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MIĘDZY PATRIOTYZMEM A ZDRADĄ. POLEMIKA WOKÓŁ POSTAWY 
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W BEZKRÓLEWIU 1733 R. 

Episkopatowi polskiemu doby saskiej nie poświęcono, jak dotychczas, w historio
grafii zbyt wiele miejsca. Zajmujący się bliżej tą problematyką Jerzy Dygdała1 zwrócił 
uwagę na fakt, że za panowania Augusta II urzędy biskupie zajmowali ludzie często 
o nieprzeciętnej osobowości, potrafiący myśleć kategoriami państwa, a w dodatku 
gruntownie wykształceni, co przecież nie było regułą wśród magnaterii pierwszej po
łowy XVIII w. Byli oni na ogół dobrze zorientowani w stosunkach wewnętrznych 
w kraju oraz sytuacji międzynarodowej. Dostrzegali słabość państwa i w związku 
z tym nie podzielali szlacheckiego przekonania o doskonałości ustroju Rzeczypospoli
tej. Starali się wspierać dążenia Wettynów do reform państwa2. 

1 J. Dygdała, Episkopat rzymskokatolicki doby saskiej. Aktywność w życiu publicznym Rzeczypospo
litej [w: ] Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, red. nauk. A. Suche- 
ni-Grabowska, M. Żaryn, Warszawa 1994, s. 332-376. 

2 Tamże, s. 367-368. 
3 J. Staszewski, August II Mocny, Wrocław 1998, s. 223. 
4 Zob. Poczet imienny senatorów i ministrów Królestwa Polskiego wyjęty z Niesieckiego i doprowadzo

ny do 1795 [w: ] Skarbiec historii polskiej, wyd. K. Sienkiewicz, t. 1, Paryż 1839, s. 237-250. 

Królewska polityka nominacyjna kierowała na wysokie urzędy kościelne ludzi od
danych i, o ile było to możliwe, pozbawionych wybujałych ambicji politycznych. Bi
skupów całkowicie wiernych dworowi kierowano na intratne biskupstwo krakowskie, 
najbogatsze w Rzeczypospolitej. Świadczyły o tym choćby nominacje Konstantego 
Felicjana Szaniawskiego i Jana Aleksandra Lipskiego3. Stolice biskupie często obsa
dzano ludźmi wywodzącymi się ze średniej szlachty. Znaleźć można wśród nich przed
stawicieli rodzin Hozjuszów, Skarbków, Fredrów, Horainów, nie wspominając 
o Szembekach, których awans społeczny był dziełem Augusta II4. Biskupi mieli 
w założeniu króla stanowić podporę rządów saskich w Polsce i wspierać politykę dy
nastyczną Wettynów. Z chwilą śmierci Augusta Mocnego okazało się jednak, że 
ogromna większość episkopatu, jakkolwiek właśnie zmarłemu władcy zawdzięczała 
swoje wyniesienie, nie poczuwa się do lojalności wobec jego syna, królewicza Fryde
ryka Augusta. Wyjątek stanowili jedynie trzej biskupi: krakowski, Jan Aleksander 
Lipski, poznański - Stanisław Józef Hozjusz z Bezdan oraz Adam Stanisław Grabow
ski, podówczas pracownik kancelarii koronnej, a już niebawem zastępca Hozjusza
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w diecezji poznańskiej. Oni właśnie, związani z dworem drezdeńskim, osobiście za
przyjaźnieni z królewiczem, bez zastrzeżeń poparli Fryderyka Augusta w walce o tron. 
Wszyscy trzej zostali za to potem napiętnowani przez społeczeństwo szlacheckie - 
jako zdrajcy, i wyszydzeni w ulotnej literaturze politycznej bezkrólewia 1733 r. Spo
śród nich najbardziej zaciekle krytykowano Hozjusza, jako tego, który ośmielił się 
naruszyć prerogatywy interreksa i nominować królem elektora saskiego wbrew woli 
większości narodu. 

Stanisław Józef Hozjusz z Bezdan (1674-1738) należał do tej kategorii ludzi, którą 
pospolicie określano mianem „dworskich kreatur”. Świetnie scharakteryzował go 
Szymon Askenazy, pisząc, że był to człowiek „łagodny, miłosierny, pobożny, ale gło
wa nietęga, charakter lękliwy, zanadto pamiętający o własnem pospolitem pochodze
niu, zanadto dworak z usposobienia i zanadto z kultury Niemiec”5. Może jedynie pi
sząc o jego pospolitym pochodzeniu, doskonały znawca epoki saskiej nieco się zagalo
pował. Hozjusz wywodził się z rodziny średnioszlacheckiej, a szczycił tym, iż jego 
pradziadek, Ulryk Hozjusz, był bratem kardynała Stanisława Hozjusza, przewodniczą
cego końcowej fazy obrad soboru trydenckiego6. Prawdopodobnie świadomość posia
dania tak znamienitego przodka, zagorzałego obrońcy wiary katolickiej, wywarła duży 
wpływ na podjęcie przez niego kariery duchownej. Była to trafna decyzja, Hozjusz 
okazał się człowiekiem głęboko religijnym, skromnym, zawsze czułym na punkcie 
interesów Kościoła7. Jak na swoje czasy, był też niepospolicie wykształcony. Posiadał 
doktorat obojga praw i teologii, a ponadto władał czterema obcymi językami - francu
skim, niemieckim, włoskim i holenderskim. Studia w Rzymie pozwoliły mu nawiązać 
rozległe znajomości w Stolicy Apostolskiej. Należał do najbliższych popleczników 
Augusta II i często bawił w Dreźnie, co dawało niektórym asumpt do bezpodstawnego 
twierdzenia, iż jest bardziej Niemcem niż Polakiem8. Lojalność w stosunku do dynastii 
przyniosła mu Order Orła Białego i awans na zaszczytny urząd biskupa poznańskiego. 
Wprawdzie w hierarchii senatorów duchownych sytuował się zaledwie na piątym miej
scu, ale należy pamiętać, że diecezja poznańska obejmowała swym zasięgiem stolicę 
państwa - Warszawę. 

5 S. Askenazy, Przedostatnie bezkrólewie [w: ] Dwa stulecia Xt'HI i XIX. Badania i przyczynki, wyd. 
2, t. 1, Warszawa 1903, s. 83. 

6 Zob. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego [... ] powiększony dodatkami z późniejszych autorów, ręko- 
pismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nepomucena Bobrowicza, t. 4, Lipsk 1839, s. 385-386. 

7 K. Kantecki, Stronnictwo saskie w Polsce roku 1733. Kilka rysów do charakterystyki ludzi i czasu 
„Niwa”, R. 6/1877, s. 697-698.

8 Tamże, s. 699; J. Gierowski, Hozjusz Stanislaw Józef z Bezdan [w:] PSB, t. 10, Wroclaw-Warsza- 
wa-Kraków 1962-1964, s. 46-47.

9 J. Dygdała, op.cit., s. 31; tegoż, Obóz saski w Prusach Królewskich w latach 1733-1736, „Rocznik 
Gdański”, L 46/1986, z. 1, s. 166.

W lutym 1733 r., kiedy Rzeczpospolita pozostała bez króla, Hozjusz znalazł się 
w nielicznym gronie stronników elektora saskiego. Motywy, jakie nimi kierowały, były 
z reguły takie same - przywiązanie do dynastii, nadzieja korzyści materialnych i dal
szego awansu, realistyczna ocena sytuacji międzynarodowej, przekonanie o korzyst
nym wpływie unii polsko-saskiej na położenie Rzeczypospolitej, a także, wzmianko
wana wyżej, osobista znajomość z królewiczem Fryderykiem Augustem9. 

Biskup poznański na pewno miał poczucie zakłopotania w związku z tym, że więk
szość społeczeństwa, w tym prawie wszyscy biskupi, zdecydowanie wrogo odnosiła się 
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do myśli o sukcesji saskiej. Sejmiki przedkonwokacyjne opowiedziały się za kandy
daturą „Piasta” do tronu, a o Fryderyku Auguście nie chciały nawet wspominać. Po
nadto, sam królewicz działał początkowo niezbyt energicznie, w przeciwieństwie do 
prymasa Teodora Potockiego - rzecznika elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Wobec 
tego trudno się dziwić, iż w początkowym okresie bezkrólewia Hozjusz nie przejawiał 
większej aktywności. Można przypuszczać, że pozostawał w stałym kontakcie z amba
sadą saską w Warszawie, zwłaszcza od kwietnia 1733 r., kiedy do Polski przybyli wy
słannicy Fryderyka Augusta - Józef Wackerbarth-Salmour i Wolf Henryk Baudissin. 
Ponadto, zapewne pochłaniały go obowiązki pasterskie w diecezji poznańskiej. Histo
rycy na ogół są zgodni co do tego, że Hozjusz traktował ie poważnie. Był to, jak o nim 
napisano, „mąż pobożny i przykładny, biskup gorliwy”1 . Podkreślano jego niezwykłą 
aktywność i pracowitość10 11 12.

10 L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 3, Kraków 1852, s. 87.
"A.Mańkowski, Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły do naszych czasów 

[w:] ..Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 33, Toruń 1926, s. 65.
12 Zob. Diariusz sejmu convocationis podczas Interregnum po śp. Króla J. Mci Augusta II śmierci 

w Warszawie 27 Aprilis 1733 zaczętego [b. m. 1733., brak numeracji].
13 J. Strutyński, Sejm konwokacyjny roku 1733 [w:] „Ruch Literacki”, R. 1878, s. 86.
14 Konfederacyja Generalna Omnium Ordinum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae na Konwokacyi 

Głównej Warszawskiej, uchwalona dnia dwudziestego siódmego, miesiąca kwietnia, Roku Pańskiego ty
siącznego siedmsetnego trzydziestego trzeciego. Starodruk zamieszczony w Bibl. Czartoryskich 571, s. 89- 
-90; Volumina Legum, t. 6, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1860, s. 296.

15 S. Truchim, Konfederacja dzikowska, Poznań 1921, s. 16-17.
16 H. Schmitt, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku (od 1733 do 1832 roku), t. 1. Kraków 1866, s. 50; 

J. Staszewski, August III Sas, Wrocław 1989, s. 150.

Był obecny na sejmie konwokacyjnym (27 IV-23 V 1733), aczkolwiek zapisał się 
głównie tym, że po zakończeniu obrad, 23 maja, w stroju pontyfikalnym, przed ołta
rzem kościoła św. Jana, zaintonował dziękczynne Te Deum Laudamus. Przysięgę na 
wykluczenie cudzoziemca wprawdzie złożył, ale z oporami, pod silną presją stronni
ków Stanisława Leszczyńskiego, którzy na konwokacji zdecydowanie przeważali13. 
Podpisał akt konfederacji generalnej, dodając zastrzeżenie utrzymania praw i przywi
lejów Kościoła rzymskokatolickiego14.

Dopiero po sejmie konwokacyjnym zwolennicy Sasa przeszli do kontrataku. Po
nieważ przebieg konwokacji rozwiał marzenia niektórych magnatów, między innymi 
Lubomirskich i Wiśniowieckich, o koronie królewskiej, przyłączyli się oni do obozu 
saskiego, licząc na osiągnięcie z tego możliwie największych dóbr. Hozjusz rozpoczął 
starania o unieważnienie przysięgi złożonej na konwokacji jako wymuszonej. Papież 
Klemens XII odmówił poparcia tych zabiegów, ale swą pomoc okazał dobry znajomy 
biskupa poznańskiego w Stolicy Apostolskiej, kardynał protektor Polski Hanibal Alba- 
ni. Z pomocą czterech rzymskich teologów, bez wiedzy papieża, sporządził unieważ
nienie przysięgi i przesłał je Hozjuszowi15. Nie miało ono jednak wpływu na przebieg 
elekcji, gdyż nadeszło do Polski dopiero w listopadzie - z datą 19 października 1733 r„ 
ale stanowiło poważny argument w walce polemicznej, jaka rozgorzała po wyborze 
Augusta III na króla. Myślą przewodnią orzeczenia czterech teologów było stwierdze
nie, że przysięga, jako szkodliwa i wymuszona, nie może wiązać niczyjego sumienia16.

Sejm elekcyjny, rozpoczęty 25 sierpnia 1733 r. na polach Woli nieopodal stolicy, 
miał żywiołowy przebieg. Już w pierwszym dniu obrad do Warszawy dotarły wieści 
o wkroczeniu w granice państwa trzydziestotysięcznej armii rosyjskiej pod wodzą 
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generała Piotra Lacy17. Interwencja zbrojna miała na celu osadzenie na tronie polskim 
elektora saskiego, który jako jedyny mógł w jakiejś mierze równoważyć wpływy Sta
nisława Leszczyńskiego w Rzeczypospolitej. Zgodnie z planem autorstwa podkancle
rzego Jana Aleksandra Lipskiego, nieformalnego lidera stronnictwa saskiego, zwolen
nicy Wettyna mieli zorganizować konkurencyjne koło elekcyjne na Pradze i pod osłoną 
Rosjan przeprowadzić wybór Augusta 111 na króla18.

17 Diariusz Sejmu Walnego Elections podczas Interregnum Anno 1733 die 25 Augusti. Bibl. Muzeum 
X.X. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 571, s. 298.

18 J. Dygdała, Dylematy austriackiej polityki wobec Rzeczypospolitej w czasie bezkrólewia 1733 roku 
[w:] Acta Universitatis Nicolai Copemici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia XV111, z. 259, Toruń 
1993, s. 119.

19 J. Dygdała, Polityka informacyjna prymasa Teodora Potockiego w bezkrólewiu 1733 roku [w:] 
Rozprawy z dziejów XV111 wieku. Zdziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej, pod red. J. Wojtowi
cza, Toruń 1993, s. 75-76.

20 Sejm electionis Króla Jmci Stanisława die 25 Augusti 1733 [w:] AGAD. Archiwum Publiczne Potoc
kich 58, s. 869.

21 H. Schmitt, op.cit., s. 44—^45.
22 K. Kantecki, op.cit., s. 699.
23 S. Askenazy, op.cit., s. 116.

Pogwałcenie suwerenności Rzeczypospolitej przez wojska carycy Anny Iwanowny 
nie wywołało paniki wśród tłumów szlachty zgromadzonych na Woli. Przeciwnie, 
ogromna większość, ok. 13 tys. ludzi, dokonała już 12 września 1733 r. niemal jedno
głośnej elekcji Stanisława Leszczyńskiego, przy słabych protestach części szlachty 
krakowskiej, sandomierskiej wołyńskiej i ruskiej, sympatyzującej z kasztelanem kra
kowskim Januszem Wiśniowieckim19. Tymczasem malkontenci, w liczbie 3 tys., po
cząwszy od ostatnich dni sierpnia, gromadzili się na Pradze, oczekując nadejścia wojsk 
rosyjskich. 6 września przybyli tam Hozjusz i Lipski20. W tym okresie zjawili się też 
przedstawiciele rodów Wiśniowieckich, Radziwiłłów, Lubomirskich i Sanguszków 
oraz spora liczba litewskiej szlachty. Mimo pojednawczej postawy prymasa Potockie
go, nie dołączyli oni do elektorów Stanisława. Uznano ich zatem za zdrajców i korzy
stając z tego, że Rosjanie byli jeszcze daleko od Warszawy, podjęto próbę rozbicia 
obozu praskiego przy użyciu siły. Przeciw „Prażanom” ruszył z oddziałem wojska 
regimentarz koronny Stanisław Poniatowski, lecz jego akcja skończyła się fiaskiem - 
malkontenci wycofali się na wschód, w kierunku Węgrowa i tam wyczekiwali rosyj
skiej odsieczy2 .

Według nieco późniejszej relacji posłów saskich, Hozjusz dowiódł wówczas wiel
kiej stałości i nie zawahał się w wierności dla elektora22 23. Jest to godne podkreślenia, 
jako że druga połowa września była dla stronników saskich okresem krytycznym. 
Zwartość obozu prosaskiego z trudem uratowali wówczas wysłannicy elektora, rozda
jąc wśród chwiejnych magnatów i szlachty olbrzymie sumy pieniędzy, rzędu 15 tys. 
dukatów na dobę2 . Dopiero ucieczka Stanisława Leszczyńskiego do Gdańska oraz 
pojawienie się w pobliżu stolicy przedniej straży wojsk rosyjskich pozwoliły malkon
tentom powrócić na Pragę i dokonać, zgodnie z przyjętym planem, elekcji Augusta 111.

Jednym z głównych aktorów tego spektaklu został biskup poznański. Dwie doko
nane przez niego czynności - nominacja elektora saskiego na króla oraz wydanie uni
wersału do szlachty i senatorów z doniesieniem o wyborze - sprowadziły na Hozjusza 
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falę druzgocącej wręcz krytyki, kampanię pomówień, oskarżeń i pogróżek, które spra
wiły, że zaczął on nawet obawiać się o swoje życie2,1.

Elekcję Augusta III urządzono w taki sposób, aby miała przynajmniej pozory legal
ności. W Kamieniu koło Grochowa zorganizowano sejm elekcyjny pod węzłem konfe
deracji, na czele którego stanął instygator koronny Antoni Poniński. Dostęp na trady
cyjne miejsce elekcji był niemożliwy, bo Józef Potocki, regimentarz koronny z nadania 
Stanisława I, pilnował przepraw na Wiśle. Dlatego elekcję Wettyna pod Kamieniem 
motywowano tym, że kiedyś dokonał się tam wybór Henryka Walezego. Akt elekcji 
Augusta III miał miejsce 5 października 1733 r., bo nazajutrz mijał przewidziany na 
sześć tygodni czas sejmu elekcyjnego. Miało to stanowić dowód legalności elekcji - 
nie zważano na to, że złożony przez prymasa sejm już dawno się zakończył. Lista 
uczestników elekcji Sasa przedstawiała się skromnie - zaledwie dwóch biskupów (Lip
ski i Hozjusz), kilkunastu senatorów i najwyżej 4 tys. szlachty, głównie litewskiej* 25. 
Stanisław Józef Hozjusz, jako biskup poznański, a więc zwierzchnik kościelny w miej
scu elekcji, podjął czynności zastrzeżone dla prymasa i ogłosił nominację Augusta III 
na króla polskiego. Było to jawne naruszenie obowiązującego prawa.

2,1 J. Gierowski, op.cit., s. 46-47.
25 S. Askenazy, op.cit., s. 119-120; J. Staszewski, August III Sas, s. 151.
26 Elekcja króla Jmci Augusta III [w:] Bibl. Czartoryskich, 2344, s. 48—49.
27 Zob. L'exposé sincère des élections à la couronne de Pologne faites en faveur du St. Leszczyński et 

Fr. Auguste, La Haye 1733, s. 7-12.
28 Manifest J. O. Księcia Jmci Prymasa Korony Polskiej. Gdańsk, 17 Octobris 1733 [w:] Bibl. Czarto

ryskich, 1956, s. 166-167.
29 Manifest przeciwko pseudokoronacyi w Krakowie 17 Januarij Anni Currentis i uzurpatorowi korony. 

[bm. 1734] [w:] Bibl. Czartoryskich 1689, s. 31.

Sam przebieg elekcji nosił nawet, w oczach obiektywnych obserwatorów, znamiona 
komedii. Wybór króla dokonał się w obecności rosyjskiego wojska, „przy troistym 
wystrzeleniu z 30 sztuk armat i ręcznej strzelby, jako przy odgłosie dzwonów”. 
W miejscowym kościele śpiewano Te Deum laudamus, ale śpiewu nie dokończono, 
ponieważ zaczęło zapadać się sklepienie, podobno z powodu huku armat. Widząc, co 
się dzieje - według jednej z relacji - „większa część przytomnych do grobu umarłych 
wskoczyła, żaden jednak [człowiek wybuchu] życiem nie przypłacił”26.

Odnosząc się do wydarzeń z 5 października 1733 roku, raczej przeceniano rolę Ho- 
zjusza, przypisując mu wszystko, co najgorsze. Surowo oceniano zwłaszcza złamanie 
prawa, zezwalającego tylko prymasowi na nominację nowego monarchy. Bardziej 
wnikliwi krytycy przypominali, że za pontyfikatu Sykstusa V (1585-1590) wydana 
została bulla, zabraniająca nominacji z pogwałceniem prerogatyw prymasa27.

Krytycznie oceniał przebieg zdarzeń prymas Teodor Potocki. W uniwersale dato
wanym na 17 października 1733 r., z ironią napisał, że skoro stronnikom Sasa nie 
udało się dotrzeć na pola Woli, uczynili „za Pragą, pod lasem z karczmy szopę, z drogi 
publicznej okopy” i okrzyknęli królem „cudzoziemca, prowincje odległe i wojska 
swoje mającego, i ex matre acatholica pochodzącego”. Elekcja praska nie może być 
uznana za wolną, ponieważ szlachtę, „od generała moskiewskiego rabunkiem, ogniem 
i mieczem postraszoną” zmuszono do wzięcia w niej udziału. Cała ta akcja to - jak 
obrazowo wyraził się prymas - „smok na pożarcie wolności polskiej”28. W później
szym manifeście przeciw koronacji elektora Teodor Potocki nazwał wydarzenia na 
Pradze „mszą wielkopiątkową dwóch biskupów”, a nawet dniem ukrzyżowania wolno
ści29. Jeszcze dosadniej o wyborze Augusta III wypowiedział się inny, anonimowy 
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autor, pisząc bez żenady: „konwokacyja w lesie, elekcyja w karczmie, pacta conventa 
na moskiewskim pisane bębnie. Poddani absolutnego elektora saskiego zaprzysięgali 
one. Lesse Moskwie ognia dawać, Polakom wiarołomnym za uszy wziąwszy się, vivat 
Frydryk [...] wołać i krzyczeć rozkazał”30. Odnosząc się do roli Hozjusza, złośliwi 
określali go mianem „pryncypialnej godności uzurpatora”31, apostaty, senatora, który 
popełnił krzywoprzysięstwo32. Jego przyjaciele i zwolennicy odpierali te zarzuty, 
twierdząc, iż biskup poznański to „i z imienia zacnego, i cnych antenatów swoich, 
i własnych zasług omni exceptione maior, i przed tym, i teraz nie krzywoprzysięzca, bo 
go we wszytkim relevât et relaxai nie tylko rzymska decyzyja, ale też i abusus Księcia 
Jmci Prymasa”33.

30 Po responsie splendido ingenio napisanym, zdało mi się uczynić additamentum [w:] Bibl. Czartory
skich 1689, s. 164.

31 Konfederacja Prześwietnych Województw Wielkopolskich Poznańskiego i Kaliskiego [...] w Środzie 
[...] uczyniona, dnia 14 miesiąca decembra roku 1733 [w:] Bibl. Czartoryskich, 571, s. 387-392.

32 Grzech przed Bogiem, ekscess przed światem in statu wolności niesłychany, żadną amnistią nie znie
siony, popełniony i objaśniony bezbożnie Anno 1733 sub Interregno [w:] Bibl. Czartoryskich, 1956, s. 175- 
-176.

33 Respons na manifest Księcia Jmci Prymasa. B. d. [w:] Bibl. Czartoryskich, 1689, s. 120.
33 Uniwersał J. W. Jmci Księdza Biskupa Poznańskiego do województw ogłaszający legitimam electio- 

nem Najjaśniejszego Elektora Saskiego, nazwanego Augustem Trzecim roku 1733. B. d. [w:] Bibl. Kórnicka, 
985, s. 534-536.

35 Kopia listu od pewnego statysty, w województwie krakowskim mieszkającego, do Jmci Księdza Bi
skupa Poznańskiego in confidentia in vim responsu, na Uniwersał jego ogłaszający, elekcyją pisanego. 
B. m. 1733. Starodruk zamieszczony w Bibl. Czartoryskich, 571, s. 413-416.

Prawdziwe oburzenie wśród szlachty wywołał uniwersał, wydany przez biskupa 
poznańskiego tuż po wyborze Augusta III. Hozjusz zaprezentował w nim własną inter
pretację wydarzeń z września i października 1733 r. Napisał, że kiedy jedni chcieli 
ginąć (mowa o zwolennikach Stanisława), drudzy postanowili „zatamować cursum 
nieszczęśliwości” spowodowane despotyczną elekcją Leszczyńskiego. „Nie mając 
innego sposobu”, oddzielili się od reszty sejmujących i 5 października, bez żadnego 
sprzeciwu, w czasie sześciotygodniowego sejmu elekcyjnego pod Kamieniem, obrali 
władcą Augusta III. Nie mogli uczynić tego gdzie indziej, ze względu na wrogą posta
wę przeciwnego obozu, który zamknął dostęp do tradycyjnego miejsca elekcji. Wobec 
faktu wyboru nowego króla, biskup wezwał do jego uznania i poinformował o zawią
zaniu konfederacji Ponińskiego34. Uniwersał ten wywołał liczne kontrowersje. Rozgo
rzała wokół niego zaciekła walka polemiczna. Otworzył ją list do biskupa od pewnego 
statysty mieszkającego w województwie krakowskim35.

Niewymieniony z nazwiska, chociaż bez wątpienia blisko związany z obozem „Fa
milii”, twórca listu postanowił, po zapoznaniu się z treścią uniwersału, wyjaśnić bisku
powi, na czym polegają jego błędy. Przede wszystkim, utrzymuje autor, biskup w wąt
pliwy sposób przysłużył się ojczyźnie, która teraz Jęczy sub violento pede grubego 
i najzawziętszego na wolność między narodami narodu moskiewskiego, ubywa jej 
godnych i miłych synów, upadają mizernie decora et lustra onej...” Autor wzywa 
więc Hozjusza do pokuty: „Rachuj się teraz z sumieniem, przypuść tego do głowy 
mola, który gryźć serce twoje musi...” Apeluje, aby biskup błagał Boga o wybaczenie 
popełnionych grzechów, a nie popisywał się uniwersałem. Przypomniał mu, że złożył 
podczas sejmu konwokacyjnego przysięgę na wybór „Piasta”, a teraz, niczym „niego
dziwy pasterz i wiarołomny ojciec”, wydał zwiedzione owieczki na łaskę nieprzyjaciół, 
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a do tego - wbrew wszelkim prawom - przywłaszczył sobie uprawnienia prymasa. 
Autor otwarcie pomówił Hozjusza o zdradę i niepolskie pochodzenie. Stwierdził, 
zwracając się do biskupa, iż ten nie szanuje wolności, „w której jakoś się nie rodził 
diverso z nami Polakami ortu, tak o nią nie dbałeś i chciałeś ją mizernie stracić, bo cię 
nic, ani twoich przodków nie kosztowała”. Ze zdumieniem przeczytał w uniwersale 
Hozjusza, że elekcja Leszczyńskiego była „despotyczna”: „Kogóż tam za kark brano - 
pyta, nawiązując niedwuznacznie do przebiegu elekcji na Pradze - kogo, jeżeli obsta- 
bat, nie proszono? I nie uproszono? Kogo pod flintami prowadzono? Komu z nich kulą 
grożono? Kogo groźbą przymuszano?”.

Z nieskrywaną irytacją autor pisma dopytywał się dlaczego, jeśli Hozjusz nie popie
rał elekcji Stanisława Leszczyńskiego, nie zgłosił sprzeciwu na polu elekcyjnym, lecz 
odjechał na Pragę. Przytacza na koniec najcięższe argumenty - biskup, jego zdaniem, 
okazuje swym postępowaniem nielojalność wobec prymasa, któremu zawdzięcza swą 
karierę, a w dodatku, za poparcie udzielone obozowi saskiemu, przyjął od posłów 
elektora 10 tys. dukatów łapówki. Na końcu z całą mocą odrzuca stwierdzenie, jakoby 
wybór Augusta III dokonał się jednomyślnie. „Wybrany Sas - donosisz - nemine 
contradicente, niechby tylko kto był spróbował, a wreszcie i sam WMM Pan rzekł, nie 
pozwalam pod komendą generała Lessego i mocą moskiewską, niewiele też tam elek
torów było, tyle, ile się ich zakupić mogło, i ile do zakupienia pieniędzy saskich sta
wało...”36.

36 Tamże, s. 413—416.
37 Respons anonymi do pewnego przyjaciela swego >v Gdańsku, będącego cum refutatione paszkwilu 

przeciwko J. W. J. Ks. Biskupowi Poznańskiemu sub litulo Listu pewnego statysty w województwie krakow
skim mieszkającego do tegoż J. Ks. Biskupa in vim responsu na Uniwersał ogłaszający elekcją Najjaśniej
szego Augusta 11!, h> Gdańsku drukowanego. B. d. Starodruk zamieszczony w Bibl. Czartoryskich 571, 
s. 441-464.

List ten doczekał się anonimowego responsu. Zarówno jego obszerne rozmiary, jak 
i siła argumentacji wskazują, że autorem mógł być sam biskup Hozjusz. Nie ma jed
nakże przekonujących dowodów na potwierdzenie tej tezy37. W liczącym ponad dwa
dzieścia stron piśmie, jego twórca zdecydowanie potępił paszkwil autorstwa „pewnego 
statysty”, jako „gruby i bezecny”, szarpiący dobre imię biskupa poznańskiego. Katego
rycznie odrzucił zarzut, że jest on Niemcem - stwierdził, że biskup to „Polak z Pola
ków, szlachcic z szlachty i każdemu równy”. Jako dowód przywołuje szczegółowy 
wywód genealogiczny rodu Hozjuszów i wymienia rodziny szlacheckie z nim skoliga- 
cone - między innymi Bąkowskich, Konarskich, Dąbrowskich, Kalksteinów oraz Gro
dzickich. Przedstawia dokładny przebieg jego kariery duchownej. Nie przeczy, iż Ho
zjusz pozostawał przez pewien czas podwładnym Teodora Potockiego, kiedy ten był 
jeszcze biskupem chełmińskim, Jednakże z żadnym dla siebie awantażem, bo miasto 
wdzięczności tysiączne miał dyzgusta”, porzucił więc funkcję kanonika chełmińskiego. 
Awans na biskupstwo poznańskie zawdzięcza zaś tylko Augustowi II, a nie prymaso
wi. Autor uszczypliwie napisał, że szarpanie cudzego honoru i reputacji to „zwyczajna 
dla kanalii zabawka”. Bardzo ostro skrytykował osobę prymasa Teodora Potockiego. 
Zarzucił mu - chyba nie bez racji - iż jego uniwersał ogłaszający śmierć Augusta II był 
„pełen pochwał śp. Króla Jmci i ekspressyi zmyślonego żalu super fatis Pana”. Świad
czy to, według niego, o hipokryzji prymasa, który od początku popierał Stanisława 
Leszczyńskiego. Autor stanowczo odrzucił tezę, jakoby sejm konwokacyjny przebiegał 
zgodnie i bez protestów - Jeżeli który poseł pro libértate sentiens prosił o głos, albo 
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mu go nie dano, albo mówiącego zahukano, drugim gębę zatykano, rozsiekaniem 
i wyrzuceniem z okna odgrażano”, a wszystko to sprawka „zakupionych za francuskie 
luidory partyzantów prymasowskich”. Prymas wymusił, podczas konwokacji, złożenie 
przysięgi na wykluczenie cudzoziemca, ale sam nie przestrzegał jej uchwał, bo - mimo 
braku jednomyślnej zgody - nominował króla. To prawda, że Hozjusz zaakceptował 
przysięgę, ale uczynił tak, ponieważ ,jako bardzo dobry teolog” wiedział, że wymu
szone przysięgi są nieważne. Elekcja nie była wolna, bo ktokolwiek wspomniał o in
nym z „piastowskich” kandydatów niż Leszczyński, od razu krzyczano: „hostis Pa
triae, Sas, rozsiekać go etc.”. Rozsiekaniem grożono nawet biskupom, senatorom 
i ministrom, i to tak poważnie, że - jak twierdzi autor - do szopy jeździli codziennie ze 
skruszonym sercem, bojąc się o swoje życie. To właśnie był powód udania się na Pragę 
niektórych senatorów, w tym biskupa poznańskiego. Sam Hozjusz przejął uprawnienia 
prymasa jedynie z powodu jego nadużyć i nieobecności biskupa kujawskiego - nomi
nalnego zastępcy interreksa.

Kończąc, „anonim” stwierdził, że biskup nie popełnił żadnego z zarzucanych mu 
występków. Nie złamał przysięgi złożonej na konwokacji, gdyż, jako wymuszona, była 
ona nieważna. Nie splamił przysięgi senatorskiej, bo tylko bronił prawa. Bulla Sykstu
sa V w istocie zabrania biskupom wtrącania się do nominacji monarchów. Przepis ten 
nie obowiązuje jednak, jeżeli prymas narusza prawo, a tak było w tym przypadku. Nie 
brał pieniędzy od Sasów, gdyż zadowalał się tylko tym, co otrzymał od Boga. Inaczej 
natomiast postąpił prymas, biorąc bez skrupułów 100 tys. dukatów od posła francu
skiego, Montiego.

Nieprawdziwy jest zarzut wprowadzenia przez stronników Sasa wojsk rosyjskich 
w granice państwa - wprowadziła je racja stanu, bowiem ani caryca Anna, ani cesarz 
Karol VI nie życzyli sobie mieć za sąsiada na tronie teścia króla francuskiego. Elekcja 
zaś dokonana pod Kamieniem nie została wymuszona przez Rosjan, gdyż „JP. Generał 
Lacy wcale się do tego nie interessował”38.

38 Tamże.
39 List ziemianina rozważający respons anonymi do pewnego przyjaciela w Gdańsku będącego, 1733 

Anno [w:] Bibl. Czartoryskich, 211, s. 221-285.
‘IO Takie przypuszczenie wysnuł K. Estreicher. Zob. [w:] tegoż, Bibliografia Polska, t. 9, Kraków 

1888, s. 142.

Replika na to pismo była natychmiastowa i napisana z dużym talentem. Ukazała się 
jako List ziemianina...39. Niewykluczone, że jej autorem był sam wojewoda mazo
wiecki - Stanisław Poniatowski40.

„Ziemianin” wyraził zdziwienie niskim poziomem broszury, z którą przychodzi mu 
polemizować. W jego opinii Respons anonymi... to zwykły panegiryk, który w żaden 
sposób nie usprawiedliwia postępowania Hozjusza na elekcji Augusta III. „Trzeba nie 
mieć wstydu w oczach - napisał - żeby niegodziwy prałata tego postępek żarliwością 
przy prawach i swobodach ojczystych, wspaniałością serca i pragnieniem jako najpręd
szego uspokojenia ojczyzny nazywać”. Kiedy przeczytał „w tej apologii”, że elekcja 
Augusta III dokonała się zgodnie i z pełnym uwzględnieniem liberum veto, to - jak się 
przyznał - „zrazu mię śmiech, a potem słuszna indygnacyja wzięła. Garstka ludzi, 
częścią saskiemi pieniędzmi przekupionych, częścią uniwersałami moskiewskiemi, 
ogniem i żelazem grożącemi zastraszonych, częścią gwałtem od Moskwy zabranych 
i przyprowadzonych, częścią służącemi, podstarościami i pacholikami zagęszczonych 
[...] ani o czasie, ani o miejscu nikogo nie uwiadomiwszy, w tumulcie oręża moskiew- 
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skiego, sine lux, sine crux, na rozkaz generała Lacy [...], gdzieś przy publicznej drodze 
elektora saskiego królem, wykrzyknęła”. Jeśli nikt nie zaprotestował, to tylko dlatego, 
że Jednym saskie złoto, drugim moskiewskie żelazo usta zamknęło”. Po tej elekcji 
obce mocarstwa już na zawsze będą wiedziały, ,jak trzeba w Polszczę króla obierać”. 
Z wyraźną aluzją do poczynań biskupa autor zapisał, że w prawach zawsze znajdzie się 
jakiś wybieg, aby wprowadzić do kraju obce wojska. Nie pomoże nawet przysięga, bo 
przecież wystarczy się postarać o dyspensę lub „pod imieniem nieautoryzowanych 
teologów [...] rezolucyją jaką wymyślić i nią oczy zamydlić mniej biegłemu w teolo
gicznych materiach narodowi”.

Niesłuszna jest, jego zdaniem, krytyka działalności prymasa. Żal Teodora Potoc
kiego, na wieść o zgonie Augusta II, był zupełnie szczery, a nie pozorowany. Atmosfe
ra sejmu konwokacyjnego była rzeczywiście burzliwa, ale nie bardziej niż na innych 
sejmach, a winna temu jest po prostu procedura obrad - skoro każdy uczestnik może 
mówić, co mu się żywnie podoba, to trudno, „żeby czasem jeden drugiemu mowy nie 
przerwał albo co urażającego nie powiedział”. Zresztą, o uchwałach konwokacji prze
sądziła wola większości posłów. Gdyby przysięga wówczas składana naprawdę uraziła 
biskupa poznańskiego, ostro by przeciw niej zaprotestował, „czego że nie uczynił, 
znać, że natenczas tę przysięgę za słuszną poczytał”. Zarzut przyjęcia przez prymasa 
znacznych sum od posła francuskiego jest natomiast wyssany z palca. Nawet gdyby 
zdarzenie takie miało miejsce, to przecież ani prymas, ani poseł francuski nikomu by 
się z tego nie zwierzali.

Na sugestię swego oponenta, iż obce wojska sprowadziła do Polski racja stanu 
państw sąsiednich, autor pisma odpowiedział - wykazując tym samym bardzo dobrą 
znajomość arkanów polskiej dyplomacji - że państwa te nie mają żadnego prawa mie
szać się w jej wewnętrzne sprawy. Ani jeden traktat nie zawiera bowiem nawet naj
mniejszej wzmianki na ten temat. Na ingerencję obcych państw nie pozwala też traktat 
z 1717 r., bo jakkolwiek zawarto go za pośrednictwem dyplomacji rosyjskiej, to jednak 
ówczesny car Piotr 1 był tylko mediatorem, a nie gwarantem tego układu. Co do elekcji 
Stanisława Leszczyńskiego na Woli, dokonała się ona zgodnie - nikomu nie grożono 
i żadnemu przeciwnikowi tej kandydatury „włos nie spadł z głowy”. Rzecz zabawna - 
zauważył twórca pisma - że ci rzekomi obrońcy wolnej elekcji, a wśród nich Hozjusz, 
„zachowując na lepsze czasy drogie zdrowie swoje, miasto tego, żeby je za wolność 
sakryfikować chcieli [...] ex campo electorali, umknęli”. Postępowanie biskupa po
znańskiego, który bezprawnie nominował królem elektora saskiego, zasługuje na potę
pienie. Nawiązując do słów swego oponenta, twórca pisma obiecuje jednak, że po
wstrzyma się od ostrej krytyki Hozjusza, bo „to kanalii, nie moja zabawka”. Zdecydo
wanie za to poddał krytyce pogląd, że generał Piotr Lacy wcale się nie interesował 
elekcją praską. Przeczy temu przechwycony list tegoż generała do Petersburga, w któ
rym czytamy, że „Panów Polaków między sobą na kandydata nie zgadzających się, 
częścią obietnicami, a najbardziej pogróżkami do tego przywiódł, aby królem obrali 
elektora saskiego, który dosyć ma potęgi, aby i siebie na tronie utrzymał, i adherentów 
swoich obronił”. Autentyczność tego listu jest jednakże mocno podejrzana41.

41 Réponce à l'écrit qui a pour titre Parallèle de ¡'Élection à la couronne de Pologne faite en faveur du 
Sérénissime Stanislas Leszczyński et du Sérénissime Fridéric - Auguste, La Haye 1733, k. 1 l-12v. Autor 
twierdzi, że takiego listu w rzeczywistości nie było.



118 Rafal Niedziela

Uniwersał Hozjusza, ogłaszający wybór Augusta III, został przez jedno z anoni
mowych pism uznany za grzech ciężki. Biskup powinien odpowiedzieć przed Bogiem 
przynajmniej za cztery niegodziwe postępki:

1) za niewdzięczność wobec ojczyzny i prymasa (bo tylko dzięki ojczyźnie i popar
ciu prymasa jest pasterzem diecezji poznańskiej),

2) za łakomstwo (bo gdyby nie wziął najpierw 10 tys. dukatów, nie pomyślałby 
o popieraniu swego elekta),

3) za krzywdy ludzkie (bo jego „despotyczna elekta proklamacyja” stała się przy
czyną rozlewu krwi i łez ubogich ludzi),

4) za krzywoprzysięstwo (bo złamał przysięgę złożoną na konwokacji).

Postawę Hozjusza autor tej broszury ocenia bardzo negatywnie: „Przeniosłeś się na 
wypełnienie Twojej bezbożnej intencyi na Pragę - pisze do biskupa - wjechałeś miasto 
in campum electoralem, do miejsca świńskiemu targowi przeznaczonego, obrałeś za 
szopę stajnię z dwiema wychodkami, za miejsce elekcyi targowisko, proklamowałeś 
krzywoprzysięzco Sasa pod flintami moskiewskiemi, chociaż ci prawo convocations 
manifeste zakazało i przysięga dobrowolna, bo to prymasowska funkcyja i godność”42.

42 Kopia listu anonimi authoris do [...] Jmci Ks. Biskupa Poznańskiego Hozjusza [w:] Bibl. Raczyń
skich 1726, s. 903-906.

43 Szlachcica pewnego statum rei, uważającego respons na list komuś statystą się nazywającemu zoilo- 
rum sensu, niby in confidentia szkodzącej korrespondencji, do Jaśnie Wielmożnego Jmci Ks. Biskupa Po
znańskiego pisany. B. m. i d. [1733], J. Lechicka przyjęła bezkrytycznie autorstwo Hozjusza. Zob. tejże, 
Pisma polityczne z czasów przedostatniego bezkrólewia, „Kwartalnik Historyczny”, R. 41/1927, s. 508.

44 Tamże.

Wkrótce wyszło spod prasy drukarskiej kolejne pismo, które miało bronić dobrego 
imienia Hozjusza oraz legalności elekcji praskiej. Autor ukrywał się pod pseudonimem 
„pewnego szlachcica”43. W piśmie tym wyeksponował wspaniałą przeszłość rodu Ho- 
zjuszów, a także jego liczne koligacje z innymi rodzinami szlacheckimi w Polsce. Pod
kreślił, że na konwokacji pogwałcono liberum veto. Nie chciano wysłuchać racji nie
których senatorów, w tym biskupa poznańskiego, który bronił prawa. Podobnie „działo 
się” na polu elekcyjnym. Nie patrzono na „oddalenie się kochających wolnego głosu 
senatorów” z Woli na Pragę, nie podano nawet listy kandydatów do korony. Stronnicy 
Leszczyńskiego poszli za głosem fałszywego anioła (to znaczy posła Antoniego Mon- 
tiego), który im wymyślne podstępy do uszu szeptał, oraz za dźwiękiem francuskiej 
monety, która dzwoniła im w kabzach. „O naszej zaś elekcyi - pisze dla porównania - 
chyba ten źle mówić może, który dobrze nigdy nie umiał [...] albo mu zazdrość zata
mowała własne naturalnego rozumu zdanie, lub też chciwość [...] zamknęła usta”. Pod
czas elekcji Augusta III wolno było mówić „nie pozwalam”, nikomu nie grożono sza
blami ani „czapkami gęby nie zatykano”, co rzekomo zdarzało się w obozie Leszczyń
skiego. Postępowanie Hozjusza autor pisma tłumaczył wymogami konieczności. Miał 
on prawo grać główną rolę na elekcji Augusta III, gdy chodziło o obronę wolności, tak 
samo, jak jego wybitny przodek - miał prawo przewodniczyć pracom soboru trydenc
kiego, gdy chodziło o obronę wiary. Nie przyjął 10 tys. dukatów od Sasów, które upo
rczywie mu imputowano, a „których nigdy świątobliwy Biskup in libram sumnienia 
swego wziąć by nie ważył się”44. Nawiasem mówiąc, stawiany biskupowi zarzut ko
rupcji brzmiał dość konkretnie i nie można wykluczyć, że był prawdziwy.
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Nie był to koniec polemiki wokół osoby Hozjusza, jako że na wyżej wymienione 
pismo odpowiedział nieznany z nazwiska autor z kręgu zbliżonego do prymasa45. Za
przeczył, jakoby ktoś odbierał honor biskupowi poprzez publikowanie obraźliwych 
paszkwili, ponieważ on sam go sobie odebrał. Zwracając się do „pewnego szlachcica” 
napisał o biskupie: „Gdybyś go WM Pan tak kochał, jak się za nim ujmujesz, inaczej 
byś bronił honoru jego, na początku zaraz tej uzurpacyi, kiedyś WM Pan chciał być 
dobrym szlachcicem, a nie pewnym tylko i kochającym charakter jego” - należało go 
od razu przestrzec, aby nie uzurpował sobie tego, do czego nie ma prawa. Nawiązując 
do wyboru Stanisława Leszczyńskiego na króla, autor zaznacza, że prymasa skłoniła 
do nominacji szlachta, „nie pewna, ale wszystka, wyjąwszy was [...], coście się na 
kopijki obdzierali”. Inaczej - stwierdził - było na Pradze: „wszyscy byliście tam pewni 
szlachta, bo was w mgnieniu oka mógłby był wszystkich przerachować, drugich i po 
sprychach albo szczyblach na wozach przywiezionych przeliczyć”. Twierdzenie, że 
elekcja praska odbyła się bez nacisków ze strony Rosjan, jest, w jego przekonaniu, 
zwykłym kłamstwem. Dziwne bowiem, że generał Lacy, którego rzekomo nie było na 
miejscu elekcji, w korespondencji z carycą Anną, zapisał: „prośbą i groźbą nie chcą
cych się zgodzić przymusił do nominacji elektora”46.

45 Replika [...] do pewnego szlachcica tak się nazwanego w responsie, na list do Jmci Księdza Hozjusza 
Biskupa Poznańskiego pisany, czyniącego się uważać statum rei głęboko, Anno 1733 [w:] Bibl. Kórnicka 
PAN, 1985, s. 546-550.

46 Tamże.
47 Przestroga podufała szlachcica wolność ad serenam tranąuillitatem Rzeczypospolitej kochającego, 

dla zawziętych dyzunitów, od chwalebnej i sprawiedliwej elekcji Najjaśniejszego Króla Polskiego [w:] Bibl. 
Czartoryskich 1689, s. 69.

48 Lament Polski podczas teraźniejszej rewolucyi z repliką syna koronnego alias szlachcica [w:] Bibl. 
Kórnicka PAN 1985, s. 120-121.

49 Do Biskupa Poznańskiego Hozjusza [w:] Bibl. Kórnicka PAN, 1985, s. 51-52.

Postawę biskupa poznańskiego atakowano nie tylko w pismach polemicznych, ale 
także w licznych, często wierszowanych, utworach satyrycznych. Wysuwano w nich 
najróżniejsze oskarżenia, z reguły pobawione podstaw, ale mogące na przeciętnym 
odbiorcy sprawić wrażenie prawdziwych. Jedno z pism podważa, na przykład, szla
chectwo Hozjusza, ponieważ - jak twierdzi - klejnotem szlacheckim zaszczycony 
został jedynie kardynał Stanisław Hozjusz, który, jako duchowny, nie pozostawił suk
cesora. Tak więc obecny biskup poznański to plebejusz i nie powinien być ani bisku
pem, ani senatorem47.

Hozjusz stał się jednym z ulubionych bohaterów wierszy ulotnych. W jednym 
z nich czytamy:

Hozyusz dawnej jest parenteliji 
Bies jeźli w księży iczy się liniji 
Jeźli też inny to jest chłop prawdziwy 
Że zaś senator, sromota i dziwy48.

W wierszu Do biskupa poznańskiego Hozjusza, anonimowy autor przedstawia go 
jako zdrajcę i plebejusza:

Patrzcie, jakim zdrajcą jest, takim z suffragany 
Mędrzec zdrady z biedaka zasiadł między pany49.
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Podobnych w treści wierszy satyrycznych spotkać można znacznie więcej. Nie bra
kuje, między nimi, bardziej bezpośredniej, zjadliwej, a nawet bezczelnej krytyki Ho- 
zjusza. Na dowód warto przytoczyć obszerny fragment pisemka pt. Biskupowi poznań
skiemu, w którym anonimowy autor tak oto zwraca się do dostojnika kościelnego:

Powiedz mi, proszę, Poznański Biskupie
Co ci też po tym było być w tej kupie 
Między książęta pchać się będąc z miasta 
I przeciwnym być elektowi z Piasta 
Zachciało ci się Niemca nominować 
I na szlachecką wolność następować 
Lepiej byś zrobił gdybyś cicho siedział 
Żeś jest krakowczyk nikt by był nie wiedział 
Wszak tylko jeden Hozyusz nazwany 
Z laski Polaków nobilitowany 
Był kardynałem to zszedł bezpotomnie 
[...]
Włoszyskoś chytre jak twoi ziomkowie 
Kto was lepiej zna niechaj o was powie 
Ja zaś o tobie to rzec mogę śmiele 
Zdrajcaś w senacie, zdrajcaś i w kościele50.

50 Biskupowi poznańskiemu [w:] Bibl. PAN 1298, k. 77-77v.
51 Orle sarmacki, orle srebrnopióry... [w:] Bibl. Czartoryskich, 1689, s. 216-217.
52 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. 7, Warszawa 1904, s. 369.

Rzecz charakterystyczna, że Hozjusza ponownie pomawiano tu o niepolskie i nie- 
szlacheckie pochodzenie, ale zamiast widzieć w nim Niemca, twierdzono, że jest Wło
chem, wywodzącym się ze środowiska mieszczańskiego. Autor zapewne uznał, że 
skoro w szesnastym stuleciu kardynał Hozjusz niemal stale przebywał we Włoszech, 
tam też musieli mieszkać przodkowie rodu.

Motyw nieszlacheckiego pochodzenia biskupa powtarzał się w różnych utworach. 
Spotykamy nawet uzasadnienie tego sądu - Hozjusz rzekomo okazuje to po swoim 
„nieszlachetnym” zachowaniu:

Ty osobliwie Mości Hozyuszu 
nadstaw tu swoich nieszlachetnych uszu 
Bo gdy cnych przodków nobilitowano 
Ciebie natenczas bynajmniej nie znano 
Stąd ci pochodzi, że nie umiesz mores 
Nie wiesz jak mówią szanować grandores 
Myślisz indigne infułą uczony 
Że stawiać możesz na głowach korony 
Ale mylisz się w nieroztropnym zdaniu 
Podlegasz zali słusznemu karaniu...51.

Kwestionując szlachectwo biskupa, naśmiewano się z herbu, którym Hozjusz się 
pieczętował. Herb ten był rzeczywiście osobliwy, gdyż nie posiadał nazwy, a jednym 
z jego istotnych elementów była noga ludzka52. Na tej podstawie snuto kolejne złośli
we domysły na temat pochodzenia biskupa:
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Czlecza noga czyni się herbom polskim bratem
Znać przedtym był rzeźnikiem, a podobniej katem53.

53 Raritas herb Hozjuszów [w:] Bibl. Ossolineum, 2088, s. 81.
54 Tamże, s. 81.
55 Raritas dwa Judasze [w:] Bibl. Czartoryskich 1956, s. 91.
56 Rozmowa Wolności z Królem Janem ¡11 Sobieskim [w:] Bibl. Kórnicka PAN 1973, k. 209.
57 Sapho polska nadzieją ciesząca Ichmciów Księży Biskupów krakowskiego i poznańskiego, jako ko

chających ojczyznę synów, osobliwych wolności zelantów [w:] Bibl. Kórnicka PAN 434, k. 377-378v.
58 Tamże, k. 377v.

Dodawano przy tym niedwuznaczne pogróżki pod adresem Hozjusza:

Nie rodziłeś się wolnym szlachcicem Polakiem
Przetoś powstał na wolność jak rzeźnik z tasakiem 
Strzeżże się z swoją nogą mały księże Stachu 
Abyś drugiej nie złamał uciekając z strachu54.

W niektórych utworach niechęć do biskupów, poznańskiego i krakowskiego, była 
tak silna, że niedwuznacznie, jako zdrajcom, grożono im śmiercią. Porównywano obu 
członków episkopatu do Judasza, który niegdyś zdradził Chrystusa:

Zapomnieli ci Boga, zapomnieli wiary, 
Proszę jakiej oby godni za swe złości kary 
Nie myślić by o inszej na Judaszów karze 
Zawieście na powrozie, niechaj wiszą w parze 
Wszak Judasz Iskaryot, o którym to piszą 
Że był biskup, a wisiał, niech i oni wiszą55.

Jeśli zaś bezpośrednio nie straszono obu biskupów karami doczesnymi, to pisano, 
że czekają na nich otchłanie piekielne. W jednym z wierszowanych utworów niezwy
kle surowy ich osąd włożono w usta zmarłego króla Jana III Sobieskiego, który rzekł 
do polskiej „Wolności”:

To Lipski z Hozjuszem, krakowski z poznańskim
Z pauperów na dostatku posadzeni pańskim 
Tak Twoje nadgradzają dobroczynne dary 
Niechajże piekło na nich swe gotuje kary56 57.

Lipski i Hozjusz byli traktowani jednakowo nieprzychylnie. Przykładem jest utwór 
Sapho polska nadzieją ciesząca Ichmciów Księży Biskupów krakowskiego i poznań
skiego, jako kochających ojczyznę synów, osobliwych wolności zelantów51. Hozjusz 
został w nim oceniony bardzo surowo, za mieszanie się do elekcji monarchów. W jed
nym z fragmentów czytamy:

Wdałeś się w rzeczy, gdzie idzie o króla
Każdy ma swego co go gryzie mola 
Masz teraz co gryźć, gryzie i sumnienie 
Cóż urodzenie58.

W polemice dotyczącej biskupa poznańskiego nie brakowało akcentów humory
stycznych. Pojawia się on w kilku parodiach widowisk scenicznych. Jest, między in
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nymi, jednym z aktorów holenderskiej opery, gdzie: „po żydowsku, farbowane lisy 
podartą wolnością podszyte za sobole elektorowi przedaje, targując się z niem...’'5 
Gdy zaś elektor zwleka z decyzją o kupnie, starosta generalny wielkopolski, Ludwik 
Szołdrski, doradza biskupowi: „Ty głupi, nie targuj się z Jegomością, spuść taniej! 
Dobry to pan, przyda nam się. Masz dosyć, podzielemy się” . W zmienionej wersji 
tejże opery Hozjusz „po karaimsku przestroiwszy się, purpury i inne insignia królew
skie rozwiesiwszy, przedawał...”59 60 61

59 Opera olęderska, na której Rzeczpospolita Polska reprezentowana [w:] Bibl. Czartoryskich 1956, 
s. 206.

60 Opera Holenderska albo Bal w Maszkach odprawujący się na Sali Królestwa Polskiego, reprezentu
jący Państwa tego okoliczności. Przedruk zamieszczony [w:] R. Pollak, IV drodze ku polskiej komedii 
politycznej, „Pamiętnik Teatralny”, R. 1954, z. 3-4, s. 26.

61 Opera albo Dialogiczne Proscenium publicznych w Europie rewolucji, osobliwie Królestwa Polskie
go i Wielkiego Księstwa Litewskiego transakcje reprezentujące [w:] Bibl. Jagiellońska 6304, k. 4-5v.

62 Conclusiones magnatum nad słabością króla polskiego Augusta HI [w:] Bibl. PAN 1856, s. 159.
63 Tamże.
69 Lekarstwo na szaleństwo, na szaleństwo ex ambitu dominandi pochodzące, które jako jest częste 

w ludziach, tak trudne do uleczenia, jednak się tu dla poratowania zdrowia ludzkiego niektóre skuteczne od 
doktora francuskiego kładą remedia, Bibl. Kórnicka PAN 434, k. 363v.

65 Spowiedź Jmci Księdza Hozjusza Biskupa Poznańskiego przez niego samego za pokutę naznaczona 
od spowiednika, wydana roku 1733, Bibl. Czartoryskich 1956, s. 200-205.

Jak widać, na ogół nie oceniano biskupa zbyt łaskawie - widziano w nim zdrajcę 
i sprzedawczyka, pozbawionego sumienia i moralności. Uznawano, że nawet swemu 
dobroczyńcy, Augustowi III, nie dotrzyma zbyt długo wierności. Przekonuje o tym 
utwór Conclusiones magnatum nad słabością króla polskiego Augusta III62. August, 
ciężko chory, przyzywa w nim do siebie Hozjusza, aby ten oddał mu ostatnią posługę. 
Hozjusz jednak odmawia: „Jakże mam temu królowi przy śmierci assystować, któremu 
przy elekcji wiwat wykrzykiwałem.”63. Co więcej, czasami uznawano zarówno jego, 
jak i innych członków obozu saskiego, za ludzi szalonych. W jednym z pism satyrycz
nych francuski lekarz podjął się znalezienia lekarstwa dla polskich panów, którzy cał
kowicie oszaleli i, nie wiadomo dlaczego, „moskiewskich, saskich, kałmuckich etc. 
zaciągają doktorów”, licząc na wyzdrowienie. Jednakże, ów francuski medyk nie jest 
w stanie nic poradzić na szaleństwo biskupów: „Księży biskupów - twierdzi - nie 
podejmuję się leczyć [...] słaba nadzieja zdrowia, Rzym temu może mederi ująwszy im 
chleba...”64

Bodaj najciekawszym i najlepiej demaskującym poczynania Hozjusza utworem sa
tyrycznym była Spowiedź Jmci Księdza Hozjusza Biskupa Poznańskiego przez niego 
samego za pokutę naznaczona od spowiednika, wydana roku 173365.

Utwór jest dialogiem skruszonego grzesznika ze swoim spowiednikiem. Biskup 
wyznaje swoje grzechy. Jak twierdzi, „zgrzeszyłem ciężko przeciwko Bogu i sumnie- 
niu, przeciwko Niebu i całemu światu”. Prosi o rozgrzeszenie i pokutę. Kiedy spo
wiednik wzywa do wyznania, przede wszystkim, grzechów przeciwko stanowi du
chownemu, Rzeczypospolitej i godności senatorskiej, gdyż te właśnie najbardziej ob
ciążają duszę i pogrążają sumienie, Hozjusz rozpoczyna prawdziwą litanię swych złych 
postępków. Rzeczywiście, przyznaje się do naruszenia godności duchownej: „bom 
przysiągł naprzód ze wszystkiemi wraz na konwokacji po śp. Królu Jmci niedawno 
zeszłym, jako cudzoziemca żadnego na tron polski promowować ani od niego korrup- 
cyi brać nie będę, a przecię hoc proposito nie tylko fakcyjami (na które wziąłem nie
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mało pieniędzy) oprócz dziesięciu tysięcy czerwonych złotych na własną osobę moję, 
ale też zdrowiem i sumnieniem mordicus przy Elektorze Jmci Saskim contra ius 
scriptum opponuję się”. Następnie przyznał, że wszystkie prawie rzeczy fałszywie 
ukartował, obce wojska sam osobiście sprowadził, aby tylko nie doszło do elekcji 
Leszczyńskiego. Namawiał innych magnatów, by bez względu na przysięgę nie oba
wiali się brać pieniędzy od Sasów oraz bronili królewicza. Bardzo żałuje tego, że sta
wiał sobie za cel utrzymanie swego kandydata na tronie i że gotów był dla niego duszę 
stracić. Ubolewa, że nominował królem Wettyna wbrew prawom królestwa i powadze 
prymasa, oraz że zabiegał w Rzymie o unieważnienie przysięgi złożonej na konwoka- 
cji, przedstawiając stan rzeczy niezgodnie z prawdą. Spowiednik ostrzegł biskupa, iż 
przy tak ciężkich grzechach może być bardzo trudno o rozgrzeszenie. Hozjusz próbo
wał się więc tłumaczyć ze swego postępowania. Podkreślał, że jeszcze za życia Augu
sta II przyrzekł poparcie dla królewicza. To tłumaczenie jednak tylko poirytowało 
spowiednika: „i wtenczas - rzekł - był grzech contra Rempublicam, kiedyś to obieco- 
wał, i teraz jeszcze większy, kiedy tego z oczywistą stratą ojczyzny i zgubą duszy wła
snej dotrzymać usiłujesz”. Hozjusz jego zdaniem popełnił grzech krzywoprzysięstwa, 
który według wielu teologów jest nieprzebaczalny. Należało nie przysięgać, zamiast 
złożone już przyrzeczenie złamać. Co jeszcze gorsze, wziął na swe sumienie, między 
innymi przelanie krwi szlacheckiej oraz śmierć głodową wielu najuboższych ludzi. 
Czekać go za to może dostanie się w wieczne ciemności. Ponieważ od ostatniej spo
wiedzi nie widać w biskupie poznańskim poprawy, a jeśli już, to chyba taką, Jak 
z pieca na łeb”, należy mu teraz dać za karę bardzo ciężką pokutę. Spowiednik naka
zuje zatem biskupowi pokutować na wzór św. Piotra, który wyrzekł się Chrystusa, 
„z nieutulonym żalem włosy swe targać”, nieustannie się modlić, błagać Boga o wyba
czenie win, przepraszać Go za niewdzięczność wobec ojczyzny, podłość, wyniosłość, 
a nawet za „nieugruntowane zbrodnie”. Na dodatek Hozjusz ma wysłać do Rzymu 
prośbę o udzielenie absolucji generalnej „z jawnych światu grzechów”, zamknąć się 
gdzieś w klasztorze aż do uspokojenia kraju, oddać się surowej ascezie i umartwię-• 66 niom .

Był to naturalnie tylko utwór satyryczny, ale zarówno ten, jak i pozostałe, nie na 
żarty przestraszyły Hozjusza. Nie ulega wątpliwości, że bezpardonowa krytyka w pi
smach ulotnych, które przecież były w jakimś stopniu wyrazicielem opinii publicznej, 
skłoniła go już w grudniu 1733 r. do opuszczenia Warszawy i szukania schronienia 
w Łowiczu, a potem w Pszczynie, zatem poza granicami Rzeczypospolitej. Do War
szawy odważył się wrócić dopiero jesienią 1734 r.66 67. Najlepszy to dowód, że Hozjusz 
nie czuł się bezpiecznie, a być może zbyt poważnie potraktował pogróżki spotykane 
w ulotnej literaturze politycznej.

66 Tamże.
67 J. Gierowski, op.cit., s. 46-47; Encyklopedyja Powszechna. Nakład, druk i własność S. Orgel

branda, t. 12, Warszawa 1863, s. 193-196.

Nie miał zresztą i później wielkiego szczęścia. Co prawda August III otoczył go 
opieką, ale Hozjusz znalazł się wówczas w cieniu innych duchownych - Jana Aleksan
dra Lipskiego i Adama Stanisława Grabowskiego. Dotkliwie przekonał się o tym pod
czas koronacji Augusta w Krakowie w styczniu 1734 r. Marzył o tym, aby dokonać 
aktu koronacji, ale tego samego pragnął też Lipski. Tuż przed ceremonią doszło mię
dzy oboma dostojnikami do gorszącej kłótni. Wygrał Lipski, który wprost oświadczył 
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Hozjuszowi, że „on jest głowa swojej katedry i pozwolić mu się rządzić na miejscu 
tern, gdzie ma mieć swoją powagę, nigdy nie dopuści”68. Biskup poznański musiał 
ustąpić i ostatecznie jedynie asystował przy koronacji.

61 W. Syrokomla, Dwie koronacje Sasów Augusta U i Augusta III królów panujących w Polszczę. Ze 
współczesnego rękoplsmu, Kraków 1854, s. 30-31.

69 List Ojca Świętego Klemensa XII do J. Ks. Biskupa Poznańskiego. Datt. w Rzymie, dnia 13 Marca 
1734 [w:] Bibl. Ossolineum 2088, s. 86-87.
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Spotkał się też z krytyką ze strony Stolicy Apostolskiej za samowolne rozpo
wszechnianie w Polsce rezolucji rzymskich teologów. Papież Klemens XII skierował 
do niego list, w którym oczekiwał wyjaśnienia motywów, jakimi Hozjusz się kierował 
i wyrażał żal, że biskup nie spytał wcześniej o stanowisko Rzymu nuncjusza papie
skiego. Przyznał, że przeczytał już tekst owej rezolucji i przyjął go „z wielkim nie- 
ukontentowaniem naszym i podziwieniem”69 70.

Sama rezolucja rzymskich teologów, będąca w dużej mierze dziełem Hozjusza, zo
stała poddana druzgocącej krytyce przez stronników Stanisława Leszczyńskiego. Pod
ważono jej zasadniczą tezę, wedle której przysięga złożona na konwokacji jest nieważ
na, bo została wymuszona. Wyraźnie zaakcentowano, że biskup poznański w żaden 
sposób się jej nie sprzeciwił, i dopiero podczas elekcji na Pradze „stał się acerrimus 
juramenti impugnator”10.

Postawę Hozjusza ocenić niezwykle trudno. Wydaje się, że lepiej niż jego antagoni
ści z obozu Leszczyńskiego rozumiał tragizm położenia Rzeczypospolitej. Był realistą 
i nie wierzył w to, że mocarstwa sąsiednie pozwolą, aby na tronie polskim zasiadł Sta
nisław Leszczyński. Ponadto cechowała go lojalność i wierność w stosunku do dyna
stii. Cenił sobie, jak można sądzić, dwór drezdeński, na którym dzięki znajomości 
obcych języków, a zwłaszcza niemieckiego, poruszał się swobodnie. Był daleki od 
ksenofobii, jaką owładnięta była większość szlachty. Można zaryzykować twierdzenie, 
że nie był typowym człowiekiem swojej epoki. Bywał na targach lipskich, na kampa- 
mentach pod Miihlbergiem i Wilanowem. Miał zatem szersze spojrzenie na wiele pro
blemów polityki międzynarodowej niż niejeden z polskich magnatów, stale przebywa
jących w kraju. Chyba tylko skromność i brak przysłowiowej siły przebicia spowodo
wały, że pozostał w cieniu innych dostojników kościelnych, choćby Jana Aleksandra 
Lipskiego czy Andrzeja Stanisława Załuskiego.

Postępowania Hozjusza nie można, jak się wydaje, uznać ani za postawę patrio
tyczną, ani za zdradę interesów państwa. Tadeusz Wojciechowski w swym świetnym 
szkicu na temat przedostatniego bezkrólewia uznał jego zachowanie za bardzo roztrop
ne, gdyż w ówczesnym układzie sił w tej części kontynentu elekcja Wettyna była 
w zasadzie jedynym korzystnym rozwiązaniem. W jego opinii lepiej już było mieć na 
tronie Augusta III, niż któregoś z „Piastów”, nie posiadających (poza Leszczyńskim) 
istotnego poparcia ze strony innych mocarstw71.

Zarówno obóz Leszczyńskiego, jak i stronnictwo saskie pragnęły, aby Rzeczpospo
lita pozostała państwem liczącym się w Europie. O ile jednak większość szlachty wi
działa szansę odzyskania pełnej suwerenności kraju przy wsparciu Francji, o tyle Ho
zjusz i inni zwolennicy Wettyna uważali to za mało realne, przynajmniej w niedalekiej 
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przyszłości. Dla nich podstawą wszelkich działań było zapewnienie Rzeczypospolitej 
pokoju i dobrych stosunków z sąsiadami. Nie chcieli ryzykować wojny i zniszczenia 
kraju, który dopiero odbudowywano po okresie wojny północnej. Jak na ironię, wkrót
ce uznano ich, w tym również Hozjusza, za sprawców tego, czego pragnęli uniknąć. 
I na tym chyba polegał tragizm całej sytuacji.

Rolę Hozjusza w wydarzeniach października 1733 r. zdecydowanie wyolbrzymio
no. Wszak to nie on był w obozie saskim postacią pierwszoplanową. Po nominacji 
Augusta III w rzeczywistości zszedł na drugi plan. Nie można mu zarzucać, że postę
pował nieuczciwie - być może naprawdę obawiał się na polu elekcyjnym na Woli wy
stępować przeciw Leszczyńskiemu i może istotnie uważał, że obóz Stanisława łamie 
prawo, grożąc oponentom, że rozniesie ich na szablach. Relacje z konwokacji i elekcji 
są tak krańcowo różne, iż nie sposób dzisiaj dociec całej prawdy o wydarzeniach 1733 
r. Kto wie, czy Hozjusz nie miał racji, gdy pisał, że elekcja Stanisława była despotycz
na. Natomiast oskarżanie biskupa o korupcję samo w sobie było obłudne - łapówki 
brali przecież wszyscy. Zapewne znacznie wyższe sumy od tych 10 tys. dukatów, które 
miał przyjąć Hozjusz, wypłacał prominentnym stronnikom Leszczyńskiego poseł fran
cuski Antoni Monti.

A jednak to właśnie Hozjusz, choć chyba niezasłużenie, stał się przedmiotem ata
ków polemicznych i właśnie jego przedstawiano bardzo chętnie w krzywym zwiercia
dle satyry. Do roli „kozła ofiarnego” predestynowały go takie cechy, jak osobista deli
katność i skromność, brak wysoko postawionych protektorów wśród magnaterii, po
chodzenie z rodziny średnioszlacheckiej, swego rodzaju kosmopolityzm, który nie 
cieszył się uznaniem większej części społeczeństwa oraz wspomniany już wyżej fakt, 
że biskup był wiernym poplecznikiem Wettynów. W ten sposób, niezależnie od swojej 
woli i nie całkiem zgodnie z rzeczywistością, stał się jednym z głównych uczestników 
walki o tron polski w 1733 r.

BETWEEN PATRITIOSM AND TREASON: THE CONTROVERSY 
CAUSED BY THE POLITICS OF THE BISHOP OF POZNAN 

STANISLAW JOZEF HOZJUSZ
DURING THE INTERREGNUM OF 1733

Summary

This article surveys the reactions of the upper sections of the Polish society (the nobility and magnates) to 
the political stance of Stanislaw Józef Hozjusz, Bishop of Poznań. He was one of the few members of the Polish 
episcopate who in the electoral battle for the Polish crown between Stanislaw Leszczyński and August III Saxon 
gave his support to the latter candidate. The article does not explore the actual motives of Hozjusz's decision but 
concentrates instead on the allegations made by his usually anonymous critics, sympathizers of Stanislaw 
Leszczyński. In their vitriolic pamphlets and satires, written both in prose and in verse, as well as other polemical 
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writings they accuse him of treason and a list of other sins. The article's summaries and extracts from the original 
texts are intended to give the reader an insight into the polemical writings of Hozjusz's detractors and defenders 
(though the latter were certainly less numerous). The argument, driven by strong emotion and laced with various 
kinds of allegations and accusations, provides an excellent introduction into the highly charged climate of the 
18th-century political debates, while the material itself reflects with astonishing accuracy the balance of power in 
the controversy between the 'Sas' and 'Las' parties. It is hoped that this study, based on sources gleaned from rare 
18th-century collections and archives, is going to be a significant contribution to our understanding of the last 
but one interregnum in the history of the Polish-Lithuanian Commonwealth.




