłożysty dąb obwie
szony portretami trumiennymi. Huelle buduje przez cały dramat symboliczną opozycję życia 
i śmierci. Umierania głupiego, pozbawionego sensu w obliczu witalnej , kosmicznej siły 

wiecznego trwania. 
Dąb był zawsze uosobieniem siły i długowieczności. W pogańskich kultach pod dębami 
odprawiano magiczne uroczystości , kontaktowano się z bóstwami i duchami. 
Dąb w Sarmacji nie jest drzewem życia, jest drzewem śmierci. 
Genealogiczne drzewo śmierci wielkiego mitu o narodzie wybranym, społeczeństwie podłych 
kreatur i dewocji. 

Lustracja, kreacja ... 

W lustrach lustracji odbijają się wszyscy. Lustrujący i lustrowany, donosiciel i jego ofiara. 
To labirynt bez wyjścia. Twarze, twarze przerażonych, sprawiedliwych i judaszów. 
Dalej , proszę wchodzić do labiryntu - posłowie, urzędnicy, królowie. Co tam znajdziecie, 
swoje życie, życie tych, których kochacie.„ swoją śmierć. 

Lustra lustracji już nie odbijają prawdy. One kreują inną rzeczywistość. 
Tylko co jest poza labiryntem, nasze marzenia o dębie bez portretów trumiennych przypomi
nających kartoteki IPN-u. 
To tylko marzenia, rzeczywistościąjest Sarmacja, . „ wyśpiewał to już Jacek Kaczmarski. 

Anioły i demony 

Jak rozpoznać diabła , jak się przed nim bronić. Czy w kontuszu wystąpi, czy we fraczku 
kusym, może w masońskim fartuszku lub żydowskim chałacie.„ 
W Sarmacji Pawła Huelle diabeł jest uniwersalny, zmienia stroje i status społeczny, jest sługą 
i marszałkiem Sejmu. 



Kreuje historię już w pierwszej scenie rozbiorów, wpływa na pojedyncze ludzkie losy. 

Przenika do świadomości, kieruje głupotąmaszerującąpod religijnymi sztandarami. 
Nie toczy jednak walki o ludzkie dusze z aniołami.Jakby pewien był swego. 
Może w Sarmacji diabeł jest tylko teatralnym wymysłem, wymysłem pijanych głów. Może 

potrzebny jest tylko do usprawiedliwienia intelektualnej niemocy wobec oświeconego świata 

wartości. 

Lira -muzyka proroctw 

Dziad lirnik, wróżbita, wieszczący przyszłość występuje w literaturze i ikonografii w czasie 

szczególnym. Czasie wielkich przemian, zrywów narodowych. Jego rolą jest przywoływanie 

wielkich kart historii i zapowiadanie koniecznej do podjęcia walki o odzyskanie podmio

towości. 

Nie ma w Sarmacji porywających proroctw, nie ma nadziei. 
Jest muzyka wojskowa, muzyka cielesnych uciech, muzyka zdrady i pijackiej biesiady. 
Jest przede wszystkim dance macabre, taniec śmierci tańczony w rytm nadawany przez mar

szałka-diabła. 

Dziad lirnik nie ogłosi proroctwa. Rozda śmierć podając postaciom dramatu portrety trumienne. 

Sarmacja, Sarmacja ... 

Słowo - zaklęcie, które usprawiedliwia każdą niegodziwość i zbrodnię. Nikt już nie wie, co 

oznacza, wszyscy wiedzą, że można go używać jak modlitwę do boga głupoty i obskuran

tyzmu. On rozgrzesza nasze wielkie nikczemności i małe szachrajstwa. Jest gwarantem spokoju 

sumienia, może już nam zabrał sumienia. 
W Sarmacji prawie nie istnieją postaci, na których można by oprzeć nadzieję na przełamanie 

tańca śmierci odbijającego się w oczach korowodu postaci z portretów trumiennych. 
Król, Biskup Massalski, Książe Wojewoda, Marszałek Sejmu, Posłowie, Konfederaci, wszyscy 

oni tworzą zaklęty krąg państwa - widma, którego duszę sprzedali a ziemię podzielili między 

siebie trzej Generałowie już w pierwszej scenie. 
Jest jedna postać, która uporczywie walczy o sumienia - Ksiądz Reformator. Jego mowa jest 

dramatycznym rachunkiem krzywd, jest oświeconym marzeniem ... ale przegra z zaproszeniem 

posłów na obiad u Księcia Wojewody. 
Koniec Sarmacji, postaci zdejmują kostiumy, kończy się teatr. Zostaliśmy bez historycznego 

kostiumu, w prywatnych ubraniach. Jednak czy zostaliśmy bez Sarmacji? Czy zostawiona 

garderoba zdjęła z nas ciężar dawnych i dzisiejszych grzechów? 
W uszach brzmią ostatnie akordy ballady Jacka Kaczmarskiego Z XVI wiecznym portretem 

trumiennym przadka rozmowa, zaraz się skończy ... zacznie się Sarmacja ... 

Wojciech Bonisławski 

Sarmacja - Sarmaci - Sarmatyzm 

Żyć wspomnieniami świetnymi zapewne trudno, 
ale i zmarnieć przy nich niepodobnym. 

Kazimierz Morawski 

To słowa klucze do przeszło dwóch wieków naszej historii i kultury. Słowa charakteryzujące 

Rzeczpospolitą szlachecką z jej blaskami i cieniami. Sarmatyzm, pojmowany jako światopogląd 

lub jako oparty na nim styl życia szlachty, przechodził w ciągu tych lat różne etapy rozwoju. 

To specyficznie polskie, szlacheckie zjawisko obejmowało zarówno przywiązanie szlachty 

do przepychu i splendoru, jej zamiłowanie do widowiskowości i ostentacji, ale także prze

świadczenie o dominacji Polaków nad innymi narodami, kult rycerza obrońcy chrześcijaństwa, 

głęboki patriotyzm, przywiązanie do idei demokratycznych i wysoką, niespotykaną gdzie 

indziej, tolerancję. Dopełniające ten obraz duma, zadziorność, pieniactwo, kult szlacheckiego 

klejnotu i „złotej wolności", swoiście pojmowana religijność, niechęć do „cudzoziemszczyzny", 

dają obraz społeczności nie posiadającej odpowiednika w żadnym z europejskich krajów. 

Z czasem te wszystkie pozytywne cechy uległy stopniowo zwyrodnieniu, duma przeobraziła 

się w pychę a „złota wolność" przybrała rozmiary anarchii. Utrwaliło to w zbiorowej świado

mości przekonanie o „czerepie rubasznym", uznając sarmatyzm za synonim zła tkwiącego 
w „charakterze zbiorowym". 

Stało się to głównie za przyczyną oświeceniowej publicystyki, gdy w latach sześćdziesiątych 

XVIII w. na łamach Monitora słowo sarmatyzm było odpowiednikiem prowincjonalnego 

szlacheckiego nieuctwa, fanatyzmu, skłonności do burd, pijaństwa i warcholstwa. Uczyniono 
sarmatyzm odpowiedzialnym za wszelkie zło jakie spadło na kraj. 

Rzeczpospolita podzieliła się na Polskę ,,kontusza i szabli" i Polskę „peruki i fraka". 

Ośmieszając prowincjonalne obyczaje, ten relikt sarmackiej kultury, zapominano że to one 

w znacznej mierze wciąż jednak gwarantowały przetrwanie istotnych wartości moralnych i spo
łecznych, w tym również patriotycznych ideałów. 

Franciszek Zabłocki, który w Fircyku w zalotach kpił z „peruki i fraka", jako posłuszny 

wykonawca zleceń królewskich pisze w 1785 r. Sarmatyzm, umieszczając rzecz całą we wsi 

Piekiełko, w powiecie burdeckim. W zaścianku tym, gdzie „z rozumem człowieka szukać na 

nasienie", mieszkają dwaj „odwieczni Sarmaci" uosabiający wszystkie najgorsze cechy swego 
stanu. 

Tak zaczął formować się mit sarmatyzmu, owocujący długo uproszczonymi, krzywdzącymi 
ocenami. 



Jeszcze dla Lindego sarmatyzm to „nieokrzesanie obyczajów, grubiaństwo, grundy
chwalstwo". Ale już Gloger stwierdzał: „obyczaj staroświecki, staroszlachecka rubaszność z jej 
prostotą, szczerością, prawdomównością i krewkością, jednym słowem wszystkie te cechy 
rdzennie polskie, narodowe i słowiańskie, które u ludzi salonowych i zcudzoziemczałych szły 
w poniewierkę". 

Upłynęło zaledwie 10 lat od premiery Zabłockiego, aby w dobie porozbiorowej Sarmacja 
stała się formułą polskiej tożsamości narodowej, substytutem politycznej i społecznej wol
ności Polaków. „Ziemią obiecaną". Symbolem, ku któremu należało się kierować, nie tylko 
,,ku pokrzepieniu serc", ale także po to by w Sarmacji doszukać się poczucia narodowej dumy. 
Mit sarmacki zaczął pełnić funkcję zbiorowej terapii. 

,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" - całe pokolenia żywiły tę, zdawałoby się 
złudną nadzieję. Złota wolność głęboko wrosła w dusze Sarmatów. To umiłowanie swobody, 
a nawet zwyczajna niechęć do podporządkowania się królom, stały się teraz źródłem oporu 
wobec zaborców. Doszło do głosu dawne przekonanie Sarmatów, że szabla więcej znaczy niż 
pergaminy- „co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy". 

Dzięki Sienkiewiczowi etos sarmacki, choć mocno uproszczony, stał się dla Polaków 
na długie lata wzorem patriotyzmu. 

Lata po 1945 r. nie były dla Sarmatów łaskawe, ze zrozumiałych zresztą względów. Kiedy 
w 1979 r. Marek Roztworowski zorganizował w Krakowie słynną wystawę Polaków portret 
własny, reakcja na nią przeszła najśmielsze oczekiwania. Największe zainteresowanie budziły 
sale z sarmackimi portretami. 

Na czym polegała świetność sarmackiej kultury? Sarmaci byli dziećmi formacji, która 
odniosła sukces, dane im było poczucie własnej mocy i wielkich własnych możliwości. Była to 
kultura silnego państwa. Wiedeńska wiktoria rozpoczynała jego schyłek. „Sarmacja ( ... ) zamarła 
w geście zwycięzcy spod Wiednia" stwierdza Krzysztof Koehler. 

Sarmatyzm stał się gorzką lekcją naszej historii. Z jednej strony to rzeczywiście liberum veto 
i anarchia, i wreszcie Targowica, ale z drugiej - tolerancja, ruch egzekucyjny, parlamentarny 
ustrój , otwarta postawa wobec wolności. 

„Była to doniosła i prekursorska zapowiedź, którą sami wynieśliśmy na bezdroża" - określił 

sarmację znawca tej epoki Tadeusz Chrzanowski. 

a.n. 

I\ RONIKA 
Sarmacyey Europfkiey, 

·••W KTOREY SIE Z AMY.I{ 
kroleitwo Polfkie ze wfz.y!l:kiemi P2ńlłwJ 
Xięfbvy, y ProwiAcy~mi fwemi: tud.żiei tei 
Wie]kje Xidłwo Lirhcw: Ruilde, Prufld 

Zm udzki ~, Infbntfkie, M ofkiew Ikie, 
y cz~ść Tatarow. 

P13t~ .A .... E ~ .~ N o i\ A G w A G Nr N A z ~r1ny, Jfr.i 
~..-t.lc11 L4J:r4Aft.irgą.,1'i}<r~1' ptifoivtiru,go, y {(olmi/lrsti l~ 
K. M. fieme~ Jł.oku I J J s. P" Licinu ?VJdAn4. A trr•1 s:· 
IJl')JCJjnitiiit1n '/}ob I\ 10/ c;u, ktar1cb 711 LA4ńjki9 nimiJjl..-., 
djict hol1fbi!,P-.-M/bvłAfat, Jicm, y Pri>tvi.nc!Jfu.try Sb~ 
~"5Jf,gl; rb:.'itlv Gr~cr~1 }il'n1it'""i~1ifoirh, JJMfl~>, Pt 
1tj,_8obmney, Gttmanuy1DanitJ,Sj1CJeQ'1• Co11f'f 1Ó'(, 

'~f.•5Ąu1hari_c.111i1lk~pil11~.iiSq.R1'J}ii#.liłM-i n;i X.. K.rl', 
cli.chno Jt>br1Q1t1.: 1 zLi,1"h}kifgo ni Pol,A.~ JYłJ. i•lz. 

W K R A KOWI}l. 
Drukarnie) Mikoł'ii:i Lobi, R <;>kl· 



Gdy Ewa kądziel przędła, Adam ziemię kopał 
Kto tam był szlachcic wtenczas i kto komu chłopa/? 

Wespazjan Kochowski Pares ob. Adam 

Potrzeba znalezienia własnego rodowodu, stworzenia Genesis narodu nurtowała wielu 
historyków i badaczy już od zarania dziejów. 

Obywatelom XVI-wiecznej Rzeczpospolitej przestały wystarczać wyjaśnienia Kościoła, 
że wszyscy pochodzą od Adama i Ewy, zwłaszcza, że nasuwało to kłopotliwe dla szlachty skoja
rzenie pokrewieństwa z chłopami. Wprawdzie Pismo Święte tłumaczyło, że rozdział jednych 
i drugich nastąpił za czasów Noego, kiedy to jeden z trzech jego synów Cham, za wyśmiewanie 
się z nagości pijanego ojca został przez Pana skazany, wraz z potomkami, na służenie tym, którzy 
wywodzili się od Sema i Jafeta. To jednak nie uzasadniało w pełni innych nierówności i po
działów. Istniał więc pogląd, że książęta wywodzą się od Sema, szlachta od Jafeta, a chłopi od 
Chama, ale i on wzbudzał szereg wątpliwości. 

Renesansowe zainteresowanie antykiem, humanistyczny indywidualizm skłaniał Europej
czyków do szukania swoich korzeni. Francuzi wywodzili swych przodków od Galów, Skandy
nawowie od Gotów, Węgrzy od Scytów, a Polacy chętnie odnajdowali swoje początki w Rzymie, 
powiadając dumnie Ci vis Romanum Sum! 

Wincenty Kadłubek w swych bajecznych historycznych narracjach przedstawiał naszych 
przodków jako pogromców Aleksandra Macedońskiego i Juliusza Cezara. Ale bardziej 

Michał Stachowicz: Sarmatowie 
z.stępujący z gór Kaukazu 

racjonalne koncepcje na temat naszych najdawniejszych 
dziejów pochodzą od Jana Długosza opierającego się na 
Cosmographii Klaudiusza Ptolemeusza. Ptolemeusz 
w swoim dziele wspominał nie tylko o Calisii, ale 
również o Sarmacji azjatyckiej i europejskiej, która 
miała sięgać aż po Karpaty i Wisłę, obejmując tereny 
zamieszkałe przez Wenedów uważanych za protoplas
tów Polaków. Długosz w Rocznikach (1480) pisze o Kar
patach jako „Górach Sarmackich", zaś o Bałtyku jako 
„Morzu Sarmackim", przyjmując podział Ptolemeusza 
na Sarmację azjatycką i europejską, ale pojawia się 

jeszcze u niego wątek biblijny. Mitycznego Lecha i Cze
cha czyni w prostej linii potomkami Jafeta. 

Ale już Maciej z Miechowa, idąc również za Ptole
meuszem w Traktacie o dwóch Sarmacjach azjatyckiej 
i europejskiej (1517) wywodzi naszych przodków bez
pośrednio od plemienia bitnych Sarmatów. 

Kim byli Sarmaci? To wojownicze plemiona ko~ 
czowniczo-pasterskie pochodzenia irańskiego, zamiesz
kujące w połowie I tysiąclecia przed Chrystusem stepy 
czarnomorskie i nadwołżańskie. Wsławili się hodowlą 
koni i mieli znakomitą jazdę. Mężczyźni walczyli 
łukiem, mieczem i oszczepem. W walkach i łowach 
uczestniczyły także kobiety. W związku z tym Herodot 
(Dzieje IV) uważał, iż Sarmaci pochodzą ze związku 

Amazonek i Scytów. Ludy te w okresie IV-II stulecia przed Chrystusem wyparły Scytów (także 
utożsamianych przez niektórych z naszymi przodkami) a w okresie wielkich wędrówek same 
z kolei padły ofiarą Hunów, Gotów i Słowian. Źródła historyczne utrzymują, że plemiona 
Sarmatów osiedliły się częściowo na ziemiach naddunajskich, uznając zwierzchnictwo Rzymu, 
częściowo w Hiszpanii i północnej Afryce. 

W Sarmatach widzieli potem naszych przodków inni historiografowie renesansu: Marcin 
Bielski, Marcin Kromer, Aleksander Gwagnin, a nawet Andrzej Frycz-Modrzewski. 

Warto też wspomnieć o iście kuriozalnej, ale bardzo popularnej wśród szlachty teorii księdza 
Wojciecha Dębołęckiego z Konojad, który w lfywodzie jedynowłasnego państwa świata (1633) 
twierdził, że nacja nasza bezpośrednio wywodzi się od Jadama i Jewy (bo wszystkie imiona 
polskie zaczynają się na J). Udowadnia też, iż język polski „najpierwotniejszy jest" i dlatego 
Jadam z Jewą rozmawiali z Panem Bogiem w raju ... po polsku. 

Słuchaj mię Sauromatha, z przodków sławnych bitny 
( ... ) Którego za wrodzonym męstwem i dzielnością 
"')isoką Bóg obdarzył sławą i wolnością 
Złotą ukoronował; dokąd świata staje 
Ta w uszach ludzkich będzie brzmieć na wszystkie kraje 
S.H. Szymanowski, Mars Sauromatski 

Unia Lubelska łącząca Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w jeden organizm 
państwowy Rzeczpospolitą Królestwa i Litwy, stworzyła monarchię, będącą drugim co do 
wielkości państwem Europy, liczącym przeszło milion km' . N owe państwo potrzebowało nowej, 
bardziej zwięzłej nazwy niż funkcjonująca wówczas Rzeczpospolita Obojga Narodów. Poza tym 
naród wielojęzyczny, co więcej naród wielowyznaniowy, potrzebował wspólnej ideologii, 
wspólnego wzorca zachowań, a przede wszystkim mitu, czerpiącego autorytet z prawdziwej czy 
rzekomej wspólnej przeszłości - i tu w sukurs przyszli Sarmaci. To waleczne plemię znakomicie 
nadawało się na wspólnych przodków. 

Sarmatyzm stał się ideologią i spoiwem wielonarodowego państwa. Ale pojęcie narodu 
Sarmatów ograniczało się ty 1 ko do stanu szlacheckiego. 

W wiek XVII Polska wchodziła silna i stabilna. Na tle innych europejskich państw była 
krajem spokojnym, nie uwikłanym w żadne wielkie wojny, a przede wszystkim nie skażonym 
krwawymi rozruchami na tle religijnym. 

Przedmiotem dumy Rzeczpospolitej był stan szlachecki. Jego starożytne genealogie i pod
trzymywane w tym stanie starodawne tradycje narodowej kultury, przeciwstawiano obcym 
wzorcom. O wartości człowieka decydowała przede wszystkim dawność rodu, z jakiego się 
wywodził. Stąd rodził się kult dziedzictwa i towarzyszący mu tradycjonalizm. Wszelkie 
„nowinki" uważano za niebezpieczne dla całej - tak złożonej - struktury państwa. 



Antoni Dembicki, Portret 
Jana Tarły wojewody 
lubelskiego, po 1736 r. 

Franciszek Salezy Potocki 
w jedwabnym kontuszu 

Franciszek Paulikowitz, 
Portret Ludwika Pocieja, 
oboźnego wielkiego litewskiego, 
z 2. połowy XVIII w. Twarz 
typowego sarmaty z epoki 
saskiej, jakby malowana 
według jednego wzoru. 

Przyjmowano za pewnik, że ustrój Rzeczpospolitej był bezpośrednio 

kreowany przez Boga, stąd Sarmaci to współczesny naród wybrany, którego 

,,kataklizmy żadne" dotknąć nie mogą. 
Z sarmackich portretów patrzą na nas postaci, od których bije dostojeń

stwo i majestat, pycha i wyniosłość człowieka nie znoszącego sprzeciwu. 

Tacy ludzie nadawali ton życia w kraju. Liczne przywileje i statuty 

gwarantowały szlachcie pozycję wyjątkową. Określane mianem „złotej 

wolności szlacheckiej" były pilnie strzeżone przed jakimikolwiek zmia

nami. „Sława, godność i honor szlacheckiego narodu polskiego - głosił 

kaznodzieja Cherubin Gorkowski - tym wszystkim innych narodów 

sławę, godność i honor przewyższa, że się najszacowniejszą, bo złotą nie 

żelazną zaszczyca wolnością, jako się zaszczyca świat chrześcijański 

Rzymem, Rzym papieżem, Ankona portem, Krem ona wieżą". A król 

polski - to „król królów, bo panuje nad wolnymi ludźmi a królowie 

absolutni to królowie osłów". 
Jan Zamojski na sejmie 1575 r. określił trzy specyficzne filary owej 

wolności: wolną elekcje, podleganie tylko prawom przez siebie ustano

wionym i władzę nad innymi stanami. „Szlachcic dobrze urodzony- mó

wił - do wszystkich godności ma prawo; bo i dobrze wychowany, nie ma 

w sobie owej głupiej nierozwagi i podłego upokarzania się prostego ludu". 

Nic dziwnego, że tak zazdrośnie broniono dostępu do uzyskania szla

chectwa. Jedyną możliwością „przypuszczenia do klejnotu" czyli „adoptą 

do stanu" były zasługi wojenne lub ... „wybitny profesorski umysł" uczo

nych Jagiellońskiego Uniwersytetu. 
Od małego wpajano szlacheckim dzieciom pojęcie sarmackiego ho

noru. Była to zasada bezwzględnego kierowania się w życiu „wartościami 

wyższymi". Zespół tych ideałów nie był jednak w żaden sposób skodyfi

kowany. Młody obywatel był zobowiązany do obrony wiary, ojczyzny 

i ochrony znaku rodowego, czyli herbu, przed obrazą. Brak ścisłego okreś

lenia co jest ujmą czy obrazą, prowadził do kończących się krwawo zwad 

i zatargów. Honor Sarmaty był ogromni czuły. Nieostrożne słowo, nie

umyślne potrącenie w tłoku już powodowały, że szabla sama wychodziła 

z pochwy, bo karabela była atrybutem Sarmaty. Najstraszniejszą rzeczą, 

jaka mogła spotkać szlachcica była inf amia, czyli utrata czci i tytułu. Była 

to kara gorsza od śmierci. Gdy orzekano ją przeciw Krzysztofowi Zbo

rowskiemu, głosujący za nią senatorowie płakali, widzieli w niej bowiem 

nie tylko tragedię „brata", ale także całego stanu. 
Pilnie strzeżonym skarbem była idea równości szlachty. Podkreślano, 

że każdy polski szlachcic może zostać obrany królem, bo ,jest królom 

równy". Kiedy w sejmowych uchwałach z 1690 r. wymknęło się niefor

tunne określenie „szlachta mniejsza" powstał taki „tumult", że natych

miast je zmieniono, jako że „w równości mniejszego ani większego nie 

masz" i „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie". 
Nic dziwnego, że mały Bogusław Radziwiłł, jak przekazuje anegdota, 

odmówił ucałowania królewskiej ręki mówiąc, że ,jest to szlachcic jak 

inni". Zygmunt III Waza odrzekł: „Dajcie mu pokój, rokoszanin jest". 

Wprawdzie zgadzano się, że primus intern pares - pierwszym między 
równymi jest król, ale w miarę upływu lat, miał on coraz mniej możliwości 
faktycznego rządzenia. 

Wszelkie próby umocnienia władzy królewskiej poczytywano za za

mach na ową równość i śmiano się z zagranicznej szlachty, że jest tak 
zależna od władców. 

Oczywiście była to równość iluzoryczna, stan szlachecki był silnie 

zróżnicowany od „zagonowego szaraka" do „królewiąt". Od połowy 

XVI! w. to magnateria sprawowała rzeczywistą władzę nad krajem, 

zresztą rękami rzeszy „klienteli" szlacheckiej. Średnio zamożna i drobna 

szlachta czerpała z opieki magnata korzyści, rewanżując mu się ,,kres

kami", czyli głosami na sejmikach i poparciem „siłą" np. w starciu dwóch 
rodów czy stronnictw. 

W miarę upływu lat Sarmata stawał się coraz bardziej hreczko-siejem, 

coraz mniej rycerzem. W odróżnieniu od innych zajęć „gospodarowanie" 

cieszyło się wielkim szacunkiem. Każdy szlachcic, mimo że w czasie 

pokoju uprawiał ziemię był zobowiązany do obrony ojczyzny, ale w micie 

rycerza-ziemianina coraz więcej było gestu niż faktycznej gotowości 
do walki. 

Wolnością Zowiemy czynić co się komu podoba 
Krzysztof Opaliński 

W 1493 r. powstaje w Rzeczpospolitej Sejm - symbol szlacheckiej 

demokracji. Dzięki królewskim przywilejom szlachta decyduje o więk
szości spraw państwowych, stając się faktycznym gospodarzem kraju. 

Sejm mógł obradować tylko w obecności króla. Dlatego też np. cho

rego Władysława IV wnoszono na obrady na łóżku. Choć dziś wydaje się 
to utopią, w sejmie wszelkie postanowienia podejmowano wyłącznie 

jednomyślnie. Wystarczyło by minął czas trwania sejmu, czego skrupu

latnie przestrzegano i nie doszło do porozumienia w kwestii przedłu
żenia obrad- sejm taki „nie dochodził" i wszystkie uchwały, które już na 
nim zapadły, stawały się nieważne. 

Próby wprowadzenia reform mających na celu umocnienie władzy 
królewskiej, podniesienie podatków na wojsko itp., uznawano za za

mach na święte prawa szlachty. I nie pomagał tu nawet autorytet króla, 
który próbował godzić oponentów. 

W czasach gdy władza królewska była jeszcze silna, Stefan Batory 

krzyknął do posła Mikołaja Kazimierskiego: „Milcz błaźnie!" Ten zaś 
odparł: „Nie jestem błaznem lecz obywatelem, który obiera królów 
i obala tyranów". 

Na sejmie w Toruniu, kiedy szlachta odmówiła uchwalenia podatków 

na wojnę z Gdańskiem, Stefan Batory wyrzekł pamiętne słowa: „Nie 

jestem królem malowanym ( ... ) Bądźcie strażnikami wolności waszej 

abyście byli moimi nauczycielami i stróżami( ... ) Zatem pilnujcie tak 

Było coś tak wielkiego 
w tej postaci, że patrzącym 
na nią rycerzom wydawało 
się, iż nie tylko owa 
komnata, ale i cały zamek 
dla niej za ciasny; jakoż nie 
myliło pierwsze wrażenie, 
albowiem siedział przed 
nimi Janusz Radziwiłł, 
książę na Birżach 
i Dubinkach, wojewoda 
kijowski i hetman wielki 
litewski, pan tak potężny 
i dumny, że mu było 
w całej niezmiernej 
fortunie, we wszystkich 
godnościach, ba! nawet 
na Żmudzi i Litwie 
za ciasno. 

(Henryk Sienkiewicz) 

Wizerunek Janusza 
Radziwiłła to jeden 
z najbardziej fascynujących 
portretów sarmackich. 



Bodaj źle zginął, bodaj zabit mamie, 
Kto dla prywaty swej sejmy rozrywa, 
Niech głowa jego przepada beV«imie, 
Niech wymazany z ksiąg żywota bywa. 

Kiedy 9 marca 1652 r. miano 
podejmować uchwały 
podatkowe i wojskowe, 
na prośbę kanclerza, 
Andrzej Leszczyński wniósł 
o przedłużenie sejmu, którego 
termin właśnie upływał. Poseł 
upicki Władysław Siciński 
sprzeciwił"się temu i wyszedł 
z sali. Postanowiono więc, 
że trzeba go sprowadzić 
i kontynuować obrady. 
Okazało się jednak, 
że ten już wyjechał ze stolicy. 
Sejm został zerwany. 
Tak zaczęło funkcjonować 
liberum veto. 
Szczątki niesławnego posła 
przez wiele lat po jego śmierci 
pokazywano w Upicie jako 
osobliwość miasteczka. 

wolności waszej, aby wasza swoboda w swawolę nie została obrócona". 
Szlachta odwdzięczyła się za to królowi nazywając go „krwawym węgier
skim tyranem" i podatków nie zatwierdziła. 

Z czasem przeciwko „pomysłom królów" nie wystarczało już zrywa
nie sejmów - szlachta zaczęła zawiązywać rokosze i konfederacje. Takie 
wypowiedzenie posłuszeństwa mieściło się w ramach zakreślonych przez 
pacta conventa. 

Pierwszym z nich był rokosz Zebrzydowskiego, który wybuchł 
w 1606 r., przeciwko Zygmuntowi ID Wazie, chcącemu przeprowadzić 
szereg reform wojskowych i finansowych w związku z przygotowaniami 
do wojny ze Szwecją. Na zjeździe rokoszan w Lublinie, ,,Diabeł" Stad
nicki grzmiał przeciw monarsze: „Nie mam go za pana, bo mi go prawo 
mieć nie każe. Możesz to serce szlacheckie przenieść na sobie, aby mu 
krzywoprzysiężca i sodomczyk panował?" Niechaj kto co chce czyni ( ... ) 
ja poddaństwo mu wypowiadam( ... ). To moje zdanie, abyśmy się spisali 
i taką kupąjechali i wypowiedzieli mu poddaństwo i rozpisali uniwersały". 

Rokosz inspirowany był przez magnaterię, która dążyła do umocnie
nia swej pozycji, nawet za cenę decentralizacji kraju. A podburzona przez 
nią szlachta widziała w planach królewskich reform jedynie próbę 
wprowadzenia rządów absolutnych i zamach na swoje prawa, uważając 
istniejący porządek rzeczy za idealny, „bo od Boga dany". 

Wkrótce nową bronią w rękach szlachty stało się liberum veto. Sens 
jego istnienia, owej „źrenicy" szlacheckiej wolności nie podlegał dys
kusji. Początkowo rozumiano go jako „zimny kubeł" mający otrzeźwić 
zbyt rozgorączkowanych adwersarzy. Posługiwali się nim nawet królo
wie, przez podstawionych przez siebie posłów. Ale z czasem jego skutki 

prowadzące do notorycznego zrywania sejmów okazały się opłakane, choć 
każdy oponent podpierał się miłością ojczyzny. 

Próba ograniczenia liberum veto przez Jana Kazimierza i głosowanie 
większościowe podziałały na szlachtę jak straszak, trąciło to absolutum 
dominium. Rokosz Lubomirskiego doprowadził do bratobójczej rzezi pod 
Mątwami, w której wojska królewskie zostały rozgromione przez rokoszan 
(3 800 zabitych). 

Abdykując w 1668 r. król wygłosił prorocze przemówienie: „Pójdzie 
Polska na rozszarpanie narodów. Kozak i Moskal zagarną ludy językiem 
zbliżone do siebie i nawet Wielkie Księstwo Litewskie sobie wezmą. Wielko
polskę i Prusy Brandenburczyk zajmie, a dom austriacki o Krakowie i Rusi 
pomyśli". Ale nikt nie brał tych słów poważnie, wierząc, jak Zagłoba, że „nie 
masz takowych terminów, z których by się viribus unitus przy boskich 
auxiliach podnieść nie można". 

Za Sasów zrywanie sejmów było już notoryczne. Za rządów Augusta II 
tylko jeden sejm doszedł do skutku, tzw. Sejm Niemy, a to tylko dlatego, 
że nie dopuszczono do głosu żadnego posła. 

Za Augusta ID „wyuzdana wolność, tak się daleko rozbrykała", że żaden 
sejm w ciągu trzydziestu(!) lat do skutku nie doszedł. Demokracja szlache
cka stała się parodią. Wystarczyła błaha przyczyna, aby sejm „nie doszedł". 
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Oto w 1740 r., gdy podjęto uchwały i „więcej nic nie pozostawało do czynienia, tylko przeczytać 
dzieło i podpisać, posłowie rozmaici poczęli jeden po drugim w prywatnych materyach zabierać 
głosy tak długo, aż się dobrze zmierzchło". Stwierdzono więc „iże się przy świecach sejmować 
nie godzi". Marszałek widząc, że ,,rzecz cała( ... ) jest ułożonym z góry sposobem na zepsucie 
Sejmu, rozpuścił Izbę". Sejm ten przeszedł do historii pod nazwą Sejmu Świeczkowego. 

„Inne sejmy - pisze Jędrzej Kitowicz - czasem bywały zrywane wkrótce po obraniu mar
szałka, czasem i przed obraniem jego( ... ). A gdy takim sposobem nie było już żadnego pożytku 
z Sejmów, przyszły też nareszcie do takiej pogardy, że arbitrowie (publiczność) siedzący wysoko 
na ławach, ciskali jabłkami i gruszkami twardymi na posłów perorujących". 

Coraz częstsze stawało się 
też przekupywanie posłów 

przez agentów obcych mo
carstw, działających za pie
niądze pod ich dyktando. 

W 1744 r. na sejmie gro
dzieńskim Joachim Wilczew
ski - aby „wstrząsnąć ich su
mieniami" - rzucił przed pos
łów kiesę z 300 dukatami, 
którą otrzymał od pruskiego 
agenta. 

Obyczaje polskiej szlachty, groma
dzącej się na polityczne zebrania 
w świątyniach katolickich, mające także 
walor spotkań towarzyskich i często 
kończące „tumultami", były w Europie 
traktowane jako specyficzne polskie, 
bardzo egzotyczne zjawisko. 



Chorągiew Ziemi Lubelskiej 
- biały jeleń, ze złotą koroną 
na szyi, na polu czerwonym. 

N a sejmikach szlachta 
stawiała się pod „chorąg
wiami", w mundurach ziem 
i województw, które repre
zentowała. W 1776 r. sejm 
wprowadził oficjalne 
mundury wojewódzkie, które 
„z żadnego inszego sukna 
robione być nie maią tylko 
z kraiowego, co jednak noszeni 
inszych niemundurowych 
sukien nikomu nie zagradza". 

Sejmem, który nigdy nie został zerwany, był tylko Sejm Elek
cyjny, najważniejszy w Rzeczpospolitej. Jego faktyczne decyzje 
zapadały zupełnie gdzie indziej, ale szlachta miała pełne 
złudzenie co do własnych możliwości wyboru króla. W rzeczy
wistości była to politycznie niewyrobiona masa głosująca pod 
dyktando magnaterii. 

Raz tylko sprawa wymknęła się spod ich kontroli, kiedy to 
szlachta naprawdę sama wybrała sobie króla. Zagrożono senato
rom, że „usieczeni" zostaną. Zaczęto do nich strzelać, część 
z nich w popłochu uciekła z miasta i wtedy szlachta wybrała syna 
„wielkiego Jeremy" - Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 

·Wszystko to przebiegło tak nagle i nieoczekiwanie, że sam elekt 
był tym zaskoczony, iż padł ofiarą żartu. Był to odwet szlachty 
na wielmożach, która nie dała hetmańskiej buławy księciu Jere
miemu, mimo iż na nią najbardziej zasługiwał. 

Po zakończeniu obrad sejmu, posłowie rozjeżdżali się na sesje 
prowincjonalne, gdzie na Sejmikach szlacheckich referowali przebieg 
obrad. Od XVI do XVII w. sejmiki odgrywały ogromną rolę w życiu 
szlachty poszczególnych ziem i województw. Z czasem można było 
wyróżnić kilka ich rodzajów. Sejmiki walne, elekcyjne, deputackie, 
gospodarcze. 

Polska sejmikowa była kwintesencją sarmatyzmu. Sejmiki obierały 
posłów na sejm i deputatów do trybunału i urzędów ziemskich. Zjeż
dżający tam „panowie bracia" przeżywali swoje pięć minut, starając się 
przy okazji załatwić własny interes czy porachunki, miały one dla nich 
walor towarzyskiego spotkania. 

1 I 

Przebieg sejmików był zwykle bardzo burzliwy - „ile głosów, tyle racji" - chyba, że cały 
impet obradujących zwracał się przeciw zakusom króla na szlachecką wolność, wtedy o jed
nomyślność było łatwo. 

Sejmikom towarzyszyło monstrualne pijaństwo, które fundowali swoim stronnikom magna
ci, kupujący u nich ,,kreski". Pod gołym niebem podawano góry mięsiwa, wytaczano beczki go
rzałki i okowity. Nic dziwnego, że bójki i ogólne „tumulty" były tam na porządku dziennym, „sza
ble roznosiły" każdego kto sprzeciwiał się pijanej zgrai. Tumulty były wszczynane przy lada oka
zji, a fakt, że większość sejmików odbywała się ... w kościołach, nie miał tu żadnego znaczenia. 

Sejmiki lubelskie zwoływano początkowo w Urzędowie, ale już w 1532 r. szlachta uzyskała 
zgodę sejmu na organizację sejmików w Lublinie, które odbywały się tu do 1793 r. Miejscem 
spotkań szlachty był zamek, ale z czasem z powodu szczupłości miejsca obrady przeniesiono do 
kościoła św. Stanisława, należącego do klasztoru dominikanów. 

Lublin był też miejscem Trybunału Koronnego. Po 1 września, kiedy wygasała kadencja 
w Piotrkowie, Trybunał rozpoczynał w pierwszy poniedziałek po niedzieli przewodniej urzędo
wanie w Lublinie, które kończył 20 grudnia. 

Obecność Trybunału bardzo ożywiała miasto, zjeżdżała tu szlachta i możni z lubelskiego, 
krakowskiego, sandomierskiego Zatora i Oświęcimia, ściągali francuscy i niemieccy kupcy z to
warami. Odbywały się liczne bale, zabawy, wielkie obiady, a „wesela szczególnie na tak 
publicznym miejscu za honor było odbywać". Mieli tu swoje pałace Radziwiłłowie, Potoccy, 
Parysowie, Tarłowie, Lubomirscy, Ludwik Pociej, wojewoda wileński, Firlejowie, Zebrzy
dowscy, Myszkowscy. Szlachta budował okazałe kamienice. 

Chociaż zapadały tu najwyższe sądowe wyroki, egzekucja niektórych była wręcz niemożli
wa, bo po prostu je lekceważono. Strażnik koronny Samuel Łaszcz, kazał sobie wyrokami podbić 
delię. A szlachta „zajazdami" siłą wymuszała swoje, jeszcze przed zapadnięciem wyroku. 

Pstrzy się jak dzięcioł Polak, złoto, ryśno, piórno. 
Szmelce, kamyczki lśnią się, a myśl lata górno. 

Szymon Starowolski 

Na tle innych narodów Sarmaci jawili się jako ludzie trochę niezrozumiali, barwni, dumni 
i bardzo odważni. Podziwiano ich, ale nie naśladowano. A oni nie mieli najmniejszego komple
ksu niższości wobec innych nacji. Odwiedzali obce kraje, ale nie starali się przejmować cudzych 
obyczajów. Dla nich Rzeczpospolita była „w Sarmacyijako perła kosztowna( ... ) ze wszystkich 
narodów najsławniejsza". 

Sarmacki przepych strojów i klejnotów zadziwiał cudzoziemców. Każdy wyjazd na sejm czy 
sejmik był okazją do zaprezentowania się w pełnej gali. Nawet szlachcic „szaraczek" posiadał 
nieraz klejnoty olbrzymiej wartości, będące najczęściej łupem wojennym zdobytym na wrogu. 

Strój i klejnoty świadczyły o człowieku i to mężczyźni przywiązywali do stroju większą 
wagę niż kobiety, dbając w ten sposób o splendor rodu. 

Wspaniałością i orientalną egzotyką imponowały stroje polskich misji dyplomatycznych do 
zagranicznych stolic, prezentowane podczas uroczystych wjazdów. Takjak 27lipca1633 r. pod
czas wjazdu do Rzymu Jerzego Ossolińskiego. Imponujący i przytłaczający przepychem był 
wjazd do Paryża 29 października 1645 r. poselstwa prowadzonego przez Krzysztofa Opaliń
skiego, który per procura poślubiał w imieniu króla Władysława IV, Marię Ludwikę Gonzagę. 



Posłany do papieża 
Urbana VIII 
Jerzy Ossoliński 
jechał na bogato ozdo
bionym koniu, ubrany 
w złotolity żupan 
i aksamitną delię, 

otoczony orszakiem 
odzianym i wyposażonym 
ze wschodnim 
przepychem. 
Nawet wielbłądy i konie 
przybrane były w strusie 
pióra i klejnoty, podkute 
złotymi podkowami. 
Był to jeden z najwspa
nialszych publicznych 
spektakli epoki. 

Legenda tego ingresu 
przetrwała stulecia, 
inspirując ro.in. wspaniały 
obraz Canaletta z 1779 r. 

„Wystawili nam Polacy - pisała pani de Monteville, naoczny świadek tego wydarzenia - ten 
starodawny przepych. Widać w nich jeszcze niejakie ślady dawnej ich Azyatyczyzny. Z tern 
wszystkim Francuzi nasi gotujący się już żartować z nich sobie, przymuszeni byli dziwić się 
i chwalić( .. . ) Ubrani oni byli w stroju narodowym, co bardziey jeszcze podwyższało wspaniałość 

ich bogactw i sukni ( ... ) W dzisieyszem zdarzeniu moda francuyzka ( .. . ) okazała się lichą 
i śmieszną. Po hufcach wojennych pokazali się panowie polscy ( ... ) ubrani w lamy złote i srebrne. 
Materye te tak były bogate i piękne, farby ich tak żywe, iż nic na świecie pięknieyszego widzieć 
nie można było. N a strojach tych mnóstwo dyamentów błyszczało" . Pani de Monteville chyba nie 
tylko „naocznie" poznała polskich posłów, notując w swoim pamiętniku - „wpośrzód wszyst
kich tych bogactw coś się znaydowało dzikiego na przykład, nie znają oni koszul, nie sypiayą 
w pościelach, a tylko obwijają się w skóry, i tak śpią" . Poza tym „po większej części, bardzo są 
tłuści, a nie bardzo ochędożni" . 

Na powitaniu w Gdańsku w 1646 r. tejże Marii Ludwiki wystąpił „powszechny podziw 
wzbudzający oddział złożony z 200 szlachty z najznakomitszych rodzin polskich - ubrani byli 
i wyekwipowani jak bohaterowie( ... ) wszystko co Grecy pisali o bogactwach i zbytku dawnych 
Persów, nie dorównywa nawet w przybliżeniu temu, co widzieliśmy" . 

Nie dziwi zatem, że na tak modnych na europejskich dworach maskaradach, chętnie 
przebierano się za ... Polaków. Strój polski zawsze budził podziw, a w 1776 r. sejm ustanowił 
kontusz strojem narodowym. 

Magnateria polska, „te króle", mogli sobie na wszelki przepych i zbytek pozwolić, bo ich do
chody były zaiste imponujące. XVII-wieczne rejestry wymieniają olbrzymie sumy ich rocznych 
przychodów od 1 OO do 600 tysięcy rocznie. Polscy królowie byli przy nich niejednokrotnie tylko 
„ubogimi krewnymi". 

Czując się panami świata, myśleli jak K. Opaliński: „Pan Bóg cudownie przy nas zawsze". 
Wierzyli więc, a wraz z nimi cała szlachta, że opatrzność boska wyratuje ojczyznę z każdej 
opresji i dokąd ,,N aj świętsza Panienka czuwa, włos Rzeczpospolitej z głowy nie spadnie". 

Znamienne, że ci tak na pozór rozrzutni ludzie, potrafili w większości bardzo skrupulatnie 
pilnować własnych interesów. Zabiegano o urzędy, gromadzono fortunę „dla potomności" . 

Modne były wówczas sentencje: „Kto ma pieniądze, ten ma wszystko w ręku" , czy „Człek bez 
pieniędzy jak ciało bez duszy". 

Hulaków i hazardzistów trwoniących fortuny było wtedy zdecydowanie mniej niż za „oświe
conego Stasia". 

To przysłowie przyświecało dawnym Sarmatom. Pycha, a może i konieczność wykazania się 
zamożnością zżerała dawnych Polaków od senatorów do drobnej szlachty. Cudzoziemcy pisali 
o ich „zaraźliwej skłonności do zbytku". Niezbyt zamożni szlachcice zaciągali wielkie pożyczki 
zastawne, by bodaj raz w życiu dorównać wystawnością panom, tak silna była wówczas „potrze
ba reprezentacji". 

Rzeczywistą miarą bogactwa były uczty z okazji chrzcin, wesel, pogrzebów oraz upominki 
weselne. Oto np. córka Jerzego Ossolińskiego wychodząc za mąż za starostę sokalskiego 
otrzymała prezenty na sumę 150 OOO zł w czasach, kiedy wół kosztował 32 zł. Władysław IV 
ofiarował Elżbiecie Słuszczance kubek złoty za 20 OOO dukatów, gdy dukat równał się 

6złotym. 

A uczty weselne przyprawiały o zawrót głowy. Z okazji ślubu Michała Korybuta Wiśnio
wieckiego zaplanowano ucztę na 8 dni dla 7 OOO osób, przygotowując na nią takie oto zapasy: 
3 OOO bażantów, 5 OOO par kuropatw, 6 OOO par indyków, 3 OOO par 
cieląt, 400 wołów, 4 OOO baranów, 4 OOO jagniąt, 1 OO jeleni, 5 łosi , 2 OOO Pokaźny brzuch był 
zajęcy i kilkadziesiąt dzików. dla Sannaty oznaką 

C k ' arak' " b ł · b" , , · S · h dostojeństwa i dobrobytu. zy tos „z sz ow y w stame prze 1c sw1econe u ap1e y 
w Dereczynie: „Stało cztery przeogromnych dzików, to jest tyle, ile Opasły sz.lachcic, 

części roku: każdy dzik miał w sobie wieprzowinę, alias szynki, kieł- J.P. Norbim. 

basy, prosiątka. Kuchmistrz najcudowniejszą pokazał sztukę w upie- ·:f ·' ": 
czeniu całkowitym tych odyńców. Stało tandem dwanaście jeleni, także ' ~ ~ ~ 
całkowicie upieczonych, ze złocistymi rogami, ale do admirowania 
nadziane były rozmaitą zwierzyną alias zającami, cietrzewiami, 
dropiami, pardwami. ( ... )Naokoło były ciasta sążniste tyle ile tygodni 
w roku ( ... ) Za tym było 365 bab ( ... ), 52 baryłek, było w nich wino 
cypriańskie, hiszpańskie, włoskie. Dalej 365 gąsiorów z winem węgier
skim( ... ) A dla czeladzi dworskiej 8 700 kwart miodu, to jest ile godzin 
w roku". 

Na co dzień szlachta mniej „reprezentacyi wykazywała" , na stołach 
pojawiały się potrawy proste, ale za to w ogromnych, jak na dzisiejsze 
wyobrażenia ilościach - żeby nikt o skąpstwo nie posądził. Jadano dużo · 
i tłusto, stąd taka powszechność podagry na stare lata, jeżeli się w ogóle 
takowych dożywało. 



Portret nieznanego 
szlachcica bez ucha - mówi 
więcej o XVill-wiecznynych 
Sarmatach niż literackie opisy. 
Ten zabijaka na pewno 
nie stracił ucha w obronie 
ojczyzny. O takich jak on 
ks. Baka pisał : 

„Tyś bez wierszów dosyć sławny 
Z oczu, z mordy opoy iawny 
A z brzucha, 
Bez ucha 
Baryła, 

Otyła." 

Szlachcic nigdy nie siadał do stołu sam. Uwielbiał gości i to
warzystwo. „Gość w dom, Bóg w dom" było nienaruszalną zasadą 
sarmackiej gościnności. Szlachecki kanon nakazywał zatrzymy
wanie wyjeżdżających za wszelką cenę. Łzy, podstępy, a nawet 
przemoc, jak zdejmowanie kół z pojazdów, upijanie woźniców 
i samych gości „strzemiennym na odchodne", należały do rytuału. 
Było w tym dużo teatralnego gestu, który sarmaci kochali, ale tak
że zwy kła potrzeba między ludzkich kontaktów na zapadłej wsi. 

Niejaki imć pan Dolski na Kobyłowłokach siłą sprowadzał do 
siebie przejeżdżających w pobliżu podróżnych, porywając ich 
z gościńca. Wypuszczał ich dopiero, ugościwszy sowicie, kiedy 
opowiedzieli mu wszystkie nowiny ze świata. Skarżono go bardzo 
często o ograniczanie wolności, ale on sobie z tego nic nie robił. 

Sarmacka gościnność była tyleż serdeczna co czasem wręcz 
kłopotliwa. Gospodarze gorliwie i nieustannie namawiali do je
dzenia i picia, spełniając w ten sposób w swoim mniemaniu 
wszystkie wymogi gościnności. 

Podróżując można było bez ryzyka zajechać do nieznanego 
dworu, będąc pewnym, że zostanie się ugoszczonym i zatrzyma
nym na nocleg. 

Gościnność dotyczyła także wroga. Skoro taki wstąpił w czy
jeś progi, włos nie mógł mu spaść z głowy. Dla Sarmatów - ludzi 
dumnych, honorowych, nadmiernie ambitnych i łatwych do uraże
nia - kanon gościnności był niewzruszony. 

Za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa ... 

Ta charakterystyka czasów saskich, oczywiście nie oddaje całej prawdy o nich, ale jest odbiciem 
panujących wówczas obyczajów. Szlachta uwielbiała Augusta III Sasa, że dał jej ćwierć wieku 
pokoju, że „nosił się z polska", że.„ tak łatwo można było dostać urząd czy tytuł, kupując go 
po prostu u wszechwładnego Briihla, za co odpłaciła mu zrywając wszystkie sejmy i paraliżując 
jego postępowe reformy. Wszystkie reformy, których nie udało się - obu Wettynom - prze
forsować w Rzeczpospolitej , wprowadzone w ich Saksonii doprowadziły ten kraj do rozkwitu. 

Ubożejąca szlachta coraz bardziej uzależniała się od wielmożów, „którzy doprowadzili ten 
żywioł tak ongiś burzliwy (.„) do jakiegoś nieokiełznanego stanu zbiorowego odrętwienia", 
że „masy żyły w narkozie". Rzeczpospolita, jak pisali cudzoziemcy, zamieniła się w tym czasie 
w „garkuchnię rozrzutników". 

Dwór bawił się, a „panowie - tak w domach, jak i na publicznych miejscach przebywając -
kochali się w wielkich stołach („.) W całym kraju pędzono życie na wesołości i lusztykach". 
Biesiady zwane „saskie ostatki" zamieniały się w orgię obżarstwa. Szczytem wytworności były 
tzw. „piramidy" mięsne, czyli olbrzymie misy wnoszone przez dwóch lub czterech ludzi. 
Składały się nań dwie pieczenie wołowe, ćwiartka lub dwie cielęciny, na tym baranina, indyki, 
gęsi, kapłony, kurczęta, kuropatwy, bekasy i coraz to mniejsze ptactwo. 

Gości należało przytłoczyć ilością jadła i olśnić wspaniałością podania. Dobrze widziane 
były też wymyślne, zaskakujące potrawy zwane ,,konceptami". Wreszcie cukry, czyli wety, 

przeżywające za Sasów swój rozkwit. Cukry, obok korzeni, którymi bardzo 
obficie przyprawiano potrawy były świadectwem zamożności gospodarza. 

Przy całej wystawności potraw i nakryć, biesiadne obyczaje pozosta
wiały wiele do życzenia. ,,Zachowują się niesłychanie grubiańsko - pisał 

poseł francuski -wycierają brudne i tłuste talerze o kosztowne obicia bądź 
o rękawy zwisające u ich sukien". Dla Sarmatów było to zupełnie normal
ne, przecież sam Michał Radziwiłł „Rybeńko" wytarł rąbkiem własnej , 

niezbyt czystej koszuli talerz sąsiadki przy stole, co tylko świadczyło 
o jego „galanterii". 

Resztki z talerza wyrzucano bezpośrednio pod stół, toteż przed tańca
mi na sali zjawiali się zamiatacze z miotłami , łopatami i taczkami. 

Na ucztach jedzono do upadłego, ale i codzienne menu szlachcica 
było porażające. Na jeden posiłek Bogdana Niesieckiego, dworzanina 
księcia Bazylego Ostrogskiego, składały się: gęś, ćwiartka skopowiny, 
parę kapłonów , pieczeń wołowa, ser, 3 bochenki chleba i dwa garnce 
miodu (ok. 8 litrów). 

Przeciętny szlachcic zjadał na jedno posiedzenie: kapłona, gęś, pie
czeń, indyka, pół garnca miodu, pół garnca wina (ok. 2 litrów) lub też: 12 
sztuk mięsa, pieczeń, całego indyka. Jak widać Sarmaci byli nie tyle sma
koszami co żarłokami. Całe szczęście, że rygorystycznie przestrzegano 
kościelnych postów, których liczba dochodziła do około 150 dni w roku. 

Niepohamowanemu obżarstwu towarzyszyło gigantyczne pijaństwo. 
Umiejętność wlewania w siebie niesłychanych ilości alkoholu, cieszyła 
się powszechnym uznaniem i była poczytywana za cnotę, a przymuszanie 
do picia stało się towarzyskim obowiązkiem. 

Sarmacki ceremoniał picia wina śmiało mógłby konkurować z japoń
skim ceremoniałem picia herbaty. Najpierw podawano małe kieliszki, 
przepijając do gości. Przy drugim daniu kielichy toastowe, które należało 
spełniać do dna, a ilość toastów i ich adresatów była nieskończona. Wresz
cie dawano, dla zabawy, szklanice o trzech obręczach, które należało 
wychylić trzema łykami „do obrączki'', w przeciwnym razie szklanice 
dopełniano. Były też kielichy z niespodzianką, które oblewały pijącego, 

kielichy pułapki , których nigdy nie można było opróżnić do końca. 
Za mniejszy nietakt uchodził atak torsji przy stole, niż nie dopicie 

toastu do dna. Jak mawiał hetman polny koronny Antoni Pułaski: „Kto 
pije, ten łebski, kto nie pije, ten kiepski". 

Z lubością słuchano opowieści o wyczynach „panów braci" opróżnia
jących duszkiem trzylitrowy kielich wina czy wypijających kosz szampa
na. Otaczał ich podziw i szacunek i „za wzór cnót ich uznawano". 

Kielich toastowy należało 
wypić do dna. Taki puchar 
Adama Małachowskiego, 

„pijaka zabójcy'', był 

półgarncowy , tj. mieścił 
ok. 2 litrów wina 

W ielka szklanica 
trójobręczna, półgarncowa. 

Należało ją wychylić ... 
trzema łykami (sic!). 

Kielich-kulawka, 
którego nie można było 
postawić i nieustannie 
musiał krążyć. 

Najtęższymi głowami Rzeczpospolitej, o których krążyły legendy 
byli, jak podaje Jędrzej Kitowicz, książę Janusz Sanguszko, marszałek 
nadworny litewski „pijak wesoły" . Borejko, kasztelan zawichojski 
„pijak pobożny", który urządzał sobie z zaproszonymi zakon ~ nikami kilkudniowe „rekolekcje" polegające na modłach 
i piciu do nieprzytomności , przy ścisłym zacho
waniu reguł klasztornego życia. [ii ~ 

~ 
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Kapłon pieczony 
aby ze stołu zleciał 

Upoić go wódką albo winem dob
rze, a potem oblać go mocną wód
ką, aby się lepiej pierze z niego 
dało obrać. Potem ułożywszy mu 
skrzydła i nogi do pieczenia, poło
żyć go na roście drewnianym z da
leka od ognia. A gdy się już dob
rze przyrumieni, zyngować mło
dym masłem i dać na stół. A gdy 
go cokolwiek dotknie widelca-

• mi, potwie się i skoczy ze stołu, 
z wielkim podziwieniem gości. 

-Bobrowe ogony 
Odwarzywszy ogon bob

rowy, który jeżeli chcesz możesz 
w sztuki porąbać, który w occie 
i soli odwarzywszy uwierć 
czosnku jak masło, octu win
nego, oliwy albo masła, przywarz 
i daj na stół. 

Łapy niedźwiedzie 
Łapy sparzyć ukropem, trzy

mając je w nim przez kilka minut, 
żeby potem łatwiej módz 
oskrobać sierść ; po należytym 
oczyszczeniu łapy wymyć w zim
nej wodzie, następnie gotować je 
z włoszczyzną i korzeniem 3-4 
godzin aż zmiękną o tyle, że się 
dadzą palcami przeszczypnąć. 
Pozostawiwszy łapy w smaku aż 
ostygną, podać na zimno z octem 
i oliwą lub sosem musztardowym 
- na gorąco można łapy podać 
z sosem ostrym poivrade lub 
pikantnym. 

t ~arnuu:kit ~~e,r.,'\ 1Y. 

Kapłon we flaszy 
Weźmi kapłona dworowego. 

ochędoż pięknie, zdejmi skórę 
z niego całkiem tak ostrożnie, 
żebyś dziury najmniejszej nie 
uczynił, a członki, z których się 
skóra zdjąć nie może, poprze
rzynaj, żeby przy skórze zostały. 
Włóż tę skórę w flaszę taką, 
w której będzie dziura w śrubie, 
żebyś trzy palce włożył, trzymaj 
tę przerżniętą skórę w dziurze. 

Weźmi żółtków szesnaście, 
rozbij , przydaj trochę mleka, 
zapraw jako chcesz, wlej łoju 
w tę skórę z kapłona trzymając, 
a zaszyj i puść flaszę. Wody wlej 
pełną flasze, zasól a zaśrubuj 
albo pęcherzyną zawiąż. Włoż w 
kocioł wody, warz. 

Gdy się ociągnie. to jajka 
z mlekiem rozedmą kapłona, tak. 
że się będzie każdy dziwował, 
jako tam tego włożono kapłona, 
gdy go dasz z flaszą na stół, a kto 
lego nie wie, nie będzie bez po
dziwienia wielkiego. -Chrapy łosiowe w galarecie 

Chrapy dokładnie oczyść 

i uwarz w osolonej wodzie z pie
przem prostym i angielskim, list
kiem bobkowym, imbirem, ce
bulą i włoszczyzną. Rosół zak
wasić octem. Wyjmij miękkie 

chrapy, pokrój w plastry. Do ro
sołu dodaj żelatynę, ubierz mięso 
jajami na twardo, grzybkami 
i korniszonami, zastudź. 

Kuropatwy z ryb słonych 
i ptaki rożne 
Szczupaka słonego ochędoż 

pięknie. Mięso od skóry i kości 
odbierz, usiekaj. Wlej oliwy, 
chleba tartego, cebulę pieczoną 
usiekaj. daj pieprzu, cynamony, 
rodzynków drobnych, cukru. 
Zmieszaj to wszystko pospołu 
i formuj, w ręku ptaki jakie 
chcesz albo umiesz. Spuszczaj 
w kocieł wody gorącej, a potem 
natknij migdałami wzdłuż 
krajanymi, albo pinełami 
(orzeszkami pinii), potrząsaj 
mąką i puszczaj na gorące masło 
albo oliwę albo olej a natkawszy 
skrzydełkami kuropatwiemi albo 
takiemi, jakie uformowałeś 
ptaki, jeżeli chcesz daj sucho, 
albo sapor (sos) jaki zapraw. -Pryszki na zimno 

Weźmi uszy jelenie i gębę, 
odwarz pięknie, ochędoż i uwarz 
w occie zasoliwszy, pokraj po
tem w szatki drobno. Weźmi 
wina, octu, linonii posiekanej, 
oliwy, pieprzu, cynamonu, ro
dzynków drobnych, zamieszaj to 
wszystko, zalej, a daj nastół. 

Barszcz ze śledzia 

Barszcz wstaw, śledzia mo
czonego włoż, kminu przywarza 
daj. Możesz migdałów oparzo
nych uwiercić a zabielić, żeby był 
bielszy. 

W przerwach między owymi rekolekcjami zadowalał się upijaniem 
napotkanych koło przydrożnej kapliczki podróżnych bez względu na ich 
stan. Wreszcie Adam Małachowski, krajczy koronny „zabójca ludzkiego 
zdrowia, wielu albowiem ludzi zalanych winem poumierało, niektórzy 
nawet w jego domu, zasnąwszy raz na zawsze snem śmiertelnym" . 
Na Litwie książę Karol Radziwiłł „Panie Kochanku" nie miał sobie 
równych. 

Te saskie wybryki zakończyły się w czasie panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, zdecydowanego przeciwnika alkoholu, który 
na swoim dworze wprowadził surowe rygory. 

Sarmaccy bohaterowie 

Wydawać by się mogło, że Rzeczpospolita była tylko państwem 
bezprawia i nierządu, w której czas upływał na ucztach i pijaństwie. Ale 
przecież na podstawie historycznych ciekawostek i społeczno-obycza
jowych dywagacji, bez umiejscowienia ich w historii, bez literatury tego 
okresu nie można wyrabiać sobie sądu o epoce. 

Rzeczpospolita Sarmacka była krajem nieustannych wojen i Sarmaci 
jak na ich walecznych przodków przystało byli znakomitymi żołnierzami. 
Etos rycerski był u nich niezwykle silny. Największy rozgłos i najgłębsze 
uznanie Sarmatów zyskiwały czyny i zasługi wojenne. W czasie sej
mików, a nawet uczt saskich „z lubością" wspominano wspaniałe wikto
rie. Wielka sława otaczała zwycięskich wodzów i hetmanów Jana Za
moyskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Stanisława Koniecpolskiego, 
Karola Chodkiewicza. Sławę Stefana Czarnieckiego głosiły pieśni bojowe 
i ludowe. „Polskim Hektorem" zwano Jeremiego Wiśniowieckiego. 
Triumf wiedeński Jana III Sobieskiego i polskiej husarii odbił się echem 
w całej Europie. 

Nie było okazji, aby nie wspominano słynnych szarż husarskich, bo 
„żaden monarcha w świecie nie miał nic tak okazałego, jak chorągiew 
polska usarska". Wraz ze zmierzchem Sarmacji i jej czas się kończył. 
Zmienił się sposób prowadzenia walki i ci „najdzielniejsi z dzielnych", 
za Sasów używani byli już tylko jako asysta „pańskich wjazdów na 
starostwo lub województwo" i pogrzebowych ceremonii. „Dlatego 
pancerni usarzów nazywali żołnierzami pogrzebowymi". 

Sarmaccy idole byli ludźmi zwycięstwa i sukcesu, ale sławą wojenną 
cieszyli się też pomniejsi, dziś często zapomniani regimentarze i ofi
cerowie, szczególnie ci kresowi pogromcy Turków, Tatarów, kozaccy 
watażkowie służący Rzeczpospolitej. Czyny wielkich hetmanów i ich 
podkomendnych okryły sławą sarmacki oręż i umocniły pokolenia wiarą 
w sarmackie męstwo. 

Stanisław Koniecpolski 
hetman wielki koronny 

Stefan Czarniecki, 
hetman polny koronny 

Jerzy Lubomirski, 
marszałek wielki koronny 



Lisowczycy pojawili się w roku 1607. 
Znakomicie wyszkoleni i niezwykle 
skuteczni, jako wojsko nie podlegające 
hetmanom, byli praktycznie bezkarni. 
Utrzymując się jedynie z łupów , 

pustoszyli tereny wroga. 
Bano się ich, ale w razie zagrożenia 

chętnie korzystano z ich usług. Znani byli 
w całej Europie Środkowo-Wschodniej. 
Wielki rozgłos zyskali walcząc, za zgodą 
Zygmunta III Wazy, w służbie 
Habsburgów podczas wojny 30-letniej. 

Ich kapelan ks. Dębołęcki, ten sam 
według którego w Raju rozmawiano 
po polsku, żarliwy zwolennik.
kontrreformacji, uważał ich za zesłane przez 
Boga „narzędzie do tępienia heretyków". 

Jeszcze za życia doczekali się białej 
i czarnej legendy. Z jednej strony sławiono 
ich heroiczne czyny, odwagę i patriotyzm; 
z drugiej - powszechnie potępiano za gwałty 
i rozboje (sejm 1623 r. pozbawił ich czci 
rycerskiej). 

Homo lissovianus zaczęło oznaczać 
człowieka bez czci i wiary, a infamis 
za złapanie lisowczyka mógł wrócić 
do czci i godności. 

W sławie chodzili też lisowczycy, zuchwali zagoń
czycy Aleksandra Lisowskiego, bardzo sprawni, niezwy
kle okrutni, którzy z czasem przemienili się w zwykłych 
rabusiów i grabieżców, a malował ich sam Rembrandt. 

Nie zabrakło w tym zestawie i kobiet, zwłaszcza 
kresowych, których dzielność płynęła z determinacji. 
Pod nieobecność mężów stale zajętych wojaczką musiały 
bronić swoich dworów, a umiały obchodzić się z bronią 
i miały „wojennego ducha", jak Zofia Chrzanowska 
z Trembowli, która tak dzielnie podtrzymywała na duchu 
obrońców zamku, że wystawiono jej pomnik. 

Ta sama szlachta, która tak kochała wojaczkę i wojsko 
jakże często zrywała sejmy, które chciały podatki na nie 
uchwalić. A i pospolite ruszenie wśród swoich wspaniałych 
czynów, ma także na swoim sumieniu wiele grzechów. 

I co byśmy nie mówili o ówczesnych magnatach, 
trzeba przyznać jedno, że to oni, a szczególnie „kresowe 
królewięta" podtrzymywali chlubne tradycje polskiego 
rycerstwa. To oni mieli swoje wojska, na które nie 
żałowali grosza, niemal całe armie przewyższające 

niejednokrotnie liczebnie wojska komputowe króla. 

Husaria przeszła do historii oręża polskiego 
jako symbol jego potęgi, piękna i chwały. 

Skrzydlaty jeździec z obrazu Husaria polska 
Aleksandra Orłowskiego jest jednym 

z „najdzielniejszych z dzielnych". 
Niestety, u schyłku istnienia, husaria 
stała się „wojskiem pogrzebowym". 

Ostatni Sarmata 

„Król Litwy" ze starożytnego rodu „od Lizdejki znalezionego 
w gnieździe orłów się wywodzący". Dziedzic olbrzymiej fortuny, dóbr 
ordynacji nieświeskiej i ołyskiej, dóbr bierżańskich, klucza żółkiewskie
go ect... ect... wojewoda wileński, jeden z najbogatszych ludzi w Europie 
- Karol Stanisław Onufry Jan Nepomucen książe Radziwiłł „Panie 
Kochanku", syn hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza 
„Rybeńko". 

Kochał Koronę, ale Litwę nade wszystko miłował, ona była 
jego domem i najwspanialszym na ziemi miejscem. Kiedy biskup 
wileński Massalski zaczął go ,już mocno prześladować", postano
wił Litwę opuścić i wynieść się do Korony, gdzie „tylko na prze
piórki i susły polują''. Ale sam pan Jezus, który przemówił do niego 
w kościele w Beremiu, kazał mu na Litwę powrócić i kłaniać się 
szlachcie nowogródzkiej, bo prababka Jezusa, też Litwinką była. 

Dla jednych pieniacz i awanturnik „półgłówek", „niedźwiedź 
litewski", „łgarz podły", „głupie bydlę", dla innych pan umiłowany, 
„ostatni szczątek panów polskich", „ostatni pan staroświeckiego 
kroju". 

Uosabiał wszystkie sarmackie przywary, a jego barwna postać 
obrosła jeszcze za życia legendą. Szlachta go wielbiła, był dla niej 
wyrocznią i autorytetem. Nie odbiegał zbytnio od „panów braci" 
wykształceniem ani sposobem myślenia i chociaż znał francuski, 
czytał po łacinie, dobrze pisał, „nie wywyższał się" z tego powodu. 
Karmił i poił szlachtę na zamku w Nieświeżu, wydawał uczty przy 
okazji sejmów i sejmików, darowywał jej dożywotnio wioski 
i utrzymywał. Ta „wisząc u pańskiej klamki" ślepo go słuchała, 
będąc jego „klientelą" potrzebną do „dawania kresek", czyli gło-
sów na sejmikach według jego wskazówek. Łatwo mógł więc forso
wać swoje plany gdy na Sejmie szło o obronę świętych praw szla
checkich, „złotej wolności", której strzegł ,jak źrenicy w oku". 

Panowie bracia ,,kochali go jak ojca", podziwiali, wybaczali 
mu dzikie wybryki i szalone zabawy urządzane po pijanemu, 
w których przecież sami chętnie uczestniczyli. 

Jego niebywałe, fantastyczne opowieści, dowcipy i powie
dzonka krążyły po Rzeczpospolitej, zjednując mu nowe rzesze 
wielbicieli i zwolenników. 

„Gdy się jeszcze nie upił, lecz tylko podochocił sobie -
wspominał Niemcewicz - najmilszym jego było upodobaniem 
opowiadać o sobie dzikie, niesłychane, nie mające cienia 
prawdy historie („.) opowiadał o miłościach swoich na Adria
tyckim morzu z Syreną i jak z obcowania tego urodziły się 
wszystkie na świecie śledzie". 

Portret księcia pędzla K. Aleksandrowicza. 

Herb własny Radziwiłłów 
(Trąby Odmienne) 

Karol Stanisław Radziwiłł 
„Panie Kochanku", 
„był wyniosłej i ogromnej postaci; 
więcej sarmacką surowość i powagę 
niż nadobność i piękność w twarzy 
jego widziałeś ( .. . ) Postać 
prawdziwie sarmacka (. „) gdy 
wchodził do senatu w karmazynowej 
ferezji z sobolami, spiętej u góry 
diamentową klamrą, sobolim 
kołpaku, lamowanym żupanie, 

żółtych butach, pysznie głowę 
trzymając do góry, rzekłbyś, że się 
wieki Zygmuntów wróciły („.) 
Bóg dał mu serce dobre, zdrowy 
rozsądek, wlał gorącą miłość 
ojczyzny, wrodzoną Radziwiłłom 
popularność ; tą wszystkich serca 
ogarnął sobie ( ... ) Nie był Radziwiłł 
wolnym od tak powszechnego 
niestety w kraju naszym nałogu 
pijaństwa". (J.U. Niemcewicz, 
Pamiętniki czasów moich) 



Michał Kazimierz 
Radziwiłł „Rybeńko", 
dbał aby jego syn już 
od wczesnej młodości, 
mimo „niedostatków" 
w edukacji, zajmował 
odpowiednie urzędy. 
I tak w wieku lat 14 
Karol Stanisław 
„Panie Kochanku" został 
,jednomyślnie wybrany" 
posłem na sejm. 
W 16 roku życia 
obiecujący młodzieniec 
był już deputatem 
do Trybunału . 
Rok później - pułkowni
kiem, a w następnym (18.) 
- podczaszym 
i miecznikiem litewskim. 
Takie kariery nie były 
jednak powszechne, 
ale przecież nie każdy 
był Radziwiłłem. 

Raz na polowaniu zobaczył jelenia, a że nie miał już kul ani śrutu 
wystrzelił do niego pestkami od wisien. Następnego roku w tym 
samym lesie wyszedł na niego jeleń „z dużymi gałęźmi wiśni" wy
rastającymi z głowy. 

Pewnego razu atakując fortecę w Chorwacji przytrafił się księciu 
przykry wypadek. Pocisk armatni oberwał jego koniowi obie tylne 
nogi. Ale „Panie Kochanku" nie straciwszy rezonu z taka siłą „dał 
ostrogi koniowi", że ten tylko przednimi nogami na wał forteczny 
wskoczył, a książe załogę całą w pień wyrąbał. 

W Hiszpanii zaś, znalazł się przez omyłkę w obozie nieprzyjaciela, 
ale nie stracił zimnej krwi, od razu wlazł do lufy armatniej 
wycelowanej we własny obóz. Po chwili armata wystrzeliła księcia, 
który zdrów i cały do swoich powrócił. 
Jako że był człowiekiem wielkiego serca swoje wiersze odstąpił „księ

dzu Naruszewiczowi, bo choć on podupadły, ale radziwiłłowski krewny, 
a on za moje wiersze dostał biskupstwo smoleńskie". 

Długo by jeszcze można mnożyć te niestworzone histońe, które ksią
że wymyślał na poczekaniu, a „umiłowani bracia" słuchali z zapartym 
tchem. 

Bogactwo i wyjątkowa pozycja, czyniły go stojącym ponad prawem 
i tuszowały jego dzikie wybryki. W sarmackiej Rzeczpospolitej dla mag
nata tej miary nie istniały żadne hamulce. „Najgorszy i najokropniejszy 
żart zrobił z Paca, pisarza wielkiego litewskiego, wielkiego swego fawo
ryta i wszelkich rozpust swoich nieodstępnego kolegi" - relacjonował 
Jędrzej Kitowicz. 

W czasie jednej z pijackich scysji Pac zagroził księciu pojedynkiem. 
Radziwiłł chcąc go nastraszyć - porwał go, zakuł w kajdany, wtrącił do 
więzienia i skazał na śmierć. Następnego dnia zaaranżował egzekucję 
i mimo błagań przyjaciół ciągnął widowisko aż do momentu, kiedy bied
ny Pac klęknął przed pniem, przy którym czekał kat i raz jeszcze o księdza 
poprosił. Dopiero wtedy ubawiony książę przerwał swój „wspaniały żart" 
i wydał wielką ucztę, obsypując Paca prezentami. Ten „przymuszony 
będąc w takiej rewolucji krwi do pijatyki, wpadł w chorobę i trzeciego 
dnia umarł". Księciu nie spadł za to włos z głowy, bo był przecież 
„nietykalny". 

Inni wielcy, chcąc udowodnić, że nie są gorsi od Radziwiłła także nie przebierali w środkach 
i pozwalali sobie na dzikie harce. Pijany wojewoda kijowski Franciszek Salezy Potocki urażony 
odmową tańca przez pewną damę wprowadził na salę balową oswojoną niedźwiedzicę i zaczął 
z nią tańczyć, wywołując przerażenie i ogólny popłoch. 

Ale nie na zabawach i facecjach tylko upływało życie księcia wojewody, chociaż to one 
przynosiły mu największy rozgłos i sławę. 

Był patńotą, kochał Rzeczpospolitą i gotów był dla niej wszystko poświęcić, ale był to 
patriotyzm wielkiego pana. „Pana Boga chwalę, w czarta wierzę, trzymam prawo, nie znam 
króla, bom szlachcic przez głos wolny ( ... )-pisał do Anny Jabłonkowskiej. Kiedy więc reformy 
dla dobra kraju, mogły w jakimkolwiek stopniu naruszyć zasady jego „złotej wolności", mówił 
zdecydowanie- veto! 

„Od pokoleń" nienawidził Rosji i stał zawsze na straży nieza
leżności Korony i Litwy od carów. Kiedy więc wojska carycy 
Katarzyny otoczyły kordonem stolicę przed elekcją króla Stanisława 
Augusta, chciał na czele zebranej przez siebie 40-tysięcznej armii 
uderzyć na wroga i zetrzeć go w pył. W porę go jednak powstrzy
mano. 

Ale cofnijmy się kilka miesięcy wstecz. W czasie bezkrólewia 
po śmierci Augusta ID Sasa, obok stronnictwa Czartoryskich 
popierającego kandydaturę Stanisława Poniatowskiego powstaje 
hetmańskie stronnictwo ,,republikanów" z hetmanem koron
nym Janem Klemensem Branickim, Franciszkiem Salezym 
Potockim, Stanisławem Lubomirskim i Stanisławem Radzi
wiłłem „Panie Kochanku", do których dołączył także hetman polny 
Wacław Rzewuski. Na ratunek zagrożonej Familii ruszyły wojska 
rosyjskie. Republikanie zażądali od prymasa Teodora Potockiego zwo
łania pospolitego ruszenia i wystosowania do dworów europejskich listów 
z prośbą o pomoc przeciw zbrojnej interwencji Rosji. Prymas odmówił, 
a działania dyplomatyczne „hetmańskich" zakończyły się fiaskiem. Woj
na, która miała przeszkodzić w elekcji Poniatowskiego przekształciła się 
w pasmo zasadzek i drobnych utarczek. Doszło do jednej bitwy. 26 czerw
ca 1764 r. pod Słonimem wojska Radziwiłła „Panie Kochanku" starły się 
z Rosjanami. W bitwie w charakterze żołnierzy brały też udział obie sios
try księcia Teofila i Weronika. Wobec nadciągających nowych sił prze
ciwnika, oddziały radziwiłłowskie zostały zmuszone do wycofania się. 
Książe wraz z dworem i niedobitkami wojska ratował się ucieczką do Jass. 

Król został wybrany jednogłośnie, gdyż prawie cała opozycja opuściła 
stolicę. Przeprowadzono pierwsze reformy, Familia tńumf owała. 

Książe Radziwiłł powrócił do kraju w 1767 r. i dla dobra ojczyzny 
uznał nowego króla, mówiąc zdecydowanie nie- reformom i Familii. Na 
początku czerwca uroczyście wjechał do Wilna. Na jego cześć oddano 
300 salw armatnich, a potem wszystkie cechy miejskie, zakony wileńskie 
i deputacje „z zapałem i radością hołd mu składały", mimo że biskup 
Massalski „zębami zgrzytał". 

Tę wielką sławę księcia i wyjątkową wśród szlachty pozycję wyko
rzystał podstępnie ambasador Repin, obiecując opozycji cofnięcie 
przeprowadzonych w 1764 r. reform, łudził możliwością detronizacji 
króla. Radziwiłł „Panie Kochanku" był zbyt naiwny politycznie by przej
rzeć jego grę. 
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N aj słynniejszy pas 
kontuszowy - słucki, 
pojawił się w roku 1758 
i pochodził z persjarni 
księcia ,,Rybeńko" 
w Słucku. Wcześniej 
używano pasów 
siatczanych, ormiańskich 
i perskich. Pas miał 
ok. 3-4 m długości 
i 30-40 cm szerokości 
(perski odpowiednio: 
5-6 m x 60 cm). 
Składano go i owijano 
dwu-, trzykrotnie powyżej 
bioder, przewijając 
na przodzie, tak, że 
powstawał okazały węzeł, 
z którego zwieszały się 
swobodnie dwa końce 
równej długości, 
prezentując ozdobne 
zakończenia, tzw. „głowy". 
Pasy słuckie były tak 
delikatnej roboty, że 
dawały się przeciągnąć 
przez pierścień. Wysoki 
poziom radziwiłłowskiej 
persjarni uczynił ją 
„najsławniejszą w 
narodzie", a pasy słuckie 
stały się powszechnie 
naśladowanym wzorem 
przez inne powstające 
manufaktury: grodzieńską, 
Paschalisa, gdańską. 

Obok: schemat pasa 
kontuszowego. 



W marcu 1767 r. Katarzyna „ogłosiła deklarację potępiającą dążenia reformatorskie Familii, 
a przeciwników Czartoryskich nazwała „prawdziwymi" patriotami". 23 czerwca książę Radzi

wiłł staje na czele Konfederacji Radomskiej skierowanej przeciwko królowi. Poparła ją cała 
oligarchia magnacka. Repin bez ogródek przekazywał instrukcje posłom wybranym przez 

szlachtę na sejmikach, podpierając się hasłami obrony katolicyzmu i złotej wolności. Posłowie 
konfederaccy udali się do Moskwy, prosząc o rosyjskie gwarancje i przekazując supliki 

przeciwko Czartoryskim. Nie wiedzieli jednak, że zostali przez Repina niecnie oszukani - bo
wiem pod wpływem zaistniałej sytuacji Stanisław August przyrzekł już carycy Katarzynie 
spełnienie jej żądań. 

Sejm delegacyjny, zwany też „repinowskim" (5.X.1767 - 5.III.1768), odbył się pod prze

wodnictwem konfederacji radomskiej , marszałkiem sejmu został Karol Radziwiłł mimo, że nie 
był posłem. 

Na sejmie nie było już mowy o detronizacji króla. Czterech posłów protestujących przeciwko 
„bezprawiu" konfederacji radomskiej natychmiast aresztowano. Pod rosyjską presją Sejm 

uchwalił prawa kardynalne, a więc wolną elekcję, liberum veto, prawo wypowiadania posłu
szeństwa królowi, wyłączne prawo szlachty do piastowania urzędów i posiadania majątków 

ziemskich itp., oraz traktat całkowicie uzależniający Rzeczpospolitą od Rosji. Pod naciskiem 
carycy Konfederacja uznała też prawa monarsze Stanisława Augusta Poniatowskiego, a jej przy

wódcy pogodzili się z królem w marcu 1768 r. 
Tymczasem w lutym 1768 r. w Barze na Podolu zawiązano konfederację pod hasłem obrony 

wiary, wolności i niepodległości, skierowaną przeciwko królowi, desydentom carskiej dominacji 
i próbom reformy ustroju. Przystąpiła do niej tradycjonalistycznie zastawiona szlachta, ale też 

bardzo dużo szlacheckiej młodzieży, kierującej się patriotycznymi hasłami. Najej czele stanęli 
Adam i Michał Krasińscy, Michał Pac, Joachim Potocki, Józef Sapieha. Do nowej konfederacji 
przystąpił też książe Radziwiłł, wspierając finansowo konfederacką partyzantkę i jej najwy

bitniejszego przywódcę Kazimierza Pułaskiego. 
W roku 1769 r. wyjechał z kraju i przez Turcję dotarł do Preszowa, gdzie powstała 

Generalność, centralny organ konfederacji, próbujący stamtąd kierować działaniami w kraju, 

prowadzący pertraktacje z rządami Francji, Austrii, Saksonii i Turcji. „Chęć dobrą do ratowania 
ojczyzny mieli - pisał Kitowicz - choć serca za nią bić się nie mieli ( .. . ) sami w Preszowie jedli, 
pili, hulali ( ... ) najwięcej zaś książe Radziwiłł ( .. . ) utrzymywał swoim kosztem tę rozrzutną 

Generalność, zaciągając miliony w bankach i nimi wspierając wycieńczonych kolegów". 
Po czterech latach konfederację stłumiono, zsyłając masowo na Sybir jej uczestników. Konfe
deraci, skłóceni między sobą, mimo wielu udanych akcji wojskowych i znakomitych przywód

ców okazali się niezdolni do stworzenia jednolitego frontu przeciw coraz bardziej panoszą
cym się w Polsce obcym wojskom. Upadek konfederacji przypieczętował I rozbiór Polski. 

Książe Radziwiłł należał do tych nielicznych, którzy w obliczu tych wydarzeń odmówili 
powrotu z emigracji. Podróżował po Europie próbując zainteresować losem kraju obce rządy, 

a przede wszystkim zaszkodzić carycy Katarzynie, a nawet pozbawić ją tronu. Wymyślił postać 
samozwanki, rzekomej księżniczki Tatarkow, córki cesarzowej Elżbiety i A. Razumowskiego. Dla 
uniknięcia komplikacji państwowych matka zamknęła ją w klasztorze, a Katarzyna dręczyła ją 
i znęcała się nad nią. · 

Książe ,,Panie Kochanku" zaczyna rozgłaszać wszem i wobec, że mieszka u niego we Włoszech 
prawdziwa Jej Cesarska Mość Elżbieta II i w jej imieniu pisze do Rosjan manifesty. Katarzyna II 
traktuje sprawę samozwanki bardzo serio. Wysyła do Włoch swego kochanka Orłowa Czesmeń
skiego. „Księżniczka" zostaje porwana i osadzona w twierdzy św. Piotra i Pawła w Petersburgu. 

Lansowanie samozwanki było ostatnią akcja polityczną księcia 
Radziwiłła na emigracji. Sejmiki obierające posłów na Sejm w 1776 r. 
wszystkie, bez wyjątku , w instrukcjach, które dyktowały swym 
posłom, żądały, aby książe mógł swobodnie wrócić do kraju. Tak 
olbrzymią była wówczas popularność Radziwiłła. 

„Panie Kochanku" powraca w roku 1777, a 23 czerwca 1778 staje 
w Nieświeżu. Witano go entuzjastycznie, jak narodowego bohatera, 
gotując mu iście królewskie przyjęcie. Z jego powrotem łączono 
olbrzymie nadzieje. Przez długi jednak czas książe nie bierze udziału 
w żadnych państwowych wydarzeniach, zajmując się porządkowa
niem swoich spraw majątkowych . Usilnie domaga się audiencji u ca
rycy, aby uzyskać zwrot zagarniętych w czasie rozbioru swoich dóbr. 
Walczy o to do końca życia, nie wiedząc, że jego dobra dawno już zostały 
rozdane poplecznikom i faworytom Katarzyny. 

W Nieświeżu tworzy Korpus Kadetów, w którym kształcono artyle
rzystów. Złośliwi twierdzili, że robiono to na potrzeby festynów i maska
rad, aby miał kto dawać salwy ze wszystkich książęcych armat. Założył 
też, na wspomnienie swych morskich podróży Korpus Kadetów Maj
tków, który rzekomo miał szkolić marynarzy. Zreorganizował na nowo 
swoje wojsko, rozbudował miasto i nowe szkoły, przebudował słynny 
nieświeski teatr. 

Powrócił do swoich ulubionych zajęć, namiętnie polował i nie pomijał 
żadnej okazji, aby na nieświeskim dworze urządzać wielkie huczne 
uroczystości z powodu wydarzeń rodzinnych i „anniversariów" patrio
tycznych jak rocznice wielkich bitew czy Unii Lubelskiej. 

Pojednanie króla z wojewodą w 1784 r. w Nieświeżu przeszło wszel
kie wyobrażenia, „chyba nic w Europie nie mogło się wtedy równać wspa
niałości tego przyjęcia". Nie od razu jednak chciał się książe Radziwiłł na 
tę wizytę zgodzić, mówiąc do swoich doradców: „Cóż taki człowiek wart, 
z którym się upić nie można", ale kiedy już do niej doszło książe woje
woda ugościł Stanisława Augusta „po radziwiłłowsku, panie kochanku". 
Niekończące się festyny, polowania, fajerwerki, teatralne przedstawienia, 
prezenty i uczta, które kosztowały podobno dwa miliony. Książe za
kasował ,,króla we fraczku" iście wschodnim przepychem stroju 
pokrytego klejnotami i stołem z beczkami ostryg, których król był 
wielkim amatorem, piramidami mięsiwa i ryb. Nie zabrakło litew
skich przysmaków ,jako łapy niedźwiedzie z wiśniowym sokiem, 
ogony bobrowe z kawiorem, chrapy łosie, jeże pieczone, garnirujące 
naroki sarnie (podroby) przysmażane z pistacjami, głowy odyńca 
w korzennym sosie duszone. To wszystko zakrapiało się w żołądku 
winem najprzedniejszym z Królewca sprowadzonym". 

Ostatnią wielką ucztę wydał książe w 1789 r. w rocznicę koronacji 
Stanisława Augusta, na pamiątkę 220 rocznicy unii Litwy z Koroną. 

Ten król życia, jak nazywano księcia „Panie Kochanku", mając 
wszystko - bajeczną fortunę i urzędy - nie był jednak szczęśliwy 
w sentymentalnym życiu. 

Franciszka Urszula 
z Wiśniowieckich 
Radziwiłłowa, żona Michała 

Kazimierza „Rybeńko" 
Radziwiłła, matka Karola 
Stanisława „Panie Kochanku' 
Autorka sztuk teatralnych 
wystawianych w słynnym 
teatrze dworskim 
w Nieświeżu. Napisałam. in. 
Sędzia z rozsądku, Niecnota 
w sidłach, Złoto w ogniu, 
Tragedia trzech sióstr, 
Opatrzności boskiej dzieło. 

Wszystkie jej sztuki wydano 
pośmiertnie w 1754 r. 
pt. Komedie i targedie 
przedniodowcipnym 
wynalazkiem, wybornym 
wiersza kształtem, bujnością 

rzeczy i poważnymi 
przykładami znamienite. 

Teresa Karolina 
z Rzewuskich Radziwiłłowa, 
druga żona Karola Stanisław~ 
„Panie Kochanku" RadziwiU 



Zakochał się w młodości w pięknej Felicji Woyzbunównie, ale ta go nie chciała mając już 
„narzeczonego umiłowanego". Kiedy więc natarczywie dom jej najeżdżał, ojciec panny 
powiedział, że mu w łeb strzeli jak psu. To tak rozjuszyło księcia, że „dom najechał" i pannę 
porwał, ale ją „uszanował" . Po kilku dniach zwrócił jej jednak wolność. Tę historię do końca 
życia uważał za swój grzech największy. 

Był żonaty dwa razy, z Marią Lubomirską i Teresą Rzewuską. Druga żona była córką 
hetmana Wacława Rzewuskiego - autora mów politycznych i komedii obyczajowych: Dziwak, 
Natręt; tragedii wierszowanych Żółkiewski i Władysław pod Warną; poety liryka, m. in. O rów
ności szczęścia doczesnego, Życie człowieka; teoretyka poezji i wymowy O nauce wiersw
pisarskiej; tłumacza Horacego. 

Oba małżeństwa księcia były nieszczęśliwe. Podobno stary Woyzbun przeklął go, że umrze 
bezpotomny i tak też się stało. 

Zmarł w Białej na Podlasiu w 1790 r. Nie głosował już nad Konstytucją 3-go Maja, jego 
patriotyzm nie został wystawiony na próbę w momencie likwidacji liberum veto. Nie dożył 
dwóch ostatnich rozbiorów. 

Jego karmazynowa postać odcinająca się tak bardzo od fraków i peruk stanisławowskich 
czasów racjonalizmu i czwartkowych obiadów, była znakiem czasu, który bezpowrotnie 
odchodził w przeszłość. 

Wraz z „ostatnim wielkim", kończył się czas Sarmatów. 

Taniec śmierci 

Malowidła z tańcem śmierci wiszące, niegdyś niemal we 
wszystkich bernardyńskich kościołach, miały przypominać 
Sarmatom, że śmierć nie usłucha ich liberum veto. Przypo
minać o kresie wszystkich rzeczy doczesnych, który może 
przyjść nagle i niespodziewanie, a przede wszystkim o tym, 
że wobec śmierci wszyscy są równi, co najtrudniej było im 
zaakceptować. 

Taniec śmierci (dance macabre) narodził się prawdo
podobnie w literaturze francuskiej ok. XIII w. Związany był 
z ludowymi wierzeniami, że umarli wstają w nocy z grobów 
i wciągają żywych w taneczne koło śmierci. Około 1500 r. 
Wielki Tancerz zaczął oznaczać samą śmierć. Początkowo 
we wspólnym pląsie uczestniczyli tylko mężczyźni, z cza
sem dołączyły do niego kobiety. 

Katolicka Europa, opanowana w XVII w. nastrojami 
kontrreformacji, powtarzała hasło memento mori, a sztuka 
barokowa rozwijała makabryczną ikonografię śmierci. 

Rozmiłowani w teatralnych, uroczystych i starannie wyreży
serowanych pogrzebach Sarmaci, chętnie używali atrybutów 
śmierci w dekoracjach pogrzebowych, np. ustawiając szkie
lety za fasadą katafalku. 

a.n. 

Jortr~t 
trumi~nny 

Aby zachować po sobie pamięć 
na długie lata, stworzono portret 
trumienny, specyficzną odmianę 

wizerunku, nie spotykaną nigdzie 
poza granicami Rzeczpospolitej, 
związaną nierozerwalnie z sarmac
ką kulturą, polskim obrzędem pog
rzebowym i kultem umarłych. 



Taniec ze śmiercią z kościoła Bernardynów w Krakowie. 
~ 

Obsada 
(osoby w kolejności pojawienia się na scenie): 

GENERAŁ ROSYJSKI 
GENERAŁ PRUSKI 

GENERAŁ AUSTRIACKI 
DIABEŁ-MARSZAŁEK SEJMU 

DZIAD LIRNIK 
MAGISTER CHUDZIŃSKI 

KSIĄDZ JAN, KSIĄDZ REFORMATOR 
STAROŚCINA ZOFIA 

XAWERY 
SŁUŻĄCA 
WOŹNY I 
WOźNYII 

Posłowie: 

WIS KI 
TRYPOLSKI 

RURKO 
KIETLIŃSKI 
JEŻEWSKI 

GRUDZIŃSKI 
OSSOLIŃSKI 

WOLBEK 
GUROWSKI (Wołonkowicz) 
ROOALIŃSKI (Dowgiałło) 

Taniec śmierci: 

Artur Kocięcki 
Jerzy Kurczuk 
Witold Kopeć 
Krzysztof Olchawa 
Tomasz Bielawiec 
Przemysław Gąsiorowicz 

Henryk Sobiechart 
Grażyna Jakubecka 
Szymon Sędrowski 
Jolanta Deszcz-Pudzianowska 
Jerzy Rogalski 
Roman Kruczkowski 

Jerzy Kurczuk 
Artur Kocięcki 
Witold Kopeć 
Szymon Sędrowski 
Wojciech Dobrowolski 
Andrzej Golejewski 
Andrzej Redosz 
Lukasz Król 
Mikołaj Roznerski 
Jan Wojciech Krzyszczak 

ŚMIERĆ Joanna Morawska 
PANIE I SZKIELE1Y Hanka Brulińska, Teresa Filarska, 

Jadwiga Jarmuł, Anna Nowak, Jolanta Rychłowska, Anna Torończyk, 
Nina Skołuba-Uryga, Karolina Stefańska, Anna Świetlicka, Anna Zawiślak 

KSIĄŻE WOJEWODA Włodzimierz Wiszniewski 
BISKUP MASSALSKI Piotr Wysocki 

SPORKA Hanna Pater 
KRÓL Wojciech Dobrowolski 

SZAMBELAN PIATOLLI Andrzej Redosz 
ŻANETA Monika Babicka 

KASIEŃKA Kinga Waligóra 
MARSZAŁEK KONFEDERACil Andrzej Golejewski 

KONFEDERAT I Henryk Sobiechart 
KONFEDERAT II Artur Kocięcki 

KONFEDERAT ID Witold Kopeć 
KONFEDERAT IV Jan Wojciech Krzyszczak 

KLERYCY xxx 
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Biuro Organizacji i Reklamy 
kierownik - Ewa Szeloch 

tel. 081 532 44 36 
fax O 81 463 86 50 

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00 
e-mail: biuro@teatrosterwy.pl 

kasa biletowa 
czynna od poniedziałku do soboty w godz. 12.00-19.00 
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tel. O 81 532 42 44 w. 354 

repertuar teatru w Internecie 
http://www. teatrosterwy. pl 
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kierownik techniczny 
brygadziści pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 

stolarskiej 
plastycznej 

elektrycznej 
akustycznej 
fryzjerskiej 

brygadzista garderobianych 
perukarnia 

pracownia ślusarska 
rekwizytorzy 

brygadier sceny 
światło 

Kazimierz Stępniewski 

Elżbieta Paradowska 
Maria Paczkowska 
Mariusz Orpik 
Dominik Tkaczyk 
Edward Ciechański 
Krzysztof Duński 
Bożena Myszak 
Adelajda Baranowska 
Jadwiga Pietrzak 
Eligiusz Skrzypek 
Tomasz Bujak 
Rafał Stępniewski 

Andrzej Gawroński 
Andrzej Biliński 
Edward Ciechoński 
Leszek Krzyżanowski 
Jan Wrtkowski 
Janusz Cieślik 
Krzysztof .Ouński 



Najbliższa premiera 

William Szekspir 

Wszystko cJobre 
co się dobrze kończy 

27 czerwca 2008 

W przygotowaniu 

Tom Stoppard 

Rock' n' roll 
Prapremiera polska 

listopad 2008 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania 
i nagrywania dźwięku 

Widzów, którzy posiadają osobiste urządzenia elektroniczne, prosimy 
o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu 

Teatr wyposażony jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących. 

RESTAURACJA 

Cena 7 zł 



len darz 
Obywatelski 

... który Ci podpowie, Pneświetna 
Publiczności, kiedy / ar/urnię czy 
persjarnię założono, przypomni czyny 
naszego oręża, jego wielkie wiktorie 
ale i klęski sromotne, a także najważ
niejsze wydarzenia z dziejów sarmackiej 
Rzeczypospolitej. 

1569 
l lipca, Unia Lubelska, zaprzysiężona trzy dni 
później przez króla Zygmunta Augusta 

1571 
- rozbicie królewskiej floty kaperskiej przez 
Danię 

-król zapisuje Rzeczypospolitej w swym testa
mencie kolekcję 360 arrasów 

1572 
7 lipca, w Knyszynie umiera Zygmunt II 
August, ostatni z Jagiellonów dynastyczny król 
Polski 

1573 
15 maja, pierwsza wolna elekcja w Rzeczy
pospolitej 

HENRYK WALEZY 
(1573-1574) 

1574 
-21 lutego, koronacja w kaplicy na Wawelu 
- czerwiec, ucieczka króla z Polski 

STEFAN BATORY 
( 1576-1586) 

1576 . 
-1 maja, koronacja króla 
- tegoż roku, ślub Stefana Batorego z Anną Ja-
giellonką i ićh królewska koronacja 

1576-1577 
konflikt z Gdańskiem nie uznającym władzr 

króla 
1577-1582 

wojna polsko-rosyjska 
1578 

- utworzenie Trybunału Koronnego w Piotr
kowie Trybunalskim i Lublinie; reforma są

downictwa 
- z okazji ślubu Jana Zamoyskiego wysta
wienie w obecności króla Odprawy posłów 
greckich J. Kochanowskiego w Ujazdowie pod 
Warszawą 

1579 
- zdobycie Połocka przez wojska Stefana Bato
rego 
- Jan Zamoyski Kanclerzem Wielkim Koron
nym 
- założenie przez króla Akademii Wileńskiej 

1580 
- zdobycie Wielkich Łuków i Worońca 
-dokument lokacyjny Zamościa 

1581 
oblężenie Pskowa 

1582 
rozejm w Jamie Zapolskim; Polska odzyskuje 
Inflanty, Litwa - ziemię połocką 

1586 
12 grudnia, umiera Stefan Batory 

ZYGMUNT III WAZA 
( 1587-1632) 

1587 
27 grudnia, koronacja Zygmunta III Wazy 

1588 
Piotr Skarga zostaje nadwornym kaznodzieją 
króla 

1591-1593 
pierwsze zbrojne powstanie Kozaków na zie
miach polskich 

1594 
założenie Akademii Zamojskiej 

1597 
pierwsze wydanie Kazań sejmowych P. Skargi 

1599 
ks. J. Wujek tłumaczy Biblię na język polski 

1600 
wcielenie Estonii, przez Zygmunta III Wazę, 
do Rzeczypospolitej wciągnęło Polskę w wojnę 

ze Szwecją, która przerywana rozejmami 
toczyła się aż do 1660 r. 

1605 
- zwycięstwo hetmana Chodkiewicza pod Kir
cholmem 
-: śmierć Jana Zamoyskiego 

1606-1609 
- rokosz Zebrzydowskiego w obronie „złotej 
wolności" 

- czerwiec, zjazd rokoszan w Lublinie 
1607 

rozbicie rokoszan przez hetmanów Chodkie
wicza i Żółkiewskiego w bitwie pod Guzowem 

1609-1619 
wojna polsko-rosyjska 

1609 
28 maja, król wraz z rodziną i dworem opusz
cza Wawel, do którego już nigdy nie powróci; 
po powrocie z Litwy w 1611 r. zamieszkał na 
stałe w zamku w Warszawie. To wydarzenie 
traktuje się jako symboliczny akt przeniesienia 
stolicy z Krakowa do Warszawy. 

1610 
zwycięstwo Żółkiewskiego pod Kłuszynem; 
Polacy wkraczają do Moskwy i zajmują Kreml 

1611 
zdobycie Smoleńska po dwuletnim oblężeniu 

1612 
wyprawa Zygmunta III na Moskwę w celu 
osadzenia na tronie księcia Władysława; kapi
tulacja polskiej załogi na Kremlu 

1617-1622 
polsko-szwedzkie walki o ujście Dźwiny 

1619 
polsko-rosyjski rozejm w Dywilnie 

1620 
- wojna polsko-turecka 
- wrzesień, klęska wojsk polskich pod Cecorą 
- październik, bohaterska śmierć hetmana 
Żółkiewskiego; jego głowę Turcy powieźli do 
Stambułu jako trofeum wojenne 
-listopad, zamach Piekarskiego na króla Zyg
munta III; podczas tortur niezrównoważony 
szlachcic powoływał się na nakazy nadprzy
rodzonych mocy, stąd powiedzenie: „plecie jak 
Piekarski na mękach" 

1621 

obrona Chocimia pod wodzą hetmana Chod
kiewicza stała się symbolem walki przeciwko 
ekspansji islamu. Papież Grzegorz XV usta
nowił dzień 10 października świętem 

Najświętszej Marii Panny i patronów Polski. 
1622 

rozejm ze Szwecją w Mitawie 
1625-1629 

polsko-szwedzkie walki o ujście Wisły 
1627 

zwycięstwo pod Oliwą 
1629 

- rozejm ze Szwecją w Altmarku; Szwedzi 
nakładają cło na handel gdański 
- zwycięstwo hetmana Koniecpolskiego w bit
wie pod Trzcianą 
-wprowadzenie nowego podatku, tzw. podym
nego 

1632 
30 kwietnia, śmierć Zygmunta III Wazy 

WŁADYSŁAW IV WAZA 
( 1632-1648) 

1632 
8 listopada, wybór Władysława IV na króla; 
była to najzgodniejsza elekcja w dziejach 
Rzeczypospolitej 

1632-1634 
wojna z Turcją zakończona traktatem rozej
mowym 

-1635 
rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi 

1637-1638 
bunt Kozaków na Zadnieprzu; klęska K02;aków 
w bitwie pod Kumiejskami; pacyfikacja 
Ukrainy przez oddziały ks. Jeremiego Wiśnio
wieckiego 

1637 
- spalono w Lublinie, za sodomię, Pawła Twor
ka wraz z kobyłką 
- otwarcie opery na Zamku Królewskim 
w Warszawie 

1640 
założenie obserwatorium astronomicznego 
w Gdańsku przez Jana Heweliusza 

1644 
- wielkie zwycięstwo St. Koniecpolskiego 

i J. Wiśniowieckiego nad Tatarami pod Och
matowem 
-odsłonięcie Kolumny Zygmunta w Warszawie 

1646 
zmarł hetman Stanisław Koniecpolski „najwy
bitniejszy dowódca nowożytnych dziejów" 

1647 
podpisanie z Moskwą traktatu obronnego 
przeciwko chanowi Krymskiemu 

1648 
- wybuch powstania Chmielnickiego na Uk
rainie; klęska wojsk koronnych pod Żółtymi 
Wodami, Korsuniem i Piławcami; hetmani -
wielki koronny Mikołaj Potocki i polny Marcin 
Kalinowski-dostają się do niewoli 
- 20 maja, w Mereczu, w drodze z Wilna do 
Warszawy, umiera król Władysław IV 

JAN KAZIMIERZ 
(1648-1668) 

1648 
- sejm konwokacyjny powierza dowództwo 
nad wojskiem zwolennikom ugody z Kozaka
mi: Dominikowi Zasławskiemu, Mikołajowi 
Ostrorogowi i Aleksandrowi Koniecpol
skiemu; najbardziej nadający się na dowódzcę 
ks. J. Wiśniowiecki pozostaje bez urzędu 
- klęska wojsk polskich pod Piławcami; od
działy kozackie podchodzą pod Lwów i Zamość 
- 20 listopada, sejm elekcyjny wybiera Jana 
Kazimierza na króla 

1649 
- 17 stycznia, koronacja Jana Kazimierza 
w katedrze krakowskiej na Wawelu 
- 30 maja, ślub króla z Marią Ludwiką 
z Gonzagów de Nevers, wdową po bracie 
Władysławie IV 
- lipiec, do Lublina przybywa wraz z dworem 
król Jan Kazimierz, podkanclerz litewski Kazi
mierzLeon Sapieha prezentuje władcy 16 cho
rągwi doborowej piechoty i jazdy 
- obrona Zbaraża 
- bitwa pod wodzą króla pod Zborowem; zawar-
cie ugody zborowskiej z Kozakami i Tatarami 

1651 

- powstanie Kostki Napierskiego 

- kwiecień, przygotowując nową wyprawę na 
Ukrainę przez cały miesiąc w Lublinie rezy
duje Jan Kazimierz z dworem; miasto staje się 
nieformalną stolicą kraju 
- zwycięska bitwa pod Beresteczkiem 
- pospolite ruszenie odmawia ofensywy nad 
rzeką Płaszów ką, wskutek czego nie dochodzi 
do stłumienia powstania Kozaków 
- na zamku w Połowoczy umiera niespo
dziewanie ks. 1. Wiśniowiecki 
- ugoda z Kozakami pod Białą Cerkwią 

zmieniająca na ich niekorzyść warunki ugody 
z borowskiej 

1652 
- 9 marca, pierwsze liberum veto posła 

Władysława Sicińskiego podczas obrad Sejmu 
Wiosennego 
- klęska armii koronnej pod Batohem 

1654 
- ugoda z Kozakami w Perejasławiu 
-wybuch wojny polsko-rosyjskiej 
- lipiec, „potop szwedzki" - wojska Karola 
Gustawa wkraczają do Rzeczypospolitej 
- kapitulacja wielkopolskiego pospolitego 
ruszenia pod Ujściem 
-hetman w. lit. ks. Janusz Radziwiłł i jego brat 
Bogusław uznają zwierzchnictwo Szwedów 
- klęska pospolitego ruszenia pod Żarnowcem 
- wojska kozacko-rosyjskie, po rozbiciu dy-
wizji hetmana w. kor. Stanisława Potockiego, 
podchodzą pod Lublin i palą miasto ( 12-21.X) , 
- październik, oficjalne uznanie władzy 

Karola Gustawa przez przedstawicieli szlachty 
(poddanie woj. lubelskiego) 
- listopad-grudzień, oblężenie Jasnej Góry 
- grudzień, konfederacja w Tyszowcach za-
wiązana przez szlachtę i wojsko przeciw Szwe
dom 

1656 
- śluby 1 wo wskie Jana Kazimierza 
- klęska wojsk Stefana Czarnieckiego pod Go-
łębiem 

- 2 lutego, Karol Gustaw na czele swych wojsk 
zajmuje Lublin 
- zwycięstwo Czarnieckiego pod Warką 
- Lublin zostaje wyzwolony przez wojska 
Pawła Sapiehy, hetmana litewskiego 
- oswobodzenie Warszawy 

- uroczysty wjazd Jana Kazimierza do 
Gdańska 

- rozejm polsko-rosyjski i współdziałanie 

wojskowe przeciwko Szwecji 
- układ w Radnot, próba rozbioru Polski przez 
Szwecję, Siedmiogród, B. Chmielnickiego 
i B. Radziwiłła 

1657 
- najazd Rakoczego, księcia Siedmiogrodu, na 
Polskę 

- 19 kwietnia, wojska Rakoczego wkraczają 
do Lublina 
- w czerwcu nieprzyjaciel opuszcza miasto 

1658 
zerwanie rozejmu przez Rosję 

1660 
pokój ze Szwecją w Oliwie 

1661 
w Krakowie ukazał się pierwszy numer Merku
riusza Polskiego, pierwszego polskiego czaso-
pisma 

1665 
- zmarł Stefan Czarniecki; Jan Sobieski zostaje 
hetmanem polnym koronnym 
- rokosz Lubomirskiego 

1666 
rozbicie wojsk rokoszan w bitwie pod Mąt
wami przez armię królewską pod wodzą 

hetmana Sobieskiego 
1667 

rozejm z Rosją w Andruszowie 
1668 

abdykacja Jana Kazimierza 

MICHAŁ KORYBUT 
WIŚNIOWIECKI 

( 1669-1673) 

1669 
- 17 czerwca, na sejmie elekcyjnym szlachta 
zagroziła senatorom, że zostaną wycięci, jeżeli 
nie pozwoląjej samej wybrać króla 
- 19 czerwca, szlachta wybiera syna „wiel
kiego Jeremiego" 
- 29 września, koronacja Michała Korybuta 
-1 października-12 listopada, pierwszy w his-
torii przypadek zerwania sejmu koronacyjnego 

przez przeciwników króla, nazwanych z cza
sem „malkontentami" 

1671 
- zwycięstwo hetmana Sobieskiego nad Koza
kami i Tatarami pod Bracławiem i Kalnikiem 
- Turcja wypowiada Rzeczypospolitej wojnę 

1672 
- kapitulacja twierdzy w Kamieńcu Podol
skim; po zajęciu Podola armia turecka dotarła 
do Lwowa i Zamościa, których jednak nie 
zdobyła 

- na mocy traktatu w Buczaczu Turcja otrzy
mała Podole a Kozacy województwa bracław
skie i kijowskie 
- konfederacja prokrólewska pod Gołębiem; 
sąd nad „malkontentami" 
- konfederacja wojskowa w Szczebrzeszynie 
w obronie Jana Sobieskiego 

1673 
- sejm pacyfikacyjny; pojednanie zwaśnionych 
stron i skasowanie obu konfederacji 
- 10 listopada, we Lwowie umiera król Michał 
Korybut 
- 11 listopada, zwycięstwo nad Turkami pod 
Chocimiem 

JAN III SOBIESKI 
(1674-1696) 

1674 
- 21 maja, Jan Sobieski przy wielkim aplauzie 
szlachty i wielkim oporze Litwinów z hetma
nem Pacem na czele, zostaje wybrany nowym 
królem 
- jesień, kampania Jana III przeciwko Turcji, 
zdobycie Baru i Bracławia 

1675 
- ofensywa wojsk tatarsko-tureckich na Rze
czypospolitą 

- obrona Trębowki, zatrzymanie ofensywy tu
reckiej pod Lwowem 

1676 
- 2 lutego, koronacja Jana III Sobieskiego 
- wrzesień, zwycięstwo króla pod Wojniłowem 
- październik, rozejm polsko-ture.cki w Żu-
rawnie 

1677 
rozpoczęcie budowy pałacu w Wilanowie 



1678 
przedłużenie na 13 lat rozejmu andruszowiec
kiego z Rosją 

1683 
15 września, triumf Jana III Sobieskiego pod 
Wiedniem 

1684 
- Rzeczpospolita, Austria, Wenecja i papie
stwo zawiązują Świętą Ligę do walki z Turkami 
- nieudana wyprawa do Mołdawii 

. 1686 
kolejna wyprawa do Mołdawii , zajęcie Jass 

1691 
ponowna nieudana wyprawa do Mołdawii 

1692 
fiasko próby zdobycia Kamieńca Podolskiego 

1696 
17 czerwca, śmierć króla w pałacu w Wilano-
wie 

1696-1697 
najdłuższe bezkrólewie w dziejach Polski; 
okres wyjątkowej korupcji i zabiegania o wpły
wy i kandydatów 

AUGUST II MOCNY SAS 
(1697- 1706; 1709- 1733) 

1697 
-15 maja -17 czerwca, burzliwy sejm elekcyj
ny; prymas Radziejowski obwołuje królem 
ks. Contiego; zwolennicy Sasa zażądali ponow
nego głosowania, biskup Dębski ogłosił królem 
Fryderyka Augusta W ettina 
- 15 września, koronacja elektora saskiego 
jako Augusta II w katedrze wawelskiej; koro
nacji towarzyszył skandal - stronnicy Augusta 
wybili dziurę w ścianie skarbca, aby tą drogą 
zdobyć insygnia koronacyjne, bowiem klucze 
były w rękach zwolenników ks. Contiego 
- wrzesień-listopad, ks. Conti przybywa do 
Gdańska, aby siłą zdobyć tron Polski, wyprawa 
kończy się fiaskiem, klęska polityczna 
Sapiehów i Lubomirskich 

1698 
-wyprawa przeciw Turcji 
- zwycięstwo pod Podhajcami nad Tatarami 

1699 
pokój z Turcją w Karłowicach ; Polska od
zyskuje Podole i Kijowszczyznę 

1700 
- atak Augusta II na Inflanty - początek wojny 
północnej , która trwała 20 lat 
- „wojna domowa" na Litwie; wszechwładza 
Sapiehów doprowadziła do powstania opo
zycji, na czele której stanęli Radziwiłłowie, 

Wiśniowieccy i Ogińscy ; 18 listopada w bitwie 
pod Olkiennikami Sapiehowie zostali rozbici; 
pokonani szukali protekcji u Szwedów, ich 

• przeciwnicy u cara 
1701 

lipiec, wojska Karola XII wkraczają w granice 
Rzeczypospolitej ; król szwedzki żąda detroni
zacjiAugustaII 

1702 
- wojska szwedzkie zajmują Warszawę, gromią 

Augusta II pod Kiszyniowem, zajmują Kraków 
(pożar Wawelu) 
- szlachta litewska oddaje się pod protekcję 
cara Piotra I 

1703 
- Sejm Lubelski. August II Mocny nadaje Lub
linowi przywilej równający go w prawach 
z Krakowem 
- konfederacja warszawska przeciwko Augus
towi II; konfederaci ogłaszają bezkrólewie 
i rozpoczynają pertraktacje ze Szwedami 

1704 
- konfederacja sandomierska w obronie króla 
- do Lublina przybywa Karol XII i Stanisław 
Leszczyński 

- lipiec, konfederaci warszawscy wybierają na 
króla faworyta Karola XII - wojewodę poznań

skiego Stanisława Leszctyńskiego ; uznaje go 
większość szlachty 
- wojska rosyjskie wkraczają na teren Rzeczy
pospolitej 
- traktat polsko-rosyjski w Narwie zawarty 
prze~ Augusta II 
- po bitwie pod Narwą Tomasz Działyński 
podpisuje zabójczy dla przyszłości państwa 

traktat sojuszniczy z carem, godząc się na 
obecność w Rzeczypospolitej obcych wojsk 

1705 
- przymierze polsko-szwedzkie Stanisława 

Leszczyńskiego podporządkowujące Rzeczy
pospolitą Szwedom 
- koronacja Stanisława Leszczyńskiego 
- król August II ustanawia Order Orła Białego 

1706 
- sejm w Lublinie zwołany przez prymasa 

-Szembeka w celu ogłoszenia bezkrólewia 
i zwołania sejmu koronacyjnego - obrad oso
biście pilnował car Piotr I 
- wrzesień, traktat w Aitnstadt - abdykacja 
Augusta II z tronu polskiego 

STANISŁAW LESZCZYŃSKI 
(1704-1709; 1733-1736) 

1707 
- konfederaci sandomierscy, nie uznający 

władzy Stanisława Leszczyńskiego, oddają się 

pod protekcję cara Rosji Piotra I; ogłaszają 

w Polsce bezkrólewie 
- wybuch największej w dziejach Rzeczy
pospolitej zarazy dżumy (do 1712) 

1708 
klęska wojsk Stan_isława Leszczyńskiego z od
działami konfederatów pod Koniecpolem 

1709 
klęska wojsk szwedzkich pod Połtawą; król 
pozbawiony oparcia wojsk szwedzkich opusz
cza kraj; August II Sas powraca na tron 

AUGUST II MOCNY SAS 
(1709-1733) 

1711-1712 
Rosja oddaje Rzeczypospolitej Kijowszczyznę 
i Bracławszczyznę 

1715 
konfederacja tarnogrodzka przeciw Augusto
wi II dążącemu do wzmocnienia władzy kró
lewskiej przy użyciu wojsk saskich; konfede
raci proszą cara o mediacje 

1716 
kongres w Lublinie zwolenników i przeciw
ników króla 

1717 
Sejm Niemy; zakończenie konfliktu między 
szlachtą a królem; wprowadzenie reform poli-

tycznych i wojskowych 

1719 
traktat wiedeński między Polską, Austrią i An
glią;. próba wyrwania się Augusta II spod 
kurateli carski·ej 

1720 
- sejm warszawski odmawia ratyfikacji traktatu 
wiedeńskiego 

- porozumienie prusko-rosyjskie w Poczda
mie; kontrahenci zobowiązują się do utrzyma
nia „złotej wolności" i niedopuszczenia do 
reform ustrojowych w Rzeczypospolitej 
- w Gdańsku rozpoczyna działalność Societas 
Literania, pierwsze na ziemiach polskich 
stowarzyszenie naukowe 

1724 
powstaje Operalnia - pierwszy stały budynek 
teatralny w Polsce 

1725-75 
w Zamościu zaczyna ukazywać się Kalendarz 
polski i ruski 

1730 
rozpoczęcie wydawania Kuriera Polskiego 
w Warszawie 

1731 
początki kształtowania się obozu politycznego 
Familii Czartoryskich 

1732 
traktat „trzech czarnych orłów" - Rosji, Prus 
i Austrii - w sprawie obsadzenia tronu po 
Auguście II 

1733 
1 lutego, śmierć Augusta II 

STANISŁAW LESZCZYŃSKI 
( 1733-1736) 

1733 
- podwójna elekcja: Stanisława Leszczyń

skiego (12 września) wspieranego przez Fran
cję i Augusta III (5 października) wspieranego 
przez Rosję i Austrię; stronnicy Leszczyń

skiego ukrywają Skarbiec Koronny na Jasnej 
Górze 
- powstaje Głos wolny wolność ubezpiecza
jący; traktat reformatorski Stanisława Lesz
czyńskiego (wydany w 1734 r.) 

1734 
- styczeń, August III i jego żona zostali ukoro
nowani w katedrze na Wawelu 
- maj, w Gdańsku chroni się Stanisław Lesz
czyński 

- listopad, konfederacja dzikowska w obronie 
praw Stanisława Leszczyńskiego do tronu; jej 
marszałki~m zostaje Adam Tarło, wojewoda 
lubelski 

1734-1736 
pobyt Stanisława Leszczyńskiego w Królewcu 

1736 
abdykacja Stanisława Leszczyńskiego 

AUGUST III SAS 
(1733-1763) 

1736 
sejm pacyfikacyjny w Warszawie; amnestia 
dla konfederatów dzikowskich; jedyny sejm za 
czasów Augusta III, który nie został zerwany 

1738 
- Henryk Briihl zostaje najbliższym współ
pracownikiem ·króla „przejmując obowiązki 

wszystkich ministrów" 
-księżna Anna Radziwiłłowa zakłada w Białej 
Podlaskiej farfurnię (wytwórnię fajansu) i hutę 
szkła w Urzecżu słynącą z produkcji tzw. „ku
lawek" 

1739 
układ sojuszniczy z Rosją 

1740 
założenie Collegium Nobilium w Warszawie 

1740-1742 
Prusy zajmują Śląsk 

1744 
Sejm grodzieński. Poseł Joachim Wilczewski 
w spektakularnym geście rzuca przed posłów 
kiesę z 300 dukatami otrzymanymi od agenta 
pruskiego, aby nie dopuścić do reformy 
skarbowo-wojskowej. Ale i tak sejm został 

zerwany. 
1745 

- hetman polny kor. Jan Klemens Branicki zak
łada w Białymstoku pierwszą polską uczelnię 
wojskową - Wojskową Szkołę Budownictwa 
i Inżynierii 

- „Koń- koń jaki jest każdy widzi." To hasło 
z pierwszej polskiej encyklopedii ks. Bene
dykta Chmielowskiego Nowe Ateny albo Aka
demia wszelkiej scyencyjej pełna( ... ) mądrym 
dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom 
dla praktyki, melancholikom dla rozrywki ery
gowana 

1747 
bracia Załuscy zakładają w Warszawie pier
wsząpubliczną bibliotekę 

1758 
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko" zakła
da w Słucku persjarnię czyli wytwórnię słyn
nych pasów słuckich 

1760-1763 
ukazują się kolejne tomy dzieła Stanisława 

Konarskiego O skutecznym rad sposobie 
1763 

- luty, podjęta przez Czartoryskich nieudana 
próba zamachu stanu i przeprowadzenia reform 
w kraju przy poparciu carycy Katarzyny 
- październik, śmierć Augusta III w Dreźnie 

STANISŁAW AUGUST 
PONIATOWSKI 

(1764-1795) 

1763-1764 
październik-wrzesień, bezkrólewie; walka 
stronnictwa hetmańskiego (K. Branicki, Radzi
wiłł „Panie Kochanku", F.S. Potocki, St. Lubo
mirski) z familią Czartoryskich 

1764 
- maj-czerwiec, sejm konwokacyjny pod prze
wodnictwem Adama Kazimierza Czarto
ryskiego. Był to pierwszy od lat sejm, który 
uchwalił 180 konstytucji. Ostatniego dnia 
sejmu zawiązano Konfederację Generalną, co 
oznaczało doraźne zastąpienie liberum veto 
przez zasadę większości głosów (zniesiono ją 
dqpierow 1766r.) 
- 6 września, wybór Stanisława J?oniatowskie
go na króla Polski 

1765 
- założenie w Warszawie Szkoły Rycerskiej 
- 19 listopada, otwarcie Teatru Narodowego 
w Warszawie 

1765-1785 
ukazuje się Monitor, najważniejsze czasopismo 
społeczno-polityczne polskiego Oświecenia 

1767 
- powołano do życia lożę masońską Cnotliwy 
Sarmata 
- konfederacja radomska - związek opozycji 
magnackiej pod przewodnictwem Stanisława 
Radziwiłła „Panie Kochanku" skierowany 
przeciwko królowi 
- sejm ·delegacyjny uchwala prawa kardynalne 
będące faktyczną kontynuacją „złotej wolnoś

ci" szlaaheckiej; oznaczało to załamanie się 
reform Familii 

1768-1772 
- luty, zawiązanie się konfederacji barskiej pod 
hasłem obrony wolności szlacheckiej i niepod
ległości Polski, skierowanej przeciwko królo
wi, dysydentom carskiej dominacji i próbom 
reform ustroju 
- maj, w bitwach pod Ułanowem i Pohojcami 
Rosjanie rozbijają wojska konfederacji 

1769 
konfederaci powołują swój organ centralny -
Generalność z siedzibą w Preszowie (Węgry) 

1770 
- 23 stycznia, wojska rosyjskie gen. Drewicza 
rozbiły pod Dobrą lubelski korpus konfe
deracki Adama Szaniawskiego 
- pierwsze Obiady Czwartkowe 
- Francja udziela pomocy konfederatom 
- konfederaci zdobywają Częstochowę 
- 22 października, Generalność ogłasza bez-
królewie 
- epidemia dżumy w południowo-wschodniej 
Rzeczypospolitej 

1707-1777 
zaczyna ukazywać się pismo Zabawy Przy
jemne i Poi:yteczne redagowane przez Adama 
Naruszewicza 

1771 
- klęska wojsk konfederackich pod Szreń

skiem, Lanckoroną i Stołowi czami 
- 3 listopada, nieudana próba porwania króla 
przez konfederatów 

1772 
- 5 sierpnia, pierwszy rozbiór Polski 

- 18 sierpnia, wojska rosyjskie zajmują klasz-
tor Paulinów na Jasnej Górze, ostatni bastion 
konfedehtów, broniony przez K. Pułaskiego 

1773 
powstanie Komisji Edukacji Narodowej 

1776 
sejm wprowadza jednolity ubiór narodowy dla 
szlachty: kontusz, żupan i czapkę, których bar
wy były ściśle określone dla poszczególnych 
ziem Rzeczypospolitej 

1781 
król Stanisław August przejeżdżając przez 
Lublin w podróży do Wiśniowca utknął z lan
darą w błocie pod kościołem Św. Ducha 

1783 
Wojciech Bogusławski zostaje dyrektorem 
Teatru Narodowego 

1788-1792 
Sejm Czteroletni 

1790 
ukazują się Przestrogi dla Polski Stanisława 

Staszica 
1791 

uchwalenie Konstytucji 3-go Maja 
1792 

konfederacja targowicka przeciw Konstytucji 
3-go Maja, na jej czele stanęli: Szczęsny Po
tocki, hetman Rzewuski i ks. Branicki; 23 sier
pnia do konfederacji przystąpił też król 

1793 
23 stycznia, drugi rozbiór Polski 

1794 
- Franciszek Zabłocki pisze Sarmatyzm 
- 24 marca, Insurekcja Kościuszkowska 
- 4 kwietnia, bitwa pod Racławicami 

~ 
-6 czerwca, klęska pod Szczekocinami i Cheł-
mem, wojska pruskie zajmują Kraków 
- 10 października, klęska pod Maciejowica
mi, Kościuszko w niewoli 
- 5 listopada, do Warszawy wkraczają wojska 
Suworowa 

1795 
- 24 października, trzeci rozbiór Polski 
- 25 listopada, zmuszony przez Repnina abdy-
kuje król Stanisław August Poniatowski 

Oprac. Anna Nowak 
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