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Sejmik ziemi warSzawSkiej wobec problemów 
wewnętrznych rzeczypoSpolitej  
za panowania władySława iV

Sejmiki mazowieckie nie cieszyły się dotychczas szczególnym zainteresowa-
niem badaczy dziejów nowożytnych. Dopiero w  ostatnich latach tendencja 
ta ulega zmianie1. Potrzeba pochylenia się nad postawami sejmików wynika 
z  ich ważnej roli w  systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Stąd bierze się 
postulat badania sejmikowych decyzji, jako wyrazu opinii całej społeczności 
lokalnej, a nie tylko szlacheckich liderów2.

1 Nowym wkładem do badań sejmików Mazowsza była praca Jolanty Choińskiej-Miki, Sejmiki mazowieckie 
za Wazów, Warszawa 1998. Z  nowszych prac należy przytoczyć: J. Sokołowska, „O  zabieżeniu 
niebezpieczeństwom...”. Szlachta warszawska wobec wojny na Ukrainie 1648–1653, w: Z  dziejów 
wojskowości polskiej, red. D. Milewski, Warszawa 2011, s. 49–62; A. Moniuszko, Sejmiki mazowieckie wobec 
Inflant w latach 1622–1677, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. 
W. Walczak, K. Łopatecki, t. 3, Białystok 2012, s. 109–123; tenże, Sejmiki mazowieckie wobec prób reform 
koronnego procesu ziemskiego w  latach 1587–1648, w: Po unii – sejmiki szlacheckie w  Rzeczypospolitej  
XVI–XVIII wieku, red. H. Lulewicz, M. Wagner, Siedlce 2013, s. 73–88; M.A. Pieńkowski, Sejmiki mazowieckie 
wobec urzędów oraz działalności polityczno-wojskowej hetmana i marszałka koronnego Jana Sobieskiego 
w  latach 1665–1674, w: Marszałek i  hetman koronny Jan Sobieski, red. D. Milewski, Warszawa 2014,  
s. 127–152; tenże, Sejmiki mazowieckie wobec sejmów z lat 1661–1662, „Rocznik Liwski”, 2014, t. 7, s. 47–60; 
M.A. Pieńkowski, A. Pieńkowska, Sejmiki mazowieckie wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej 
w latach 1661–1665, Oświęcim 2015; Dzieje Mazowsza. Lata 1527–1794, red. J. Tyszkiewicz, Pułtusk 2015 
(tam na s. 29–159 na temat życia politycznego oraz parlamentaryzmu mazowieckiego); Z. Hundert, Związki 
szlachty województwa mazowieckiego z  wojskiem w  dobie panowania Jana III Sobieskiego – wybrane 
przykłady, w: Społeczeństwo polskie i wojsko, red. K. Maksymiuk, D. Wereda, A. Zawadzki, Siedlce 2016, 
s. 83–98; tenże, Wojska wystawiane przez samorząd lokalny ziemi warszawskiej w  latach 1671–1673, 
„Almanach Warszawy”, 2015, t. 9, s. 43–59; M. Groszkowski, Stosunek ziem liwskiej i różańskiej do sprawy 
Ordynacji Zamojskiej w latach 1666–1676, „Rocznik Liwski”, 2016, t. 8, s. 181–186.

2 E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995, s. 19.
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Na Mazowszu nie było sejmiku zaliczanego do tak zwanych sejmików „gór-
nych”, które były najbardziej opiniotwórcze dla szlachty koronnej3. Mimo to 
Mazowszanie potrafili wywierać realny wpływ na decyzje podejmowane 
przez najważniejsze instytucje państwa. Ich liczna reprezentacja w izbie po-
selskiej i senacie czyniła z nich ważnych graczy na arenie politycznej. Każdy 
chcący rozgrywać własne partie w  życiu publicznym państwa polsko-litew-
skiego musiał się liczyć ze zdaniem Mazowszan. Rangę całej prowincji pod-
nosiło stałe rezydowanie w  Warszawie dworu królewskiego oraz urzędów 
centralnych, a także uczynienie z miasta stałego „miejsca sejmów i rad publicz-
nych concur” oraz wolnych elekcji4. W związku z powyższym szlachta ziemi 
warszawskiej zajmowała w strukturze Mazowsza uprzywilejowaną pozycję. 
Bliskość króla umożliwiała kontakt z  dworem i  znalezienie zajęcia. Wśród 
licznej „obsługi” rezydencji królewskich i urzędów centralnych znaczną część 
stanowili bowiem reprezentanci ziemi warszawskiej oraz innych ziem mazo-
wieckich5. Nie mogło to pozostawać bez wpływu na otoczenie, w tym postawy 
szlachty. Urzędnicy kancelarii królewskiej i  urzędu marszałkowskiego two-
rzyli w mieście grupę znaczącą i wpływową z racji swoich kontaktów. 

W historiografii przyjął się pogląd, iż szlachta mazowiecka, a w szczegól-
ności warszawska była regalistyczna, co trzeba rozumieć jako przywiązanie 
do majestatu i gotowość do jego obrony. Wskazanego pojęcia nie należy mylić 
z monarchizmem, który zakładał wzmocnienie pozycji króla kosztem pozo-
stałych stanów politycznych. Jak pokazują badania Jolanty Choińskiej-Miki, 
Mazowszanie nie wykazywali na ogół takich tendencji. Czuli silne przywią-
zanie do obowiązujących rozwiązań prawno-ustrojowych, a ponadto darzyli 
wielkim szacunkiem rodzinę królewską, co wiązało się także z silnie zako-
rzenionymi tradycjami Księstwa Mazowieckiego6. Czy tak sformułowane 
tezy znajdą potwierdzenie w analizowanych laudach warszawskich?

Postawy sejmiku warszawskiego wobec problemów wewnętrznych 
Rzeczypospolitej za Władysława IV nie stanowiły dotychczas oddzielnego 
przedmiotu badań. Czasy rządów drugiego Wazy przeszły do historii jako 
„złoty okres pokoju”. Z tego powodu nie wydawały się atrakcyjne pod kątem 
weryfikacji postaw szlachty wobec spraw wewnętrznych7. Tymczasem za 
panowania pierworodnego Zygmunta III można dostrzec wiele czynników 
kryzysogennych w  funkcjonowaniu Rzeczypospolitej, do których należy 

3 W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1991, s. 27.
4 Laudum sejmiku generalnego mazowieckiego, Warszawa 28 IV 1661, Biblioteka Polskiej Akademii 

Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dalej: B.PAU–PAN), rkps 8334, k. 152; zob. także 
Volumina Legum (dalej: VL), oprac. J. Ohryzko, t. 2, Petersburg 1852, s. 92.

5 J. Lileyko, Życie codzienne w Warszawie za Wazów, Warszawa 1984, s. 89.
6 J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie..., s. 149.
7 Posiadamy monografie części sejmików: średzkiego, szadkowskiego, opatowskiego, lubelskiego, 

chełmskiego, warmińskiego, ale brakuje pogłębionych studiów nad okresem Władysława IV. 
Z  monografii sejmikowych, zob. S. Płaza, Sejmiki i  zjazdy szlacheckie województw poznańskiego 
i  kaliskiego. Ustrój i  funkcjonowanie 1572–1632; Warszawa 1984; tenże, Sejmiki i  zjazdy szlacheckie 
województwa sieradzkiego. Ustrój i  funkcjonowanie 1572–1632, Kraków 1987; Z. Trawicka, Sejmik 
województwa sandomierskiego w  latach 1572–1696, Kielce 1985; D. Bogdan, Sejmik warmiński w  XVI 
i I połowie XVII wieku, Olsztyn 1994; J. Ternes, Sejmik chełmski za Wazów 1587–1668, Lublin 2004.
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zaliczyć: obstrukcję obrad sejmu, spadek autorytetu tronu i  efektywności 
władzy wykonawczej oraz nasilającą się tendencję do fakcyjnych metod spra-
wowania władzy8. W opracowaniach traktujących o funkcjonowaniu i dzia-
łalności sejmików zagadnienia wewnętrzne dzielono na:

– skarb i wojsko;
– ład i bezpieczeństwo na szczeblu ogólnopaństwowym;
–  funkcjonowanie głównych instytucji Rzeczypospolitej: sejmu, senatu, 

urzędów ministerialnych, oraz Trybunału Koronnego i  Trybunału 
Skarbowego; postawy szlachty względem osoby i urzędu królewskiego 
(władzy królewskiej). 

Celowo w tym miejscu będę pomijał kwestie lokalne, skupiając się na sto-
sunku sejmiku do głównych instytucji Rzeczypospolitej oraz urzędów cen-
tralnych. W  artykule nie przedstawiam szerzej postulatów i  żądań innych 
sejmików z Korony, ponieważ literatura dotycząca sejmików mazowieckich 
jest bardzo skąpa i konieczne jest w pierwszej kolejności szczegółowe omó-
wienie ich działalności, a dopiero na dalszym etapie możliwe będą badania 
komparatystyczne. 

Artykuł ma układ rzeczowy, który obejmuje okres od wyboru Władysła-
wa IV na tron do sejmiku relacyjnego z 1647 roku po sejmie 1646 roku9. Na 
końcu znajduje się aneks zawierający wykaz znanych marszałków sejmiku 
warszawskiego z lat 1632–1647.

Tekst powstał głównie na podstawie laudów i  instrukcji sejmikowych 
warszawskich z Tek Pawińskiego, znajdujących się w Bibliotece Polskiej Aka-
demii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Warto podkreślić, 
że lauda sejmiku warszawskiego dla całego okresu Wazów zawierają liczne 
luki. Najpełniejsze są materiały dla czasów Władysława IV. Stąd nie byłoby 
możliwe opracowanie wskazanej problematyki za Zygmunta III czy Jana Ka-
zimierza. Zdajemy sobie sprawę, że lauda nie są jedynym materiałem źród-
łowym dla weryfikacji postaw sejmikowych. Niestety księgi grodzkie war-
szawskie z Archiwum Głównego Akt Dawnych (AGAD), które obejmują okres 
po 1640 roku, nie są udostępniane ze względu na fatalny stan zachowania. 
Niemożliwe jest także wykorzystanie korespondencji głównych osobistości 
ziemi warszawskiej, ponieważ nie zachowała się ona w AGAD – dotyczy to 
zarówno sejmikowych liderów, jak i senatorów. Do naszych czasów nie prze-
trwała większość archiwów nawet najznamienitszych rodów mazowieckich. 
Niezwykle trudne staje się więc odkrywanie mechanizmów powstawania 
sejmikowych decyzji, które umożliwiłoby wejrzenie w problematykę obiegu 
informacji i  komunikacji między społecznością lokalną a  instytucją sejmi-
ku10. W Rzeczypospolitej uwrażliwienie szlachty, mającej wiedzę z zakresu 

8 J. Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 
1992, s. 142–144.

9 Lauda do sejmu nadzwyczajnego 1647 roku nie zachowały się. 
10 J. Choińska-Mika, Między społeczeństwem szlacheckim a  władzą. Problemy komunikacji społeczności 

lokalnej – władza w epoce Jana Kazimierza, Warszawa 2002, s. 79.



14

Maciej Pieńkowski

prawa i historii, na sprawy publiczne pozwalało na przyjmowanie i przetwa-
rzanie informacji11. Owa samodzielność w sferze kształtowania i odbioru in-
formacji sprawiała, że nawet najbardziej wpływowi politycy (włącznie z kró-
lem) respektowali postanowienia sejmikowe. Cechujący szlachtę krytycyzm 
był skutkiem zakorzenienia w  świadomości przeciętnego szlachcica istnie-
nia hierarchii wiarygodności i zapotrzebowania na informację12.

Problematyczne jest odtworzenie sposobu formułowania instrukcji war-
szawskich. Nie noszą one podpisów obecnych na sejmiku osób. Z identyczną 
sytuacją spotykamy się w przypadku postanowień sejmiku generalnego ma-
zowieckiego. Nie dysponujemy również relacjami z przebiegu zjazdów war-
szawskich. Stąd nie jest możliwe ustalenie nazwisk tych obywateli, którzy 
regularnie brali udział w  sejmiku partykularnym oraz generalnym w  cza-
sach Władysława IV. Dotyczy to głównie przedstawicieli lokalnej szlachty 
urzędniczej oraz senatorów, w tym przypadku związanych z dworem. Osoby 
te miały większy od innych zasób informacji. Mogły w związku z tym wpły-
wać na postawy szlachty warszawskiej.

Sejmik ziemi warszawskiej nie ma bogatej literatury. Z opracowań doty-
kających problematyki ziemi warszawskiej za Władysława IV należy wska-
zać przede wszystkim na dorobek Jolanty Choińskiej-Miki13, Jana Dzięgielew-
skiego14 i Zbigniewa Chmiela15, w mniejszym stopniu Przemysława Gawrona16 
oraz Anny Filipczak-Kocur17. Cenne są artykuły oraz monografie traktujące 
o poszczególnych sejmach z lat 1633–1647, choć należy podkreślić, że odrębne-
go opracowania nie ma aż dla czterech z nich18.

11 J. Maciszewski, Mechanizmy kształtowania się opinii publicznej w Polsce doby kontrreformacji, w: Wiek 
XVII. Kontrreformacja – barok. Prace z historii kultury, red. J. Pelc, Wrocław 1970, s. 62. 

12 U. Augustyniak, Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III, Warszawa 1981, s. 85.
13 J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie...; taż, Walerian Petrykowski wobec oczekiwań swoich wyborców. 

Próba rekonesansu badawczego, w: Studia historyczno-prawne. Prace dedykowane profesorowi 
Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red.  
J. Dorobisz, W. Kaczorowski, Opole 2004, s. 51–61.

14 J. Dzięgielewski, Izba poselska...; tenże, Najznamienitsi na Mazowszu za Jagiellonów i Wazów, w: Studia 
z historii społecznej ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu, red. C. Kuklo, Białystok 2004, 
s. 167–181; tenże, Mazowszanie na urzędach centralnych w wieku XVI–XVII, w: Mazowsze na przełomie 
epok, red. M. Dygo, Pułtusk 2007, s. 92–108; tenże, Mazowszanie w życiu publicznym Rzeczypospolitej 
od rokoszu Zebrzydowskiego do abdykacji Jana Kazimierza, w: Mazowsze w  procesach integracyjnych 
i  dezintegracyjnych Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku. Studia i  szkice, red. J. Dzięgielewski, Warszawa 
2010, s. 79–104.

15 Z. Chmiel, Tematyka gospodarcza w  działalności sejmiku warszawskiego z  lat 1621–1653, w: Z  dziejów 
Warszawy. Przedsiębiorczość, red. K. Wagner, Z. Chmiel, Warszawa 2013, s. 53–87.

16 P. Gawron, Sejmiki koronne wobec problemu hiberny wojska kwarcianego w czasach Władysława IV Wazy 
(1632–1648), w: Po unii – sejmiki szlacheckie..., s. 125–154.

17 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648, Warszawa 2006, s. 162–220.
18 Z. Szczerbik, Sejm koronacyjny Władysława IV w  1633 roku, Kluczbork 2001; R. Kołodziej, Pierwszy sejm 

z 1637 roku, Toruń 2003; tenże, Uwagi o procedurze parlamentarnej na przykładzie sejmu z 1638 r., w: Czasy 
nowożytne. Studia poświęcone pamięci prof. Władysława Eugeniusza Czaplińskiego w  100. rocznicę urodzin,  
red. K. Matwijowski, Wrocław 2005, s. 83–87; A. Tomaszek, Sejm 1638 r. w  obronie szlacheckiej równości, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1987, nr 39, z. 2, s. 17–31; Z. Trawicka, Sejm z roku 1639, „Studia Historyczne”, 
1972, nr 15, z. 4, s. 551–598; P. Paradowski, W obliczu „nagłych potrzeb” Rzeczypospolitej: sejmy ekstraordynaryjne 
za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005. Na zbadanie oczekują sejmy zwyczajne: 1635, 1643, 1645 
i 1646 roku.
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Sejmik warszawski miał prawo do dwuosobowej reprezentacji posel-
skiej. W senacie jego przedstawicielem był drążkowy kasztelan warszawski. 
Wśród posłów na sejmy z  okresu panowania Władysława IV znajdujemy 
szlachtę zamożną lub średnio zamożną, pełniącą zazwyczaj ziemskie urzędy 
niesenatorskie. Wśród reprezentacji poselskiej udało się ustalić dwadzieścia 
nazwisk19. Z nich należy wyróżnić osoby, które pełniły funkcję posła z ziemi 
warszawskiej co najmniej dwa razy i w związku z tym cieszyły się większym 
zaufaniem. Byli to: Walerian Petrykowski (pięć razy), Jan Grzybowski (trzy 
razy), Teofil Grzybowski (dwa razy), Jan Krosnowski (dwa razy), Wojciech 
Mokronowski (dwa razy) i Marcin Zaremba (dwa razy).

Postacią najlepiej rozpoznawalną spośród posłów ziemi warszawskiej był 
niewątpliwie Petrykowski. Karierę zawdzięczał w niemałym stopniu swoje-
mu bratu, archidiakonowi pułtuskiemu Pawłowi, który związał się z bisku-
pami płockimi Stanisławem Łubieńskim, a następnie królewiczem Karolem 
Ferdynandem20. Dzięki temu wzrósł prestiż rodu oraz polepszył się jego sta-
tus materialny. Petrykowscy posiadali dobra w  trzech ziemiach wojewódz-
twa mazowieckiego: zakroczymskiej, różańskiej i  warszawskiej. Walerian 
Petrykowski słynął z ostrych wystąpień przeciw innowiercom oraz opozy-
cji21. Mandat poselski w  interesującym nas okresie dzierżył w  latach: 1635, 
1639, 1641, 1645 i 1647. Dwukrotnie pełnił wtedy funkcję marszałka sejmiku 
warszawskiego, był także wybierany na poborcę podatkowego. Jego rosną-
ca popularność została dostrzeżona przez dwór. W  1645 roku Petrykowski 
otrzymał od razu nominację na podkomorstwo różańskie, mimo że wcześ-
niej nie sprawował żadnego urzędu22. 

Inną rodziną, która cieszyła się uznaniem w  ziemi warszawskiej, byli 
Grzybowscy. Jan Grzybowski był dworzaninem Zygmunta III. Jego ojciec Ste-
fan w 1633 roku scedował na niego za zgodą Władysława IV starostwo war-
szawskie23. Stefan Grzybowski posiadał na Mazowszu rozległe dobra, zaś 
w  Warszawie dwór oraz kamienicę na Krakowskim Przedmieściu. W  1633 
roku otrzymał kasztelanię lubelską. Brał aktywny udział w  sejmach. Syn 
nie dorównał mu talentem politycznym, choć posłował na sejmy w  latach 
1638, 1641 i 1642. Pod koniec życia Władysława IV wstąpił jednak do służby 
wojskowej. W okresie bezkrólewia nosił już tytuł rotmistrza husarskiego24. 
Niemałą rolę w ziemi warszawskiej odgrywał także Teofil Grzybowski. Ka-
rierę rozpoczął podobnie jak Jan na dworze Zygmunta III. W 1607 roku był 
sekretarzem królewskim, w 1615 roku został sędzią ziemskim warszawskim. 
Pozostał na tym urzędzie do 1635 roku, kiedy przeniesiono go na podkomor-

19 Pełen wykaz posłów dla ziemi warszawskiej w tym okresie, zob. J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie..., 
s. 166–170.

20 Taż, Walerian Petrykowski ..., s. 57.
21 P. Paradowski, W obliczu nagłych potrzeb..., s. 138.
22 J. Dzięgielewski, Petrykowski Walerian, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 25, Wrocław 1980, 

s. 710.
23 A. Przyboś, Grzybowski Stefan Dobrogost, PSB, t. 9, 1960–1961, s. 112.
24 Tamże. 
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stwo czerskie25. Posłując na sejmy za Władysława IV (1635, 1638), był już czło-
wiekiem bardzo doświadczonym. 

Wojciech Mokronowski posłował w interesującym nas okresie dwukrot-
nie, na sejm nadzwyczajny 1635 roku i zwyczajny 1637 roku26. Karierę, którą 
zawdzięczał swojemu ojcu Andrzejowi, sekretarzowi królewskiemu, roz-
poczynał na dworze Zygmunta III. W czasie pełnienia mandatu poselskiego 
pełnił funkcję dworzanina. W kolejnych latach piął się po szczeblach urzęd-
niczych, w  1659 roku objął kasztelanię rawską. Mokronowski z  wojewódz-
twem rawskim był silnie związany, posiadał tam znaczną część majątku. Był 
skoligacony ze znaną w tej części Mazowsza rodziną Załuskich, której przed-
stawiciele piastowali urząd wojewody i kasztelana rawskiego27. 

Niewiele możemy natomiast powiedzieć o Janie Krasnowskim i Marcinie 
Zarembie. Pierwszy pochodził z bardzo licznej rodziny mazowieckiej, która 
posiadała dobra rozsiane po całym Mazowszu. Od 1638 roku był skarbnikiem 
warszawskim28, co wskazuje na duże zaufanie lokalnej szlachty. Drugi w inte-
resującym nas okresie trzymał niegrodowe starostwo grabowieckie29. Oby-
dwaj zamykają krótką listę najbardziej aktywnych posłów warszawskich. 
Warto podkreślić, że z wyjątkiem Mokronowskiego żaden z wymienionych 
nie zrobił za Władysława IV i jego następcy kariery senatorskiej. Z tego wy-
nika, iż sama aktywność sejmikowo-sejmowa zazwyczaj nie przekładała się 
w przypadku sejmiku warszawskiego na bezpośredni awans do elity koron-
nej, i to pomimo faktu, że wymienieni zaliczali się do grona regalistów30. Na 
krzesło senatorskie mogli liczyć jedynie mający rodzinne tradycje zasiada-
nia w tym gronie lub, jak w przypadku Mokronowskiego, koligacje z rodem 
senatorskim31.

Pisząc o ówczesnej ziemi warszawskiej, nie sposób nie wspomnieć o Praż-
mowskich. Jan Prażmowski, dworzanin królewski, rozpoczął karierę sej-
mową w  1621 roku32, później posłował jeszcze kilkakrotnie, m.in. podpisał 
elekcję Władysława IV i  posłował na sejm koronacyjny w  1633 roku. Jego 
brat Andrzej Prażmowski, pełniący w ziemi warszawskiej urząd skarbnika 
warszawskiego, a od 1638 roku sędziego ziemskiego, również był obecny na 
sejmie elekcyjnym drugiego Wazy. Kolejny z Prażmowskich, także Andrzej, 
od 1617 roku do 1636 roku był kasztelanem warszawskim i stworzył podstawy 
dla późniejszej potęgi swojego rodu33. Czterej jego synowie: Mikołaj, Samu-
el, Wojciech i Franciszek, odegrali ważką rolę w życiu publicznym Rzeczy-
pospolitej w  czasach Jana Kazimierza i  Michała Korybuta. Pierwszy z  nich 

25 Herbarz szlachty polskiej, oprac. S. Uruski, t. 5, Warszawa 1908, s. 41.
26 J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie..., s. 166.
27 A. Przyboś, Mokronowski Wojciech, PSB, t. 21, 1976, s. 598.
28 Herbarz szlachty polskiej..., t. 8, 1911, s. 80.
29 J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie..., s. 166.
30 J. Dzięgielewski, Izba poselska..., s. 108. Tego zaszczytu nie dostąpił nawet Petrykowski, posłujący 

łącznie 24 razy.
31 Jego drugą żoną była Barbara Załuska, córka Wawrzyńca Załuskiego, kasztelana gostyńskiego.
32 J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie..., s. 160.
33 Herbarz polski, oprac. K. Nieściecki, t. 7, Lipsk 1841, s. 492.
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osiągnął najwyższy urząd senatorski – arcybiskupa gnieźnieńskiego34. Praż-
mowscy zaliczali się do najbardziej regalistycznych rodów na Mazowszu, 
karierę niemal całkowicie zawdzięczali służbie Wazom.

Z rodzin o metryce senatorskiej trzeba wspomnieć o Krasińskich, Opackich 
oraz Warszyckich. Jan Kazimierz Krasiński, syn Stanisława Krasińskiego, 
wojewody płockiego, rozpoczynał karierę na dworze Zygmunta III. W  1637 
roku otrzymał kasztelanię ciechanowską, a następnie w latach 1637–1648 peł-
nił urząd kasztelana warszawskiego. Za swoją konsekwentnie regalistyczną 
postawę był nagradzany licznymi starostwami mazowieckimi35. Zygmunt 
Opacki również był dworzaninem pierwszego z  Wazów. Około 1620 roku 
pobudował pałac w  podwarszawskich Falentach. Należał do zaufanych Zyg-
munta III i Władysława IV. Posłował na sejm nadzwyczajny w 1635 roku. Peł-
nił urząd podkomorzego warszawskiego, a następnie wojewody dorpackiego 
(tytularnie, po utracie części Inflant w 1622 roku). Był spokrewniony ze znaną 
w Wielkopolsce rodziną Ostrorogów, której przedstawiciele obejmowali kasz-
telanie36. Stanisław Warszycki, syn Andrzeja Warszyckiego, podkomorzego 
sieradzkiego, nie wywodził się bezpośrednio z Mazowsza, lecz z województwa 
łęczyckiego37. Niemniej Warszyccy mieli silne związki z Mazowszem, o czym 
świadczy fakt, że stryj Stanisława, również Stanisław, pełnił urząd kasztela-
na warszawskiego w latach 1606–1609, był starostą warszawskim i czerskim, 
a później pełnił urząd podskarbiego wielkiego koronnego (1610–1616)38. Łączyło 
ich pokrewieństwo z biskupem płockim Stanisłwem Łubieńskim, dzięki które-
mu młody Stanisław w 1630 roku uzyskał województwo mazowieckie, dzierżąc 
je do roku 1651. W 1632 roku ożenił się z Heleną z Wiśniowieckich, córką Kon-
stantego Wiśniowieckiego, wojewody ruskiego, dzięki czemu wszedł w  koli-
gacje z jednym z najpotężniejszych rodów Rzeczypospolitej. Swoje obowiązki 
senatorskie wypełniał niezbyt sumiennie, niemniej miał wpływ na generał 
mazowiecki oraz sejmik warszawski39.

Wszystkie wymienione rody senatorskie miały wspólną cechę. W czasach 
Władysława IV nie odgrywały samodzielnej roli politycznej w  skali kraju, 
lecz jedynie Mazowsza lub jego pojedynczych ziem40. Nie miały także, z wy-
jątkiem Warszyckich, koligacji z bardziej znaczącymi domami magnackimi. 
I, co nie mniej istotne, zaliczały się do grona regalistycznych.

Analizę postaw sejmiku warszawskiego należy rozpocząć od kwestii 
skarbowo-wojskowych, gdyż pojawiały się one w  laudach najczęściej. Licz-
ne wojny, jakie toczyła Rzeczpospolita w  latach 1632–1635, nieprzerwane 

34 J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie..., s. 83–84.
35 A. Przyboś, Krasiński Jan Kazimierz, PSB, t. 15, 1970, s. 179; J. Dzięgielewski, Najznamienitsi na 

Mazowszu..., s. 175–178.
36 A. Keckowa, Opacki Zygmunt, PSB, t. 24, 1979, s. 70. Opacki napisał pamiętnik, zob. Z Piaseczna w świat: 

diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606–1651, oprac. Z. Pietrzyk, Kraków 2001.
37 Herbarz szlachty polskiej..., t. 9, 1912, s. 238–239.
38 Herbarz polski..., t. 9, Lipsk 1842, s. 239; J. Dzięgielewski, Mazowszanie na urzędach centralnych..., s. 96.
39 J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie..., s. 55, 122, 124.
40 J. Dzięgielewski, Izba poselska...., s. 80.
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najazdy tatarskie, wymuszały na społeczeństwie szlacheckim konieczność 
uchwalania podatków i  suplementów, które zwyczajowo uzupełniały kom-
put wojenny, poza wojskiem kwarcianym. 

W  czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta III dopiero sejm koronacyj-
ny podjął zasadnicze decyzje w  sprawie podatków na wojnę z  Moskwą41. 
W  przedsejmowym laudum warszawskim szlachta dawała swoim posłom 
pełną moc stanowienia w  tej kwestii, gdyż nieprzyjaciel „prędkie incursie, 
ale też obsidie fortelne czyni”42. Jednocześnie szlachta zlecała posłom, aby 
zapytali podskarbiego wielkiego koronnego Jana Mikołaja Daniłowicza, z ja-
kich powodów podatki uchwalone na ostatnim sejmie z okresu regnum (1632 
roku) wolno napływają do skarbu. Posłowie mieli się także upomnieć o rzetel-
ne wpłacanie kwarty przez dzierżawców dóbr królewskich oraz subsydium 
od duchowieństwa. Kolejny znany sejmik warszawski zebrał się w 1633 roku. 
Był to zjazd partykularny zwołany uniwersałem królewskim z powodu woj-
ny moskiewskiej43. Sejm koronacyjny uchwalił w ziemiach i województwach 
dwa podymne oraz czopowe44. Szlachta warszawska zamieniła te zobowiąza-
nia na cztery pobory w dwóch ratach oraz czopowe. Zwracała jednak uwagę, 
że nadrzędne decyzje fiskalne podejmie generał mazowiecki, który stanow-
czo powinien się upomnieć o koekwację podatków w Koronie. Sejmik zlecał 
szybkie wybranie podatków i przekazanie ich do skarbu koronnego. Z pew-
nością wpływ na decyzję sejmiku o  natychmiastowym wybraniu poborów 
miał biskup płocki Stanisław Łubieński, który jeszcze w grudniu skierował 
do sejmiku warszawskiego list. Jak się wydaje, naciskał on także w tej spra-
wie na wojewodę mazowieckiego Warszyckiego, cieszącego się uznaniem 
lokalnych liderów45. 

Przed sejmem nadzwyczajnym 1634 roku szlachta warszawska prosiła 
o  jak najszybsze zakończenie działań wojennych na wschodzie, zwracała 
uwagę na zmagania hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpol-
skiego z wojskiem Abazy paszy na Podolu. Podnosiła również kwestię zbliża-
jącego się wygaśnięcia rozejmu polsko-szwedzkiego46. W związku z powyż-
szym pozwalała w razie wojny z północnym sąsiadem na pospolite ruszenie. 
Prosiła o dokładne kwartalne popisy wojska koronnego oraz wyeliminowa-
nie nadużyć skarbowych ze strony oficerów, którzy podają rozliczenia jed-
nostek niezgodne ze stanem faktycznym. W  kwestii podatków obligowano 
posłów do wywarcia nacisków na Litwę oraz duchowieństwo, aby wsparli 
Koronę dodatkowymi funduszami. Szlachta domagała się pogłównego od Ży-
dów, Tatarów i Ormian. Z innych spraw poruszono problem warszawskiego 
szpitala wojskowego, prosząc o znalezienie w skarbie publicznym dodatko-

41 Więcej na ten temat, zob. Z. Szczerbik, Sejm koronacyjny Władysława IV…, s. 88.
42 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa [b. d.] XII 1632, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 45.
43 Tamże, [b. d. – prawdopodobnie 16 XII] 1633, k. 47.
44 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej..., s. 165.
45 S. Łubieński do sejmiku ziemi warszawskiej, Pecyn, Biblioteka Książat Czartoryskich w Krakowie, rkps 

128, s. 847–850.
46 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 26 VI 1634, B.PAU–PAN Kr., rkps 8348, k. 48–50;
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wych środków na jego utrzymanie. Ze względu na działania zbrojne, jakie 
wówczas prowadziła Rzeczpospolita, postulat ten był ważny. Sejmik zezwolił 
ponadto na kolejne wybranie w ziemi czopowego. Warto odnotować, że sejm 
przychylił się do prośby szlachty warszawskiej i pozwolił na przeprowadze-
nie koekwacji, a także na przekazanie do skarbu powiatowego 20 tysięcy zł 
z tytułu retent Prokopa Oborskiego, z przeznaczeniem na szpital wojskowy47. 
Duża część izby poselskiej zgodziła się również na dodatkowe podatki48, ale 
z braku laudum posejmowego trudno jednoznacznie zweryfikować postawę 
szlachty warszawskiej.

Sejm zwyczajny 1635 roku przebiegał w  atmosferze zbliżającej się kon-
frontacji ze Szwecją. Sejmik warszawski ponownie bez sprzeciwu zaakcep-
tował postanowienia sejmowe. Ze zrozumieniem przyjął potrzebę ewentual-
nego powołania pospolitego ruszenia oraz wybrania kolejnych podatków49. 
Szlachta warszawska zamieniła jednak deklarację swoich posłów z  dwóch 
podymnych50 na jeden pobór oraz czopowe. W większości ziem i województw 
Korony deklarowano jednak podymne. Stąd ziemia warszawska wraz z czer-
ską oraz województwami kijowskim i łęczyckim stanowiła wyjątek51. 

Dla kolejnych trzech lat lauda warszawskie nie zachowały się, jednak dzię-
ki uchwałom sejmowym zawartym w zbiorze Volumina Legum wiemy, iż na 
sejmie nadzwyczajnym 1635 roku posłowie warszawscy zadeklarowali dwa 
podymne, które miały zostać wybrane, a następnie wysłane z Warszawy na 
komisję wojskową do Lwowa. Sejmik relacyjny miał się wypowiedzieć w tej 
sprawie 17 stycznia52. Niewiele możemy powiedzieć na temat stanowiska sej-
miku w 1637 roku, który działał przed dwoma sejmami: zwyczajnym w kwiet-
niu, który zakończył się bez uchwał, oraz nadzwyczajnym w czerwcu53. Sejm 
ekstraordynaryjny wyraził aprobatę dla powiększonego przez króla i  het-
mana wojska kwarcianego w  obliczu niebezpieczeństwa tatarskiego54. Zgo-
dził się także na uchwalenie drugiej kwarty na potrzeby artylerii koronnej, 
co było zgodne z wcześniejszymi żądaniami sejmiku warszawskiego w kwe-
stii zwiększenia obciążeń dla dzierżawców dóbr domeny55. Z kolei na sejmie 
1638 roku przedstawiciele ziemi warszawskiej obiecali dwa podymne oraz 
czopowe. Z  pewnością posłowie poparli postanowioną na tym sejmie koe-
kwację podatków56. 

Sejmik warszawski przed zerwanym sejmem zwyczajnym 1639 roku apro-
bował nowe podatki, pod warunkiem ich zgodnego uchwalenia na sejmie57. 

47 VL, t. 3, s. 385, 399.
48 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej..., s. 171.
49 Laudum sejmiku z. warszawskiej, Warszawa 4 IV 1635, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 53.
50 VL, t. 3, s. 427.
51 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej..., s. 174.
52 VL, t. 3, s. 431–432.
53 W. Konopczyński, Choronologia sejmów polskich, Kraków 1948, s. 150.
54 VL, t. 3, s. 433.
55 Tamże, s. 436.
56 Tamże, s. 449, 464. 
57 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 25 VIII 1639, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 54–55.
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Zwracał przy tym uwagę na potrzebę znalezienia dodatkowych źródeł do-
chodów państwa, upatrując ich w  cłach morskich. Sejm 1638 roku powołał 
bowiem do tego zadania specjalną komisję senatorsko-poselską, która miała 
„sposób egzekwowania i wybierania cła tego w portach Rzeczypospolitej na-
mawiać”, z zastrzeżeniem nienaruszalności przywilejów pruskich58. Wobec 
tego postulat ceł był trudny do zrealizowania. Żądania sejmiku warszaw-
skiego w tej sprawie dobrze jednak świadczą o świadomości lokalnej szlach-
ty. Wychodziły one również naprzeciw oczekiwaniom króla, któremu zale-
żało na większej niezależności podatkowej od uchwał sejmowych. 

Sejm 1640 roku, wobec spodziewanego ataku ordy krymskiej, uchwalił 
podatki na wojsko ukrainne59. Posłowie warszawscy zobowiązali się do wy-
brania w swojej ziemi dwóch podymnych60. Podobnie jednak jak w 1635 roku, 
sejmik posejmowy zmienił deklarację podatkową na cztery pobory61. Zaległe 
w ziemi warszawskiej podatki miały zostać wybrane w lipcu i do 18 sierpnia 
wysłane do Lwowa. Retentorom sejmik groził pozwami przed sąd grodzki. 
Szlachta, „chcąc na dalsze, które z różnych stron na Rzeczpospolitą nastąpić 
mogą, strzeż Boże niebezpieczeństwa bydź gotowemi”, uchwaliła czopowe na 
dwa lata. Należy podkreślić, że sejmik zabezpieczał się w  ten sposób przed 
nadzwyczajną potrzebą wypłacenia pieniędzy do skarbu, na przykład z po-
wodu zawiązania konfederacji wojska. Pragmatyczne podejście szlachty 
warszawskiej do kwestii podatkowych wyróżniało się na tle pozostałych sej-
mików koronnych62.

W  1641 roku zebrał się sejm zwyczajny. Choć podjął on uchwały, to cał-
kowicie zmarginalizował zagadnienia skarbowe. Posłowie zaniechali obli-
czenia zaległości poszczególnych województw, nie ustalając nowych podat-
ków63. W związku z tym sejm nadzwyczajny 1642 roku musiał się zająć ros-
nącymi długami wojska koronnego, a także Władysława IV, które opiewały 
na ogromną sumę 4,5 miliona zł64.

Przedsejmowy sejmik warszawski w  pierwszej kolejności upominał się 
o koekwację podatków65. W dalszej części szlachta zwracała uwagę na „nie-
śmiertelne w  tej Rzeczypospolitej meritis ku krwawym cnego rycerstwa 
zasługi”. Zezwalała na nowe podatki, pod warunkiem ich zgodnego uchwa-
lenia wraz z innymi ziemiami oraz województwami. Sejm nie zawiódł pokła-
danych w nim nadziei. Stany sejmujące powołały ponownie do Lwowa komi-
sję do zapłaty wojsku oraz wyraziły zgodę na pospolite ruszenie66. Posłowie 
warszawscy jak zwykle zobowiązali się do wypłacenia ze swojej ziemi dwóch 

58 W. Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Wrocław 1976, s. 255–256; por. A. Tomaszek, Sejm 1638 r..., s. 30.
59 VL, t. 3, s. 467.
60 Tamże.
61 Laudum sejmiku z. warszawskiej, Warszawa 13 VI 1640, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 56–58.
62 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej..., s. 205.
63 Tamże, s. 207.
64 Tamże; P. Paradowski, W obliczu nagłych potrzeb..., s. 87.
65 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 7 I 1642, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 60–61.
66 VL, t. 4, s. 25–26.
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podymnych67. Nie dziwi, że sejmik relacyjny konsekwentnie uchwalił cztery 
pobory, a  także czopowe68. W  roku następnym szlachta koronna z  niezro-
zumieniem przyjęła informację zawartą w  legacji królewskiej o  postępują-
cych długach wojska. Sejmiki koronne coraz bardziej nieufnie podchodziły 
do wpłat podatkowych bezpośrednio do skarbu69. Tendencja ta na razie nie 
była obserwowana w  ziemi warszawskiej. Sejmik relacyjny bez zastrzeżeń 
kazał wypłacić szafarzowi czopowe na poczet wojska ukrainnego w  wyso-
kości równej dwóm podymnym, czyli 10 482 zł70. W kwestii długów królew-
skich sejmik stwierdził: „a, że na wypłacenie Jego Królewskiej Mości sum-
ma czworgu podymnemu koresspondująca na sejmie przeszłym pozwolona 
w  skarbie naszym nie znajduje się dla tego pobór jeden łanowy tak z  dóbr 
Jego Królewskiej Mości, jako duchownych i świeckich, miast i miasteczek […] 
uchwalamy”. Szlachta zastrzegała jednak, że szafarze mają otrzymać od kró-
la stosowne kwity, a następnie przedstawić je na sejmiku. 

Lata 1645–1646 upłynęły pod znakiem przygotowań Władysława IV do 
wojny z Turcją71. Król planował zakrojoną na szeroką skalę ofensywę prze-
ciwko Wysokiej Porcie i Tatarom krymskim. Ze swoimi zamierzeniami krył 
się jednak przed opinią szlachecką72. Stąd legacja na sejm zwyczajny 1645 
roku zawierała jedynie prośby o kolejne podatki oraz ostrzeżenie przed moż-
liwym niebezpieczeństwem. Przedsejmowy sejmik warszawski poświęcił 
sprawom skarbowo-wojskowym mniej miejsca niż w  latach poprzednich73. 
Szlachta zlecała posłom pytać podskarbiego Daniłłowicza i hetmana Koniec-
polskiego o zaległości w żołdzie, wyrażała z tego powodu zdziwienie i niepo-
kój, gdyż „zapłata wojsku ukrainnemu już była na przeszłym sejmie obmyśla-
na”. Jednocześnie jednak posłowie mieli podziękować wojsku za „niepozwo-
lenie nieprzyjacielowi przestąpienia granic koronnych”. Szlachta wówczas 
po raz pierwszy ustosunkowała się do hiberny, czyli opatrzenia wojska ko-
ronnego w okresie zimowym74. Sejmik kazał posłom podnieść ten problem na 
sejmie i prosić, aby „żołnierz zawsze zostawał na pewnych leżach bliższych 
granic”. Krytykowano więc rozdzielanie leży w  centralnie położonych wo-
jewództwach Korony, gdyż zdaniem szlachty osłabiało to potencjał obronny 
państwa. Na podatki sejmik pozwalał tylko za wspólną zgodą stanów sejmu-
jących. Sejm nie podjął uchwał podatkowych, ponieważ został zerwany.

Władysław IV, inaczej niż w  poprzednich latach, nie zdecydował się na 
zwołanie sejmu ekstraordynaryjnego. Król przez kolejne miesiące prowa-

67 Tamże, s. 24.
68 Laudum sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 14 III 1642, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 62–65.
69 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej..., s. 208.
70 Laudum sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 18 V 1643, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 66–69.
71 W. Czermak, Plany wojny tureckiej Władysława IV, Oświęcim 2015 (wydanie 2); W. Czapliński, Władysław IV..., 

s. 357–381.
72 Tamże.
73 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 5 I 1645, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 70–75.
74 Myli się P. Gawron, Sejmiki koronne wobec problemu hiberny..., s. 151, twierdząc, że sejmik warszawski 

podjął problem hiberny w roku 1639 i 1641. Prawidłowy rok 1645 podaje natomiast Z. Chmiel, Tematyka 
gospodarcza w działalności sejmiku..., s. 70.
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dził akcję dyplomatyczną w Europie, sondując stosunek innych władców do 
ewentualnego rozpoczęcia wojny z Imperium Osmańskim. Energię kierował 
również na pozyskanie najbardziej wpływowych senatorów wewnątrz kra-
ju75. W połowie 1646 roku monarcha rozpoczął werbunek nowych jednostek, 
głównie autoramentu cudzoziemskiego, oraz rozbudowę gwardii królew-
skiej. Jego działania miały jednak charakter nielegalny, gdyż robił to bez 
zgody sejmu, a listy przypowiednie wychodzące z kancelarii miały jedynie 
pieczęć pokojową króla76. Powiększone siły zbrojne rychło zostały dostrze-
żone przez szlachtę oraz czołowych magnatów. Władysław IV, oficjalnie wy-
cofując się ze swoich przedsięwzięć, niemal natychmiast znalazł się pod silną 
presją opinii publicznej. Legacja na zimowy sejm 1646 roku próbowała uspra-
wiedliwić postępowanie władcy w oczach obywateli77. Przedstawione wyżej  
wydarzenia wystawiły szlachtę warszawską na próbę lojalności względem 
tronu. Szlachta zebrana na sejmiku przedsejmowym skarżyła się wprawdzie 
na nielegalne zaciągi, ale winę za ten stan rzeczy zrzuciła na senatorów78. Co 
więcej, szlachta pozwalała na suplementy w razie potwierdzonego zagroże-
nia, pod warunkiem jednak, „aby nie z ludu cudzoziemskiego, ale z naszego 
narodu zaciągano”. Kwestię używania przez króla pieczęci pokojowej dla 
listów przypowiednich sejmik pominął milczeniem. Podniósł jednak kil-
ka istotnych kwestii. Przede wszystkim szlachta upominała się o  rachun-
ki podskarbiego i  rozliczenie ich na sejmie. Ponownie pytała o  zaległości 
w  żołdzie, lecz tym razem nie tylko wojska koronnego, ale także Kozaków 
rejestrowych. Dopominano się również relacji na sejmie z działalności gene-
rała artylerii koronnej Pawła Grodzickiego w sprawie wydawania pieniędzy 
z drugiej kwarty. Powtórzono propozycję z poprzedniego sejmiku dotyczącą 
hiberny, uzupełniając ją o  potrzebę uzyskania dodatkowych pieniędzy na 
zaopatrzenie wojska od duchowieństwa i dzierżawców królewszczyzn. Zda-
niem Przemysława Gawrona szlachta warszawska, podobnie jak pozostałe 
ziemie mazowieckie, wyrażała zgodę na reformę hiberny tylko przy kon-
sensie wszystkich sejmików79. Trudno mi się z tym zgodzić, bowiem wymóg 
powszechnej zgody szlachta warszawska stawiała tylko przy podatkach na 
cele ogólnopaństwowe. Proponując nałożenie dodatkowych ciężarów na du-
chownych i tenutariuszy, sejmik warszawski forsował rozwiązania pozwala-
jące uniknąć mu dodatkowych świadczeń. 

Szlachta zaatakowała wojewodę krakowskiego Stanisława Lubomirskie-
go, sugerując, iż wbrew ustawodawstwu sejmowemu dzierżawi dobra do-
meny jako dziedziczne. Kwestia ta nabiera dodatkowego znaczenia, ponie-
waż Lubomirski był niekwestionowanym przywódcą małopolskiej opozycji 

75 W. Czapliński, Władysław IV..., s. 366–367.
76 Łamał w ten sposób nie tylko konstytucję sejmową z 1638 r. (VL, t. 4, s. 441), lecz także pacta conwenta 

oraz artykuły henrykowskie.
77 W. Czapliński, Władysław IV..., s. 374–375.
78 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa [b. d.] wrzesień 1646, B.PAU–PAN, rkps 8348,  

k. 76–81.
79 P. Gawron, Sejmiki koronne wobec problemu hiberny..., s. 151.
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i w znacznym stopniu przyczynił się do storpedowania na tamtejszych sejmi-
kach królewskich planów80. W sprawach podatków szlachta godziła się na nie 
pod warunkiem ich zgodnego postanowienia na sejmie. Ponadto uchwalała 
czopowe na dwa lata. Sejmik warszawski zakończył się więc pomyślnie dla 
dworu. W łagodnym tonie krytykował jawne łamanie prawa, ale nie uchylał 
się od podatków i nowych zaciągów w razie takiej potrzeby81. 

Jedyną sprawą, która poróżniła szlachtę z królem, była działalność gwar-
dii. Jej rozbudowa na potrzeby wojenne odbiła się niekorzystnie na miejsco-
wej ludności. Warto zaznaczyć, że przed okresem przygotowań do wojny tu-
reckiej gwardia z chorągwiami nadwornymi liczyła około 2000 koni i porcji, 
zaś w drugiej połowie 1646 roku około 3000 koni i porcji82. Były to więc siły 
dość znaczące. Sejmik skarżył się na piechotę i dragonię króla, że „na drogach 
do miasta przyjeżdżających gwałtem różne rzeczy biorą, broniących biją 
i despectum i do dóbr i domów szlacheckich i poddanych ich nachodzą i na-
jeżdżając wielkie angrie i krzywdy czynią”83. Szlachta prosiła Władysława IV 
o surowe kary dla niesposłusznych oficerów. 

Sejm 1646 roku przebiegał w  burzliwej atmosferze, wprost potępiając 
działania króla. Rozpuścił nowe zaciągi, zmniejszył liczebność gwardii do 
1200 koni i  porcji, a  w  kwestiach podatkowych odsyłał decyzje „do braci”, 
czyli na sejmiki relacyjne84. Pod wpływem izby posłowie ziemi warszawskiej 
postanowili nie wyłamywać się z tych decyzji, odkładając sprawy podatków 
do generału mazowieckiego85. Warto podkreślić, że postępowanie to odpo-
wiadało instrukcji sejmikowej, która pozwalała na podatki „zgodne”. Sejmik 
posejmowy uchwalił cztery pobory i  szos, pomijając inne sprawy86. Jak za-
znaczyłem na początku niniejszego artykułu, instrukcja i  laudum sejmiku 
warszawskiego z  1647 roku nie zachowały się. Możemy jedynie stwierdzić, 
że posłowie zadeklarowali w czasie obrad dwa podymne87. Wolno przypusz-
czać, że sejmik relacyjny zamienił tę deklarację na pobory.

Po przeanalizowaniu postaw sejmikowych względem obronności pań-
stwa, rodzaju i  wysokości podatków należy nieco miejsca poświęcić trybo-
wi wybierania świadczeń. W czasach Władysława IV za podatki w ziemiach 
i  województwach odpowiadał lokalny samorząd, złożony z  miejscowego 
aparatu urzędniczego. Sejmiki same wybierały szafarzy oraz poborców po-
datkowych, którzy cieszyli się zaufaniem. W ziemi warszawskiej poborców 
wybierano każdorazowo na sejmiku relacyjnym, wyznaczającym im zawsze 

80 J. Dzięgielewski, Izba poselska..., s. 122–123.
81 Por. Z. Chmiel, Tematyka gospodarcza w działalności sejmiku..., s. 63.
82 M. Nagielski, Gwardia przyboczna Władysława IV (1632–1648), „Studia i  Materiały do Historii 

Wojskowości”, 1984, t. 27, s. 141.
83 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa [b. d.] wrzesień 1646, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 85.
84 VL, t. 4, s. 43, 46–47; M. Nagielski, Opinia szlachecka o  gwardii królewskiej w  latach 1632–1669, 

„Kwartalnik Historyczny”, 1985, R. 92, z. 3, s. 558.
85 VL, t. 4, s. 50.
86 Laudum sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 2 I 1647, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 82–84.
87 VL, t. 4, s. 71.
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300 zł wynagrodzenia za pełnione obowiązki88. Szafarz pieniędzmi obracał, 
zaś skarbnik był odpowiedzialny razem z nim i poborcą za delaty, czyli de-
nuncjacje do Trybunału Skarbowego za uchylanie się mieszkańców od obo-
wiązków podatkowych.

W 1635 roku po raz pierwszy na sejmikach koronnych pojawiały się głosy, 
domagające się pominięcia w rozliczeniach z wojskiem skarbu centralnego. 
Żądano repartycji, czyli przekazania sejmikom kompetencji bezpośredniego 
przekazywania żołdu i  przydzielenia chorągwi do możliwości płatniczych 
poszczególnych ziem i województw. Postulat ten był precedensowy, a moty-
wowany przemarszem wojska po kampanii smoleńskiej przeciwko Moskwie, 
które czyniło spustoszenie w dobrach szlacheckich89. Żądanie sejmików zo-
stało zrealizowane tylko częściowo, bowiem większość pieniędzy trafiła do 
podskarbiego. Również ziemia warszawska niewielkie sumy pieniędzy prze-
kazała na podstawie asygnat bezpośrednio rotom koronnym90. Niemniej dla 
okresu po 1635 roku nie mamy informacji, aby sejmik warszawski domagał 
się repartycji. Konstytucje sejmowe nakazujące przekazywanie pieniędzy 
do skarbu lub niekiedy na komisję wojskowo-skarbową do Lwowa nie były 
kwestionowane. 

Odmiennie natomiast wyglądał stosunek szlachty do Trybunału. Najwyż-
szy sąd skarbowy w Koronie tracił z czasem zaufanie lokalnych samorządów. 
Liczba spraw retentorskich, pomimo częstego wyznaczania przez sejm sesji 
trybunalskich, negatywnie wpływała na efektywność tej instytucji. Sejm 
zwracał uwagę na ten problem już w  1642 roku, podkreślając, że „w  sądzie 
tych deputatów, którzy na tymże sejmie do sądzenia retentorum naznacze-
ni byli, siła się spraw odsądzić nie mogła”91. Warto zauważyć, że nie był to 
okres, w którym Rzeczpospolita prowadziłaby regularne wojny. Sejmik war-
szawski w  odpowiedzi domagał się, aby poborców podatkowych nie przed 
„skarbem tylko przed nami samymi na blisko przyszłym post executionem 
sejmiku rachować”, a  retentorów karać przed komisją sejmiku92. Postulat 
ten powtórzono w 1647 roku93. Należy sądzić, że wynikał on z obiektywnych 
czynników. Sejmik, dostrzegając niemoc Trybunału, chciał przyspieszyć 
tryb administracyjny karania retentorów. Sejm pozostawał jednak niewzru-
szony na te apele i  nie zdecydował się na ograniczenie właściwości Trybu-
nału, a ewentualne sprawy o retenta po wygaśnięciu sesji trybunalskiej (za-
zwyczaj trwała trzy tygodnie) wolał przekazać wojskowej komisji lwowskiej 
lub Trybunałowi Koronnemu94. Stanowisko to nie dziwi, bowiem Trybunał 
nie tylko rozliczał, ale przede wszystkim sądził. Za niewywiązywanie się 

88 Taka kwota figuruje we wszystkich znanych laudach relacyjnych.
89 VL, t. 4, s. 29.
90 Tamże, t. 3, s. 431–432. Miał to uczynić sejmik posejmowy zwoływany na 17 I 1636 roku.
91 Tamże, t. 4, s. 26.
92 Laudum sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 14 III 1642, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 63.
93 Tamże, 2 I 1647, k. 83.
94 L. Babiński, Trybunał Skarbowy Radomski (organizacja, postępowanie): na podstawie ksiąg trybunału 

z lat 1614–1658, Radom 2013, s. 22.
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z  podatków zarówno poborcom, jak i  płatnikom groziły surowe sankcje: 
banicja, kara śmierci, konfiskata majątku lub przeznaczenie nieruchomo-
ści na konsystencje wojsku95. Wszystkie sprawy o niewywiązanie się z obo-
wiązków płatniczych lub sprzeniewierzenie pieniędzy były rozpatrywane 
w  kategorii przestępstw przeciwko władzy państwowej96. Decydując się na 
przelanie tych uprawnień na samorząd, władza centralna pozbawiłaby się 
kontroli nad wybieraniem podatków. Mamy dowody źródłowe świadczące 
o niechęci króla i jego ministrów do rozwiązań osłabiających podskarbstwo 
i  Trybunał, zarówno w  Koronie, jak i  na Litwie97. Na tym gruncie powstał 
spór kompetencyjny pogłębiający się w kolejnych dziesięcioleciach. Powyż-
szy problem jest ważki z puntu widzenia badań nad kryzysem polsko-litew-
skiego państwa w drugiej połowie XVII wieku. W historiografii przyjęła się 
teza Adolfa Pawińskiego o tak zwanych „rządach sejmikowych”98. Powstała 
ona na podstawie zmniejszającej się roli sejmu na rzecz samorządu szlache-
ckiego99. Próby przejmowania ustawowych prerogatyw Trybunału świad-
czą o  postępującej decentralizacji administracji skarbowej. Zdaniem Anny 
Flipczak-Kocur sama decentralizacja nie była rozwiązaniem złym. Problem 
polegał jednak na tym, że w zdecydowanej większości ziem Korony lokalne 
struktury urzędnicze nie działały sprawnie, zaś szlachta nie była gotowa na 
nowe formy opodatkowania oraz gruntowną reformę skarbu100. Ziemia war-
szawska wyróżniała się na tym tle pozytywnie, lecz także ona nie przejawiała 
większych tendencji reformatorskich w odniesieniu do skarbu centralnego. 
Szlachta upatrywała polepszenia sytuacji skarbowej w  częściowym zwięk-
szeniu uprawnień samorządu. Słusznie więc podnosi Zbigniew Chmiel, że 
do tego procesu przyczyniło się także częste uchwalanie czopowego, które 
było „pierwszym krokiem do stworzenia skarbu lokalnego”101. W ziemi war-
szawskiej szlachta często decydowała się na ten podatek, dzięki czemu dyspo-
nowała relatywnie znacznymi sumami pieniędzy, które znajdowały się poza 
kontrolą centralnych organów skarbowych. W  przeciwieństwie jednak do 
niektórych sejmików górnych, sejmik warszawski nie kwestionował kompe-
tencji komisji lwowskiej i podskarbiego. W ziemi warszawskiej cały aparat 
skarbowy funkcjonował poprawnie, bowiem w  1643 roku sejm stwierdził, 
że z całej Korony tylko ziemia warszawska wraz z czerską nie mają w ogóle 
retent podatkowych (!)102. Dobrze to świadczyło także o warszawskim sądzie 
grodzkim, który z  mocy prawa egzekwował wyroki Trybunału. W  innych 
ziemiach występowały na tym polu liczne problemy, włącznie z pociąganiem 

95 VL, t. 4, s. 33.
96 L. Babiński, Trybunał Skarbowy..., s. 53.
97 M.A. Pieńkowski, Dyplomacja i wojna..., s. 116.
98 A. Pawiński, Rządy sejmikowe w Polsce 1572–1795: na tle stosunków województw kujawskich, Warszawa 

1888.
99 A. Lityński, Samorząd szlachecki w Polsce XVII–XVIII wiek, „Kwartalnik Historyczny”, 1992, r. 99, z. 4,  
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100 A. Filipczak-Kocur, Skarbowość Rzeczypospolitej..., s. 220.
101 Z. Chmiel, Tematyka gospodarcza w działalności sejmiku..., s. 63.
102 M.A. Pieńkowski, Dyplomacja i wojna..., s. 115–116.
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starostów do odpowiedzialności przed instygatorem sądu radomskiego za 
niewywiązywanie się z obowiązków103.

Przykład sejmiku warszawskiego zachęca do postawienia pytania, czy po-
czątku decentralizacji skarbowości należy szukać w czasach Władysława IV? 
Problem ten jest jednak złożony i wymaga pogłębionych studiów w szerszym 
kontekście – zarówno w odniesieniu do Mazowsza, jak również innych części 
Korony, w szczególności zaś sejmików ruskich, proszowickiego i średzkiego. 
W tym przypadku użyteczne będą rachunki z Archiwum Skarbu Koronne-
go w AGAD, które umożliwiają weryfikację wysokości wpłat oraz zaległości. 
Poważnym utrudnieniem jest natomiast brak akt Trybunału Skarbowego, 
które nie przetrwały ostatniej wojny.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, które pojawiało się podczas obrad 
sejmiku warszawskiego, był stosunek szlachty do najważniejszych insty-
tucji państwa: sejmu, króla, senatu, sejmików oraz Trybunału Koronnego, 
a w dalszej kolejności dwóch najwyższych urzędów ministerialnych w Koro-
nie, marszałkostwa oraz kanclerstwa.

Jak skonstatował Jan Dzięgielewski, w czasach Władysława IV „głównym 
celem, który miał przyświecać działalności poselskiej, stawało się strzeżenie 
wolności głosu, a  nie jak dawniej dążenie do zgody. W  tej sytuacji izba po-
selska z  instytucji władzy stawała się sceną aktualnego ujawniania układu 
sił politycznych”104. Na piętnaście sejmów za Władysława IV zerwano trzy, 
w 1637, 1639 i 1645 roku, a sejm 1641 roku nie podjął uchwał podatkowych105. 
Szlachta warszawska oficjalnie problem ten dostrzegła dość późno. W  in-
strukcji przed sejmem 1645 roku zobowiązała swoich posłów do poruszenia 
kwestii zgodnego dochodzenia przez stany sejmujące do wspólnych ustaleń. 
Sejmik proponował, aby w trakcie konkluzji i po niej zakazać posłom wno-
szenia protestacji106. W praktyce oznaczałoby to odebranie posłom możliwo-
ści blokowania prolongaty obrad. Zarówno w 1642, jak i 1647 roku posłowie 
województwa krakowskiego, poznańskiego i kaliskiego nie zezwalali na pro-
longatę, co groziło rozejściem się sejmu bez uchwał107. Pytaniem otwartym 
pozostaje, czy posłowie ziemi warszawskiej forsowali propozycje swojego 
sejmiku w  czasie obrad sejmowych? W  świetle obecnego stanu badań nie 
sposób na nie odpowiedzieć. Należy jednak podkreślić, że propozycja sejmi-
ku warszawskiego była godna rozważenia, choć z pewnością spotkałaby się 
z zarzutem ograniczania wolności głosu poselskiego. Zagadnienie to wyma-
ga pogłębionych studiów.

Kwestia funkcjonowania sejmików w  znanych laudach i  instrukcjach 
warszawskich pojawiła się raz. W  1646 roku szlachta wyraziła niepokój 
w związku z przebiegiem sejmików elekcyjnych, które wybierały osoby na 

103 L. Babiński, Trybunał Skarbowy..., s. 27.
104 J. Dzięgielewski, Izba poselska..., s. 144.
105 W. Konopczyński, Chronologia sejmów..., s. 149–152.
106 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 5 I 1645, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 70, 72.
107 P. Paradowski, W obliczu nagłych potrzeb..., s. 165–166.
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urzędy ziemskie. Szlachta warszawska grzmiała, „iż się to zagęściło, że am-
biciosi częstokroć electie urzędów ziemskich dla privat swoich rozrywają 
z wielkim omieszkaniem i ubliżeniem sprawiedliwości świętej”108. Obywate-
le ziemi warszawskiej dostrzegali więc niebezpieczny proceder rywalizacji 
magnatów o wpływy w poszczególnych ziemiach i województwach poprzez 
obsadzanie urzędów klientami. Trudno stwierdzić, na ile były to doświad-
czenia własne, a do jakiego stopnia obce109. Wydaje się, że sejmik ziemi war-
szawskiej obradował spokojnie, dla czasów Władysława IV nie odnajdujemy 
protestacji sejmikowych, które często były wyrazem sprzeciwu wobec prób 
narzucenia szlachcie rozwiązań siłą. Zarówno ziemia warszawska, jak i po-
zostałe ziemie województwa mazowieckiego były wówczas penetrowane 
przez dysponentów fakcji. W ziemi czerskiej wpływami cieszył się hetman 
Koniecpolski, w różańskiej Leszczyńscy, sochaczewskiej i nurskiej Lubomir-
scy, nie zdołali oni jednak przełamać hegemonii wpływów królewskich110. 
Dla naszych rozważań istotne jest, że sejmik warszawski dostrzegał zjawisko 
zrywania zjazdów szlacheckich, co jest tym ciekawsze, że zdaniem history-
ków w czasach Władysława IV niepodejmowanie uchwał przez sejmiki  było  
stosunkowo rzadkie111.

Jeśli chodzi o stosunek szlachty  warszawskiej do Trybunału Koronnego, 
zachowały się tylko dwie tego typu opinie. W 1645 roku sejmik zwracał uwa-
gę, że Trybunał „nad opisane prawa i konstytucje wdaje się w sprawy im nie 
należące i dekrety i poeny nie według prawa, ale pro arbitri suo skazują”112. 
Problem ten należy wiązać z  kierowaniem do Trybunału spraw dotyczą-
cych zaległości tenutariuszy z tytułu kwarty, zaś właściwymi organami do 
rozpatrywania tego rodzaju skarg był królewski sąd zadworny oraz Trybu-
nał Skarbowy. Szlachta warszawska powtórzyła omawiany punkt w  takim 
samym brzmieniu rok później113. Sejmik nie był odosobniony w  swych żą-
daniach, pojawiały się one także w innych rejonach Korony. Szlachta zasad-
niczo wychodziła z założenia, że Trybunał w Radomiu był sądem pierwszej 
i  ostatniej instancji we wszelkich sprawach skarbowych114. Warto jednak 
podkreślić, że to sejm dopuszczał możliwość przekazania sprawy retentor-
skiej do Lublina lub Piotrkowa115, ale szlachta uważała, że odbywa się to kosz-
tem postępowania cywilnego.

Interesujące jest, jakie stanowisko zajęła szlachta warszawska wobec urzę-
dów marszałkowskich. W czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta III sejmik 

108 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa [b. d.] wrzesień 1646, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 78.
109 Warto zauważyć, że w czasach Władysława IV coraz częściej zrywano sejmiki elekcyjne w województwie 

podlaskim, gdzie rywalizowali o wpływy biskup płocki Stanisław Łubieński, Radziwiłłowie i Kazanowscy, zob. 
K. Wiśniewski, Wpływ polityczny Stanisława Łubieńskiego, biskupa płockiego w latach 1627–1640, na szlachtę 
mazowiecką i podlaską. Próba rekonstrukcji zaplecza politycznego, „Rocznik Mazowiecki”, 2002, t. 14, s. 42.

110 J. Dzięgielewski, Izba poselska..., s. 108, 121–123.
111 Opinie badaczy na ten temat, zob. P. Paradowski, W obliczu nagłych potrzeb..., s. 52–53.
112 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 5 I 1645, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 71.
113 Tamże, [b. d.] wrzesień 1646, k. 78.
114 L. Babiński, Trybunał Skarbowy..., s. 50–51.
115 VL, t. 3, s. 447.
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warszawski stwierdził, że w okresie interregnum wygasa władza marszałka 
wielkiego. W związku z tym domagała się, aby całą jurysdykcję sądowniczą 
zarówno w ziemi, jak i samej Warszawie przekazać warszawskiemu sądowi 
kapturowemu116. Szlachta warszawska, doceniając „stolicę” Mazowsza jako 
miejsce rezydencji rodziny królewskiej, pragnęła wziąć na siebie obowiązek 
zapewnienia bezpieczeństwa w mieście i wszelkiego porządku117. Wysuwała 
również pretensje dotyczące władzy nad Zamkiem Królewskim, która miała 
się znaleźć ich zdaniem w rękach miejscowego starosty. Ówczesny marszałek 
Łukasz Opaliński nie przejął się zbytnio żądaniami szlachty warszawskiej, 
choć próbowała ona zawłaszczyć ustawowe prerogatywy jego urzędu. Pod 
wpływem postawy izby poselskiej  na elekcji Opaliński zgodził się jedynie, 
aby do sądów marszałkowskich ostatecznie weszli deputaci z  izby posel-
skiej118.

Po kontrowersjach dotyczących zakresu kompetencji marszałka wielkie-
go w bezkrólewiu, szlachta koronna nie podejmowała na ten temat dyskusji 
w  okresie regnum. Jedynym wyjątkiem była szlachta ziemi warszawskiej, 
która w  szczególny sposób doświadczała policyjno-sądowego zakresu wła-
dzy marszałka, dysponującego siłą zbrojną w postaci roty piechoty węgier-
skiej. W 1645 roku sejmik skarżył się, że marszałek ogranicza zakres kompe-
tencji ziemskich urzędów, starosty oraz sędziego, co prowadzi do upośledze-
nia działalności miejscowych sądów119. Kwestię tę szlachta podniosła również 
w  1646 roku120. Rozwiązania przyjęte dla funkcjonowania urzędu marszał-
kowskiego stanowiły o  autonomii sądów marszałkowskich w  odległości 
1 mili od miejsca przebywania króla121. W  promieniu nieco ponad 7 kilome-
trów, wyznaczającym zakres władzy marszałkowskiej, zamierało wszelkie 
inne sądownictwo spraw kryminalnych122. Należy jednak podkreślić, że 
urzędnicy marszałkowscy nie rozstrzygali spraw cywilnych, w  związku 
z czym nie ustawała całkiem praca sądu ziemskiego. Dla szlachty warszaw-
skiej kwestia działalności lokalnych sądów była niezmiernie istotna. Nie dzi-
wi wobec tego, że spory o zakres władzy marszałkowskiej pojawiły się także 
w okresie bezkrólewia po śmierci Władysława IV. Do znanych już postula-
tów sejmiku warszawskiego doszedł wówczas nowy – wydostanie gwardii 
królewskiej spod władzy marszałków wielkich Obojga Narodów na rzecz sta-
rosty warszawskiego123. Z pewnością geneza tego żądania sięgała co najmniej 
1646 roku, kiedy pojawiły się skargi na działalność gwardyjskich żołnierzy, 
a jurysdykcję nad nimi przekazano marszałkom. Do tego dochodziły osobi-

116 K. Wiśniewski, Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII–XVIII wieku (1632–1736), Warszawa 
2015, s. 48.

117 Tamże.
118 Tamże, s. 50.
119 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 5 I 1645, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 72v.
120 Tamże, [b. d.] wrzesień 1646, k. 78v.
121 K. Wiśniewski, Urząd marszałkowski..., s. 334.
122 Tamże, s. 335.
123 Tamże, s. 61.
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ste animozje między Łukaszem Opalińskim a starostą Janem Grzybowskim 
i  wojewodą mazowieckim Stanisławem Warszyckim. Zdaniem Krzysztofa 
Wiśniewskiego dopiero pod koniec XVII wieku szlachta warszawska zaak-
ceptowała kompetencje terytorialne urzędu marszałkowskiego124.

Na temat kancelarii koronnej szlachta warszawska wypowiadała się nie-
zmiernie rzadko. W 1632 roku na sejmiku przedkoronacyjnym oraz w 1645 
roku domagała się rozbudowy archiwum sądu ziemskiego i  urzędu grodz-
kiego, zauważając, że pełni ono ważną rolę nie tylko w codziennym funkcjo-
nowaniu urzędu, lecz również w czasie sejmów, ponieważ przechowuje się 
w nim księgi kancelarii koronnej125. Nie wiemy, czy postulat ten w kolejnych 
latach zrealizowano. Może natomiast pozornie dziwić, że szlachta warszaw-
ska pomijała inne kwestie związane z  działalnością pieczętarzy. Od kiedy 
kanclerzem wielkim koronnym został Jerzy Ossoliński (w 1643 roku), wielo-
krotnie był on krytykowany na sejmikach. Szlachta oskarżała go o naduży-
wanie władzy i  „złe doradzanie” królowi. Niektórzy widzieli nawet w  nim 
twórcę planów wojny tureckiej126. Sejmik warszawski nie podejmował jed-
nak żadnych działań wymierzonych w Ossolińskiego z kilku powodów: kan-
clerz miał znaczne wpływy w Warszawie; był osobą blisko związaną z kró-
lem; angażował miejscową szlachtę w prace swojego urzędu.

 Warto jeszcze odnieść się do kilku faktów, które obok deklaracji podatko-
wych definiowały stosunek lokalnej szlachty wobec króla i jego rodziny. Ze 
względu na bliskość rezydencji królewskiej kwestie bytowe aktualnie panu-
jącego pojawiały się na obradach sejmiku wielokrotnie.

Szlachta warszawska w każdej znanej instrukcji zobowiązywała posłów do 
wyrażenia królowi podziękowania za trud rządzenia127. Uczyniła tak również 
w 1646 roku, czyli w czasie największego napięcia wewnętrznego. Obywatele 
ziemi warszawskiej przychylnie wypowiadali się na temat próśb króla w spra-
wach prywatnych. I tak w 1632 roku szlachta uznała za konieczne znalezienie 
opraw dla królewiczów, synów Zygmunta III, choć problem ten kazała omówić 
z  innymi posłami na sejmie128. W  1639 roku sejmik wstawiał się za przyzna-
niem córce Zygmunta III Annie Katarzynie Konstancji niektórych tenut, po 
tym jak je straciła decyzją sejmu w 1638 roku129. Szlachta prosiła także o „od-
ratowanie dygnitatis” przebywającego w niewoli francuskiej królewicza Jana 
Kazimierza130. Ponaglano o przekazanie koadiutorii płockiej Karolowi Ferdy-
nandowi. Posłowie mieli przedstawić na sejmie powyższe problemy jako „vo-

124 Tamże, s. 335.
125 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa [b. d.] XII 1632, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 45v; tamże, 

5 I 1645, k. 72v; por. Z. Chmiel, Tematyka gospodarcza w działalności sejmiku..., s. 78.
126 W. Kłaczewski, Jerzy Ossoliński. Wielki kanclerz Rzeczypospolitej, Lublin 2011, s. 279–290.
127 Szerzej problem ten omawia E. Opaliński, Postawa szlachty polskiej wobec osoby królewskiej jako 

instytucji w  latach 1587–1648. Próba postawienia problematyki, „Kwartalnik Historyczny”, 1980, r. 90, 
z. 4, s. 791–807.

128 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa [b. d.] XII 1632, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 45.
129 Z. Chmiel, Tematyka gospodarcza w działalności sejmiku..., s. 82.
130 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa [b. d.] XII 1632, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 45.
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tes Najjaśniejszego Domu Królewskiego”131. W  1645 roku sejmik warszawski 
bez zastrzeżeń pozwalał na opatrzenie królewicza Kazimierza Zygmunta te-
nutami znajdującymi się na Podlasiu, a nawet na Litwie i w Prusach. Upominał 
także inne ziemie i województwa w sprawie zapewnienia stosownej oprawy 
dla królewskiej małżonki Ludwiki Marii Gonzagi132. 

Nie wiemy natomiast, jakie stanowisko zajął sejmik warszawski w  kwe-
stii żądań króla w  1635 roku dotyczących przekazania mu Prus Książęcych 
lub In flant133 tytułem rekompensaty za zrzeczenie się pretensji do korony 
szwedzkiej. Niewykluczone, że sejmik warszawski dopuszczał taką możli-
wość, skoro nie protestował, a wręcz domagał się w innym okresie wydziele-
nia części Kurlandii lub Prus dla królewicza Jana Kazimierza134.

W  postawach szlachty warszawskiej charakterystyczne jest unikanie 
kwestii drażliwych dla dworu. Sejmik nie obarczał bowiem króla winą za 
przygotowania do wojny tureckiej, nie wspominał także o  głośnej wypra-
wie Hermana Botha z 1639 roku, który miał za zadanie napaść na szwedzką 
część Inflant w celu sprowokowania północnego sąsiada do wojny. Operacja 
ta zakończyła się spektakularną porażką, ale odbiła się echem na sejmikach, 
w  szczególności średzkim oraz proszowickim135. Szlachta warszawska nie 
upominała się także o zdawanie przez senatorów relacji z rad senatu w czasie 
sejmu, które były wyjątkowo nie na rękę królowi. Składanie relacji było jed-
nym z celów przyświecających dysponentom fakcji. Poddanie ocenie opinii 
szlacheckiej wypowiedzi uczestników rad senatu pozbawiałoby króla opar-
cia w  tej instytucji136. A  należy podkreślić, że stanowiła ona dla monarchy 
„wygodną formę sprawowania władzy”137. Pod presją reprezentantów sej-
mików „górnych” ostatecznie jednak zobowiązano senatorów do składania 
sprawozdań w odpowiedniej uchwale z 1641 roku138. Sejmik warszawski tylko 
raz podjął temat funkcjonowania senatu, pochwalając decyzję sejmu o  wy-
znaczeniu Piotra Żabickiego, kasztelana liwskiego, na senatora rezydenta139. 
Postawa ta świadczy o dwóch kwestiach: na obrady sejmiku warszawskiego 
opozycja nie miała realnego wpływu; funkcjonowanie senatu rozpatrywano 
oficjalnie tylko z regionalnego, prestiżowego punktu widzenia. 

Podsumowując, sejmik warszawski w czasach Władysława IV zajmował 
stanowisko zdecydowanie regalistyczne. Potwierdza się więc teza wyrażona 
przez Jolantę Choińską-Mikę, która uznała szlachtę warszawską za najbar-
dziej lojalną wobec władcy. Jednakże w  moim odczuciu w  działalności sej-
miku można nawet doszukiwać się znamion monarchizmu; świadczą o tym 

131 Tamże, 25 VIII 1639, k. 54v.
132 Tamże, 5 I 1645, k. 71.
133 M.A. Pieńkowski, Dyplomacja i wojna..., s. 123.
134 Z. Chmiel, Tematyka gospodarcza w działalności sejmiku..., s. 82.
135 W. Czapliński, Władysław IV..., s. 273–274.
136 J. Dzięgielewski, Izba poselska..., s. 56.
137 A. Korytko, Kilka uwag o radach senatu za Władysława IV Wazy, „Echa Przeszłości”, 2012, nr 13, s. 105.
138 VL, t. 4, s. 6.
139 Instrukcja sejmiku ziemi warszawskiej, Warszawa 7 I 1642, B.PAU–PAN, rkps 8348, k. 61.
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żądania dotyczące nadań dla królewiczów140. Z  powodu ograniczonej bazy 
źródłowej nie wiemy jednak, czy szlachta warszawska była gotowa na trwa-
łe wzmocnienie pozycji króla w  systemie prawno-ustrojowym. Nie można 
wykluczyć, że przy odpowiedniej kampanii ze strony czołowych przedsta-
wicieli dworu sejmik warszawski poparłby takie rozwiązania. Z pewnością 
na postawy miejscowej szlachty znaczny wpływ miały rody ściśle powiązane 
z osobą króla (Krasińscy, Grzybowscy czy Prażmowscy, wśród których byli 
monarchiści), aczkolwiek trudno jednoznacznie zweryfikować zakres ich 
oddziaływania.

W  działalności sejmiku, podobnie jak w  całej Koronie, czołowe miejsce 
zajmowały szeroko rozumiane problemy natury fiskalnej, które dominowa-
ły w laudach oraz instrukcjach. Szlachta warszawska pozytywnie odpowia-
dała na legacje królewskie w odniesieniu do potrzeb państwa, choć zwykle 
nie pozwalała posłom na plena potestas w kwestii podatków. Wiązało się to 
niewątpliwie z  dążeniem szlachty do równomiernego rozkładania świad-
czeń na wszystkie ziemie i województwa. Sejmik warszawski nigdy jednak 
nie uchylał się przed podatkami, w  odróżnieniu od niektórych ziem woje-
wództwa mazowieckiego (czerska, łomżyńska)141. Niekiedy, jak w przypadku 
ceł, wychodził nawet naprzeciw oczekiwaniom króla, dostrzegając potrzebę 
znalezienia nowych źródeł dochodów państwa. Zwykle też sejmik zamieniał 
deklarację posłów z podymnego na pobory. Przyczyn tego stanu rzeczy na-
leży upatrywać w  stosunkowo dużym zaludnieniu Mazowsza. Szlachta nie 
bagatelizowała także żadnych doniesień o zagrożeniach. W tym kontekście 
interesowała się opatrzeniem Smoleńska i Dyneburga, czyli z jej punktu wi-
dzenia obrzeżami państwa. Podejmowano także problem hiberny, w  ogóle 
natomiast nie dyskutowano nad stałym powiększaniem liczebności kwarcia-
nych w okresie pokoju. 

Sejmik warszawski ogromną rolę przywiązywał do funkcjonowania 
skarbu koronnego. Żywo interesował się problemem drugiej kwarty, co do 
pewnego stopnia należy wiązać z  wybudowaniem w  Warszawie z  rozkazu 
Władysława IV największego arsenału w  Rzeczypospolitej. Nierzadko też 
szlachta upominała się o  większe obciążenie dzierżawców królewszczyzn 
i duchowieństwa, przy jednoczesnym wdawaniu się w spór kompetencyjny 
z Trybunałem Skarbowym w sprawach retentorskich. 

Istotne, że szlachta dostrzegała niebezpieczeństwa w  funkcjonowaniu 
sejmu i sejmików, proponując wprowadzenie zakazu wnoszenia protestacji 
przez posłów. W perspektywie kryzysu sejmowego, jaki nastąpił już na po-
czątku lat pięćdziesiątych XVII wieku, postulat ten świadczy o pragmatycz-
nym podejściu obywateli ziemi warszawskiej do procedury sejmowania142. 

140 Stanowisko to było opozycyjne wobec postaw większości szlachty koronnej, zob. P. Paradowski, 
W obliczu nagłych potrzeb..., s. 89.

141 P. Paradowski, W obliczu nagłych potrzeb..., s. 55.
142 Postulat ten i  jemu podobne pojawiały się na sejmiku warszawskim częściej wraz z  nasilającym się 

kryzysem funkcjonowania sejmu w  latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVII wieku, zob.  
M.A. Pieńkowski, Sejmiki mazowieckie wobec urzędów..., s. 146.
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Wykaz znanych marszałków sejmiku warszawskiego z lat 1632–1648

Sejmik Data Marszałek

Przedkoronacyjny [b. d.] XII 1632
Andrzej Prażmowski, skarbnik z. 
warszawski 

Partykularny [b. d.] 1633 Kacper Rusiecki, pisarz z. warszawski 

Przedsejmowy
26 VI 1634 Jan Nagórka, podsędek i podstarości z. 

warszawski 

Partykularny 4 IV 1635 Kacper Rusiecki, pisarz z. warszawski 

Przedsejmowy 25 VIII 1639 Walerian Petrykowski

Relacyjny 13 VI 1640
Stanisław Jezierzyński, pisarz z. 
warszawski 

Przedsejmowy 7 I 1642 Jan Grzybowski, starosta warszawski 

Relacyjny 14 III 1642
Andrzej Prażmowski, sędzia z. 
warszawski 

Relacyjny 18 V 1643 Walerian Petrykowski

Przedsejmowy 5 I 1645
Zygmunt Wybranowski, stolnik 
warszawski 

Przedsejmowy 9 I 1646
Andrzej Prażmowski, sędzia z. 
warszawski 

Relacyjny 2 I 1647
Stanisław Jezierzyński, pisarz z. 
warszawski 
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Sejmik of the Warsaw land and the internal problems of the 
Commonwealth under the reign of Władysław IV– summary

The article analyses the attitudes of the Warsaw sejmik towards the internal 
affairs issues of the Commonwealth during the reign of Władysław IV. So far, 
there has not yet been a separate study devoted to the subject.

The sejmik of the Warsaw land was vital in the structures of Mazovian 
sejmiks. Due to the King’s permanent residence in Warsaw, local nobility felt 
more attached to the monarch than the nobility in other regions of the Crown. 
It must have exerted an impact on the attitudes demonstrated at the sejmik.

The article presents opinions of the nobility during the sejmik on key is-
sues, such as: sejm and sejmiki, ministerial offices, judiciary, and, finally, the 
army, the treasury and the monarch. Analysis of the primary sources reveals 
that the nobility was interested mainly in fiscal problems. However, sejmik did 
note the dangers related to functioning of the main organs of the Common-
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wealth. In the historical period in question, nobility from the Warsaw land 
demonstrated a consistently regally-biased attitude.

Key words: sejmik, land, nobility, Commonwealth, sejm




