
Wielokulturowość Senatu okresu stanisławowskiego

Zagadnienie wielokulturowości Senatu okresu stanisławowskiego można 
rozpatrywać jednocześnie na kilku płaszczyznach badawczych. Wielokulturo
wość instytucji bądź też osób w niej zasiadających w pierwszym rzędzie wyzna
czają: religia i pochodzenie. Oba powyższe kryteria mają na ogół zastosowanie 
w przypadku senatorów I Rzeczypospolitej. Pewny wyjątek w tym względzie 
stanowią biskupi duchowni, gdyż senatorowie duchowni do 1790 r. mogli być 
tylko katoliccy. W 1790 r. weszli do Senatu również biskupi uniccy, przed
stawieni zostali oni w monografii Doroty Weredy Biskupi uniccy metropolii 
kijowskiej w X VIII wieku'.

Głównym problemem badawczym niniejszych rozważań będzie analiza po
równawcza postaw senatorów okresu stanisławowskiego przy uwzględnieniu 
ich narodowości i wyznania. Powyższym badaniom poddani zostali zarówno 
senatorowie świeccy, jak i duchowni. Kryterium wyznaniowe w tym przypadku 
zostało potraktowane szerzej, tj. analizie poddana została nie kwestia wyzna
nia danego senatora, lecz jego postawa wobec innych wyznań, w szczególności 
do dysydentów. Postawy grupy senatorów biskupów, wojewodów, kasztelanów 
oraz ministrów w II połowie XVIII w. odnośnie powyższych kwestii, stano
wią twórcze zagadnienie badawcze, które może zostać oparte na szerokiej bazie 
źródłowej. W pierwszej kolejności należy wymienić zbiory mów, zawierające 
wypowiedzi biskupów podczas kolejnych zgromadzeń, diariusze sejmowe, jak 
również bogatą korespondencję i pamiętniki z tego okresu2. W tym miejscu na-

1 D. Wereda, Biskupi uniccy metropolii kijowskiej w XVIH  w., Lublin 2013.
2 Diariusz Sejmu Czteroletniego, www.wbc.poznan.pl; D iariusz Sejmu Grodzieńskiego 1793 r., 
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leżałoby wskazać badania prozopograficzne, jako najwłaściwszą metodę badaw
czą’. Podstawowym pytaniem z nurtu prozopografii będzie wpływ pochodzenia 
na postawy senatorów. Powyższa metoda dawać może oryginalny metodologicz
ny wkład w przedstawiane badania. Ze względu na zakrojony zakres niniejszych 
rozważań, analizie badawczej poddani zostali wybrani przedstawiciele z danej 
grupy senatorów, tj. biskupów, wojewodów, kasztelanów, ministrów. Głównym 
kryterium wyboru było pochodzenie, dlatego też analiza porównawcza zawężo
na została do grupy senatorów litewskich.

Poważne zmiany ilościowe zaszły w Senacie po unii realnej polsko-litewskiej 
z 1569 r. i związanej z nią inkorporacji ziem do Korony. Przed unią realną z Li
twą skład izby wyższej Stanisław Kutrzeba określił na 95 senatorów. Po 1569 
roku do Senatu wprowadzono dostojników litewskich, ponadto na sejmie tr. ure
gulowany został stosunek prawno-państwowy Korony wobec Prus Królewskich. 
Następstwem powyższego, grono senatorów powiększone zostało o 2 biskupów, 
3 wojewodów i 3 kasztelanów z Prus.

Ostatecznie, jak podał Kutrzeba, stan Senatu po 1569 r. to 140 senatorów, 
w tym: 113 koronnych (13 biskupów, 22 wojewodów, 73 kasztelanów i 5 ministrów) 
i 27 litewskich (2 biskupów, 9 wojewodów, starosta żmudzki, 10 kasztelanów 
i 5 ministrów)4. Następne zmiany w składzie izby wyższej zaszły w roku 1598.
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czyli w takiej samej, jak byli w Koronie. Dodać należy również, iż ziemia żmudzka była jed 
nostką równą województwu, dlatego też do Senatu wszedł starosta żmudzki na równi z woje
wodami; S. Kutrzeba, Sejm Walny dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1923, s. 75-76.



Uregulowana została wówczas relacja prawno-państwowa Inflant do Polski. Wsku
tek powyższej Senat powiększony został o 3 wojewodów i 3 kasztelanów.

W latach 30. XVII w. w związku z nowymi nabytkami terytorialnymi na 
wschodzie (Moskwa) nowymi senatorami zostali: wojewoda i kasztelan czerni- 
howscy oraz biskup smoleński (nowo utworzone biskupstwo). Po utracie części 
Inflant w polskim sejmie ubyło 4 dostojników i ostatecznie do 1763 roku w skła
dzie izby wyższej zasiadało 146 senatorów5.

W okresie panowania Stanisława Augusta utworzone zostało nowe wojewódz
two gnieźnieńskie (1768 r.) oraz dwie kasztelanie (buska w 1764 r., mazowiecka 
w 1768 r.). W roku 1768 wprowadzono również do Senatu nowych ministrów: 
hetmanów wielkich i polnych zarówno koronnych, jak i litewskich.

Pierwszy rozbiór, jak pisał Kutrzeba, nie zmniejszył zbytnio liczby senatorów, 
ponieważ „(...) dalej nominowano wojewodów i kasztelanów dla tych terytoriów, 
które przez rozbiór odpadły, tak że ubyli jedynie czterej biskupi, których kate
dry pozostały poza nowymi granicami kraju (...)”6.W Senacie przestali zatem 
zasiadać biskupi, których stolice diecezji znalazły się pod zaborem pruskim i au
striackim (warmiński, chełmiński, lwowski i przemyski)7. Jednocześnie na sejmie 
rozbiorowym utworzone zostały trzy nowe kasztelanie mniejsze (łukowska, żyto
mierska, owrucka) oraz wprowadzono do Senatu jako ministrów podskarbich na
dwornych koronnego i litewskiego8. W 1790 roku w izbie wyższej zasiadł unicki 
metropolita kijowski. Według wyliczeń Stanisława Kutrzeby, w 1768 r. w izbie 
zasiadało 153 dostojników; po pierwszym rozbiorze w 1775 r. -  154 (13 biskupów, 
35 wojewodów ze starostą żmudzkim, 90 kasztelanów i 16 ministrów), natomiast 
w 1790 r. stan senatorów wynosił 155 (121 senatorów koronnych i 34 senatorów 
litewskich, w tym 14 biskupów: 10 koronnych i 4 litewskich; 35 wojewodów: 
24 koronnych i 11 litewskich; 90 kasztelanów: 79 koronnych i 11 litewskich; 16 
ministrów: 8 koronnych i 8 litewskich)9.

5 Ibidem, s. 77.
6 Ibidem, s. 78. Wojewodowie wchodzili w skład Senatu z racji piastowania urzędu ziemskie

go dygnitarskiego, podobnie jak  kasztelanowie. Specjalnie wyróżnionymi byli: wojewoda 
krakowski, poznański, wileński, sandomierski, kaliski, trocki. Wśród wojewodów litewskich 

zasiadali również: kasztelan wileński i trocki.
7 J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, [w:] Historia sejmu polskiego , 

pod red. J. Michalskiego, Warszawa 1984, s. 373.
8 S. Kutrzeba, op. cit., s. 78.
9 Ibidem, Sprostowania wymaga informacja o podskarbich. W jednym miejscu (s. 77) Kutrzeba 

podał, iż podskarbiowie nadworni koronny i litewski weszli w skład Senatu jako ministrowie 
na sejmie 1768 r„ w innym akapicie (s. 78) podał, iż miało to miejsce na sejmie rozbiorowym 
1773-1775. Zgodnie z liczbami senatorów podawanymi przez Kutrzebę dla poszczególnych 
okresów, prawdziwa wydaje się informacja, że nastąpiło to na sejmie rozbiorowym. Jerzy 
Michalski podał natomiast, że w 1768 r. skład Senatu został zwiększony o hetmanów, ponadto 
o nowo powstałe godności wojewody gnieźnieńskiego i kasztelana mazowieckiego. Jedno
cześnie Michalski pisał, że sejm 1773-1775 rozszerzył skład Senatu, podnosząc do rangi 
ministrów podskarbich nadwornych; J. Michalski, op. cit., s. 367, 373.



Analizę porównawczą senatorów litewskich i koronnych rozpocznijmy, zgod
nie z hierarchią w Senacie, od biskupów. W skład Senatu okresu rządów króla 
Stanisława Augusta wchodziło 15 biskupów senatorów, byli to następujący bisku
pi: chełmiński, chełmski, inflancki, kamieniecki, kijowski, krakowski, kujawski, 
łucki, płocki, poznański, przemyski, smoleński, warmiński, wileński, żmudzki. 
Grupa senatorów biskupów z okresu stanisławowskiego nie doczekała się od
rębnego opracowania w historiografii. Dość dokładnie omówieni zostali biskupi 
okresu stanisławowskiego w Historii Kościoła w Polsce pod red. ks. Bolesława 
Kumora i ks. Zdzisława Obertyńskiego10. W II tomie powyższego dzieła ks. Jan 
Wysocki omówił Dzieje Kościoła Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim, 
analizując między innymi episkopat Polski stanisławowskiej11. Interesujący nas 
w tej grupie biskup wileński, Ignacy Jakub Massalski (1762-1794), przez cały 
okres stanisławowski zarządzał swoją diecezją, co z pewnością wyróżniało go 
na tle pozostałych biskupów senatorów12.

Biskup Ignacy Jakub Massalski, biskup wileński, działacz polityczny, prezes 
Komisji Edukacji Narodowej, doczekał się biografii autorstwa ks. Tadeusza Ka- 
sabuły13. Autor biogramu Massalskiego w PSB, tak pisał o biskupie: „(...) Massal
ski był człowiekiem gruntownie wykształconym, lubił otaczać się ludźmi nauki 
i sztuki. Wielu z nich ułatwił karierę. Już współcześni zauważyli u Massalskiego 
obok żywości umysłowej chłonność na nowe prądy kulturalne, lekkomyślność, 
brak moralnych skrupułów, zwłaszcza w sprawach pieniężnych, utracjuszowskie 
skłonności (hazard karciany); określano go mianem fircyka «petit maître» (.. ,)”14. 
Senator wykazywał wiele cech charakterystycznych dla współczesnych ma
gnatów. W powyższym cytacie Massalski przedstawiony został jako karmazyn 
i utracjusz swoich czasów. Charakterystyczne dla magnata, karmazyna ówcze
snej epoki, były skłonności Massalskiego do powiększania swych majątków. Na 
tym tle dochodziło do licznych jego zatargów z innymi potężnymi rodzinami 
magnackimi. Przez wszystkie lata swojej działalności politycznej lawirował 
między familią a Radziwiłłami.

Biskup Massalski wyznaczony na sejmie rozbiorowym w skład delegacji sej
mowej, był przez cały czas posłusznym narzędziem Stackelberga. Jak dowiadu
jemy się z biogramu senatora, nazywano go nawet „czwartą potencją rozbioro

10 Historia Kościoła w Polsce, t. II. 1764-1945, cz. I. 1764-1918, red. B. Kumor, Z. Obertyński, 
Poznań, Warszawa 1979, wyd. Pal loti num.

11 Ks. J. Wysocki, Dzieje Kościoła w Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim, [w:] Historia 
Kościoła..., s. 38-97.

12 I. Szybiak, łgnacy Jakub Massalski, [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. XX, 
Wrocław -  Warszawa -  K raków -G dańsk  1975, s. 135-139; W. Szczygielski, Adam Stanislaw  
Krasiński, [w:] PSB, t. XV, Wrocław -  Warszawa -  Kraków 1970, s. 160-166.

13 T. Kasabuła, Ignacy Massalski biskup wileński, Lublin 1998.

14 I. Szybiak, Ignacy Jakub M assalski..., s. 138, 139.



wą12. Przez cały czas liczył, iż otrzyma nagrodę w postaci godności kanclerskiej 
oraz odrębnej prymatury na Litwie.

Biskup Massalski ma na swoim koncie liczne nadużycia finansowe. W roku 
1777 z ramienia Komisji Edukacji Narodowej odbyła się wizytacja części szkół 
na Litwie. Kontrola stanu kasy funduszu edukacyjnego wykazała nadużycia fi
nansowe Massalskiego, łącznie na sumę 300 tys. złp. Dążenia biskupa względem 
oświaty przedstawione zostały w jednym z rozdziałów III tomu Żywotów Bisku
pów Wileńskich, autorstwa ks. Wincentego Przyałgowskiego16.

Jak większość biskupów swojej epoki, biskup Massalski oskarżony o zdradę 
państwa (był w składzie deputacji przygotowującej traktaty rozbiorowe) został 
aresztowany z polecenia Rady Zastępczej Tymczasowej na rozkaz Tadeusza Ko
ściuszki. Powieszony został w egzekucji ulicznej 28.VI.1794 r.17

Parę tygodni wcześniej, 9.V.1794 r., zginął na szubienicy biskup inflancki, 
pisarz, targowiczanin Józef Kazimierz Kossakowski, kolejny biskup senator wie
lokulturowego Senatu II poł. XVIII w. Powiązania rodzinne biskupa, przede 
wszystkim mocno osadzone magnackie litewskie korzenie, zaznaczyły się 
w życiorysie senatora mocno negatywnymi cechami. Jak przystało na magnata 
swoich czasów, Kossakowski przez długie lata sądził się, procesował, wystę
pując interesach majątkowych rodziny Kossakowskich18. Jak dowiadujemy się 
z biogramu biskupa, już wcześniej (1764 r.), kiedy sprawował funkcję kustosza 
kapituły wileńskiej „(...) Członkowie kapituły nie lubili go i obawiali się, po
dejrzewając, i słusznie, o intryganctwo i dążenie do wzbogacenia się kosztem 
majątku kapituły (...)”19. Głośny był zatarg biskupa podczas sejmu rozbiorowego 
z podskarbim litewskim Antonim Tyzenhauzem. Spór Kossakowskiego z pod
skarbim litewskim trwał na przestrzeni lat 1775-1780. W konflikcie tym biskup 
zabiegał o protekcję i poparcie u posła rosyjskiego Stackelberga. Jako chciwy 
i żądny korzyści materialnych karmazyn, Kossakowski uczestniczył w usuwa
niu podskarbiego siłą z jego rezydencji w Horodnicy. Mało pochlebnie świadczy 
o Kossakowskim fakt uprowadzenia z manufaktur grodzieńskich do swoich dóbr

15 „Uczestnicząc w przygotowaniu traktatów rozbiorowych, domagał się jednak m.in. zabez
pieczenia w nich praw katolików zamieszkujących na terenach zabranych, swobody handlu, 
przywozu soli, połączenia Wilii Dźwiną na koszt Rosji, wydania archiwów dotyczących ziem 
polskich, zezwolenia konfederatom na powrót do kraju”, I. Szybiak, Ignacy Jakub Massalski..., 

s. 136.
16 W. Przyałgowski, Żywoty Biskupów Wileńskich, t. III, Petersburg 1860, s. 169-205; zob rów

nież: ibidem, s. 205-238 (dążenia względem oświaty biskupa Jana Nepomucena Korwina 

Kossakowskiego).
17 I. Szybiak, Ignacy Jakub Massalski..., s. 136.
18 „Kossakowski dzierżawił dobra kapituły Strzeszyn, które przynosiły mu pokaźne zyski, 

ciągle też sądził się i procesował, występując w interesach majątkowych rodziny Kossakow
skich”, A. Zahorski, J ó ze f Kazimierz Kossakowski, [w:] PSB, t. XIV, Wrocław -  Warszawa 
-  Kraków 1968-1969, s. 268-272.

19 Ibidem.



licznych rzemieślników oraz grabież ich warsztatów20. Zdaniem ks. Wysockiego 
biskup „nie szczędził wysiłków w osiąganiu coraz intratniejszych stanowisk”21. 
Jednocześnie był „(...) starannie wykształcony, orientował się doskonale w spra
wach politycznych, a także był dobrym prawnikiem (...)”22. Uczestnictwo w krę
gu Stackelberga zapewniało senatorowi Kossakowskiemu protekcje posła rosyj
skiego oraz lepsze beneficja. Autor biogramu biskupa, tak go scharakteryzował: 
„(...) Biskup służył Rosji bez zastrzeżeń, w oczekiwaniu dobrej zapłaty zamyślał 
o przyłączeniu do niej Litwy, a może i całej Polski. Samodzielnie rządząc Litwą, 
mimo że oficjalnie kanclerz litewski M.A. Sapieha był marszałkiem konfederacji 
litewskiej, starali się Kossakowscy rozluźnić związki tego kraju z Polską i ob
łowić się jak najwięcej. Działalności ich towarzyszyła brutalna grabież mienia 
przeciwników politycznych (...)”23. Przystąpienie Kossakowskiego do Targowicy 
również miało powiązanie z chęcią wzbogacenia się, celu tak powszechnie spo
tykanego wśród ówczesnej magnaterii. Od władz Targowicy otrzymał bowiem 
dobra biskupstwa krakowskiego z możliwością przejścia na tamtejszą stolicę. 
Zgodzić się należy z ks. Wysockim, że Kossakowski „(...) ze względu na swą 
polityczną działalność nie miał czasu zajmować się pracą duszpasterską (...)”24.

Wśród grupy biskupów pochodzenia niekoronnego nie zabrakło również se
natorów godziwych, z dużą pokorą i pracowitością. Z gorliwszych duszpasterzy 
tego okresu, należy wymienić Jana Łopacińskiego, biskupa żmudzkiego (1762- 
1778). Po otrzymaniu biskupstwa zastał w swojej diecezji wiele kościołów zruj
nowanych, seminarium w lichym stanie i niewykształcony kler. W tych też trzech 
kierunkach poszła jego praca. Podnosił kościoły z upadku, własnym kosztem ery
gował i budował nowe, wiele też budowli wzniósł w swoich włościach na miejsce 
zrujnowanych. Wybudował gmach seminarium, nadał mu nowe ustawy, zapisał 
odpowiednie uposażenie, część swoich pieniędzy i bibliotekę25.

Ciekawą postacią w wielokulturowym Senacie stanisławowskim był biskup 
kijowski (1759-1774) Józef Andrzej Załuski. Jako jeden z przywódców konfede
racji radomskiej, został uprowadzony przez ks. Repnina. Postawa biskupa wzglę
dem innowierców w Polsce przedstawiona została przez Cecylię Łubieńską26. 
Już w przedmowie swojej monografii autorka trafnie ujęła sprawę dysydencką 
w kategorii fikcji, pod którą kryła się sprawa dyzunicko-unicka. Pod tą ostatnią

2U Ibidem.
21 J. Wysocki, op. cit., s. 62.

22 Ibidem.
23 Kasa konfederacji litewskiej była także prywatną kasą Kossakowskiego, ponieważ było w niej 

dużo srebrnych rubli rosyjskich, biskup walczył o możliwie jak najwyższy kurs rubla w sto
sunku do złotego. Ustalony kurs był separatystycznym rozwiązaniem. Kurs rubla w Koronie 
ustalono na 6 złp., a na Litwie na 6 złp. 20 gr; A. Zahorski, Jó ze f Kazimierz Kossakowski..., 

s. 270, 271.
24 J. Wysocki, op. cit., s. 63.
25 Ibidem, s. 64.
26 C. Łubieńska, Sprawa dysydencką 1764-1766, Warszawa 1911.



zaś, kryła się nie tyle problematyka religijna, ile zagadnienie czysto polityczne, 
rozbiorowe27. Autorka przedstawiła również ostre w słowach wystąpienie biskupa 
kijowskiego, Józefa Andrzeja Załuskiego przeciw heretykom i herezji, wywody 
jego jednakże, jak pisała Łubieńska (...) nie znalazły odgłosu w sejmie. Nie ogłosili 
go zgromadzeni ani „fanatykiem” ani „mądrym Kantonem”, jak się spodziewał, 
ale po prostu przeszli nad wnioskiem do porządku dziennego. Obojętność ta (...) 
da się wszakże łatwo wytłumaczyć, że Załuski nie miał daru poruszania umysłów, 
ani nie cieszył się tą, co biskup Sołtyk, popularnością w kraju. Kołłątaj nie bez 
słuszności wystawiał mu w następstwie świadectwo „człeka uczonego, ale najgor
szego gustu” i surowo krytykował jego niedorzeczne koncepta oratorskie i nie
smaczne makaronizmy, którymi szpikował swoje długie, napuszyste mowy (...)28.

Zgodnie z zasadą hierarchii, kolejną grupą zasiadającą w Senacie byli wojewo
dowie. I w tej grupie senatorów było barwnie pod względem wielokulturowym. 
Najstarszymi byli wojewodowie koronni, wszyscy pozostali byli młodszymi, po
nieważ ich ziemie do Korony przyłączone zostały i podzielone na województwa 
później. Specjalnie wyróżnionymi byli: wojewoda krakowski, poznański, wileń
ski, sandomierski, kaliski, trocki. Wśród wojewodów litewskich zasiadali między 
innymi: kasztelan wileński i trocki29. Wojewodów mianował król, z wyjątkiem, 
jak pisał Józef Wolff, starosty żmudzkiego i wojewodów połockiego i witebskie
go, których wybierała na mocy specjalnych przywilejów szlachta, a król wydając 
nominację, obiór ten zatwierdzał30. Od 1775 r. kompetencję wyboru wojewodów 
uzyskała Rada Nieustająca. Wyjątek stanowili wojewodowie połocki i wileński, 
którzy pochodzili z wyboru dokonywanego przez obywateli tych ziem, ale musieli 
być zatwierdzani przez króla.

W okresie stanisławowskim mieliśmy kolejno trzech wojewodów wileńskich, 
w Senacie zasiadali: wojewoda Michał Kazimierz Ogiński (1764-1768), wojewo
da Karol Stanisław Radziwiłł (1768-1790), wojewoda Michał Hieronim Radzi
wiłł (I790-1795)31.

27 Ibidem, przedmowa, s. V.
:s Ibidem, s. 116.
29 Wojewodowie: bracławscy, brasławski (Michał Kossakowski), brześeiańsey, grodzieński (An

toni Suchodolski), inflantscy (Stanisław Brzostowski, Józefat Zyberg, Jan Tadeusz Zybcrg, 
Kacper Rogaliński, Adam Ewald Felkerzamb), kijowscy, mińscy (Jan August Hylzen, Józef 
Hylzen,Tadeusz Burzyński, ks. Józef Radziwiłł, Adam Chmara), mścisławscy (Konstanty Lu
dwik Plater, Józef Hylzen, Tadeusz Bilewicz, Franciszek Ksawery Chomiński), nowogrodzcy 
(ks. Józef Aleksander Jabłonowski, Józef Niesiołowski), połoccy (Aleksander Michał Sapieha, 
Józef Sosnowski, Tadeusz Żaba), smoleńscy (Piotr Sapieha, Józef Sosnowski, Józef Skumin 
Tyszkiewicz, ks. Franciszek Ksawery Sapieha), troccy (Aleksander Pociej, Tadeusz Ogiński, 
Andrzej Ogiński, ks. Józef Radziwiłł), witebscy (Józef Antoni Sołohub, Józef Antoni Prozor, 
Michał Kossakowski), starostowie żmudzcy (Jan Mikołaj Chodkiewicz, Antoni Giełgud). 
J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 1885, s. 7-97.

30 Ibidem, s. 7.
31 J. Michalski, Michał Kazimierz Ogiński, [w:] PSB, t. XXIII, XXIII, Wrocław -  Warszawa -  

Kraków -  Gdańsk 1978, s. 624-629; J. Michalski, Karol Stanisław Radziwiłł, [w:] PSB, t. XXX,



Liczba wojewodów litewskich wzrosła w 1793 r., kiedy to na sejmie grodzień
skim 12 stycznia utworzone zostały nowe województwa. W 1793 r. utworzone zo
stało województwo brasławskie z powiatu brasławskiego województwa wileńskie
go, którego wojewodą został mianowany 17 marca 1794 r. Michał Kossakowski, 
wcześniej wojewoda witebski. Na sejmie w Grodnie w końcu 1793 r. utworzone 
zostało województwo grodzieńskie z powiatu grodzieńskiego województwa troc
kiego, którego wojewodą został mianowany 7 marca 1794 r. dotychczasowy kasz
telan smoleński, Antoni Suchodolski. Na sejmie 1793 r., z połowy powiatu trockie
go utworzone zostało województwo mereckie. Zdaje się jednak, iż nominacja na 
wojewodę mereckiego nie została wydana i tym sposobem wojewody mereckiego 
nigdy nie było. Po drugim rozbiorze w grudniu 1793 r. ze starostwa żmudzkiego 
utworzono województwo żmudzkie. Podział ten jednak, z powodu upadku Rze
czypospolitej nie mógł się urzeczywistnić i tytułu „wojewody żmudzkiego” ni
gdzie nie spotykamy. Na koniec należy dodać, że po drugim rozbiorze, gdy woje
wództwo witebskie w całości przeszło pod panowanie rosyjskie, król uniwersałem 
z 20 grudnia 1793 r. zniósł godność wojewody i kasztelana witebskiego32.

Kolejną grupą zasiadającą w wielokulturowym Senacie stanisławowskim byli 
kasztelanowie litewscy. W Senacie Rzeczypospolitej drugiej połowy XV I11 w. 
teoretycznie, z urzędu, zasiadało 86 kasztelanów. Najważniejszymi z nich w hie
rarchii byli: kasztelan krakowski, wileński oraz trocki. Kasztelanowie: trocki 
i wileński mieli natomiast w izbie senackiej stanowisko równorzędne z wojewo
dami33. W okresie stanisławowskim zachodziły dość liczne zmiany na powyż
szych kasztelaniach. Najmniejsze rotacje zaszły w kasztelanii wileńskiej, gdzie 
mieliśmy przez cały ten okres dwóch kasztelanów senatorów. Najliczniej prezen
towali się kasztelanowie troccy, wśród kasztelanów wileńskich w Senacie tego 
okresu zasiadali: Michał Hieronim Radziwiłł (1775-1790), Maciej Radziwiłł (od 
1790 r.)34; wśród kasztelanów trockich w Senacie tego okresu zasiadali: Tadeusz 
Franciszek Ogiński (1733-1770); Konstanty Ludwik Plater (1770-1778), Andrzej 
Ignacy Ogiński (1778-1783), Józef Mikołaj Radziwiłł (1784-1788), Tadeusz Bil- 
lewicz (1788-1786), Kazimierz Konstanty Plater (1790-1793), Józef Wincenty 
Plater (od 1793 r.)3S.

Wrocław-Warszawa -  K ra k ó w -G d a ń sk -Ł ó d ź  1987, s. 248-262; K. Łosińska, Michał Hiero
nim Radziwiłł, [w:] PSB, t. XXX, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk 1987, s. 306-309. 

3- J. Wolff, op. cit., s. 85.

33 Na Litwie w 1413 r. wprowadzono urząd kasztelana, ale tylko w liczbie dwóch: wileńskiego
i trockiego, za: Z. Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998, s. 73.

34 K. Lesińska, Michał Hieronim Radziwiłł, [w:] PSB, t. XXX, Wrocław -  Warszawa -  Kraków

-  Gdańsk -  Łódź 1987, s. 306-309; Z. Anusik, A. Stroynowski, Maciej Radziwiłł, [w:] PSB, 
t. XXX, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 1987, s. 285-288.

35 Z. Zielińska, Tadeusz Franciszek Ogiński, [w:] PSB, t. XXIH, W rocław - W arszawa- Kraków
-  Gdańsk 1978, s. 639-641; eadem, Konstanty Ludwik Plater, [w:] PSB, t. XXVI, Wrocław -  
Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 1981, s. 672-675; eadem, Andrzej Ignacy Ogiński, [w:] 
PSB, t. XXIII, W rocław -W arszaw a- K raków -G dańsk 1978, s. 597-599; IŁ Dymnicka Woło- 
szyńska, Jó ze f Mikołaj Radziwiłł, [w:| PSI?, t. XXX, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk



W Senacie sejmu rozbiorowego zasiadł nowy kasztelan kijowski Józef Stemp- 
kowski. Piotr Ugniewski w swojej pracy podał, że kasztelan na sejmie w 1773 r. 
miał wystąpienie uzgodnione z królem36. Uprzednio kasztelan wraz z podcza
szym koronnym Feliksem Czackim uczestniczyli z eskortą rosyjską na sejmi
ku kijowskim w Żytomierzu. Kasztelan, a następnie wojewoda kijowski, Józef 
Stempkowski wyróżniał się w barwnym pod względem wielokulturowości Sena
cie. Rys biograficzny tegoż senatora został dla okresu rządów Rady Nieustającej 
przedstawiony w literaturze przedmiotu w bardzo wąskim aspekcie37. W skład 
izby wyższej Stempkowski wszedł jesienią 1772 roku, po nominacji na kaszte
lanię kijowską, którą otrzymał głównie za lojalność wobec króla i skuteczność 
w tłumieniu buntów na Ukrainie (Stempkowski był dowódcą partii ukraińskiej 
i podolskiej). Powyższe okoliczności ugruntowały, jak podała Agnieszka Kamiń
ska w biogramie senatora, jego pozycję przywódcy regalistów w województwie 
kijowskim. Józef Stempkowski dwukrotnie zasiadał w Radzie Nieustającej: w la
tach 1780-1782 wybrany był do Departamentu Policji, podczas kadencji 1786— 
1788 zasiadał w Departamencie Wojskowym. Jako stronnik królewski „(...) przed 
sejmem 1782 r. zdołał przeprowadzić 19.VIII t.r. na sejmiku kijowskim wybór 
przychylnych królowi posłów i nie dopuścić do wystąpienia w obronie uwięzione
go przez kapitułę krakowską biskupa Kajetana Sołtyka (.. .)”38. Osoba wojewody 
kijowskiego, aktywnego senatora, przywódcy regalistów w województwie kijow
skim, wymaga kontynuacji wnikliwszych badań w oparciu o zachowane źródła. 
Niewątpliwie biografia Stempkowskiego wniosłaby wiele nowych ustaleń badaw
czych do problematyki roli Senatu okresu rządów ambasadorsko-królewskich.

Liczba kasztelanii litewskich wzrosła w 1793 r., kiedy to na sejmie grodzień
skim 12 stycznia „(...) Konfederacja obojga narodów, mając na baczności po

-  Łódź 1987 s. 238-240; W. Konopczyński, Tadeusz Biłłewicz, [w:] PSB, t. II, Kraków 1936, 
s. 100-101; Z. Zielińska, Kazimierz Konstanty Plater, [w:] PSB, t. XXVI, Wrocław -  Warszawa
-  Kraków -  Gdańsk -Ł ó d ź  1981, s. 665-672; eadem, Jó ze f Wincenty Plater, [w:] PSB, t. XXVI, 

Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 1981, s. 662-663.
36 P. Ugniewski, Media i dyplomacja. Gazette de France o sejmie rozbiorowym 1773-1775, 

Warszawa 2006, s. 114, 115.
37 A. Kamińska, Stempkowski (Stępkowski) Jó ze f Gabriel, [w:] PSB, t. XLIII, Warszawa -  Kra

ków 2005, s. 385-392; M. Żurowski, Monografia rodu senatorskiego Stempkowskich h. Su- 
chekomnaty z pochodzenia wołyńsko-ruskiego, Montreal 2012; A.J. Rolle, Straszny Józef, [w:| 

idem, Wybór pism, t. I. Gawędy historyczne, oprać. W. Zawadzki, Kraków 1966, s. 23-84; 
Eustachy Iwanowski, Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy Przyniesione. Rozdział VI Stemp
kowski, regimentarz, wojewoda kijowski i jego  stryjeczni wnukowie, tom 2, Kraków 1901, 
s. 87-98; T. Srogosz, Początki kariery wojskowej Józefa Gabriela Stempkowskiego (do 1772 
roku), „Mars” 2000, t. 8, Warszawa -  Londyn, s. 3-19 (przedruk ukazał się w: „Pivdiennyj 
Archiv” 2001, t. 3, Chersoń, s. 117-135); idem, „Strasznyj Józef"  -  gienieral J ó ze f Gabriel 
Stempkovskij i jogo borotba z hajdamakami v 1768-177! rr., „Kiivska Starowina” 2005, nr 2 
(362), s. 60-74; idem, Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa 
Gabriela Stępkowskiego (koniec lat sześćdziesiątych -  początek siedemdziesiątych XVIII w.), 

„Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. 5, nr 1 (9), s. 171-183.

38 A. Kamińska, Stempkowski Jó ze f Gabriel..., s. 388.



trzebę większej liczby senatu dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, deklaracją wy
roku swego urząd marszałków powiatowych litewskich, podniosła jak do tytułu 
i wszystkich prerogatyw kasztelanii zachowując one przy niezmiennym prawie 
elekcji powiatowych C..)”39. Liczba kasztelanów litewskich urosła wówczas do 
2440. Jak pisał Józef Wolff, taki układ Senatu trwał niedługo. Już po 11 rozbiorze 
i rozwiązaniu konfederacji targowickiej uchwalono nowy podział uszczuplonej 
Rzeczypospolitej. Wskutek II rozbioru oderwane zostały województwa połockie, 
witebskie, mścisławskie i mińskie. Konstytucją sejmu grodzieńskiego (koniec 1793 
r.) całość ziem Rzeczypospolitej podzielono na dwie prowincję: Koronę i Wielkie 
Księstwo Litewskie. W tej ostatniej utworzone zostało 8 województw, każde skła
dające się z 3 ziem lub powiatów i mające dwóch senatorów: wojewodę i kasztela
na41. W ten sposób z listy senatorów wykreśleni zostali wojewodowie i kasztelano
wie: inflancki, miński, mścisławski, połocki, witebski, zachowując jednakże swoje 
tytuły dożywotnio. Jednocześnie król Stanisław August uniwersałem z 20 grudnia 
1793 r. zlikwidował „(...) nowokreowane, przez sanctium konfederacji targowic
kiej, kasztelanie w Wielkim Księstwie Litewskim, pozostawiając marszałkom po
wiatowym, zaszczyconym tytułem kasztelanów, tytuł ten i miejsce w senacie tylko 
dozgonnie z wyjątkiem kasztelanów grodzieńskiego i brasławskiego, którzy jako 
aktualni senatorzy i później egzystować mają (.,.)’H2.

Kolejną grupą zasiadającą w Senacie byli senatorowie „ministrowie”, czyli 
urzędnicy administracji centralnej. Pierwszym „ministrem” w Rzeczypospolitej 
był marszałek wielki. W polskiej historiografii odczuwalny jest brak biografii 
powyższych postaci. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku urzędu 
marszałka wielkiego litewskiego. Urząd ten na sejmach stanisławowskich pełnili 
kolejno: Ignacy Ogiński (1750-1768), Józef Paulin Sanguszko (1768-1781), Wła
dysław Gurowski (1781-1790), Ignacy Potocki (1790-1793), Ludwik Tyszkiewicz 
(1793—1795)43. W polskiej historiografii biografię Ignacego Potockiego mamy je
dynie autorstwa Zdzisława Janeczka44. Zdzisław Janeczek przyznał, że kontro

39 „Gazeta Warszawska” 1793, Nr 6 i 8; „Korespondent krajowy i zagraniczny” 1793, Nr 7 i 9; 
za: J. Wolff, op. cit., s. 4, 5.

40 Byli to: kasztelan wileński, oszmiański, lidzki, wiłkomierski, brasławski, trocki, grodzieński, 
kowieński, upitski, żmudzki, smoleński, starodubowski, nowogrodzki, słonimski, wołkowy- 
ski, połocki, witebski, orszański, brzeski, piński, mścisławski, miński, mozyrski, rzeszycki; 
za: J. Wolff, op. cit., s. 5.

41 Były to województwa: wileńskie, trockie, żmudzkie na miejsce starostwa żmudzkiego, nowo
grodzkie, mereckie na miejsce smoleńskiego, brzesko-litewskie, brasławskie, grodzieńskie; 
za: J. Wolff, op. cit., s. 5.

42 „Korespondent Narodowy i Zagraniczny” 1794, Nr 1; za: J. Wolff, op. cit., s. 6.
43 Z. Zielińska, Ignacy Ogiński, [w:] PSB, t. XXIII, Wrocław -  Warszaw -  Kraków -  Gdańsk 

1978, s. 607-610; R. Marcinek, Jó ze f Paulin Sanguszko, | w:] PSB, t. XXXIV, W rocław -W ar
sz a w a -  Kraków 1992-1993, s. 494-496; W. Konopczyński, Władysław Gurowski, [w:] PSB, 
t. IX, Wrocław -  Warszawa -  Kraków 1960-1961, s. 171-173; Z. Zielińska, Ignacy Potocki, 
[w:| PSB, t. XXVIII, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 1984, s. 1-17.

44 Z. Janeczek, Ignacy Potocki (1750-1809), Katowice 1992.



wersyjna postać Ignacego Potockiego nie doczekała się w polskiej historiografii 
pełnej biografii. Polityczny program marszałka był przedmiotem dyskusji wśród 
historyków polskich, zwłaszcza po wydaniu w drugiej połowie XIX w. pamięt
ników okresu stanisławowskiego45. W literaturze przedmiotu mamy również 
opracowania dotyczące wkładu Potockiego w edukację Rzeczypospolitej okre
su stanisławowskiego46. Zastępcą marszałka wielkiego był marszałek nadworny 
(koronny i litewski). W praktyce senator marszałek piastował wcześniej już jakiś 
urząd senatorski. W okresie stanisławowskim była dość duża rotacja na urzędzie 
marszałka nadwornego, mieliśmy kolejno 6 marszałków nadwornych litewskich. 
Godność marszałka nadwornego litewskiego objęli kolejno: Józef Paulin San- 
guszko (1760-1768), Władysław Gurowski (1768-1781), Michał Jerzy Mniszech 
(1781-1783), Ignacy Potocki (1783-1791), Stanisław Sołtan (1791-1793), Michał 
Giełgud (1793-I795)47. Z zestawień powyższych wynika, iż tylko w trzech przy
padkach (Józef Paulin Sanguszko, Ignacy Potocki, Władysław Gurowski) zasto
sowanie miała zasada awansu z marszałka nadwornego na marszałka wielkiego. 
Dodajmy, że te trzy wypadki dotyczyły marszałków litewskich. Senator Michał 
Jerzy Mniszech natomiast, awansował z marszałka nadwornego litewskiego na 
marszałka wielkiego koronnego.

Kolejnym ministrem zasiadającym w Senacie był kanclerz. Urząd kanclerza 
wielkiego litewskiego w okresie rządów Stanisława Augusta pełnili kolejno: Mi
chał Fryderyk Czartoryski (1752-1775) oraz Aleksander Michał Sapieha (1775— 
1792)48. Nieduże zmiany zachodziły na urzędzie podkanclerzego litewskiego, 
gdzie mieliśmy trzech kolejnych senatorów ministrów: Antoniego Tadeusza Prze- 
zdzieckiego (1764-1773), Joachima Chreptowicza (1773-1792) oraz Kazimierza 
Konstantego Platera (1792—1795)49.

W polskiej historiografii mamy jedynie jedną biografię kanclerza z okresu 
stanisławowskiego. Biografia ostatniego kanclerza litewskiego Joachima Litawo-

45 K. Koźmian, Pamiętniki, Poznań 1858; L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny z czasów  
Stanisława Augusta, wyd. J.I. Kraszewski, Poznań 1867; zob. Z. Janeczek, op. cit., s. 257.

46 K.M. Morawski, Ignacy Potocki a Komisja Edukacji Narodowej, „Biblioteka Warszawska” 
1909, t. 4; J. Rudnicka, Biblioteka Ignacego Potockiego, Warszawa 1953; eadem, Bibliote
ka Wilanowska. Dwieście lat dziejów I74I-I932, Warszawa 1967; B. Michalik, Działalność 
oświatowa Ignacego Potockiego, Wrocław -  Warszawa 1979; Korespondencja Ignacego Po

tockiego w sprawach edukacyjnych (I774-I809), oprać. B. Michalik, Wrocław 1978.

47 Z. Anusik, Stanisław Sołtan, [w:] PSB, t. XL, Warszawa -  Kraków 2000-2001, s. 365-370; 
H. Mościcki, Michał Giełgud, [w:] PSB, t. VII, Kraków 1948-1958, s. 441.

48 W. Konopczyński, Michał Fryderyk Czartoryski, [w:] PSB, t. IV, Kraków 1938, s. 288-294; 
Z. Zielińska, Aleksander Michał Sapieha, [w:] PSB, t. XXXIV, Wrocław -  Warszawa -  Kra
ków 1992, s. 565-569.

49 J. Dygdała, Antoni Tadeusz Przezdziecki, [w:] PSB, t. XXIX, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  
Gdańsk -  Łódź 1986, s. 51-54; J. Iwaszkiewicz, Joachim Litawor Chreptowicz, [w:] PSB, t. III, 
Kraków 1937, s. 441-443; Z. Zielińska, Kazimierz Konstanty Plater, [w:] PSB, t. XXVI, Wrocław 

-  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 1981, s. 665-672.



ra Chreptowicza wyszła spod pióra Krzysztofa Trackiego50. Tytuł pracy określa 
ramy chronologiczne Sejmu Czteroletniego, z dodaniem jednakże dziejów życia 
kanclerza w okresie wcześniejszym. Jak wskazał Autor, trwająca ponad 30 lat 
kariera polityczna Joachima Chreptowicza zamknęła się prawie dokładnie w la
tach panowania ostatniego króla: „(...) Z monarchą łączyło go niemal wszystko 
-  poglądy polityczne, oświeceniowa umysłowość, zamiłowania kulturalne i ar
tystyczne. W zamian monarcha zdobył w Chreptowiczu oddanego współpra
cownika i przyjaciela (...). Tragedia pierwszego rozbioru utwierdziła ministra 
w przekonaniu, że reformy wewnętrzne dokonane wbrew Rosji muszą zakończyć 
się klęską. W tej sytuacji stał się Chreptowicz filarem rządów królewsko-am- 
basadorskich, widząc w nich system nie zamykający drogi dla umiarkowanych 
przeobrażeń kraju (.,.)”51. Joachim Chreptowicz wraz z upadkiem Tyzenhauza 
przejął przywództwo nad stronnictwem regalistów na Litwie. W kampaniach 
sejmikowych przed zgromadzeniami 1784 i 1786 roku widoczne było popar
cie Magnusa Ottona Stackelberga. Tracki w swojej pracy poświęcił sporo miej
sca na działalność sejmikową i dyplomatyczną kanclerza w przededniu Sejmu 
Czteroletniego. Dokładnie przedstawił działalność senatora Chreptowicza jako 
ministra spraw zagranicznych Straży Praw, aż do momentu przystąpienia króla 
Stanisława Augusta do Targowicy (Chreptowicz znalazł się w grupie siedmiu 
dygnitarzy, którzy opowiedzieli się za akcesem króla do Targowicy)52.

Kolejną grupą ministrów zasiadających w Senacie byli podskarbiowie. 
Urząd podskarbiego wielkiego litewskiego w omawianym okresie, piastowali 
natomiast: Michał Brzostowski (1764-1784), Stanisław Poniatowski (1784-1791), 
Ludwik Tyszkiewicz (1791-1793), Michał Kleofas Ogiński (1793-1796)53. Urząd 
podskarbiego nadwornego litewskiego obejmowali kolejno: Józef Adrian Mas
salski (1754-1765), Antoni Tyzenhauz (1765-1780), Aleksander Michał Sapieha 
(1780-1785), Antoni Dziekoński (1785-1791)54. W polskiej historiografii mamy 
biografię podskarbiego nadwornego litewskiego Antoniego Tyzenhauza, która 
wyszła spod pióra Stanisława Kościałkowskiego55.

Co prawda hetmani do Senatu weszli dopiero w czasach stanisławowskich 
(1768), byli oni ostatnią grupą ministrów zasiadających w Senacie. W epoce stani
sławowskiej buławy wielkie litewskie piastowali kolejno: Michał Józef Massalski,

511 K. Tracki, Ostatni kanclerz litewski Joachim Litawor Chreptowicz w okresie Sejmu Cztero
letniego 1788-1792, Wilno 2007.

51 Ibidem, s. 236.
52 Ibidem, s. 222.
53 W. Konopczyński, Michał Brzostowski, [w:] PSB, t. III, Kraków 1937, s. 52-53; J. Michalski, 

Stanisław Poniatowski, |w:| PSB, t. XX VII, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 
1983, s. 481-487; Z. Libiszowska, A. Nowak-Romanowicz, Michał Kleofas Ogiński, [w:] PSB, 
t. X X 111, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk 1978, s. 630-636.

54 Z. Zielińska, Jó ze f Adrian Massalski, [w:] PSB, t. XX, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  
Gdańsk 1975, s. 140-141; H. Waniczkówna, Antoni Dziekoński, [w:] PSB, t. VI, Kraków 1948, 
s. 131-132; Z. Zielińska, Aleksander Michał Sapieha...

55 S. Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz, t. I, Londyn 1970, t. II, 1971.



Michał Kazimierz Ogiński, Szymon Marcin Kossakowski; hetmani polni litew
scy to: Aleksander Michał Sapieha, Józef Sylwester Sosnowski, Ludwik Tyszkie
wicz, Szymon Marcin Kossakowski, Józef Zabiełło.

Wojewodów, kasztelanów, ministrów pochodzenia litewskiego mamy w skła
dzie delegacji sejmu repninowskiego. Na temat delegacji sejmu 1767-1768 pisał 
między innymi Jerzy Michalski56. Autor podał, że delegacja sejmu 1767-1768 r., 
do której senatorów wyznaczał formalnie król, natomiast posłów marszałek kon
federacji, Karol Radziwiłł, liczyła 70 osób wraz z przewodniczącym prymasem 
Gabrielem Podoskim, marszałkiem konfederacji Radziwiłłem i marszałkiem 
litewskim konfederacji, Stanisławem Brzostowskim57. Do rozmów z posłem 
rosyjskim wybrano 13 senatorów, wśród nich byli: kasztelan smoleński Tade
usz Burzyński, kanclerz wielki litewski Michał Fryderyk Czartoryski, biskup 
inflancko-piltyński Jan Stefan Giedroyć, wojewoda wileński Michał Kazimierz 
Ogiński, wojewoda kijowski Franciszek Salezy Potocki, wojewoda witebski Jó
zef Antoni Sołłohub58.

56 J. Michalski, Sejm w czasach panowania..., s. 362; idem, Problematyka reformy sądownictwa 
i prawa sądowego w okresie sejmu delegacyjnego z lat 1767-1768, „Czasopismo Prawno-Hi- 
storyczne” 2002, t. 54, s. 21-41.

57 Skład posłów został ustalony w nieoficjalnych rozmowach z Repninem.
58 W. Konopczyński, Brzostowski Adam, [w:] PSB, t. III, Kraków 1937, s. 46-47; S. Kościał- 

kowski, Burzyński Tadeusz, [w:j PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 142-143; Volumina Legum  [dalej: 
Vol. Leg.], t. VII, Petersburg 1860, s. 60, 73, 91, 124, 140, 170, 244-248; Z. Dunin-Wilczyński, 
Order Sw. Stanisława, Warszawa 2006, s. 177; W. Konopczyński, Michał Fryderyk Czarto
ryski, [w:] PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 288-294; K. Zienkowska, Stanisław August Poniatow

ski, Wrocław 1998; 1. Twardowski, Elektorów poczet, którzy niegdyś glosowali na elektorów  

Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674. Augusta II roku 1697, i Stanisława Augusta 
roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich (...), ułożył i wydał 
Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski, Lwów 1845, s. 58, 119, 383; T. Turkowski, Jan 
Stefan Giedroyć, [w:] PSB, t. VII, 1948-1958, s. 427-428; Z. Dunin-Wilczyński, op. cit., 
s. 178; J. Michalski, Roch Michał Jabłonowski, [w:] PSB, t. 10, s. 231-232, Wrocław -  Warsza
w a -  Kraków 1962-1964; Z. Dunin-Wilczyński, op. cit., s. 178; H. Wereszycka, Jabłonowski 
Antoni Barnaba, [w:] PSB, t. 10, Wrocław -  Warszawa 1962-1964, s. 216-218; Materiały do 
dziejów bezkrólewia po śmierci A ugusta III i pierwszych lat dziesięciu panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego  [wyd. H. Schmitt], t. I, Lwów 1857, s. 45-49; W. Müller, W. Szczy
gielski, Andrzej Mikołaj Młodziejowski, [w:| PSB, t. XX, s. 428-432; Z. Dunin-Wilczyński, 
op. cit., s. 177; J. Michalski, A. Nowak-Romanowicz, Michał Kazimierz Ogiński, [w:| PSB, 
t. XXIII, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk, s. 624-630; Z. Dunin-Wilczyński, op. cit., 
s. 177; M. Męclewska, Kawalerowie i statuty Orderu Orla Białego 1705-2008, Warszawa 2008, 
s. 185; H. Dymnicka-Wołoszyńska, Antoni Kazimierz Ostrowski, [w:| PSB, T. XXIV, 1979, 

s. 540-546; M. Męclewska, op. cit., s. 192; M. Kosman, Między tronem a ołtarzem. Poczet 
prymasów Polski, Poznań 2000; M. Czeppe, Franciszek Salezy Potocki, [w:] PSB, t. XXVII, 
Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 1983, s. 814-823; Herbarz polski, t. I, Lipsk 
1839-1846, s. 382; Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej X'IV—X V III wieku. 
Spisy, oprać. H. Gmiterek i R. Szczygieł, Kórnik 1992, s. 255; Urzędnicy centralni i nadworni 
Polski X IV -X V III wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Biblioteka Kórnicka 1992, s. 195; P.P. Ro
maniuk, Jó ze f Antoni Sołłohub, [w:] PSB, t. XL, Warszawa -  Kraków 2000-2001, s. 319-323; 

Materiały do dziejów bezkrólewia (...), t. I, s. 45-49; M. Męclewska, op. cit., s. 196.



W historiografii polskiej odnoszącej się do okresu Senatu repninowskiego droga 
awansu poszczególnych senatorów, przedstawicieli obozu prorosyjskiego w Rze
czypospolitej, ukazana jest dość niewyraźnie. Niejednokrotnie były to dość szybkie 
awanse. Mając to na względzie, do powyższego składu senatorów zasiadających 
w delegacji, należałoby również dodać Litwina Józefa Paulina Sanguszkę59. Na po
czątku obrad sejmu repninowskiego był on jeszcze posłem, alejuż wkrótce, w 1768 r., 
otrzymał urząd marszałka wielkiego litewskiego i zasiadł w Senacie. Podobne kry
terium można zastosować również w stosunku do osoby Władysława Gurowskie- 
go60. Był on jedną z najbardziej wpływowych postaci obozu prorosyjskiego w Rze
czypospolitej, inicjatorem wyłonienia delegacji. W skład delegacji wszedł jeszcze 
jako poseł, ale w 1768 r. dzięki protekcji Repnina został marszałkiem nadwornym 
litewskim. W marcu 1768 r., jako senator w Radzie Senatu głosował za stłumieniem 
konfederacji barskiej przy pomocy wojsk rosyjskich.

Drogę awansu poszczególnych przyszłych senatorów między Senatem repni- 
nowskim a Senatem rozbiorowym, widać na podstawie składu delegacji sejmu 
rozbiorowego. Stanisław Kutrzeba zauważył, iż grupy („kliki”), które opanowały 
delegacje z lat 1767-1768 i 1773-1775 nie zaniedbały przy tym swoich intere
sów61. W składzie delegacji okresu Senatu rozbiorowego zasiedli następujący 
ministrowie oraz senatorowie litewscy: kanclerz wielki litewski ks. Michał Czar
toryski, marszałek nadworny litewski Władysław Gurowski, biskup wileński 
Ignacy Massalski, biskup łucki Paweł Feliks Turski, wojewoda kijowski Stani
sław Lubomirski, wojewoda nowogrodzki JózefNiesiołowski, wojewoda smoleń
ski Andrzej Zienkowicz, kasztelan kijowski Józef Stempkowski62.

59 R. Marcinek, J ó ze f Paulin Sanguszko, [w:] PSB, t. XXXIV, 1992-1993, s. 494-496.
60 W. Konopczyński, Władysław Gurowski, [w:] PSB, t. IX, s. 171-173; Vol. Leg., T. VII, Peters

burg 1860, s. 91, 102.
1,1 S. Kutrzeba, Sejm Walny (...), s. 168.

J. Bartoszewicz, op. cit., s. 99-117; K. Bucholc-Srogosz, Postawa polityczna biskupa Anto
niego Okęckiego na sejmach stanisławowskich, [w:] Język. Religia. Tożsamość VII. W poszu

kiwaniu Tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2011, 
s. 17-31; R. Chojecki, Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r. Uwagi na marginesie działal

ności w sejmie i w delegacji 19.IV—28.IX, „Kwartalnik Historyczny 1972, R. LXX1X, nr j ,  
s. 545-561; M. Drozdowski, Antoni Onufry Okęcki, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, 
PWN, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa 1981; Z. Dunin-Wilczyński, op. cit., s. 177, 
178, 180, 181; Elektorów poczet (...), s. 138, 213, 218, 277, 582; Jó ze f Dąbski, [w:] Urzędnicy 
kujawscy i dobrzyńscy X V I-X V IH  w. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Biblioteka Kórnicka 1990, 
s. 225; T. Kasabuła, op. cit.; H.P. Kosk, Generalicja polska, t. I, Pruszków 1998, t. 2, Prusz
ków 2001; S. Lubomirski, Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników hi
storycznych (1764-1783), wyd. J. Łojek, Warszawa 1971; M. Machynia, C. Srzcdnicki, Wojsko 
koronne. Sztaby i kawaleria, Kraków 2002; M. Mçclewska, op. cit., s. 188, 194, 201, 212,215, 
218, 224; R. Prokop, Sylwetki biskupów łuckich. Biały Dunajec, Ostróg, „Wołanie z Wołynia” 
2001; Stanisław Lubomirski wojewoda kijowski, [w:] Teka Gabriela Junoszy Podoskiego, 
t. IV, Poznań 1856, s. 470, 710; I. Szybiak, Ignacy Jakub Massalski, [w:j PSB, t. XX, 1975, 
s. 135-139; B. Topolska, Sułkowski August, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, s. 716- 
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Senatorowie litewscy obecni byli również w kolejnych składach Rady Nie
ustającej. Dla przykładu, w skład osobowy pierwszej Rady z 1775 roku z Se
natu weszli: biskup wileński Ignacy Massalski, kasztelan wileński książę Michał 
Radziwiłł, wojewoda smoleński Józef Sosnowski, kasztelan kamieniecki Kajetan 
Hryniewiecki. Jako ministrowie weszli: podskarbi wielki Wielkiego Księstwa Li
tewskiego Michał Brzostowski, marszałek nadworny litewski Władysław Gurow- 
ski, hetman polny litewski książę Aleksander Sapieha.

Byli również i tacy, którzy odmawiali uczestnictwa w Radzie. Spośród grupy 
opozycjonistów, na sejmie 1776 r. tylko jeden odmówił udziału w Radzie. Był to 
hetman wielki litewski Michał Kazimierz Ogiński. Podczas obrad zgromadzenia 
przeciwstawiał się zwiększeniu uprawnień Rady i głosił, że „Warszawa” nakłada 
„więzy” na naród. Po klęsce poniesionej przez opozycję na tym sejmie, przez naj
bliższe lata Ogiński zaniechał, zgodnie z życzeniem króla, działalności politycznej. 
Jerzy Michalski w biogramie senatora podał, iż Ogiński wybrany w 1786 r. do rzą
dowego organu kolegialnego odmówił uczestnictwa, motywując to koniecznością 
kuracji w Anglii63. Wśród hetmanów na sejmie 1776 r. wyjątek stanowił hetman 
polny litewski Józef Sosnowski, który był za Projektem poszerzenia władzy Rady 
Nieustającej. Ponadto opowiedział się on również za poszerzeniem kompetencji 
Departamentu Wojskowego, czyli za okrojeniem władzy hetmanów. Odmienną 
postawę w powyższej kwestii prezentował na zgromadzeniu 1776 r. wojewoda 
nowogródzki Józef Niesiołowski. Był on zagorzałym przeciwnikiem politycznym 
podskarbiego wielkiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza i w stosunku do niego 
przejawiał opozycję zarówno w Komisji Skarbu Litewskiego, jak i na sejmikach 
nowogródzkich. Na sejmie 1776 r. kilkakrotnie występował przeciwko projektowi 
poszerzenia władzy Rady Nieustającej, ale wszedł do niej w 1778 roku64.

Podsumowując należy stwierdzić, że przegląd powyższych senatorów dobit
nie dowodzi o wielokulturowym składzie Senatu stanisławowskiego. Wnioskiem 
ogólnym wysuwającym się z powyższych charakterystyk postaci senatorów li
tewskich jest to, że byli oni tak samo zdrajcami, targowiczanami, przeciwnikami 
Konstytucji 3 maja, jak światłymi senatorami rozumiejącymi potrzebę reform 
w państwie, dobrymi biskupami wspierającymi polską oświatę. Podobnie jak se
natorzy koronni, wykazywali szereg cech magnackich w myśl sentencji honestas 
et turpitudo. Magnaterię litewską cechowała niewątpliwie większa zamożność, 
to ich wyróżniało od senatorów koronnych, jak również mocno osadzone korze
nie rodzinne, kontynuacja rodu oraz czas zasiadania na urzędzie (przykład bi
skup Massalski, wojewodowie wileńscy Radziwiłłowie, podskarbi Tyzenhauz).

Nieżyjący już Ryszard Kapuściński, przenikliwy komentator zjawisk charak
terystycznych dla świata przełomu wieków, w wykładzie wygłoszonym po nada

wieku. Spisy, oprać. K. Mikulski i W. Stanek przy współudziale Z. Górskiego i R. Kabaciń- 
skiego, Kórnik 1990, s. 259; Vol. Leg., t. VIII, s. 13-38, 20-48, 86, 87, 130, 527, 528, 575, 582. 

1,3 J. Michalski, A. Nowak-Romanowicz, Michał Kazimierz O giński.... s. 624-630.
64 Po upadku Tyzenhauza w r. 1780 wrócił do łask króla, L. Żytkowicz, Niesiołowski Józef, [w:] 

PSB, t. XIII, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk, 1978, s. 53-55.



niu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego w 2004 r., tak mówił 
o symbiozie człowieka z kulturą: „Człowiek nie może żyć na zewnątrz kultury, 
poza nią, tak jak nie może żyć poza, na zewnątrz natury. Kultura jest jego najcen
niejszą wartością, symbolem i treścią człowieczeństwa, tym co stawia go ponad 
świat rzeczy i zwierząt, a blisko Istoty, czy Istot Najwyższy”. Opierając się na 
powyższej tezie można stwierdzić, iż na przestrzeni dziejów zmieniały się ustroje, 
konstrukcje prawno-ustrojowe, państwo przybierało różne formy, zmianie ulegała 
również kultura, jej treść i forma, jednakże niezmienna pozostawała wielokulturo
wość. Istotę tej niezmienności stanowi fakt, że kultur, których twórcą i nosicielem 
jest człowiek było i jest wiele, i że musiały i muszą one ze sobą współistnieć, aby 
społeczności trwały i rozwijały się. Tak jak dzisiaj żyjemy w świecie wielokultu
rowym i ta właśnie wielokulturowość stanowi najbardziej charakterystyczną ce
chę społeczności, tak w epoce stanisławowskiej rzeczą naturalną była egzystencja 
wśród wielu kultur.

Trzeba również powiedzieć, iż z wielokulturowością mamy do czynienia za
wsze, z transkulturowością w niektórych przypadkach. Odrębnym zagadnieniem 
pozostaje pytanie, czy wielokulturowość, transkulturowość stanowią szanse czy 
zagrożenie dla społeczeństw? W przypadku Senatu stanisławowskiego mamy do 
czynienia z wielokulturowością, która wydaje się stanowiła szansę, a nie zagro
żenie dla Rzeczypospolitej.

Summary

Multiculturalism of Senate in Stanislaw Poniatowski period

The main research problem of these considerations is a comparative analysis of senators’ atti
tudes during Stanislaw Poniatowski rule. The article takes account of their nationality and religion. 
The above tests were subjected to both church and non-church senators. Religious criterion in this 
case was treated more broadly, ie. the analysis has undergone not a matter of religion of the senator, 
but his attitude towards other religions, in particular for dissidents. Attitudes of the group of sena

tors (bishops, provincial governors, and ministers castellans) regarding these issues in the second 
half of the eighteenth century are a creative research issue, which may be based on a broad-based 
source. Analysis of these sources leads to the conclusion that we deal with multiculturalism in the 
Stanislaw Senate, which seems to constitute an opportunity rather than a threat to the Republic.

Słowa kluczowe: senat, sejm, król, wielokulturowość, senatora
Key words: Senate, Sejm, King, multiculturalism, senator
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