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Pięć lat spędzonych przez Andrzeja
Zebrzydowskiego (1496–1560) na stolicy
biskupiej we Włocławku stanowiło w jego
życiu okres kluczowy. Czas ten, przypadający na przełomowy w dziejach
XVI–wiecznej Rzeczypospolitej moment
zmiany na tronie po śmierci Zygmunta I,
okazał się prawdziwym sprawdzianem
umiejętności i talentów politycznych
ordynariusza włocławskiego. Podejmowane wówczas działania zadecydować miały
o dalszych losach hierarchy i jego miejscu na scenie politycznej za panowania
ostatniego Jagiellona. Taktyczna i podjęta
we właściwym momencie decyzja o porzuceniu stronnictwa dotychczasowej protektorki królowej Bony i dołączeniu do
przeciwnego jej obozu Zygmunta Augusta
pozwoliła Zebrzydowskiemu umocnić
pozycję, którą zajmował na scenie politycznej Królestwa. Uważne prześledzenie
wypadków, które poprzedziły królewską
nominację, oraz tych, które wydarzyły się
w jej następstwie, aż do momentu objęcia
przez Zebrzydowskiego diecezji krakowskiej, pozwala na wydobycie i naświetlenie
nie tylko mechanizmów rządzących rozwojem jego kariery, ale również typowych
elementów innych karier dostojniczych
w Koronie połowy XVI w.
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C

elem studium jest próba odtworzenia przebiegu i uchwycenia zasadniczych
przejawów działalności publicznej biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w latach
1546–1551 na podstawie jego korespondencji. Pod pojęciem działalności publicznej
rozumiana będzie przede wszystkim aktywność polityczna na szczeblu państwowym
i lokalnym, jak również podejmowane przez dostojnika działania, których celem było
utrzymanie bądź podniesienie prestiżu osobistego, czemu towarzyszyło kreowanie
własnego wizerunku na potrzeby kontaktów z pozostałymi przedstawicielami elit Królestwa oraz innych grup społecznych.
Ramy chronologiczne pracy obejmują okres od kwietnia 1546 do kwietnia 1551 r.,
odpowiadający pontyfikatowi włocławskiemu Zebrzydowskiego, do momentu otrzymania przezeń konfirmacji Stolicy Apostolskiej na diecezji krakowskiej. O wyborze
tego akurat etapu kariery dostojnika zadecydowało kilka czynników. Dzięki zachowanemu materiałowi epistolograficznemu działalność Zebrzydowskiego w tym czasie
jest szczególnie dobrze udokumentowana. Jednocześnie zauważyć należy, że dotychczas autorzy opracowań mu poświęconych, lub w jakimś stopniu uwzględniających
jego osobę, kujawski etap kariery pomijali lub uwzględniali jedynie skrótowo. Przede
wszystkim jednak nie ulega wątpliwości, że pięć lat spędzonych przez Andrzeja Zebrzydowskiego na stolicy biskupiej we Włocławku stanowiło w jego życiu okres kluczowy. Czas ten, przypadający na przełomowy w dziejach XVI–wiecznej Rzeczypospolitej
moment zmiany na tronie po śmierci Zygmunta I, okazał się prawdziwym sprawdzianem umiejętności i talentów politycznych ordynariusza włocławskiego. Podejmowane
wówczas decyzje i działania zadecydować miały o dalszych losach hierarchy i jego
miejscu na scenie politycznej za panowania ostatniego Jagiellona. Zebrzydowski wydaje się przy tym modelowym przedstawicielem elity politycznej, której członkowie
musieli stawić czoło gwałtownie zmieniającej się sytuacji. Przeanalizowanie jego przypadku pozwoli być może na wskazanie elementów typowych dla postępowania w tym
czasie przynajmniej części dostojników Korony, szukających na nowo swojego miejsca
w strukturach politycznych państwa.
Ważnym zadaniem będzie prześledzenie drogi, którą Zebrzydowski przebył od
momentu przystąpienia do fakcji skupionej wokół królowej Bony aż do ostatecznego
akcesu do stronnictwa Zygmunta Augusta, po objęciu przez niego rządów w Koronie. Szczególnie istotne wydaje się pytanie o czynniki, które faktycznie zadecydowały
o wyniesieniu go w 1551 r. na drugie pod względem ważności biskupstwo prowincji
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gnieźnieńskiej. Poza tym podjęta zostanie próba określenia jego faktycznej pozycji
(i związanego z nią znaczenia) jako senatora — doradcy królewskiego. Z zagadnieniem tym łączy się wiele pytań: jaki był stosunek samego Zebrzydowskiego do pełnionej przez siebie funkcji; czy sumiennie wywiązywał się z obowiązków, które ona na
niego nakładała; czy władcy przywiązywali rzeczywistą wagę do jego opinii w kwestiach dotyczących zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej polityki państwa? Istotną
pomocą w określeniu pozycji, którą hierarcha zajmował wśród elit rządzących, byłoby
ustalenie jego rzeczywistych możliwości kształtowania polityki państwa, na przykład
poprzez wpływ na obsadę ważniejszych godności.
Uwzględnienia wymaga również działalność publiczna hierarchy na szczeblu lokalnym, a więc przede wszystkim na terenie województw inowrocławskiego i brzesko–kujawskiego, mieszczących się w granicach podległej mu diecezji. W ramach tej problematyki mieszczą się kolejne pytania: czy Zebrzydowski brał udział w życiu politycznym
lokalnej społeczności ziemskiej, a więc, przede wszystkim, czy uczęszczał regularnie
na przedsejmowe zjazdy partykularne, a jeśli tak, czy miał faktyczny wpływ na decyzje
podejmowane w ich trakcie przez obradującą szlachtę? Następnie, czy utrzymywał
kontakty z przedstawicielami wspólnoty ziemskiej, a jeśli tak, na czym polegały wytworzone zależności i jakie miały one rzeczywiste znaczenie dla pozycji i działalności
biskupa zarówno na poziomie lokalnym, jak i w skali państwa?
Ze względu na niedostateczne, a często po prostu błędne ustalenia autorów starszych opracowań niezbędne będzie szersze omówienie okresu poprzedzającego awans
Zebrzydowskiego na biskupstwo włocławskie. Nieznajomość uwarunkowań rodzinnych, przebiegu edukacji i wcześniejszych etapów kariery dostojnika czyniłaby niemożliwym zrozumienie sytuacji, w której znalazł się on w roku 1546, oraz motywacji,
którymi się kierował, podejmując kolejne działania. Pozwoli to również odpowiedzieć
na pytanie, jakie czynniki sprawiły, że potomek rodziny nieodgrywającej dotąd szczególnej roli w życiu politycznym Królestwa, choć dość zasobnej, zrobił tak świetną
karierę, dochodząc do najwyższych godności w państwie. Stanowić to może z kolei
przyczynek do badań nad czynnikami warunkującymi kształtowanie struktury elit
Królestwa w dobie ostatnich Jagiellonów.
***
Prezentowana książka stanowi zmodyfikowaną wersję pracy magisterskiej, napisanej w Instytucie Historycznym UW w 2009 r., pod kierunkiem Profesor Jolanty
Choińskiej–Miki, której pragnę gorąco podziękować za wytrwałość i udzieloną mi pomoc, wykraczającą znacznie poza kwestie natury merytorycznej, a także za nieustanne motywowanie mnie do niezbędnego wysiłku. Wdzięczna jestem również Profesor
Marii Koczerskiej za uwagi, które przyczyniły się do nadania tekstowi ostatecznego
kształtu, a także za umożliwienie jego wydania. Wyrazy wdzięczności za udzielone mi
sugestie kieruję także do Profesora Zdzisława Nogi. Dziękuję Doktorowi Markowi
Janickiemu, cierpliwemu Nauczycielowi i nieocenionemu Przyjacielowi. Rozmowy
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z nim oraz podsuwane w ich trakcie sugestie i wskazówki pozwoliły mi rozwiązać niejeden dylemat. Wszelkie wątpliwości, których nastręczało mi tłumaczenie tekstów
łacińskich, z nieodmienną życzliwością pomagał mi rozwiązywać Doktor Jerzy Mańkowski, któremu również serdecznie dziękuję. Wdzięczność należy się także mojej
Rodzinie, która przez wiele miesięcy znosiła pod swoim dachem obecność dodatkowego, niełatwego domownika, w osobie Andrzeja Zebrzydowskiego. Dziękuję wreszcie
Marcinowi Boguszowi, którego obecność nie pozwalała mi poddać się defetyzmowi.
Wszelkie błędy i usterki pozostają wyłącznie moją winą.

PODSTAWA ŹRÓDŁOWA
Podstawę źródłową rozważań stanowi korpus korespondencji Andrzeja Zebrzydowskiego z lat 1546–1553, a więc z okresu pontyfikatu włocławskiego i pierwszych trzech
lat na biskupstwie krakowskim. Rękopis pochodzący z końca XVI w., przechowywany
w Bibliotece Jagiellońskiej, został prawidłowo zidentyfikowany, a następnie z dużą
starannością wydany w 1876 r. przez Władysława Wisłockiego, który ograniczył się
jednak do podania wyłącznie podstawowych, miejscami mylnych informacji na temat
kodeksu i jego zawartości1. Z tego względu zasadne wydaje się szersze omówienie okoliczności towarzyszących jego powstaniu, a także dalszych jego losów.
Rękopis ma formę kodeksu formatu folio we współczesnej oprawie pergaminowej.
Na grzbiecie częściowo zatarty napis wykonany ręką zapewne XVII w.: Epistolae va[riae] manu [sc]ript[ae]. Poniżej dawna sygnatura Biblioteki Jagiellońskiej: DD IV.43.
Kodeks liczy łącznie 376 kart, z czego 365 zapisanych, 2 karty początkowe, ochronne
(k. I, II), zawierają wyłącznie noty własnościowe, 9 końcowych jest pustych. Paginacja naniesiona została w XIX w.
Znakomita większość kart wykorzystanych do sporządzenia kodeksu nosi znak
wodny z herbem Lubicz. Jedynie na trzech (k. 1, 2, 5) nadano mu formę tarczy herbowej (polskiej) z rogiem w polu, będącym zapewne nawiązaniem do herbu Suchekomnaty. Żadnej z dwóch papierni, które dostarczyły kopiście materiału, nie udało się
niestety zidentyfikować. Wiadomo natomiast, że papier opatrzony znakiem wodnym
z herbem Lubicz był szczególnie rozpowszechniony pod koniec XVI w.2

Andrzeja na Więcborku Zebrzydowskiego biskupa włocławskiego i krakowskiego korespondencya
z lat 1546–1553 z przydaniem synodów r. 1547 i 1551, jako też innych dokumentów współczesnych,
wyd. W. Wisłocki, Kraków 1878 (Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia ab anno 1507
usque ad annum 1795, t. I) [= AH I], s. III–XIV.
2
Najbardziej zbliżone do: J. Siniarska–Czaplicka, Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku, Wrocław 1969, tabl. CV, nr 569; tabl. CVII,
s. 580; por. E. Laucevićius, Popierius Lietuvoje XV–XVIII a., Vilnius 1967, nr 2718, 2718a;
1
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Całość spisana została jedną ręką, staranną italicą. Wszystkim listom nadano numery porządkowe, z czego w przypadku jedenastu pierwszych numeracja jest pierwotna, w przypadku pozostałych — późniejsza, zapewne XIX–wieczna. W rękopisie obecne są także pojedyncze, naniesione piórem, różnymi rękami, marginalia o charakterze
notatek z treści poszczególnych listów. Osobną grupę stanowią wykonane ołówkiem
dopiski wydawcy rękopisu, który w jednym przypadku na marginesie skrupulatnie
wynotował różnice między treścią listu zachowanego w rękopisie BJ 65 a oryginałem
odnalezionym przez niego w Bibliotece Czartoryskich3.
Znacznych trudności nastręcza odtworzenie dziejów rękopisu od momentu jego
powstania do chwili, w której znalazł się on w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sam kodeks dostarcza nam na ten temat obecnie dwóch pewnych informacji. Obie wynikają z not własnościowych znajdujących się na dwóch kartach ochronnych, poprzedzających blok kodeksu. Pierwsza z nich, naniesiona piórem, po prawej
stronie k. Ir: Stanislai Hossii(!) Episcopi Varmiensis, R(omanae) E(cclesiae) Cardinalis,
Epistolae ad varios in ecclesiasticis et saecularibus negotiis. Fere omnes Epistolae sunt typis
mandatae, sed hoc exemplar, ut arbitror, est manu unius ex domesticis scriptoribus Stanislai
Rescii erat(!) transcriptum. Originalia seu autographa monasterium Andreioviense, cui ut
Abbas Commendatarius Rescius praefuit, servabat. Defunctus Abbas Niegolewski nomine
coenobii in monumentum propensi animi mihi dare dignatus est. Sic volentibus fatis maxima
pars tempore belli 1794 igni victima fuit. Haec ergo sic jubente Cl(arissimo) Doct(ori) Przybylscio, Biblioth(ecae) publ(icae) Ac(ademiae) Crac(oviensis) Praeside, explanavi, 1802
24 Aprilis. T. Czacki.
Jak stwierdził Wisłocki i co, zaważywszy na zawartość rękopisu, wydaje się oczywiste, cytowana notatka Tadeusza Czackiego odnosi się do zupełnie innego kodeksu
i w interesującym nas zabytku położona została zapewne przez pomyłkę4. Tym niemniej nie pozostawia ona wątpliwości, że zbiór listów trafił do Biblioteki Jagiellońskiej
na początku XIX w., jako dar Czackiego5.
Na k. IIr, w prawym dolnym rogu karty, naniesiona piórem druga nota proweniencyjna: Ex libris Alberti Białobrzeski, S(acrae) R(egiae) M(aiesta)tis Sec(retarii). Analiza paleograficzna pisma wskazuje, że powstała ona pod koniec XVI lub w pierwszej

C.–M. Briquet, Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques de papier des leur apparition vers
1282 jusqu’en 1600, vol. 1, Paris 1907, s. 120, nr 1491.
3
Dotyczy to listu nr 155 (Andrzej Zebrzydowski do Jana Dantyszka, 13 stycznia 1546 r.) — w tym
przypadku Wisłocki, ze względu na różnice zachodzące między kopią a autografem, zdecydował się
wydać list powtórnie, w Appendiksie pod nr. 822, na podstawie rękopisu Bibl. Cz., rkp 1599, s. 633.
4
Zob. AH I, s. IV–V.
5
Nie należy jednak wykluczyć, że najpierw książka trafiła w ręce samego Przybylskiego, który
również gromadził własny księgozbiór. Kolekcja ta, na mocy testamentu, włączona została po jego
śmierci w 1819 r. do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (K. Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce
okresu zaborów, Wrocław 1987, s. 62–63, 205).
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połowie XVII w. W tym właśnie czasie rękopis musiał stać się własnością sekretarza
królewskiego Alberta (Wojciecha) Białobrzeskiego.
Zgodnie z informacjami Wisłockiego, pierwotnie istniała jeszcze jedna nota proweniencyjna: Ex libris Simonis Josephi Schvengell Melsaccensis, post fata p(iae) m(emoriae)
N(obilis) D(omini) Simonis Molleri ab ejusdem consorte ex Corbsdorf liberaliter Donatus.
Znajdować miała się ona „na okładce rękopisu pergaminowej wewnątrz”6, czyli na
wyklejce. Wydawca stwierdził, że notatka naniesiona została ręką z początku XVIII w.
Dokładniejsze określenie genezy i czasu powstania kodeksu wymaga uważnego
przyjrzenia się zawartości rękopisu nr 65.
Kodeks zawiera 815 napisanych w języku łacińskim listów, których wyłącznym
nadawcą jest Zebrzydowski7. Treść rękopisu jest więc uboższa od XIX–wiecznej edycji,
wzbogaconej przez W. Wisłockiego obszernym appendiksem, zawierającym 61 dodatkowych listów i dokumentów, związanych z osobą biskupa, wykraczających poza ramy
chronologiczne materiałów zawartych w rękopisie (są to przede wszystkim listy osób
trzecich adresowane do hierarchy oraz dokumenty proweniencji kościelnej). Materiał
podzielony został przez kopistę na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich składa się
z 16 osobnych, kolejno numerowanych ksiąg8; druga i trzecia noszą osobne tytuły:
Andreae Patricii Nidecki Andreae Zebrzidovii, designati Cracoviensis Episcopi nomine,
Epistolarum Liber I; oraz: Andreae Patricii Nidecki Andreae Zebrzidovii, designati Cracoviensis Episcopi nomine, Epistolarum Liber I, i nie podlegają wewnętrznym podziałom.
Rozgraniczenie takie skłoniło wydawcę do wniosku, że listy napisane w czasie, gdy
Zebrzydowski był nominatem, a następnie ordynariuszem krakowskim, wyszły spod
pióra jego zaufanego sekretarza Andrzeja Patrycego Nideckiego, późniejszego sekretarza królewskiego, biskupa wendeńskiego, a nade wszystko znakomitego filologa.
Natomiast pisma powstałe w okresie pontyfikatu włocławskiego wyszły spod ręki różnych skrybów, w tym między innymi Nideckiego. Wisłocki wysunął następnie przypuszczenie, że rękopis nr 65 powstał na podstawie kopiariusza kancelarii biskupiej,
pozostającego właśnie w posiadaniu wieloletniego sekretarza i przez niego przekazanego kopiście9. Wniosek ten nie wydaje się jednak całkiem słuszny.

Być może została usunięta w czasie restauracji rękopisu w roku 1934, w czasie której kodeks
otrzymał nowe wyklejki (informacja na ten temat znajduje się na wyklejce przedniej części oprawy).
7
Do zasadniczej części wydawnictwa, zawierającej wydanie rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej, dołączony został dodatkowo list oznaczony jako 79b, znajdujący się w Bibliotece XX. Czartoryskich
(1599, p. 633–636), por. AH I, s. 37, przyp. 1.
8
Wydawca, per analogiam do dwóch kolejnych części, zebrał owe księgi pod zbiorczym, choć jak
postaramy się wykazać, nieco mylącym tytułem: „Andreae Zebrzydowski Episcopi Vladislaviensis
Epistolarum Liber…” — tu następowały numery kolejnych 16 ksiąg (zob. ibidem, s. 1, przyp. 1).
9
Za kopię oficjalnego rejestru korespondencji wychodzącej rękopis BJ 65 uważa również A. Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV–XVIII w.), Toruń 1964 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. LXIX, z. 3), s. 137 i przyp. 60, 217.
6
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Uprzedzając dalsze wywody, należy postawić tezę, że interesujący nas kodeks nie
powstał na podstawie kopiariusza, a raczej brulionów pism, których redakcję przypisać należy wyłącznie Nideckiemu, z wykluczeniem istotnego udziału innych pracowników kancelarii.
W tym miejscu słów kilka należy poświęcić samemu Andrzejowi Patrycemu,
a przede wszystkim jego związkom z Andrzejem Zebrzydowskim. Nidecki — jeden
z najwybitniejszych filologów swoich czasów — do tej pory nie doczekał się nowoczesnej monografii. Biografia pióra Kazimierza Morawskiego z 1884 r.10, dzieło niewątpliwie wybitne, zawiera jednak istotne luki, szczególnie dotkliwe w przypadku wcześniejszych etapów życia jej bohatera, zanim jeszcze zasłynął on jako ceniony pisarz
i wydawca Cycerona11.
Nidecki urodził się w roku 1522, w Oświęcimiu, jako potomek zubożałej szlachty.
Pierwsze nauki pobierał prawdopodobnie w mieście rodzinnym. W wieku lat 14 wysłany został do Krakowa, do szkoły parafialnej przy kościele św. Jana, gdzie pod kierunkiem Szymona Marycjusza z Pilzna12 i Wojciecha Nowopolczyka poznawał kanon
pisarzy klasycznych. Kolejnym etapem był pobyt w szkole klasztornej krakowskich
franciszkanów, która w tym akurat czasie, pod rządami Marca de la Torre, prowincjała i komisarza generalnego zakonu, a także spowiednika królowej Bony, przeżywała
okres krótkiego rozkwitu. Nidecki nie tylko miał tam okazję pogłębić wcześniej nabytą wiedzę, ale także zetknąć się z myślą reformacyjną13. Pobyt w konwencie miał dla
Andrzeja Patrycego znaczenie szczególne, wykraczające poza względy edukacyjno–intelektualne. Tam bowiem poznać musiał Franciszka Lismanina, przyszłego następcę
ojca de la Torre w roli prowincjała franciszkanów i spowiednika królowej, prywatnie
zaś bliskiego przyjaciela Andrzeja Zebrzydowskiego, jeszcze z czasów studiów w Uni-

K. Morawski, Andrzej Patrycy Nidecki, jego życie i dzieła, cz. 1: (1522–1572), Kraków 1884.
Nowsze prace koncentrują się raczej na filologicznych aspektach działalności Nideckiego
niż na odtwarzaniu szczegółów z jego życia, zadowalając się tymczasem w znacznej mierze
ustaleniami dokonanymi sto lat wcześniej. Wyjątek stanowi biogram pióra L. Hajdukiewicza
w Polskim słowniku biograficznym (L. Hajdukiewicz, Nidecki Patrycy Andrzej, [w:] Polski słownik
biograficzny, t. XXII, Wrocław 1977, s. 713–717); zob. też: M. A. Janicki, Górnicki, Kochanowski, Nidecki — wspólne lektury, wzajemne inspiracje? Kilka uwag o środowisku humanistycznym
kancelarii Zygmunta Augusta w Wilnie, [w:] Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje. Materiały
z sesji zorganizowanej przez Komisję Dziejów Odrodzenia i Reformacji przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (Warszawa, 28–29 listopada 2003), red. P. Salwa, Warszawa 2005, s. 65–84;
J. Gruchała, Andrzej Patrycy Nidecki i Jan Kochanowski — wydawcy Cycerona, „Filomata”, 1991,
406, s. 446–458.
12
Tego samego, który w kwietniu 1551 r. dedykował Andrzejowi Zebrzydowskiemu, świeżo konfirmowanemu biskupowi krakowskiemu, swoje dzieło De scholis seu academiis libri duo (Cracoviae,
officina Hieronimi Schaffenbergi, 1551).
13
Zob. W. Pociecha, Królowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie Odrodzenia, t. II, Poznań 1949,
s. 67–70; K. Morawski, Andrzej Patrycy, s. 40–41.
10
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wersytecie Krakowskim14. Jak się wydaje, ta właśnie znajomość otworzyła Nideckiemu
drogę na dwór biskupa.
Moment dołączenia młodego Nideckiego do otoczenia hierarchy nie jest dokładnie znany. Można jednak pokusić się o próbę jego przybliżenia. Po raz pierwszy nazwisko Patrycego pojawia się w korespondencji biskupa w lutym 1548 r.15 Nie ulega
jednak wątpliwości, że z jego usług Zebrzydowski korzystał już wcześniej. Dowodzi
tego stwierdzenie z nieco późniejszego listu do Leonarda Hermana (lipiec 1548 r.):
Eius ego hominis [Andreae Patricii — przyp. KG] opera atque obsequio quoniam a multo
iam tempore utor libentissime…16.
W celu dokładniejszych ustaleń warto wziąć pod uwagę również sytuację, w której
w połowie lat 40. znajdował się sam Zebrzydowski. Między lutym 1543 r., a więc momentem uzyskania przez niego pierwszego biskupstwa, a objęciem diecezji włocławskiej wiosną roku 1546 hierarcha nie miał możliwości trwałego uporządkowania swej
sytuacji. Osiągnięcie stabilizacji utrudniały tempo i charakter zachodzących w życiu
dostojnika zmian. Wiązały się one przede wszystkim z częstymi w tym okresie przetasowaniami w szeregach episkopatu i wynikającą z nich koniecznością permanentnej
Korespondencja Andrzeja Zebrzydowskiego dostarcza nam licznych świadectw serdecznych stosunków między biskupem a prowincjałem franciszkanów. W styczniu 1552 r., w liście do jednego
z kardynałów, Zebrzydowski pisał: …Franciscum Lismaninum […] singulariter semper complexus fui,
eiusque dignitatem et fortunas habui charissimas, iam inde quum pene a pueris nos inter nos familiarissime
amaremus, iisdemque studiis literarum operam daremus (AH I, s. 392). Listy adresowane do Lismanina utrzymane są w tonie familiarnym, hierarsze zdarza się zwracać do niego przy użyciu drugiej
osoby liczby pojedynczej, co na tle stosowanej przez niego praktyki uznać należy za wyjątkowe.
Wymowna jest jednak zwłaszcza treść tej korespondencji. Już w lipcu 1546 r., a więc wkrótce po
objęciu diecezji kujawskiej, Zebrzydowski ubolewał, że z powodu złego stanu, w jakim zastał biskupią rezydencję we Włocławku, nie może czynem poprzeć słownych deklaracji swego uczucia,
czyli, jak łatwo się domyślić, zaprosić Lismanina do siebie (ibidem, s. 18). O tym, że słowa te nie
były wyłącznie formą towarzyską, świadczą późniejsze pisma, w tym żartobliwy list do królowej
Bony z marca 1548 r. Skarży się w nim Zebrzydowski, że Lismanin, tak drogi mu z powodu swych
znakomitych cnót, a jeszcze bardziej przez wzgląd na przepędzone niegdyś wspólnie chwile, albo nie
odwiedza go w ogóle, albo też zagląda wyłącznie przejazdem, na bardzo krótko. Biskup prosi więc
swoją protektorkę, by „popędziła” niechętnego z Krakowa do Wolborza i zmusiła go, aby został
tam dłużej, niż miał to do tej pory w zwyczaju (ibidem, s. 170–171). Równie sympatycznie brzmi
pismo z kwietnia 1551 r., w którym prosił przyjaciela o zainteresowanie się stanem ogrodów willi
w Prądniku, a także ogródka położonego przy należącej od lat do hierarchy krakowskiej kamienicy
kapitulnej, mieszczącej się naprzeciwko siedziby franciszkanina, ut habeamus — jak pisze dostojnik
— ubi cum Venerabili Fraternitate suavissime coenemus et fabulemur (ibidem, s. 326). U Lismanina
też szukał Zebrzydowski pomocy w trudnych dla siebie chwilach (zob. prośba o wstawiennictwo
u królowej Bony w konflikcie pomorskim: ibidem, s. 100). Sam również okazywał żywe zainteresowanie i troskę w sprawach jego dotyczących (jak w przypadku wielomiesięcznego sporu prowincjała
z podlegającymi mu mniszkami, zob. ibidem, s. 302–303, 312–313, 326–328, 334, 354).
15
List do Franciszka Lismanina (ibidem, s. 168).
16
Ibidem, s. 188.
14
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niemal walki o uzyskanie wyższej godności. Wyczuwalna zapewne tymczasowość położenia, połączona z niemożnością stworzenia trwałego ośrodka administracji, niedostatki uposażenia dwóch pierwszych diecezji i częste, jeśli nie długotrwałe pobyty
w Krakowie nie sprzyjały raczej budowaniu przez dostojnika własnego dworu, w tym
również kancelarii jako instrumentu zarządzania diecezją17. Możliwości pojawiły się
wraz z uzyskaniem awansu na zasobną, cieszącą się znacznym prestiżem diecezję
włocławską.
Domyślać się można, że za kompletowanie zespołu najbliższych sług i współpracowników Zebrzydowski zabrał się po uzyskaniu dostatecznej pewności w kwestii dalszych swych losów, czyli zapewne po uzyskaniu nominacji królewskiej pod koniec
1545 r., a być może dopiero po otrzymaniu konfirmacji Stolicy Apostolskiej w marcu
roku następnego. W tym czasie dostojnik przebywał w Krakowie18. Wtedy też prawdopodobnie Lismanin zarekomendował mu Andrzeja Patrycego, z którym, jak wspomniano, hierarcha mógł zetknąć się już wcześniej19.
Nidecki okazał się cennym nabytkiem dla biskupiej kancelarii. Choć w roku 1546
dopiero rozpoczynał swoją karierę, niewątpliwie odznaczał się już cechami i umiejętnościami, które wkrótce rozsławić miały jego imię. Był doskonałym stylistą łacińskim,
znał język włoski20, a zapewne również grekę. Funkcję, którą pełnił u boku biskupa,
przybliżają używane wymiennie określenia jego osoby: scriba21, notarius22, notarius secretus23, secretarius24. Pozwalają one stwierdzić, że zajmował on stanowisko pisarza,

17
Kancelaria biskupia, jako integralna część curiae episcopalis, związana była raczej z osobą konkretnego ordynariusza niż z pełnionym przez niego urzędem. Dlatego też zmianom zwierzchników
diecezji każdorazowo towarzyszyła całkowita lub niemal całkowita wymiana jej personelu (na temat
organizacji, struktury i zadań kancelarii biskupów włocławskich obszernie pisał A. Tomczak (Kancelaria, s. 56–57).
18
Właśnie z Krakowa wyruszył Zebrzydowski 21 maja do Włocławka, by objąć rządy nad diecezją
(zob. informacja W. Wisłockiego: AH I, s. X). W stolicy przebywał na pewno już w styczniu. Stamtąd bowiem adresowany jest jego list do Jana Dantyszka, będący odpowiedzią na gratulacje z okazji
uzyskania nominacji królewskiej (ibidem, s. 441).
19
Tym samym franciszkanin wyświadczył przysługę nie tylko staremu przyjacielowi, ale także Nideckiemu, z którym również łączyły go ewidentnie bliskie stosunki. W kontaktach z Lismaninem
Zebrzydowski nazywa swego sekretarza poufale Patriciusem (ibidem, s. 170; tuo Patricio…, s. 409–
410). Wiadomo także, że prowincjał prowadził z Nideckim osobną korespondencję. To z niej niekiedy hierarcha czerpał wiedzę o aktualnych poczynaniach zakonnika (zob. ibidem, s. 170, 326).
20
W swojej korespondencji Zebrzydowski wspomina, jak to Nidecki czytał mu litteras Italicas,
otrzymane od Franciszka Lismanina (ibidem, s. 170). Znajomość włoskiego musiała być znaczną
zaletą w otoczeniu biskupa. Zebrzydowski utrzymywał bowiem, że języka tego niemal zapomniał
i szukał okazji, by znajomość tę odświeżyć (ibidem, s. 43).
21
Ibidem, s. 227, 404.
22
Ibidem, s. 188, 220.
23
Zob. A. Tomczak, Kancelaria, s. 70 i przyp. 136.
24
AH I, s. 220.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 12

2012-05-11 10:05:40

Wstęp

13

a w istocie osobistego sekretarza biskupa25. Obowiązki pozostające w gestii Patrycego
bliżej opisane zostały w liście biskupa do Piotra Porębskiego. Zebrzydowski określa
tam mianowicie swojego sekretarza człowiekiem ab epistolis26. Warto zauważyć, że
pismo to pochodzi z 27 października 1550 r., a więc jeszcze sprzed uzyskania przez
hierarchę nominacji królewskiej na stolicę krakowską, co wskazuje, że już wtedy prowadzenie biskupiej korespondencji stanowiło naczelny obowiązek Nideckiego. Ta
swoista specjalizacja i związek raczej z samym biskupem niż jego kancelarią znajdują
potwierdzenie w fakcie, że tylko sporadycznie uczestniczył on w pozostałych jej pracach27. Poza wszystkim, powierzenie Patrycemu pieczy nad własną korespondencją
dowodzi, że biskup darzył go znacznym zaufaniem28.
Zaangażowanie Nideckiego zostało docenione przez zwierzchnika, który starał się
mieć go stale przy sobie29. Zebrzydowski, człowiek trudny i konfliktowy, w stosunku
do swego sekretarza wykazywał się niezmienną troską, lojalnością i, jak się wydaje,
osobistą sympatią. Świadczą o tym zarówno określenia używane przez biskupa pod
adresem Nideckiego (choć zapisywał je sam pisarz, czynił to zapewne pod dyktando),
takie jak Patricius meus czy charissimus, jak i wyświadczane łaski. Valde, me Hercle!
cupio huic meo notario, propter illius summam in obsequiis meis industriam et diligentiam,
benigne facere — pisał hierarcha do arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego na początku sierpnia 1549 r., prosząc go o poparcie planu powierzenia Andrzejowi Patrycemu
prebendy w Serocku30. Protekcja patrona w kilku przynajmniej przypadkach okazała
Poza Nideckim, znamy również innych pisarzy i sekretarzy dworu biskupiego: Wojciecha Pruszkowskiego, Jana Żardeckiego, Stanisława Croderusa, Tomasza Wysockiego (pisarze) oraz Wawrzyńca Kierskiego i Stanisława Słomowskiego (sekretarze — zob. A. Tomczak, Kancelaria, s. 70).
26
Andreae Patricii, qui est mihi ab epistolis (AH I, s. 271).
27
Nazwisko Nideckiego rzadko pojawiało się w prowadzonych przez kancelarię Acta Episcoporum.
Według A. Tomczaka, nie było to zresztą niczym wyjątkowym, ponieważ ludzie określani jako sekretarze biskupów włocławskich częstokroć nie pozostawiali po sobie w kancelarii żadnych śladów,
nie będąc nawet jej pracownikami (A. Tomczak, Kancelaria, s. 75).
28
O szczególnej pozycji sług trzymających pieczę nad korespondencją swych panów świadczy choćby zarządzenie sformułowane kilkadziesiąt lat później przez samego Nideckiego, który właśnie sługę
ab epistolis, jako najbardziej zaufanego, uczynił, obok swego ukochanego siostrzeńca, odpowiedzialnym za wstępną selekcję pozostawionych po sobie papierów, a następnie wyznaczył go na jednego
z egzekutorów swej ostatniej woli (K. Morawski, Andrzej Patrycy, s. 363, zob. niżej, s. 21, przyp. 56.
29
W październiku 1550 r., szykując się do przyjazdu do stolicy na uroczystości koronacyjne królowej
Barbary, Zebrzydowski, z powodu niedostatku miejsca we własnej siedzibie, prosił Piotra Porębskiego, by ten ugościł Nideckiego u siebie. Jak stwierdził hierarcha, stancje wyznaczone dla jego sług były
oddalone, a on Andreae Patrici […] opera Cracoviae in horas necesse [habet — KG] (AH I, s. 271).
30
Ibidem, s. 220. Trudno powiedzieć, na ile skuteczne okazało się tym razem wstawiennictwo
patrona. Zebrzydowski o prawo prezenty swego sekretarza ścierać się musiał ze Stanisławem Gomolińskim, kasztelanem rospirskim, a także z innymi, niewymienionymi z nazwiska właścicielami
znajdujących się w Serocku dóbr. O poparcie dla sprawy i potwierdzenie swych praw dwukrotnie
zwracał się do prymasa Dzierzgowskiego. Finał całej sprawy niestety nie jest nam znany (zob. ibidem, s. 220, 227–228).
25
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się skuteczna. Dzięki jego poparciu Nidecki uzyskał godność kanonika kruszwickiego
(1547), probostwo w Szczurowej (1551) i altarię św. Macieja w katedrze krakowskiej
(przed 1553)31.
Doceniając talent swojego sekretarza, Zebrzydowski postanowił wykorzystać go
także do zadań znacznie poważniejszych. W 1550 r. ukazała się sygnowana nazwiskiem biskupa broszura Oratio de heresi tollenda, której rzeczywiste autorstwo przypisać należy, jak się wydaje, właśnie Nideckiemu. W następnych latach hierarcha
ogłosił pod własnym imieniem kolejne dzieła pióra swego sekretarza: Krótka odpowiedź, List pasterski, Oratio postrema32. W 1553 r. Nidecki opuścił dwór biskupi i udał
się na dalsze studia do Padwy. Możliwość realizacji tego kosztownego przedsięwzięcia
zawdzięczał zapewne pomocy hierarchy, za co odwdzięczał się, gorliwie sławiąc cnoty swego dobrodzieja za granicą33. Po powrocie do kraju w roku 1556 znów wstąpił
na służbę34, by już rok później ponownie udać się do Padwy. Jego ostateczny powrót
późną wiosną 1559 r. o niecały rok poprzedził śmierć Zebrzydowskiego, który w tym
czasie, usunąwszy się z życia publicznego, przebywał głównie w swych rodowych włościach w Więcborku. W marcu 1560 r. Nidecki znajdował się już w Wilnie, gdzie
dzięki protekcji nowego sekretarza wielkiego Piotra Myszkowskiego rozpoczął pracę
w kancelarii królewskiej35.
L. Hajdukiewicz, Nidecki, s. 713; K. Morawski, Andrzej Patrycy, s. 226.
K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. 3: XV–XVIII, t. XXIV (XXXV), Kraków 2007, s. 186–187.
33
Atque hoc video totum esse positum in humanitate tua, quam Ptricius ferebat in caelum, pisał Paweł
Manucjusz, wydawca i komentator Cycerona, w liście adresowanym do Zebrzydowskiego i przekazanym przez powracającego do kraju z Padwy Nideckiego. Warto dodać, że poza listem Manucjusz
ofiarował biskupowi również portret swego ojca Alda, założyciela słynnej oficyny weneckiej (Epistularum Pauli Manutii libri IIII. Eiusdemque praefationes appellantur, Venetiis MDLX, s. 110–111;
zob. też M. Rokosz, Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Wrocław 1982,
s. 274). Tego, że słowa te i dołączony do nich podarek nie były obliczone wyłącznie na pomoc Patrycemu w odzyskaniu dawnej pozycji u boku biskupa, a stanowiły odbicie rzeczywistego szacunku
i przekonania o szczególnych zaletach Zebrzydowskiego, powstałego zapewne w znacznej mierze na
podstawie opowieści jego podopiecznego, dowodzą inne słowa Manucjusza, tym razem skierowane
do samego Nideckiego: Agnosco in tuis institutis praeclaram consuetudinem egregiaque studia, numquam
satis laudati, Cracoviensis episcopi, Andreae Zbridovii, cuius ex perpetuo multorum annorum convictu,
quotidianis sermonibus, consiliis, probitate, doctrina, quasi divinis legibus, formati animum tuum, atque
excitasti ad excellentem rerum aeternarum cupiditatem, ut facile constet, cum tua te ad verum decus natura
duceret, doctissimi tamen ac sanctissimi viri exemplo vehementer esse incitatum (Epistularum, s. 138).
34
W tym czasie zredagował dla swego mecenasa list pasterski o modły za pomyślność państwa
i Kościoła oraz mowę Pro sua et collegarum religione ac iurisdictione, wygłoszoną przez Zebrzydowskiego w imieniu całego episkopatu na sejmie warszawskim 1557 r. Ta ostatnia krytykowana była
za zbytnią ustępliwość wobec różnowierców, choć jednocześnie doceniono jej walory językowe
(L. Hajdukiewicz, Nidecki, s. 714).
35
M. A. Janicki, Jan Kochanowski po powrocie do ojczyzny i w dobie pierwszych sejmów egzekucyjnych
(1559–1564). Pierwowzór czy wczesna redakcja fraszki „O Aleksandrzech”?, „Barok”, t. VI (1999),
nr 2, s. 171–172; idem, Górnicki, Kochanowski, Nidecki, s. 71–72.
31
32
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***
W zbiorze listów Zebrzydowskiego najwcześniejszy datowany jest 27 lipca 1546 r.,
ostatni zaś 2 sierpnia 1553 r.36 Lista korespondentów biskupa obejmuje około
164 nazwisk, z czego 125 przypadło na okres pontyfikatu włocławskiego. Na tę liczbę
odpowiednio 23 i 14 osób to adresaci pochodzący spoza granic Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Znaczną grupę stanowią korespondenci zbiorowi, przede
wszystkim kapituły (krakowska, włocławska, płocka) i rady miast (Gdańska, Torunia).
Trzy z listów skierowane zostały do zgromadzeń szlacheckich. Wśród korespondentów
indywidualnych, ze względu na ich pozycję społeczną, wyodrębnić można cztery grupy. Pierwszą z nich są władcy polscy (Zygmunt I, Bona Sforza, Zygmunt II August);
do drugiej zaliczyć można członków Rady Koronnej i Wielkoksiążęcej (tej ostatniej
w osobach Mikołaja Radziwiłła Czarnego i biskupa wileńskiego Pawła Holszańskiego); w skład trzeciej wchodzą duchowni i świeccy niżsi statusem od nadawcy, w tym
członkowie kapituł, przedstawiciele władz miejskich, urzędnicy ziemscy, jak również
traktowani przez biskupa z wyraźną wyższością opaci; odrębną grupę stanowią osoby
spoza władztwa Jagiellonów, m.in. Ferdynand I Habsburg, Izabela Jagiellonka oraz
dostojnicy świeccy i duchowni. Do kategorii korespondencji prywatnej zaliczyć należy
listy pisane do Franciszka Lismanina.
Tematyka listów jest znacznie zróżnicowana. Wśród kwestii poruszanych przez
biskupa obecna była problematyka polityczna, dotycząca zarówno wewnętrznej, jak
i zewnętrznej sytuacji państwa, zagadnienia związane z zarządem diecezją, sprawy majątkowe, interwencje w cudzych sprawach (w tym protekcje na wakujące stanowiska oraz wstawiennictwa w procesach). Najliczniejszą grupę stanowią pisma, którymi
hierarcha usiłował pozyskać poparcie własnych zamierzeń u najbardziej znaczących
osobistości w państwie.
Nie ulega wątpliwości, że kodeks BJ 65 nie stanowi kompletnego zbioru korespondencji prowadzonej przez Zebrzydowskiego w okresie między lipcem 1546 i sierpniem
1553 r. Braków w zachowanym zespole dowodzą liczne wzmianki w samych listach.
Częstokroć autor powołuje się na wcześniejsze, nieznane nam pisma37. Wyszczególnić można także kilka okresów, mniej więcej miesięcznych, z których brakuje jakichWydawca opatrzył listy nagłówkami zawierającymi podstawowe dane adresata (imię, nazwisko,
pełniona funkcja) oraz informację o miejscu i dacie ich napisania. Nie wszystkie pisma posiadają
dokładną datację. Znakomita większość z nich zawiera jedynie informację, z którego miesiąca,
a niekiedy dokładniej, z której jego części, dany list pochodzi. Pomimo wnikliwej pracy i godnego
podziwu wysiłku wydawcy niektóre z zaproponowanych przez niego rozwiązań wydają się nieścisłe.
Zarówno chronologia kolejnych działań podejmowanych przez Zebrzydowskiego, jak i jego itinerarium wymagają dalszych badań z wykorzystaniem zasobów archiwalnych.
37
Zob. AH I, s. 51, przyp. 3, s. 120, przyp. 1, s. 132, przyp. 2, s. 138, przyp. 6, s. 180, przyp. 2, s. 225,
przyp. 4, s. 261, przyp. 1, s. 303, przyp. 1 i 6, s. 306, przyp. 3, s. 313, przyp. 8, s. 341, przyp. 1, s. 377,
s. 3, s. 405, przyp. 3.
36
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kolwiek pism. Luki takie występują pomiędzy około połową września a 19 listopada
1549 r., 5 lipca a 4 sierpnia 1551 r., 28 kwietnia a 9 czerwca 1552 r., 29 października
a 30 listopada tego samego roku, następnie zaś 5 stycznia roku następnego. Przerwa
w korespondencji między 5 lipca a 4 sierpnia 1551 r. poprzedzona została listem do
Piotra Porębskiego, w którym Zebrzydowski informował o planowanej podróży Nideckiego do Krakowa38. W następnym liście, datowanym 6 sierpnia i adresowanym do
Piotra Myszkowskiego, biskup wspomina natomiast o informacjach, których udzielił
mu sekretarz po powrocie ze stolicy39. Z kolei 28 kwietnia 1552 r. hierarcha pisał do
lekarza Anzelma Eforyna, polecając jego opiece Patrycego, który znowuż wybierał się
do Krakowa, tym razem z zamiarem podratowania zdrowia40.
Na tej podstawie można wywnioskować, że zarówno te, jak i przynajmniej część
pozostałych luk w korespondencji spowodowały chwilowe nieobecności Nideckiego
na dworze biskupa41. Z całą pewnością nie skutkowały one jednak wstrzymaniem aktywności epistolograficznej hierarchy. Redagowane w tym czasie listy również musiały być wpisywane do kancelaryjnego kopiariusza, nie znalazły się jednak w kodeksie
BJ 65. W. Wisłocki, komentując jeden z takich przypadków, wysunął przypuszczenie,
że kopista celowo pominął pisma, które nie wyszły spod ręki Nideckiego. Przeciwko
tej teorii przemawia jednak inny argument.
Szczęśliwie znamy pojedyncze przykłady oryginałów listów wysyłanych przez biskupa. Dwa z nich mają swoje odpowiedniki w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej,
od których jednak znacznie się różnią42. Z pewnością nie miałoby to miejsca, gdyby

Ibidem, s. 351.
Ibidem, s. 353.
40
Ibidem, s. 404–405.
41
Bardziej złożony okazuje się problem luki, która powstała między pismami z mniej więcej połowy
września i 19 listopada 1546 r. W liście datowanym na początku września Zebrzydowski pisze do
prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego o napotkanych przez siebie problemach przy próbie realizacji prawa prezenty w kościele serockim, który pragnął powierzyć Nideckiemu (zob. wyżej, s. 13,
przyp. 30). Między innymi prosi arcybiskupa — sędziego w tej sprawie — o wyznaczenie prokuratora, który występując w imieniu Zebrzydowskiego, broniłby jego praw. Hierarcha stwierdził bowiem,
że z uwagi na obowiązki nie może osobiście się tym zająć. Jednocześnie zaś podkreśla, iż nie chce
także w tej sprawie wysyłać samego Nideckiego (ibidem, s. 228). Po tym piśmie przed około miesięczną przerwą następuje jeden jeszcze list, również adresowany do Dzierzgowskiego, napisany zapewne kilka lub kilkanaście dni później. Dostojnik ponownie porusza w nim wspomnianą kwestię,
prosząc tym razem, by orzeczenie prymasa okazało się miłe tak samemu prezentowanemu, jak i jego
protektorowi (ibidem). Drugie z pism uznać należy za świadectwo braku ufności w skuteczność
pierwszego. Być może więc ostatecznie Zebrzydowski, pragnąc zwiększyć szanse swojego sekretarza,
postanowił wysłać go, by osobiście występował w swojej sprawie.
42
W obydwu przypadkach oryginały są obszerniejsze, w wyniku dopisania w nich całych dodatkowych zdań (ibidem, nr 154, 155). Jeden z wymienionych oryginałów znajduje się w Bibliotece Czartoryskich (BCz, 1599, p. 779–782), drugi w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali (UUB, Carolina
Rediviva, H. 155, f. 146–149), za: CIDTC, 3031, 3032 (wejście: 2 XI 2010).
38
39
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były one odpisem z kopiariusza kancelarii biskupiej, z założenia zawierającym ostateczne wersje pism. Różnice te łatwo można jednak wytłumaczyć, przyjmując, że kodeks powstał w wyniku przepisania brulionów listów redagowanych przez Nideckiego.
Obecne w oryginałach dodatki byłyby zatem efektem ingerencji biskupa dokonanej
po zapoznaniu się przez niego z wersją przedstawioną mu przez sekretarza lub też jego
własnych uzupełnień dokonanych na ostatnim etapie przygotowania listu43.
Przypuszczać można więc, że podstawą, z której korzystał autor rękopisu BJ 65, był
nie kopiariusz, lecz papiery pozostające prywatną własnością Nideckiego — zachowane przez niego bruliony pism redagowanych na polecenie hierarchy. Tezę tę poprzeć
można także innymi argumentami. Data napisania pierwszego z listów przypada na
okres, w którym, jak można przypuszczać, Andrzej Patrycy rozpoczynał swą pracę
w kancelarii. Podkreślić należy, że nie jest ona tożsama ani z momentem uzyskania
przez Zebrzydowskiego konfirmacji Stolicy Apostolskiej, ani faktycznego objęcia przez
niego władzy w diecezji. Nie ma więc powodu, dla którego akurat w lipcu 1546 r. miano by rozpocząć prowadzenie kopiariusza44. Ponadto ostatni list zawarty w rękopisie
pochodzi z sierpnia 1553 r. W tym zapewne czasie Nidecki zaczął przygotowania do
swojego pierwszego wyjazdu do Italii. Co istotne, od końca roku 1550 liczba listów zachowanych w kodeksie zauważalnie spada. Wtedy właśnie uwaga Andrzeja Patrycego
skoncentrowała się na tworzeniu dziełek, wydawanych następnie pod nazwiskiem jego
patrona. Można więc przypuszczać, że wobec powierzenia mu zadania tak istotnego,
a zarazem wymagającego szczególnego zaangażowania, prowadzenie korespondencji
zejść musiało na plan dalszy i zostało częściowo przejęte przez innego sekretarza.
Podsumowując, uznać można, że rękopis BJ 65 zawiera kopie listów, których wyłącznym redaktorem był Andrzej Patrycy Nidecki, sporządzone na podstawie stanowiących jego własność, nawet po opuszczeniu dworu biskupa, brulionów45. W związW. Wisłocki przypuszczał, że różnice te wynikały z nieuwagi któregoś z kopistów (zob. AH I,
s. VI–VII). Zauważyć jednak należy, że rzekome pominięcia nie wpływają na sens i gramatyczną
konstrukcję całości. Bardziej prawdopodobne wydaje się więc, że nieobecne w pierwotnej wersji
sformułowania i zdania zostały po prostu dodane na ostatnim etapie przygotowywania pism.
44
Znany nam jest jeden list Zebrzydowskiego z okresu między uzyskaniem nominacji królewskiej
na biskupstwo włocławskie a momentem napisania pierwszego zachowanego w rękopisie BJ 65
pisma. Jest to mianowicie list do biskupa warmińskiego Jana Dantyszka, datowany 15 stycznia
1546 r. i zawierający kurtuazyjną odpowiedź na gratulacje z okazji otrzymania nowej godności
— pismo uwzględnione zostało przez wydawcę w Appendiksie — ibidem, s. 441–442, na podstawie rękopisu Biblioteki Czartoryskich (1599, s. 633–636). Skan oryginału na stronie inernetowej
http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl/, zawierającej bazę danych Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts & Correspondence, ed. A. Skolimowska, M. Turska with coll. of K. Jasińska–Zdun [= CIDTC], IDL 2900
(wejście: 3 IX 2010).
45
Nie oznacza to oczywiście z kolei, że w kodeksie znalazły się wszystkie listy pochodzące spod pióra Nideckiego, a podpisane nazwiskiem biskupa. Znane nam są przynajmniej dwa przypadki, które przeczyłyby podobnemu twierdzeniu. Pierwszym jest pismo do Rady Gdańska z 22 października
1546 r. (z własnoręcznym podpisem biskupa), przechowywane obecnie w Wojewódzkim Archiwum
43
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ku z tym nasuwają się dwie, niewykluczające się wzajemnie motywacje sporządzenia
kodeksu. Pierwszą byłaby chęć zabezpieczenia spuścizny dawnego sekretarza biskupa,
znakomitego i szeroko znanego w całej Europie filologa, co stanowiłoby przejaw wielkiego uznania, którym cieszył się on wśród współczesnych jako doskonały stylista.
Druga to zamiar zachowania materiału historyczno–dyplomatycznego, zawartego
w listach hierarchy. Tym samym inicjatywa zleceniodawcy wpisywałaby się w pewną
tradycję gromadzenia korespondencji dostojników. Jako przykład wymienić można
choćby zbieranie przez sekretarza królewskiego Stanisława Górskiego listów biskupa i podkanclerzego Piotra Tomickiego („Teki Górskiego”) czy, wcześniej, Andrzeja
Krzyckiego („Criciana”)46.
Posiłkując się powyższymi ustaleniami, określić należy czas, w którym powstała znana nam kopia. Można sądzić, że przepisanie pozostawionych przez Nideckiego
papierów nastąpiło dopiero po jego śmierci, 2 stycznia 1587 r. Znacznie większych
trudności nastręcza ustalenie terminu ad quem. Pomocą w tej kwestii powinna być
wspomniana już nota proweniencyjna, z której dowiadujemy się, że kodeks w pewnym
momencie był własnością sekretarza królewskiego Alberta Białobrzeskiego. O samym
Białobrzeskim brak pewnych informacji. Jego nazwisko nie figuruje wśród zidentyfikowanych dotychczas sekretarzy Zygmunta III i Władysława IV47. Znany nam jest
jednak Wojciech Białobrzeski, bliski doradca i kierownik kancelarii Mikołaja SzyszPaństwowym w Gdańsku (WAP, 300 D/CXXI/92). Jego fotografię opublikował A. Tomczak (Kancelaria, il. 9, zob. też ibidem, s. 101, przyp. 398). Drugim jest pismo adresowane do biskupów Jana
Dantyszka i Tidemanna Giese oraz wojewody pomorskiego Stanisława Kostki z 21 października
1546 r., znajdujące się w Bibliotece Czartoryskich (BCz, 247, k. 413), dodane przez W. Wisłockiego
do wydania pod numerem 79b. To ostatnie Wisłocki mylnie zidentyfikował jako autograf Zebrzydowskiego. Przyczyną pomyłki stał się zapewne fakt, że zarówno sam list, jak i umieszczony pod nim
podpis pochodzą spod jednej ręki. W tym jednak przypadku jest to dobrze znana ręka Nideckiego,
który po prostu podpisał się w imieniu swego pana (nie jest to jedyny taki przykład, por. list Zebrzydowskiego do Jana Dantyszka z 13 stycznia 1547 r. — CIDTC, 3031 (wejście: 2 XI 2010), oraz
przywoływany wyżej list do Rady miasta Gdańska). Tego typu braki wytłumaczyć można jednak
przekonująco zawieruszeniem się pojedynczych pism.
46
Na temat genezy Tomicianów i analogicznych przykładów XVI–wiecznych zbiorów korespondencji na terenie Europy, szczególnie zaś Polski, zob. uwagi Ryszarda Marciniaka (Acta Tomiciana
w kulturze politycznej Polski okresu Odrodzenia, Warszawa–Poznań 1983, s. 32–41).
47
Nazwisko Alberta nie pojawia się na liście 467 osób sprawujących funkcję sekretarza króla Zygunta III Wazy, zestawionej przez Dariusza Wiśniewskiego (D. Wiśniewski, Sekretarze królewscy
Zygmunta Trzeciego [praca magisterska pisana w Instytucie Historycznym UW pod kierunkiem
A. Mączaka, obroniona w 1987 r., w zbiorach Archiwum UW], aneks 3; zob. też A. Tomczak, Kilka
uwag o kancelarii królewskiej w drugiej połowie XVI w., „Archeion”, t. XXXVII (1962), s. 235–252).
Białobrzeski nie został wymieniony również wśród pisarzy kancelarii królewskiej oraz metrykantów
(zob. W. Krawczuk, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, „Studia Historyczne”, t. XXXVI
(1993), z. 2, s. 158–164; idem, Metrykanci koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII
wieku, Kraków 2002). Nieobecny jest również na liście sekretarzy Władysława IV zestawionej przez
D. Żądłowskiego (Sekretarze królewscy Władysława IV Wazy w kancelarii królewskiej, [w:] Polska kanDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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kowskiego, biskupa warmińskiego w latach 1633–164348. Sam Szyszkowski przed objęciem biskupstwa pełnił funkcję sekretarza wielkiego w kancelarii króla Zygmunta III.
Prawdopodobne więc, że w tym właśnie okresie poznał Białobrzeskiego, który wraz
z nim opuścił służbę królewską. Jak się wydaje, Wojciecha identyfikować można z Albertem, synem Alberta Białobrzeskiego z ziemi łomżyńskiej, który w roku 1610/1611
rozpoczął naukę w Akademii Zamojskiej49. Informacja o pochodzeniu ojca pozwala
nam domniemywać, że Białobrzeski wywodził się z rodziny pieczętującej się herbem
Radwan i mającej swe gniazdo w Białobrzegu pod Ostrołęką50. Przypuszczenie takie
znajduje również poparcie w informacji na temat Alberta de Białobrzeg — zapewne
ojca studenta Akademii — który w latach 1583–1586 pobierał nauki w Uniwersytecie Krakowskim, uzyskując tam bakalaureat51. W źródłach z tego okresu Wojciech
Białobrzeski pojawia się raz jeszcze. Jego imieniem i nazwiskiem sygnowana jest dekoracja jednej z kart Liber diligentiarum Uniwersytetu Krakowskiego z wpisami z 1620 r.
Zgodnie z teorią Ewy Chojeckiej, malarzami miniatur w księgach uniwersyteckich byli
celaria królewska. Między władzą a społeczeństwem, red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, cz. 3,
Toruń 2004, s. 59–66).
48
J. Obłąk, Działalność biskupów warmińskich w zakresie sztuki w połowie XVII wieku, „Roczniki
Teologiczno–Kanoniczne”, t. XI (1964), z. 4, s. 56.
49
Album studentów Akademii Zamojskiej 1595–1781, opr. H. Gmiterek, Warszawa 1993, s. 75. Warto nadmienić, że Uruski, łącząc dwie rodziny Białobrzeskich, herbu Abdank i Radwan, w jeden ród
pieczętujący się Abdankiem, wśród przedstawicieli gałęzi mazowieckiej wymienia Wojciecha Białobrzeskiego urodzonego w roku 1590. Tego ojcem jednak, według Uruskiego, miał być Sebastian
(S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, s. 156).
50
Boniecki wymienia trzy rodziny Białobrzeskich żyjące w tamtych czasach, pieczętujące się herbami Abdank, Bończa oraz Radwan (zob. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899–1913, t. I,
s. 185–187; zob. też. J. Boguski, Herbarz szlachty ostrołęckiej, Ostrołęka 2002, s. 99–100). Wśród
wzmiankowanych w herbarzu postaci nie znajdujemy jednak żadnego Alberta, który mógłby być
tożsamy z właścicielem naszego kodeksu. Zauważyć przy tym należy, że w źródłach z Białobrzegiem pod Ostrołęką wiązani są zarówno Białobrzescy pieczętujący się herbem Radwan, jak i Bończą
(zob. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku, wyd. A. Wolff, Kraków 1937, nr 342, 570, 729,
756). Jednocześnie jednak autorzy herbarzy Białobrzeskich herbu Bończa lokalizują na Podlasiu,
Wołyniu i w okolicach Kijowa (K. Niesiecki, Herbarz, t. I, s. 122; A. Boniecki, Herbarz, t. I, s. 187).
Trepka informuje nawet, że w istocie byli oni mieszczanami lwowskimi (Walerian Nekanda Trepka,
Liber generationis plebeanorum („Liber Chamorum”), wyd. W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz,
cz. 1, Wrocław 1963, s. 47).
51
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, ed. A. Chmiel, t. III: (1551–1589), Cracoviae
1896, s. 133; Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, ed. J. Muczkowski, Cracoviae 1849, s. 232. Wzmianka
ta wydaje się o tyle istotna, że wyłącznie Białobrzescy z Mazowsza swe gniazdo rodowe posiadali
w Białobrzegu, nie zaś w Białobrzegach (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, J. Krzywicki, W. Walewski, t. I, Warszawa 1880,
s. 188). Na marginesie zauważyć warto, że zgodnie z informacjami dostępnymi w herbarzach, w rodzinie Białobrzeskich z Białobrzegu już wcześniej pojawiało się imię Wojciech (tak nazywał się
m.in. protoplasta całego rodu).
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studenci wydziału Artium52. Być może więc Albert, po skończeniu nauki w Akademii
Zamojskiej, udał się na dalsze studia do Krakowa. Trzeba przy tym zauważyć, że jego
nazwisko nie figuruje w metryce studentów Uniwersytetu z tamtego okresu53.
Rękopis zawierający korespondencję Zebrzydowskiego stanowić musiał część większego księgozbioru, pozostającego w posiadaniu Białobrzeskich. Dowodzi tego samo
sformułowanie ex libris… użyte w cytowanej nocie. Dodatkowo znamy przynajmniej
jedną jeszcze książkę stanowiącą własność jednego z Albertów. Była to, dziś zaginiona, Concordia evangelica Janseniusa Corneliusa (Louvain 1549), której poprzednim
właścicielem był król Zygmunt August, opatrzona notą proweniencyjną: Ex libris Alberti Białobrzeski pleb. Dzieło to zostało w 1615 r. sprzedane Marcinowi Dembskiemu,
krewnemu poprzedniego właściciela54.
Tak skąpy zasób informacji nie pozwala nam jednoznacznie stwierdzić, który z Albertów — ojciec czy syn — jest autorem noty. Choć prawdopodobne wydaje się, że
był nim współpracownik biskupa Szyszkowskiego, nie przesądza to, że to on właśnie był
pierwszym w rodzinie właścicielem rękopisu. Data sprzedaży Janseniusa wskazywałaby
raczej, że księgozbiór gromadzić zaczął ojciec, który mógł następnie przekazać go synowi.
Powyższe ustalenia nie pozwalają zatem na precyzyjne określenie czasu, w którym
powstał kodeks BJ 65. Stać się to musiało między rokiem 1587 a latami 30. następnego stulecia. Przy czym górną granicę należałoby przesunąć raczej bliżej początku wieku. Mało prawdopodobne wydaje się bowiem, by zleceniodawcą wykonania kopii był
właśnie Białobrzeski. Można się spodziewać, że gdyby faktycznie tak było, zostałoby
to w jakiś sposób zaznaczone w nocie proweniencyjnej. Na takie datowanie wskazuje
również, jak wspomniano, pismo, którego użyto do sporządzenia rękopisu, oraz papier
spotykany najczęściej pod koniec XVI w.
Bez odpowiedzi pozostaje wciąż pytanie, kto był zleceniodawcą wykonania kopii.
Jeżeli rękopis BJ 65 zawiera w istocie spuściznę Andrzeja Patrycego, można przyjąć, że
zadania jej utrwalenia, a być może także rozpowszechnienia, podjęła się któraś z osób
należących do otoczenia sławnego filologa — na tyle bliska, by po jego śmierci mieć
Sygnatura ta brzmi: Albertus Białobrzeski scripsit. Autorka zauważa także zbieżność imion i nazwisk między wzmiankowanym przez siebie dekoratorem a studentem Uniwersytetu z lat 1583–
1586, czyli domniemywanymi przez nas ojcem i synem (E. Chojecka, Dekoracja malarska ksiąg
promotionum i diligentiarum Uniwersytetu Jagiellońskiego XVI–XVIII wieku, Kraków 1965, s. 15,
przyp. 42).
53
Zob. Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. IV: Continens nomina studiosorum ab anno
1607 ad annum 1642, ed. curavit G. Zathey adiutus ab H. Barycz, Cracoviae 1950.
54
Ex libris Martini Dempski… Emptus a D(omi)no Białobrzeski Germano eius Anno D(omi)ni 1615
24 feb(ruarii) (A. Kawecka–Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej,
Wrocław 1988, nr 444). Z konieczną dozą ostrożności rozważyć można, czy z owym pokrewieństwem nie łączył się również wspólny herb — w tym przypadku mógłby to być wyłącznie Radwan
(zob. A. Boniecki, op. cit., t. I, s. 187, t. IV, s. 279–280). Byłby to zatem kolejny argument na poparcie tezy o pochodzeniu Alberta z Białobrzeskich spod Ostrołęki.
52
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dostęp do pozostawionych przezeń papierów. Obiecującym tropem wydają się postanowienia spisanej w 1572 r. ostatniej woli Nideckiego. Testator zalecał w niej, by „pisane wszistkie księgi i inne scriptury”, napisane jego własną lub obcą ręką, poddane
zostały wstępnej selekcji przez jego jedynego siostrzeńca, a zarazem głównego spadkobiercę, Adama Dzierżanowskiego, oraz sługę trzymającego pieczę nad korespondencją. Po spaleniu tych z nich, których „widzieć by się nie godziło”, przekazać mieli oni
resztę egzekutorom testamentu. Ich uznaniu pozostawiona została decyzja o podziale
rękopiśmiennej schedy między rodzinę i inne osoby, wedle ich potrzeb. Z pozostałą
częścią uczynić mieli, „co by najlepszego być de communi consilio rozumieli”55. Egzekutorami swej ostatniej woli Nidecki wyznaczył, obok Adama Dzierżanowskiego, Jana
Kochanowskiego (zmarłego dwa i pół roku przed Nideckim), Stanisława Fogelwedera, Łukasza Górnickiego, Antoniego Laterciana, Sebastiana Montelupi, Sebastiana
Pawlikowicza, Adama Królika, Jana Trzecieskiego oraz najbliższego ze swoich sług56.
Niewykluczone, że w tym właśnie gronie należałoby szukać osoby, która zatroszczyła
się o zebranie w jednym tomie wczesnych świadectw talentu Andrzeja Patrycego57.
Następna informacja dotycząca kodeksu pochodzi z początku XVIII w., kiedy to
wdowa po Szymonie Mollerze ofiarowała go Szymonowi Józefowi Schwenglowi58. Rę„Tu nizeli przydę ad septimum et ultimum genus legatorum meorum powiem obiter przodkiem
ordinacią swąm okoła xiąg i scriptur swoich, oczimem iusz wyzei natrącieł, drugąm powiem quid
haeredem ipsum non iam solvere sed iam potius facere velim […]. To o xięgach drukowanych.
Lecz pisane wsistkie xiegi i inne scriptury, bądz tho moią bądz czudzą ręką pisane iakosz się kolwiek
siestrzeniecz moi obroczi bądz ad litteras bądz do czego innego, niech przezen, a przesz szługę mego
qui tunc mihi a litteris fuerit, przezrzane naprzod bendąm, tak izby się przodkiem popaliło tho,
czegoby się widziecz nie godzieło, iako szam terminaciie pothocznych rzeczi wsistkich, iako tesz
secreta bądź krolia JM. bądz moie włassne, bądz tesz które insze. A ieszliby sziestrzeniecz pierwei
umarł niżeli ia, abo czego Boże vchoway zeby mię znacznie obrazieł, thedy tho pierwse przegliadanie pisanych rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych, niech przesz dwu przednieisych sług moich to
iest przesz thego ktory pisze a przesz thego ktory na miesczu Starszego bendzie, odprawiono bendzie. Potim iusz gdy się niepotrzebne pisma popalią, niechai wsistkie scripta tam mea, quam aliqua
manu executorom pospoło cum haerede vel alioqui cum nepote, nisi me forte quod absit offenderit
implacabiliter pokazane bendą, aby oni przeirzawszy wszysczi pospołu, tho czoby się abo nepoti do
nauki, abo domowi i powinowathym moim do ozdoby abo do potrzeby iakiei domu mego zgodzieło,
tho nepoti abo powinowatim moim oddali, a takies czoby komu innemu właśnie naliezało, to onemu abo powinowatim onego. Zostathkiem niechai vczinieli tho czoby nailepsego bycz de communi
consilio rozumieli” (K. Morawski, Andrzej Patrycy, s. 203–205).
56
Ibidem, s. 363.
57
Fakt, że papier wykorzystany do sporządzenia rękopisu pochodził prawdopodobnie z którejś
z mazowieckich papierni, mógłby wskazywać jako na zleceniodawcę na Adama Dzierżanowskiego,
kanonika warszawskiego przynajmniej od 1582 r. (zob. L. Królik, Kapituła kolegiacka w Warszawie
do końca XVIII wieku, Warszawa 1990, s. 187). Przesłanka ta jest jednak zbyt słaba, by stanowić
podstawę dalszego wnioskowania.
58
Wydawca korespondencji użytą w nocie proweniencyjnej formułę: Ex libris Simonis Josephi
Schvengell Melsaccensis, post fata p. m. ND. Simonis Molleri ab ejusdem consorte ex Corbsdorf liberaliter
55
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kopis już od jakiegoś czasu pozostawać więc musiał w posiadaniu Mollerów, rodziny
zamieszkującej ziemie pruskie. Wobec braku pewnych wiadomości na temat losów
rękopisu po tym, jak przestał on być własnością Białobrzeskich, pozostają domysły.
Wiadomo, że wraz ze wspomnianym Wojciechem Białobrzeskim na dworze biskupa Szyszkowskiego przebywał Sebastian Moller, kanonik kapituły dobromiejskiej,
od 1635 sekretarz biskupa i autor Chronica Prussiae et Poloniae59. Być może to jemu
właśnie Białobrzeski sprzedał bądź odstąpił kodeks stanowiący kopalnię cennych dla
historyka informacji. Po jego zaś śmierci rękopis mógł przejść na własność Szymona,
zapewne krewnego kanonika.
Kolejny właściciel, Szymon Józef Schwengel, kilkakrotnie piastował funkcję burmistrza rodzinnego Melzaku (dzisiejszego Pieniężna). Jednym z jego potomków był
Jerzy Schwengel, autor licznych prac historycznych, a zarazem przeor położonego nieopodal Gdańska opactwa kartuzów — tego samego, którego reorganizacji dwieście lat
wcześniej usiłował dokonać biskup włocławski Andrzej Zebrzydowski, rozpoczynając
tym samym kilkuletni konflikt o jurysdykcję nad tym m.in. przybytkiem60. W jego
właśnie posiadanie wszedł należący do ojca rękopis. Świadczą o tym słowa samego
Jerzego, który w jednym ze swych dzieł wprost powołuje się na biskupią korespondencję61. Kilkanaście listów Zebrzydowskiego opisujących stan klasztorów pomorskich stanowiło zapewne dla historyka interesujący i wartościowy materiał. Po śmierci
przeora w roku 1766 jego biblioteka pozostała zapewne w klasztorze, który dożywał
właśnie swojej świetności. Postępujący upadek kartuzji zakończył się ostatecznie kasatą w roku 1823. Wtedy też rozproszeniu uległ księgozbiór klasztorny62. Jak jednak
wspominano, kodeks już w 1802 r. ofiarowany został przez Czackiego bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można się więc domyślać, że znany „księgołap” już w latach 90. XVIII stulecia, odwiedzając biblioteki kościelne w celu pomnożenia swego
donatus błędnie zinterpretował jako informację o podarowaniu kodeksu nie Szwengelowi, a być
może biblioece we Frauenburgu (AH I, s. V).
59
J. Obłąk, op. cit., s. 56; A. Kopiczko, Kanonicy dobromiejscy 1521–1771, w: Słownik biograficzny
kanoników kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, red. J. Guzowski, Olsztyn 1999, s. 84–85.
60
Danych biograficznych oraz wyczerpujących informacji na temat pisarstwa Jerzego Schwengla
dostarcza nam poświęcona mu monografia pióra Rafała Witkowskiego (Jerzy Schwengel (1697–
1766). Przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła, Poznań 2004).
61
Schwengel, opisując klasztor żukowski, przytacza wyimek z listu biskupa do królowej Bony z października 1546 r. (tak według wydawcy korespondencji (AH I, nr 81), sam Schwengel podaje tu
wyłącznie datę roczną — 1547 r.): Ex epistola Ill(ustrissi)mi Andreae Zebrzidowski, episcopi Cuiaviensis ad Bonam reginam 1547: … (Georgius Schwengel, Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae:
apparatus pauper subsidia literaria poscens a viris bonis et doctis collectus ad interim […], cur. B. Czapla,
Toruni 1912–1915, s. 335).
62
R. Witkowski, op. cit., s. 151–153; o losie księgozbioru kartuskiego w ostatnim okresie istnienia klasztoru szerzej pisze Krzysztof Nierzwicki (Die Handschriften der Kartause Paradisus Beatae
Mariae in der Kaschubei, [w:] Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum
65. Geburtstag von Edward Potkowski, ed. S. Lorenz, Stuttgart 2002, s. 199–213).
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księgozbioru, zawitał także do Kartuz i za zgodą (lub też bez niej) ówczesnego przeora
zabrał rękopis63.
***
Zawartość rękopisu BJ 65 należy do kilku znanych nam, obszernych polskich zbiorów epistolograficznych XVI w. Przywołać należy choćby korespondencję prowadzoną przez krewnych biskupa — Piotra Tomickiego i Andrzeja Krzyckiego, licznie zachowane listy Stanisława Hozjusza, Jana Dantyszka, Radziwiłłów czy późniejsze listy
kanclerza Jana Zamoyskiego. Olbrzymie znaczenie źródeł epistolarnych dla prowadzenia badań historycznych, i nie tylko, nie wymaga dowodzenia64. Sztuka pisania listów,
od starożytności zakorzeniona w kulturze europejskiej i nieprzerwanie stanowiąca jej
integralną część, u schyłku średniowiecza odchodzić zaczęła od średniowiecznych,
sformalizowanych wzorów, wykształconych dla potrzeb kancelarii kościelnych i dworskich. Zwrot ku wzorcom antycznym, głównie, choć nie tylko, cycerońskiemu, sprawił, że list zaczął być formą szeroko wykorzystywaną nie tylko przez władców i Kościół, ale również dyplomatów, poetów czy po prostu ludzi wykształconych, stając
się realnym narzędziem władzy, budowania prestiżu, a jednocześnie uznaną formą
literacką. W Polsce rozwój epistolografii przypadł na lata 1489–1538, kiedy to nowy,
zgodny z renesansowymi wzorami modus epistolandi wykładany był w Uniwersytecie
Krakowskim65.
Korespondencja dostojnicza stanowi nieocenione wprost źródło faktograficzne.
W zależności od pozycji zajmowanej przez piszącego dostarczać może masy istotnych
szczegółów, nieobecnych w przeznaczonych dla szerszego odbiorcy typach źródeł. Stanowi bogaty materiał do badań nad życiem prywatnym, obyczajowością, a także formacją intelektualną i wykształceniem zarówno autora, jak i adresata oraz środowiska,
z którego się obydwaj wywodzili. Pozostaje również doskonałym przedmiotem studiów
filologicznych.

Niestety, przybliżona nawet data wizyty w Kartuzach nie została ustalona (zob. E. Danowska,
Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków 2006, s. 150–160).
64
Kwestię ogromnego, wieloaspektowego znaczenia korespondencji renesansowej podnoszono
wielokrotnie, podkreślając wielość pól badawczych, na których może być ona rozpatrywana, oraz
jej szczególną wagę dla badań nad życiem politycznym. Zob. J. Axer, List renesansowy jako źródło
historyczne i tekst literacki, [w:] Listowne Polaków rozmowy, red. J. Axer, J. Mańkowski, Warszawa
1992, s. 13–21; M. Mańkowski, Korespondencja Samuela Maciejowskiego z Janem Dantyszkiem jako
źródło do dziejów kultury politycznej, [w:] Listowne Polaków rozmowy, s. 58–66; W. Tygielski, Epistolografia staropolska jako źródło do badania mechanizmów politycznych, „Odrodzenie i Reformacja
w Polsce”, t. XXX (1988), s. 63–79.
65
Zob. L. Winniczuk, Wstęp, [w:] Jan Ursyn z Krakowa, Modus epistolandi cum epistolis exemplaribus et orationius annexis / O sposobie pisania listów wraz z wzorami listów i mowami, przeł. i wstępem
opatrzyła L. Winniczuk, Wrocław 1957, s. VII–IX.
63
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W przypadku samego Zebrzydowskiego, zachowane listy wydają się mieć szczególne znaczenie, pozwalają bowiem na odtworzenie faktów z kluczowego i wyjątkowo aktywnego okresu jego kariery. Rzucają światło na motywacje rządzące podejmowanymi
przezeń działaniami, pozwalając zarazem poznać nie tylko kolejne ich etapy i stosowane strategie, ale także końcowy efekt prowadzonej gry politycznej. Co istotne, ukazują
także charakter relacji łączących hierarchę z władcami, przedstawicielami elit państwa, a także z osobami o niższym statusie społecznym.
Pomimo niewątpliwych zalet korespondencja Zebrzydowskiego jako źródło ma też
swoje wady. Poza wspomnianymi wyżej brakami związanymi z faktem, że zbiór zawiera
wyłącznie listy pisane ręką Nideckiego, zauważamy również znaczne luki wynikające
z innych jeszcze przyczyn. Pozbawione komentarza pozostały sytuacje, w których hierarcha, wraz z pozostałymi senatorami, przebywał u boku króla, a więc przede wszystkim sejmy czy inne okazje, o uroczystym przeważnie charakterze. Przyczyna tego niedostatku jest prozaiczna — w tym właśnie czasie dostojnik obracał się w towarzystwie
potencjalnych adresatów swych listów. Ograniczenie aktywności epistolograficznej
dostojnika obserwujemy również w okresach, w których cierpiał on na poważniejsze
dolegliwości zdrowotne, jak również w sytuacjach, gdy z uwagi na znaczne oddalenie
ewentualnych adresatów, brakowało możliwości przesłania listu (na przykład w czasie
sprawowanej przez niego legacji do Siedmiogrodu). Ponadto częstotliwość wysyłania
listów oraz treści w nich zawarte uzależnione były ściśle od bieżącej sytuacji i znaczenia, które przypisywał jej sam hierarcha.
W związku z wymienionymi brakami, nie chcąc pozostawić bez komentarza najistotniejszych wydarzeń, w których Zebrzydowski miał swój udział, i dopuścić tym
samym do wypaczenia oglądu całości jego działań, rozszerzono kwerendę o inne
źródła, ograniczając się jednak do materiałów wydanych. Korzystano z nich również, by uzupełnić lub doprecyzować informacje znalezione w listach biskupa. Przy
opisywaniu nieobjętego korespondencją, jednak niezwykle istotnego dla kariery
Zebrzydowskiego jesiennego sejmu 1548 r., podstawą były diariusze sejmowe, wydane w XIX w. przez Juliana Ursyna Niemcewicza oraz Józefa Szujskiego66. Cenne
okazały się kroniki Stanisława Orzechowskiego67, Łukasza Górnickiego68, a także,
w mniejszym stopniu, Marcina Bielskiego69. Oddzielną grupę stanowią katalogi
biskupów, w tym przede wszystkim kontynuacja katalogu biskupów włocławskich

66
Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w róznych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym,
wyd. J. U. Niemcewicz, t. I, Warszawa 1822; Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553, 1570,
wyd. J. Szujski, Kraków 1872 (Scriptores Rerum Polonicarum, t. I).
67
Orichovius Stanislaus, Annales Stanislai Orichovii Okszii. Secundum codicem Gymn. R. Thorunensis, ed. T. Działyński, Posnaniae 1854.
68
Łukasz Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej, opr. H. Barycz, Wrocław 2003.
69
Marcin Bielski, Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856.
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Jana Długosza70, w której, poza krótką notką, znajdujemy inną, dodaną i znacznie
dłuższą, napisaną albo jeszcze za życia biskupa, albo wkrótce po jego śmierci. Jej
anonimowy autor żywił zresztą do hierarchy wyraźną niechęć. Istotne informacje,
dotyczące mechanizmów rządzących rozwojem kariery Zebrzydowskiego, znaleziono
w aktach późniejszego procesu (1556), który przeciwko ówczesnemu biskupowi krakowskiemu prowadził nuncjusz papieski Alojzy Lippomano71. Znaczną wartość dla
podjętej tematyki mają listy osób trzecich, w których dostojnik był wielekroć przywoływany. Jest to przede wszystkim korespondencja Stanisława Hozjusza72 i listy
wymieniane między sobą przez Zygmunta Augusta oraz Radziwiłłów Rudego i Czarnego73. Istotne informacje znajdujemy również w relacjach przesyłanych księciu
Albrechtowi Hohenzollernowi przez jego agentów na dworze jagiellońskim, przede
wszystkim Stanisława Bojanowskiego i Bernarda Pohybla74. Ponadto wykorzystano
również informacje zawarte w tomach sumariusza Metryki Koronnej75. Z innych
jeszcze źródeł czerpano informacje dotyczące okresu wykraczającego poza przyjęte
ramy chronologiczne pracy, jak również pojedyncze wiadomości z okresu w nich się
zawierającego.

Continuatio vitarum 13 episcoporum Wladislaviensium a Joanne Dlugosz conscriptarum, Wladislaviae 1894 (Monumenta Historica dioeceseos Wladislaviensis, t. IX, s. 36–52); Stephanus Damalewicz, Vitae Vladislaviensium Episcoporum, Cracoviae 1642; tzw. Katalog wolborski w: Catalogi
episcoporum Vladislaviensium, wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1884 (Monumenta Poloniae Historica,
t. IV, s. 16–30).
71
Acta Nuntiaturae Polonae, ed. H. D. Wojtyska, t. III/I: Aloisius Lippomano (1555–1557), Romae
1993.
72
Stanislai Hosii S. R. E. cardinalis, maioris poenitentiari, episcopi Varmiensis (1504–1579) et quae
ad eum scriptae sunt Epistolae tum etiam eius orationes legationes, t. I: 1525–1550. Praemittuntur vita
Hosii auctore Stanislao Rescio et Hosii opera juvenilia, accedunt autem epistolae et acta, quae vitam et
res gestas Hosii illustrant, t. II: 1551–1558. Praemittitur de Hosii cardinalis familia disputatio, accedunt
autem epistolae et acta, quae vitam et res gestas Hosii illustrant, editionem curaverunt F. Hipler et
V. Zakrzewski, Cracoviae 1879–1886 (Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. IV).
73
Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, opr., wstęp, koment. I. Kaniewska, Kraków 1999;
Listy polskie XVI wieku ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego, Adama Turasiewicza,
red. K. Rymut, t. I: Listy z lat 1525–1548, t. II: Listy z lat 1548–1550, Kraków 1998–2001; listy
podane w dziele Michała Balińskiego (Pisma historyczne, t. I, II: Pamiętniki o królowej Barbarze żonie
Zygmunta Augusta, Warszawa 1843).
74
Dokumenty z Archiwum Królewieckiego, wydane w serii: Elementa ad fontium editiones, t. XXII,
XXXVII, XXXVIII, XLIV, LXII, LXIX, ed. C. Lanckorońska et alii, Romae 1970–1988.
75
Matricularum Regni Poloniae summaria. Excusis codicibus, qui in Cartophylacio Maximo Varsoviensi
asservantur, contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski, P. IV: Sigismundi I regis tempora
complectens (1507–1548), vol. 1: Acta cancellariorum 1507–1548, 3: Acta vicecancellariorum 1533–
1548; V, vol. 1: Acta cancellariorum 1548–1572, Varsoviae 1910–1919; Matricularum Regni Poloniae
summaria. Excusis codicibus, qui in Cartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, P. V, vol. 2: Acta
vicecancellariorum 1548–1572, contexuerunt Josephus Płocha et alii, Varsoviae 1961.
70
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STAN BADAŃ
Andrzej Zebrzydowski nie cieszył się do tej pory wśród badaczy zainteresowaniem należnym przedstawicielowi elity Królestwa Polskiego połowy XVI w. Wciąż czeka on
również na biogram w Polskim słowniku biograficznym. Jedyną dotychczas pracą w całości poświęconą biskupowi jest praca Tadeusza Troskolańskiego, opublikowana na
przełomie XIX i XX w.76 Dzieło to nie spełnia dziś jednak kryteriów pracy naukowej.
Ukazuje ono losy dostojnika przez pryzmat historii Kościoła polskiego doby reformacji,
przy czym autor skupił się głównie na działalności Zebrzydowskiego jako hierarchy kościelnego, znacznie mniej uwagi poświęcając innym jego aktywnościom. Tym samym
postać bohatera naświetlona została jednostronnie. Liczne błędy merytoryczne, nadinterpretacje, a często wręcz zmyślenia pozbawiają pracę Troskolańskiego wiarygodności.
Poważny problem stanowi także brak obiektywizmu, każący historykowi formułować
pod adresem biskupa niekiedy przesadnie krytyczne sądy. Kontrreformacyjny wątek
działalności biskupa krakowskiego rozwinął tenże badacz w osobnym opracowaniu,
poświęconym rozwojowi reformacji polskiej, a w istocie małopolskiemu środowisku
różnowierczemu w okresie między 1556 a 1560 r.77 Między innymi ze wspomnianej
biografii informacje swe czerpał Zenon Birkholz78. Opracowanie Troskolańskiego chronologicznie poprzedzają dwie noty biograficzne. Pierwsza z nich znajduje się w czterotomowym katalogu biskupów krakowskich z połowy XIX w. autorstwa Ludwika Łętowskiego79 i ma charakter czysto panegiryczny. Druga to obszerny biogram pióra Jana
Korytkowskiego w jego katalogu prałatów i kanoników archidiecezji gnieźnieńskiej80.
Autor ten stara się spojrzeć na dostojnika bardziej krytycznym okiem. Usiłowania te
w wielu kwestiach okazują się jednak niewystarczające. Oba teksty, ze względu na
rodzaj publikacji, w skład których wchodzą, oraz ich kościelną proweniencję, traktują
życie i działalność Zebrzydowskiego skrótowo, główny nacisk kładąc na jego dokonania
na polu walki z reformacją. Znaczenie ich jest jednak niepoślednie. Z uwagi na brak
nowszego, całościowego opracowania, szczególnie praca Korytkowskiego pozostaje
T. Troskolański, Andrzej Radwan Zebrzydowski biskup włocławski i krakowski 1496–1560, t. I–II,
Kraków 1905–1907. W latach 1897–1906 tekst ten ukazywał się w odcinkach, w nieregularnych
odstępach czasu, w „Przewodniku Naukowym i Literackim. Dodatku do «Gazety Lwowskiej»”
(R. 25 (1897), nr 8, 9, 10, 11; R. 29 (1901), nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; R. 30 (1902), nr 2, 3,
5, 6, 9; R. 32 (1904), nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12; R. 34 (1906), nr 8, 10).
77
Idem, Dzieje reformacji polskiej w latach 1556–1560 skreślone w związku z działalnością Andrzeja
Zebrzydowskiego biskupa krakowskiego, Lwów 1907.
78
Z. Birkholz, Andrzej Zebrzydowski z Więcborka — biskup krakowski. Z dziejów Krajny (cz. II), „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 8 (2003), s. 166–179.
79
L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. II: Biskupi krakowscy, Kraków
1852, s. 124–129.
80
J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych, t. IV, Gniezno 1883, s. 454–481.
76
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głównym źródłem informacji na temat biskupa Zebrzydowskiego. Czerpią z niej autorzy zarówno starszych81, jak i stosunkowo niedawno wydanych prac typu słownikowego, jak Piotr Nitecki82, czy twórcy wielotomowego wydawnictwa redagowanego przez
Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego83. Andrzejowi Zebrzydowskiemu obszerny passus poświęcił także Stanisław Tomkowicz w opracowaniu galerii portretów biskupów
krakowskich z krużganków kościoła oo. franciszkanów w Krakowie. Nota ta, opierając
się na starszych opracowaniach, poza cennymi uwagami na temat wizerunku biskupa,
nie wnosi nic nowego84. Opracowaniem innego zgoła typu jest klasyczna już praca
Andrzeja Wyczańskiego o sekretarzach Zygmunta I85. Autor nie ograniczył się w niej
do zreferowania wymienionych opracowań. Gromadząc dane, ponownie sięgnął do
źródeł, weryfikując informacje poprzedników.
Osobną grupę stanowią publikacje zajmujące się wybranymi zagadnieniami z bogatej biografii biskupa krakowskiego. Cenny przyczynek do badań nad artystycznymi
upodobaniami i formami mecenatu dostojnika stanowią artykuły Bolesława Przybyszewskiego o przebiegu konfliktu z muratorami dokonującymi przebudowy należącej do Zebrzydowskiego kamienicy86. Wnikliwą analizę materiałów dotyczących
brzemiennego w skutki procesu o herezję, który w 1551 r. zwierzchnik diecezji krakowskiej wytoczył Konradowi Krupce Przecławskiemu, przedstawił w swoim szkicu
Henryk Barycz87. Wymienić należy także inny tekst Barycza, poświęcony wprawdzie
w całości postaci Marcina Krowickiego, zawierający jednak obszerne passusy dotyczące jego zmagań z biskupem krakowskim88.

Podręczna encyklopedia kościelna, opr. pod kierunkiem S. Galla, t. XLIII/XLIV, Warszawa 1916,
s. 201–202; Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Wetego z licznemi jej dopełnieniami, wyd. M. Nowodworski, t. XXXIII, Warszawa 1933, s. 156–158.
82
P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 236.
83
Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski, t. IV, Warszawa 1983, s. 536–538.
84
S. Tomkowicz, Galerya portretów biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru OO. Franciszkanów w Krakowie, Kraków 1905, s. 39–44.
85
A. Wyczański, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1546–1548),
Warszawa 1990.
86
B. Przybyszewski, Zatarg Andrzeja Zebrzydowskiego, kanonika (później biskupa krakowskiego) z muratorami włoskimi, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności”,
R. 1 (1949), z. 2, s. 42–43; idem, Przebieg zatargu Andrzeja Zebrzydowskiego, kanonika i późniejszego biskupa krakowskiego krakowskiego, z muratorami włoskimi w latach 1535–1540, [w:] Symbolae
historiae artium. Studium z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, red. E. Karwowska,
Warszawa 1986, s. 409.
87
H. Barycz, Proces Konrada Krupki Przecławskiego o wiarę w r. 1551, [w:] idem, Z epoki renesansu
reformacji i baroku. Prądy — idee — ludzie — książki, Warszawa 1971, s. 284–296. Artykuł ten
wcześniej wydany został w: „Reformacja w Polsce. Organ do badania dziejów reformacji w Polsce”,
R. 9–10 (1937–1939), s. 422–433.
88
Idem, Marcin Krowicki polemista i pamflecista polskiej reformacji, [w:] idem, Z epoki renesansu,
s. 297–370.
81
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Ponadto wzmianki na temat Andrzeja Zebrzydowskiego znaleźć można w licznych
opracowaniach monograficznych, obejmujących swymi ramami chronologicznymi
życie hierarchy. Ze względu na mnogość publikacji, w których pojawia się nazwisko
dostojnika, należy ograniczyć się do wskazania najważniejszych pozycji. Z prac typu
biograficznego uwzględnić warto monografię pióra Kazimierza Morawskiego, poświęconą znakomitemu latyniście polskiemu, a zarazem wieloletniemu sekretarzowi
Zebrzydowskiego, Andrzejowi Patrycemu Nideckiemu89, a także książkę Andrzeja
Tomczaka o kanclerzu Walentym Dembińskim90, pracę Włodzimierza Dworzaczka
o hetmanie Janie Tarnowskim91 oraz biografię króla Zygmunta Augusta Anny Sucheni–Grabowskiej92. Wymienić należy także poświęcony Stanisławowi Hozjuszowi
tekst B. Przybyszewskiego, oparty w dużej mierze na niepublikowanych materiałach
z krakowskich archiwów kościelnych93. W swoim studium rodu Oleśnickich fragment
dotyczący konfliktu biskupa z protektorem polskiej reformacji Mikołajem Oleśnickim z Pińczowa zamieścił także Jacek Pielas94. Na uwagę zasługują również monograficzne opracowania wybranych aspektów dziejów Królestwa Polskiego w XVI w.
Ujęte w obszerny passus, cenne, choć niepozbawione błędów uwagi na temat miejsca
Zebrzydowskiego na mapie układów politycznych w Koronie w ostatnich latach panowania Zygmunta I zawdzięczamy Annie Dembińskiej95. Z oczywistych względów
poczesne miejsce zajmuje postać Zebrzydowskiego w XIX–wiecznej historii reformacji autorstwa Wincentego Zakrzewskiego96. Wspomnieć warto także teksty H. Barycza, poświęcone wędrówkom edukacyjnym młodych Polaków97, oraz dysertację Anny
Kamler na temat wykształcenia senatorów w XVI w.98
Pobieżny nawet przegląd literatury pozwala stwierdzić, że większość autorów wymienionych opracowań skupiała się przede wszystkim na okresie piastowania przez
K. Morawski, Andrzej Patrycy.
A. Tomczak, Walenty Dembiński, kanclerz egzekucji (ok. 1504–1584), „Rocznik Towarzystwa
Naukowego w Toruniu”, R. 67 (63), z. 2.
91
W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985.
92
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August — król polski i wielki książę litewski (1520–1562),
Warszawa 1996.
93
B. Przybyszewski, Stanisław Hozjusz w kapitule krakowskiej (1540–1550), „Analecta Cracoviensia”, t. XIV (1982), s. 473–555.
94
J. Pielas, Oleśniccy herbu Dębno w XVI–XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty nowożytnej, Kielce 2007, s. 155, 160–162.
95
A. Dembińska, Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno–politycznych w latach 1540–1548, Poznań
1948 (Prace Komisji Historycznej — Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. XIV, z. 3).
96
W. Zakrzewski, Powstanie i wzrost Reformacyi w Polsce (1520–1572), Lipsk 1870.
97
H. Barycz, O pierwszych kontaktach naukowych z Uniwersytetem Bazylejskim, [w:] idem, Z dziejów
polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław 1969, s. 199–210; Pod urokiem humanistycznego
Paryża, [w:] idem, Z dziejów, s. 211–242.
98
A. Kamler, Od szkoły do senatu — wykształcenie senatorów w Koronie w latach 1501–1586. Studia,
Warszawa 2006.
89
90
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Zebrzydowskiego godności ordynariusza diecezji krakowskiej. Lata jego posługi na
stolicy włocławskiej pozostają niemal zupełnie nieopracowane.
***
Praca podzielona została na sześć części przedstawiających w ujęciu chronologiczno–problemowym kolejne etapy kariery Zebrzydowskiego aż do szczytowego jej momentu, czyli objęcia przez niego diecezji krakowskiej. Cezury wyznaczają wydarzenia
najistotniejsze dla aktywności dostojnika w sferze publicznej. Część pierwsza dotyczy
okresu dzieciństwa i młodości Andrzeja do objęcia przez niego stolicy włocławskiej.
Podjęto w niej próbę określenia zasadniczych czynników, które odegrały kluczową
rolę w rozwoju jego kariery, takich jak pochodzenie i koligacje rodzinne, wykształcenie, powiązania polityczne, oraz sposobu, w jaki doszedł do pierwszych godności.
W kolejnych dwóch częściach opisano wypadki rozgrywające się w okresie włocławskiego pontyfikatu Zebrzydowskiego, mające wpływ na jego pozycję na scenie politycznej Królestwa. Ze szczególną uwagą starano się prześledzić kolejne działania,
których celem było przystosowanie się do ewoluującej sytuacji politycznej państwa,
przy zachowaniu, a nawet podniesieniu swojej dotychczasowej pozycji. Cezurami wewnętrznymi są tu wydarzenia o kluczowym znaczeniu dla dokonującej się w tym czasie
zmiany przynależności fakcyjnej dostojnika. Część ostatnia poświęcona została zagadnieniu sprawowania przez Zebrzydowskiego funkcji senatorskiej, wywiązywania się
z nałożonych obowiązków, z uwzględnieniem jego poglądów na politykę zagraniczną
państwa. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie o rzeczywiste znaczenie dostojnika w strukturach władzy Królestwa. Omówiono również kolejne aspekty działalności
publicznej hierarchy na szczeblu lokalnym.
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I.
DROGA DO BISKUPSTWA
WŁOCŁAWSKIEGO (1496 (?)–1546)

1. POCHODZENIE
Andrzej Zebrzydowski przyszedł na świat prawdopodobnie w 1496 r. (datę tę można
ustalić na podstawie jego epitafium z katedry wawelskiej1) jako syn Wojciecha Zebrzydowskiego i Elżbiety z Krzyckich, rodzonej siostry Andrzeja Krzyckiego, późniejszego
prymasa, oraz siostrzenicy Piotra Tomickiego — podkanclerzego koronnego i biskupa
krakowskiego, a przy tym zaufanego współpracownika króla Zygmunta I. Zebrzydowscy,
wywodzący swoje pochodzenie i herb od Radwana, legendarnego kanclerza Królestwa
z czasów Bolesława Chrobrego (1021 r.), należeli do rodzin stosunkowo zamożnych. Posiadali dobra położone głównie w Małopolsce, a także na północ od Noteci, na pograniczu wielkopolsko–kujawskim. Te ostatnie pozyskane zostały dzięki małżeństwu Mikołaja
Zebrzydowskiego, ojca Wojciecha, z jedyną dziedziczką Więcborskich2. Przodkowie AnUmieszczona na cokole znajdującego się w katedrze Wawelskiej nagrobka dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa inskrypcja zawiera informację o dokładnej dacie śmierci dostojnika (23 maja
1560 r.) oraz o tym, że umierając miał on lat 64 — MORITUR WRZESNIA, EX PATRIA CRACOVIENSI REDIENS. ANNO DOMINI MDLX MENSIS MAII AETATIS SVAE ANNIS LXIV
EXACTIS (por. Monumenta Sarmatarum viam universae carnis ingressorum, coll. Simeone Starovolscio, Cracoviae 1655, s. 50). Karol Mecherzyński jako datę narodzin Zebrzydowskiego podał
rok 1492, nie uzasadniając jednak swego zdania. Informację jego uznać należy raczej za pomyłkę
(K. Mecherzyński, Historya wymowy w Polsce, t. I, Kraków 1856, s. 397).
2
Por. Dzieje Wielkopolski, t. I: Do roku 1793, red. J. Topolski, Poznań 1969, s. 492. Podsumowania
znanych nam informacji na temat więcborskiej linii Zebrzydowskich dokonał Zenon Birkholz (Ród
Zebrzydowskich z Więcborka — z dziejów Krajny (cz. I), „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 7 (2002), s. 204–214).
1
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drzeja nie piastowali żadnych wyższych urzędów, a rodzina miała znaczenie wyłącznie
w skali lokalnej. Według Szymona Okolskiego stryjeczny dziad przyszłego biskupa, Jan,
miał wprawdzie osiągnąć godność kasztelana oświęcimskiego3, jednak w informację tę
zdaje się powątpiewać nawet Niesiecki, który zaznacza, że takiej wiadomości nie podał
w swym herbarzu Paprocki4. Być może więc należy uznać ją za element legendy rodowej, budowanej przez następne pokolenia Zebrzydowskich. Ojciec Andrzeja, Wojciech,
piastował urząd starosty żnińskiego, który choć niewysoki, pozwolił z pewnością na budowanie prestiżu rodziny i podniesienie jej lokalnego znaczenia. W tej sytuacji nie ulega
wątpliwości, że mariaż Wojciecha z Elżbietą z Krzyckich, bliską krewną przyszłych dygnitarzy, jednych z najbardziej wpływowych postaci Królestwa, miał kluczowe znaczenie
dla podniesienia statusu rodziny, zwłaszcza zaś jej kujawskiej linii.
Wojciech i Elżbieta poza Andrzejem mieli jeszcze ośmioro potomstwa, w tym trzech
synów: Mikołaja, Bartłomieja i Kaspra, oraz sześć córek: Katarzynę (po mężu Palędzką), Annę (Kcyńską), Dorotę (Górską), Barbarę (primo voto Płomykowską, secundo
voto Górską), Małgorzatę (Karską) i Jadwigę (primo voto Karnowską, secundo voto
Łękińską)5. O najwcześniejszym etapie życia przyszłego hierarchy nie wiemy niemal
nic pewnego. Pierwsze lata spędził zapewne w rodzinnym Więcborku na Kujawach.
Z dobrami tymi musiał czuć się szczególnie związany. To w nich właśnie zdecydował się osiąść, gdy obowiązki i rozczarowania związane z zasiadaniem na krakowskiej
stolicy biskupiej w wyjątkowo trudnych dla Kościoła latach okazały się dlań nazbyt
uciążliwe i skłoniły go do długotrwałego usunięcia się ze stołecznego Krakowa. Dwa
lata spędzone na owym solo natali, ziemi rodzinnej, okazały się ostatnimi latami jego
życia. Śmierć zaskoczyła go bowiem 23 maja 1560 r. we Wrześni, kiedy to, skłoniony
powtarzającymi się naleganiami kanoników krakowskich, postanowił przerwać swój
pobyt w rodowych włościach i wrócić do osieroconej diecezji.

2. STUDIA
2.1. W otoczeniu krewnych — Piotra Tomickiego i Andrzeja Krzyckiego
Nie wiadomo, kiedy dokładnie przyszły biskup krakowski opuścił rodzinny Więcbork.
Według Anny Kamler, o podstawy jego wykształcenia zadbać miał proboszcz poznański
Mikołaj6. Warto zauważyć, że godność tę do 1505 r., czyli do śmierci, piastował wuj ZebrzySzymon Okolski, Orbis Polonus splendoribus coeli, triumphis mundi, pulchritudine animantium condecoratus, in quo antiqua Sarmatarum gentiliata pervetusta nobilitatis insignia etc. specificantur et relucent,
t. II, Kraków 1642, s. 565.
4
Kasper Niesiecki, Herbarz Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, wyd. I. Bobrowicz, t. X, Warszawa 1889, s. 146. Nazwiska Jana brak
wśród kasztelanów oświęcimskich XV w., wymienionych w Urzędnikach dawnej Rzeczypospolitej.
5
W. Dworzaczek, Genealogia, t. II, Warszawa 1959, tab. 134: Zebrzydowscy.
6
Autorka nie podaje niestety żadnych referencji źródłowych (A. Kamler, op. cit., s. 110).
3
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dowskiego, Mikołaj Krzycki, starszy brat Andrzeja7. Po zdobyciu podstaw wiedzy chłopiec,
jak można się spodziewać, został posłany do włocławskiej szkoły katedralnej, o czym zdecydować powinna przynależność diecezjalna. Pewne jest natomiast, że w semestrze zimowym
1517 r., za piątego rektoratu Stanisława Biela, wpisany został do Metryki Akademii Krakowskiej, wniósłszy uprzednio całą należną opłatę, jako Andrzej, syn Wojciecha z Więcborka8. Jak można się domyślać, opiekę na czas krakowskich studiów zapewnili Andrzejowi
jego możni krewni. Pierwszym z nich był Andrzej Krzycki, sekretarz królewski, a wkrótce
także biskup przemyski (1523 r.), rodzony brat matki Zebrzydowskiego. Drugim natomiast
podkanclerzy koronny Piotr Tomicki, w 1517 r. jeszcze biskup przemyski, a wkrótce kolejno ordynariusz poznański i krakowski (1520, 1524 r.), cioteczny dziad Andrzeja. Pierwsza
pewna wzmianka o pobycie Zebrzydowskiego na dworze Tomickiego datuje się 8 sierpnia
1522 r.9 Trudno przecenić znaczenie, które dla dalszych losów młodzieńca mieli obydwaj
wymienieni dostojnicy, którzy, póki starczyło im życia, wykazywali stałe zainteresowanie
sprawami swego nepota zarówno u progu jego kariery, jak i w czasach późniejszych, kiedy
piął się on, często dzięki ich właśnie protekcji, po kolejnych szczeblach hierarchii kościelnej. Lata, które spędził u ich boku, z całą pewnością miały ogromne, wręcz fundamentalne
znaczenie dla kształtowania formacji umysłowej oraz charakteru przyszłego biskupa. W czasie swego pierwszego pobytu na dworze Tomickiego, między 1522 a 1527 r., młody Zebrzydowski miał okazję zetknąć się z wieloma późniejszymi dostojnikami, przebywającymi
w tym czasie w otoczeniu podkanclerzego. Byli to m.in. przyszli biskupi — Samuel Maciejowski, poprzednik Zebrzydowskiego na stolicy krakowskiej, Filip Padniewski czy Jan Drohojowski10. Zapewne jeszcze przed swoją wyprawą na zachód Europy zdążył poznać Piotra
Myszkowskiego, z którym w późniejszym okresie utrzymywał bliskie kontakty11. W latach
Następcą Krzyckiego na tym stanowisku został Paweł z Szydłowca, po śmierci którego, w czerwcu 1506 r., proboszczem poznańskim został późniejszy prymas Jan Łaski. Wydaje się więc nie ulegać
wątpliwości, że wymienionym przez A. Kamler proboszczem Mikołajem był nie kto inny, jak właśnie Krzycki (Acta iudicii ecclesiastici Poznaniensis, ed. B. Ulanowski, Kraków 1902, Acta Capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, vol. II: Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum
Gnesnensis et Poznaniensis (1403–1530), nr 1591; J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II:
Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, s. 529, przyp. 61; J. Bartoszewicz, Kasztelania połaniecka Kochanowskiego, „Biblioteka Warszawska”, t. III (1858), z. 20, s. 251;
L. Łętowski, op. cit., s. 196, 210; J. Korytkowski, op. cit., s. 382–383).
8
Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek,
I. Skierska, Warszawa 2011, s. 87.
9
Jest to prośba o zwolnienie Wojciecha Zebrzydowskiego z obowiązku wojennego, w związku
z pobytem i służbą jego syna u biskupa Tomickiego (Matricularum, P. IV, vol. 3, nr 13289).
10
Drohojowski w Krakowie przebywał przynajmniej od 1519 r., kiedy to wpisany został do Metryki
Akademii Krakowskiej, tam też zapewne poznał Radwanitę (S. Kot, Drohojowski Jan, [w:] PSB, t. V,
Kraków 1939–1946, s. 380–382).
11
Na dwór biskupa Tomickiego został Myszkowski przyjęty w 1527 r., kiedy rozpoczynał swoje
krakowskie studia, i przebywał tam do śmierci protektora w 1535 r. (L. Hajdukiewicz, H. Kowalska,
Myszkowski Piotr, [w:] PSB, t. XXII, Wrocław 1977, s. 382–390).
7
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20. nawiązał też znajomość ze Stanisławem Hozjuszem, ówcześnie nauczycielem
w szkole pałacowej biskupa krakowskiego, później zaś wieloletnim sekretarzem królewskim, ordynariuszem warmińskim, a wreszcie kardynałem12. Do grona jego uczniów
zaliczał się przez jakiś czas zapewne i Zebrzydowski, który po latach nazywa Hozjusza
swym preceptorem13. Wiele zdaje się wskazywać na to, że wpływowi krewni przynajmniej częściowo finansowali studia swego nepota. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że rodzina Zebrzydowskich, choć z pewnością nie tak uboga, jak starał
się to w późniejszych czasach przedstawić Andrzej14, nie należała do majątkowej elity
Królestwa. Dla możliwości finansowych tej gałęzi rodu zapewne nie bez znaczenia pozostawała liczebność rodzeństwa przyszłego biskupa (trzech braci i sześć sióstr), a także
mało w istocie znacząca pozycja ojca, starosty żnińskiego. W tej sytuacji koligacje, których fundamentem stało się małżeństwo Wojciecha z Elżbietą z Krzyckich, nabierały
szczególnego znaczenia.

2.2. Uczeń Leonarda Coxe’a — pierwsze kontakty z Erazmem z Rotterdamu
Krakowski etap edukacji młodego Zebrzydowskiego nie ograniczył się do uczęszczania
na obowiązkowe wykłady w Uniwersytecie Krakowskim. Znajdujemy go w wąskim
gronie prywatnych uczniów wędrownego humanisty angielskiego, poety uwieńczonego i admiratora Erazma z Rotterdamu — Leonarda Coxe’a, mającego znaczny
udział w zaszczepieniu w kręgach związanych z Uniwersytetem Krakowskim żywego
zainteresowania dziełami wielkiego humanisty15. Być może właśnie słuchając wywoW. Urban, Hozjusz Stanisław, [w:] PSB, t. X, s. 42–46; B. Przybyszewski, Stanisław Hozjusz,
s. 473–476. O szkole pałacowej Piotra Tomickiego i prawdopodobnym realizowanym w niej programie nauczania zob. A. Odrzywolska–Kidawa, Podkanclerzy Piotr Tomicki (1515–1535). Polityk
i humanista, Warszawa 2005, s. 263–264; L. Hajdukiewicz, Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie
Piotra Tomickiego na tle jego działalności kulturalnej, Wrocław 1961, s. 110–112; Ł. Kurdybacha, Działalność kulturalna Piotra Myszkowskiego biskupa krakowskiego, Lwów 1935, s. 19–20.
13
Quoniam Fraternitatem Vestram magna cura et cognitatione teneri scio de ecclesiasticarum rerum
successibus, et quoniam ea Praeceptore prius, mox deine familiari sum usus...; Ego haec scribo, ut Fraternitas Vestra vel tamquam Praeceptor de discipulo gaudeat, vel tanquam familiaris familiari congratuletur (AH I, nr 66). W. Wisłocki kategorycznie stwierdził, że nazwanie Hozjusza nauczycielem
było w ustach Zebrzydowskiego wyłącznie komplementem, jako że osiem lat odeń młodszy, a dwa
lata później przyjęty w poczet studentów Uniwersytetu Krakowskiego (w 1519 r.) Hozjusz, nie
mógł go nauczać (ibidem, s. 30, przyp. 3). Zastrzeżenie takie nie wydaje się w pełni uzasadnione,
tym bardziej że nie ma mowy o prowadzeniu przez Hozjusza zajęć w Uniwersytecie. Całkiem
prawdopodobne natomiast zdaje się wspólne z towarzyszami uczestnictwo Zebrzydowskiego
w wykładach prowadzonych na dworze przez młodszego, ale niewątpliwie bardzo utalentowanego kolegę.
14
Ibidem, nr 576.
15
Coxe przybył do Krakowa już w roku 1518 jako jeden z wielu Europejczyków, przyciągniętych głośną jeszcze wtedy sławą tamtejszej uczelni. Do jego przyjazdu przyczynił się być może
Jost Ludwik Decjusz — dyplomata i historyk, którego życzliwą opieką cieszył się Leonard Coxe
12
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dów Anglika, Zebrzydowski miał okazję po raz pierwszy zapoznać się bliżej z osobą
sławnego myśliciela. Znajomość ta miała się pogłębić już wkrótce. Gdy w 1525 r., po
dwuletnim pobycie na Węgrzech, wrócił Coxe do Krakowa już jako profesor humaniorów, w roli wykładowcy Cycerona, Wergiliusza i Kwintyliana, zgromadził wokół
siebie grono uczniów, z którymi, w czasie spotkań w Bursie Jerozolimskiej, wnikliwie
analizował i objaśniał Erazmowe dzieło De duplici copia verborum ac rerum. Do stałych
uczestników spotkań należał także Andrzej.
W jednym ze swoich listów Erazm z Rotterdamu określił Coxe’a mianem formator
adolescentiae Zebrzydowskiego. Sporo zapewne w tym retoryki, skoro charakter stosunków między mistrzem a uczniem Erazm znał wyłącznie z krótkiej relacji samego
Anglika. Trudno orzec, jak znaczący był wpływ wędrownego humanisty na ucznia.
Niewątpliwie był Coxe osobowością nieprzeciętną. Wykształcenie zdobył w rodzinnej
Anglii oraz w trakcie kilkuletnich wojaży po Europie, podczas których miał okazję
zetknąć się między innymi z Filipem Melanchtonem, do którego poglądów następnie
nawiązywał. Gdy przybył nad Wisłę, zdołał zgromadzić wokół siebie grono polskich
erazmiańczyków i zyskać przychylność elity intelektualnej i politycznej Królestwa,
a więc biskupów Tomickiego i Krzyckiego, kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego i innych16. W korespondencji Zebrzydowskiego brak jakichkolwiek wzmianek o dawnym
nauczycielu, co jednak nie musi oznaczać, że relacje ich nie miały znaczenia dla jego
osobistego rozwoju.
Niezależnie jednak od tego, jak silne piętno udało się Anglikowi odcisnąć na
umysłowości podopiecznego, największą jego zasługą pozostaje zaszczepienie w Andrzeju i podtrzymywanie głębokiego zainteresowania, jakim darzyć miał słynnego
Rotterdamczyka i jego prace, a także zwrócenie uwagi wielkiego humanisty na swojego ucznia. W tchnącym uwielbieniem liście do Erazma z 27 marca 1527 r. określił
w czasie pierwszej swej bytności w stolicy Królestwa. Pomocy udzielać miał Coxe’owi także biskup krakowski, a zarazem kanclerz uniwersytetu Jan Konarski (Katalogi biskupów krakowskich,
wyd. J. Szymański, Warszawa 1974 (Monumenta Poloniae Historica series nova, t. X, cz. 2),
s. 279). Wsparcia udzielił mu także późniejszy wieki reformator Jan Łaski młodszy (D. MacCulloch, The Importance of Jan Laski in the English Reformation, [w:] Johannes a Lasco (1499–1560);
polnischer Baron, Humanist und europäischer Reformator; Beiträge zum internationalen Symposium
vom 14.–17. Oktober 1999 in der Johannes–a–lasco–bibliothek Emden, Tübingen 2005, s. 317).
Wkrótce po przybyciu do stolicy rozpoczął Anglik wykłady z Liwiusza i Kwintyliana. Za przedmiot swoich rozważań obrał także dwa opracowane przez Erazma listy św. Hieronima (H. Barycz,
Historja Uniwersytetu Krakowskiego w dobie humanizmu, Kraków 1935, s. 45–47; K. Morawski,
Czasy Zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia, Warszawa 1965, s. 16–17; idem, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II: Średnie wieki i odrodzenie: z wstępem o Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego, Kraków 1900, s. 241–242).
16
Na temat związków Coxe’a z przedstawicielami krakowskiej elity intelektualnej i politycznej
ostatnio pisała Jacqueline Glomski (Patronage and Humanist Literature in the Age of the Jagiellons.
Court and Career in the Writings of Rudolf Agricola Junior, Valentin Eck, and Leonard Coxe, Toronto
2007, s. 40–42).
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on Zebrzydowskiego młodzieńcem zdolnym i pełnym zapału do nauki. Zapowiedział
także, że ów obiecujący młody człowiek pragnie dać wyraz swemu podziwowi i przywiązaniu do nigdy niewidzianego mistrza, składając mu wizytę. Coxe poprosił nadto
Rotterdamczyka, by zechciał osobiście zachęcić adepta nauk, „aby ze wszystkich sił
pomnażał swą wiedzę”17. Jak najżyczliwiej ustosunkowany do Coxe’a uczony nie wahał się spełnić tej prośby18. Szczęśliwie znana jest nam treść listu, który skierował on
do Andrzeja. Pismo to, stosunkowo krótkie i powściągliwe, zapoczątkowało bliższą
znajomość. Nie wiedząc o młodym studencie nic ponad to, o czym wspomniał Coxe,
chwalił Erazm przypisywane mu wyjątkowe zdolności oraz zapał, z którym miał on
zgłębiać humaniora. Zarazem namawiał go jednak do wzmożenia podjętych wysiłków, podając powody, które winny go ku temu skłaniać. Po pierwsze więc, z tak
obiecującym młodzieńcem — najlepszym materiałem w rękach najlepszego mistrza
— wiążą się wielkie nadzieje na przyszłość. Nie bez znaczenia jest też niezwykła i godna wykorzystania pomyślność losu, który obdarzywszy Andrzeja darami umysłu, nie
poskąpił mu zarazem pieniędzy, sprzyjając tym samym realizacji jego szlachetnych
zamierzeń. Szczególny nacisk położył jednak Rotterdamczyk na powinność wobec
własnego rodu i ojczyzny. W tym zaś względzie winien Zebrzydowski wzorować się na
swym wuju Krzyckim, w którym, niby w zwierciadle, doskonałe odbicie znalazły zarówno cnota, jak i uczoność. „Musi Andrzej dorównać Andrzejowi, musi być godny
wuja siostrzeniec”19.

2.3. Podróż edukacyjna
Już wkrótce okazało się, że raz podjętą decyzję o edukacyjnej wyprawie na zachód
Europy zamierzał Zebrzydowski konsekwentnie zrealizować, jak się wydaje, przy
pełnej aprobacie Erazma, którego bazylejska siedziba stać się miała pierwszym celem podróży. Skąd brała się przychylność wielkiego humanisty dla angażujących go
w znacznym stopniu edukacyjnych planów Polaka? Wydaje się, że znaczną rolę odegrała w tym przypadku trwająca już od 1525 r. korespondencyjna znajomość między
Rotterdamczykiem a wujem Andrzeja, biskupem Krzyckim20. Choć trudno dopatrzyć
się w wymienianych przez nich listach szczególnej serdeczności, relację tę bez wątpienia cechowały sympatia i zrozumienie, a także, co istotne, wzajemne uznanie21. Na tę
właśnie okoliczność zdawał się liczyć Leonard Coxe, rekomendując swojego ucznia.
Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, przeł. i opr. M. Cytowska, Warszawa 1965,
s. 60–61.
18
List Erazma do L. Coxe’a z 21 maja 1527 r. (ibidem, s. 85).
19
Ibidem, s. 88–89.
20
Pierwszy list pochodzi z 5 października 1525 r. Z uznaniem wypowiadał się w nim Erazm o przesłanej mu, wydanej w Krakowie w 1524 r., Economia Lutheri pióra Krzyckiego. Odwdzięczył się przy
tym dziełem biskupa londyńskiego Cutberta Tunstalla De arte supputandi (ibidem, s. 35).
21
Por. uwagi na ten temat M. Cytowskiej (ibidem, s. 12).
17
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Zaznacza on bowiem w przywoływanym już liście do Bazylei, że zainteresowanie okazane młodemu Zebrzydowskiemu byłoby rzeczą bardzo miłą nominatowi płockiemu
(Krzyckiemu), którego kilka zdań wcześniej opisywał Anglik w samych superlatywach
jako jaśniejącego blaskiem wszelkich cnót biskupa22. Sam zresztą Rotterdamczyk podał przyjaźń łączącą go z Krzyckim jako jeden z powodów, które skłoniły go do przesłania młodemu Zebrzydowskiemu pozdrowienia23.
Równe, jeśli nie większe znaczenie miała zapewne znajomość między Erazmem
a biskupem Tomickim, zainicjowana przez Rotterdamczyka w grudniu 1527 r., a trwająca aż do śmierci biskupa. Tomicki, człowiek światły i otwarty na przenikające nad
Wisłę nowe idee, dość szybko stał się jednym z przywódców ruchu erazmiańskiego
w Polsce, zjednując przyjacielowi przychylność dworu królewskiego. Za życzliwość
biskupa odpłacał się Erazm szczerymi pochwałami zamieszczanymi w listach do Polaków i cudzoziemców24. Stosunkowo często wymienianym uczonym listom obydwu
humanistów nieobce są tony bardziej osobiste, świadczące o tym, że więź ich łącząca
przekraczała ramy oficjalnej wymiany poglądów na sprawy bieżące.
Rozważając przyczyny przychylności Rotterdamczyka dla młodego Zebrzydowskiego, nie należy odbierać zasługi samemu Coxe’owi — gorliwemu wyznawcy Erazma,
cieszącemu się uznaniem mistrza. To właśnie jego list, w którym wychwalał zalety
umysłu swego podopiecznego, umożliwił Zebrzydowskiemu nawiązanie stosunków
z uczonym i w konsekwencji wyprawę do Bazylei.
Peregrynacja Andrzeja Zebrzydowskiego wpisuje się w wiele podobnych, sięgających swymi tradycjami jeszcze czasów średniowiecza wypraw edukacyjnych, podejmowanych przez młodych Polaków25. Konieczność kształcenia synów za granicą należała
do funkcjonującego w XVI/XVII w., ale także i później, ideału wychowawczego części szlachty polskiej. Pozwalała również na ukształtowanie młodego człowieka zgodnie
z rozpowszechnionym w Europie renesansowym ideałem edukacyjnym26. Zasadniczym
jednak celem peregrynacji było przyswojenie sobie wiedzy i zdobycie doświadczeń przydatnych szlachcicowi do właściwego wywiązania się z przyszłych obowiązków urzędniIbidem, s. 85.
Ibidem, s. 88.
24
L. Hajdukiewicz, Księgozbiór, s. 59–61.
25
O podróżach edukacyjnych Polaków do różnych uniwersytetów europejskich zob. H. Barycz,
Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław 1969, szczególnie z tego tomu eseje
H. Barycza, O pierwszych kontaktach naukowych z Uniwersytetem Bazylejskim, s. 199–210 oraz Pod
urokiem humanistycznego Paryża, s. 211–242, gdzie autor wspomina o kolejnych etapach wyprawy
Zebrzydowskiego.
26
O renesansowym ideale wychowawczym zob. D. Żołądź, Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego i siedemnastego wieku, Warszawa–Poznań 1990; Ł. Kurdybacha, Ideał wychowawczy w rozwoju dziejowym, „Z historii wychowania”, z. 6 (1948), s. 19–21;
J. Freylichówna, Ideał wychowawczy szlachty polskiej w XVI i początku XVII wieku, Warszawa 1938,
s. 85–86.
22
23
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czych i obywatelskich. Podróż taka miała także dać młodemu człowiekowi niezbędną
ogładę oraz znajomość obyczajów i języków innych nacji27. Po pierwszym etapie, którym przeważnie był dożywający kresu swej świetności Uniwersytet Krakowski, studenci, w zależności od możliwości materialnych i aspiracji rodzinnych, podążali na Południe i Zachód, często nie poprzestając na jednym uniwersytecie. Wędrówki od jednego
ośrodka naukowego do drugiego dawały olbrzymie możliwości poznawcze28. Słuchając
wykładów w uniwersytetach kolebki Odrodzenia — Italii, a także Francji i Rzeszy,
zapoznawali się oni z nowymi prądami umysłowymi, renesansową kulturą literacką,
stykali się i często absorbowali elementy myśli reformacyjnej, a wreszcie nawiązywali
kontakty z humanistami z całej niemal Europy29. Po powrocie do kraju, obejmując
wysokie funkcje publiczne, stawali się filarami elity intelektualnej Rzeczypospolitej.
Wyjaśnienia wymaga kwestia finansowania całej eskapady. Wspomniano wcześniej o prawdopodobnym materialnym wsparciu, udzielonym krewniakowi przez biskupów Krzyckiego i Tomickiego w czasie jego studiów krakowskich. W przypadku
podróży zagranicznej sprawa ta zdaje się wymagać dodatkowego doprecyzowania.
Ogrom kosztów związanych z wielomiesięcznym pobytem daleko poza granicami kraju wyklucza praktycznie możliwość wzięcia na siebie całego ciężaru przez najbliższą
rodzinę. Nasuwający się automatycznie wniosek, a zarazem obecny w literaturze pogląd o pokryciu wydatków przez możnych krewnych30, wymaga jednak weryfikacji.
Jak się okazuje, to sam zainteresowany z własnej kieszeni pokrył część wydatków.
Wskazuje na to fragment przywoływanego listu Leonarda Coxe’a, w którym Anglik,
zapowiadając Erazmowi wizytę swego pupila, wyjaśnia, że „podróż będzie dla niego łatwym przedsięwzięciem, ma bowiem trzy bogate prebendy”31. Okoliczność ta w żaden
sposób nie umniejsza oczywiście zasług protektorów dla podniesienia możliwości edukacyjnych przyszłego biskupa krakowskiego. Oczywiste wydaje się, że znacznej części posiadanych dochodów nie osiągnąłby bez wstawiennictwa Tomickiego. Pierwszą
z wymienionych prebend była objęta przez Andrzeja w 1525 r. kanonia poznańska32,

D. Żołądź, op. cit., s. 65–78; J. Freylichówna, op. cit., s. 85–86.
Wojaże europejskie miały skłonić młodzież do poznawania i przejmowania wszystkich najlepszych cech przypisywanych tradycyjnie poszczególnym nacjom. Zob. ibidem, s. 92–93.
29
Dość szczególne znaczenie miał w tym względzie uniwersytet w Bazylei. Zainteresowanie Polaków studiami w tym szwajcarskim ośrodku nieprzypadkowo zbiegło się w czasie z kryzysem, który
stopniowo ogarniał Uniwersytet Krakowski. Pragnienie znalezienia nowych podniet intelektualnych sprawiało, że jako wyjątkowo atrakcyjne jawiły się nowe idee Erazma z Rotterdamu, twórcy
bazylejskiego ośrodka nowej myśli i pracy kulturalnej (H. Barycz, O pierwszych kontaktach naukowych z Uniwersytetem Bazylejskim, [w:] idem, Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę,
Wrocław 1969, s. 194–195).
30
J. Korytkowski, op. cit., s. 455; A. Kamler, op. cit., s. 190.
31
Korespondencja, s. 61.
32
Recepcja do kapituły odbyła się 7 maja (Materyały do historyi prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski, [w:] Archiwum Komisji Historycznej, t. III, Kraków 1886, nr 288). Przyczynił się do niej
27
28
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drugą — dziekania łęczycka. W przypadku tej ostatniej nie znamy niestety dokładnej
daty instalacji Zebrzydowskiego. Wiadomo jedynie, że nastąpić ona musiała przed
jego wyjazdem do Italii33. Trzecia z prebend pozostaje nieznana. Można się domyślać,
że nie wiązała się ona z żadną kanonią, w przeciwnym bowiem razie Zebrzydowski
zostałby zapewne i pod tym tytułem wymieniony w czasie swej instalacji na kanonię
krakowską w roku 1530. Nie wiadomo, jaką wysokość osiągały realnie dochody Andrzeja z uzyskanych beneficjów. W każdym razie nie należy wykluczać, że otrzymał on
dodatkowo bezpośrednią pomoc materialną ze strony któregoś (albo obydwu naraz)
z możnych krewnych.
W swą podróż wyruszył Zebrzydowski pod koniec zimy lub wczesną wiosną 1528 r.,
mając lat przeszło trzydzieści34. Wiózł ze sobą podarunek od króla Zygmunta dla Erazma w postaci 100 złotych węgierskich, dodatkowo 40 złotych od Jana Łaskiego dla
Henryka Glareana, profesora poetyki w Uniwersytecie w Bazylei35, a także 60 duka-

zapewne biskup Tomicki, dla którego były to ostatnie dni przed przeniesieniem się na stolicę krakowską. Zebrzydowski wszedł w posiadanie kanonii fundi Winiary; K. Lutyński, Kapituła katedralna
w Poznaniu w XVI wieku. Organizacja i majątek, Poznań 2000 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Studia i materiały, t. XXX), s. 79. Przy okazji warto sprostować mylną informację, podaną przez Józefa Szymańskiego we wstępie do jego herbarza. Powołując się na przywołaną zapiskę
z akt kapituły poznańskiej, autor stwierdził, jakoby Zebrzydowski w czasie posiedzenia, opisując
swój herb, podać miał jego błędną nazwę — Gryf (J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI
wieku, Warszawa 2001, s. IX). Sytuacja taka rzeczywiście miała miejsce, jednak pomyłki dopuścił
się nie on, ale dwaj kanonicy, poświadczający jego szlachectwo — Benedykt Izdebiński oraz Jan
Radziński (Materyały, nr 288).
33
Dotychczas przyjmowano, że Zebrzydowski dziekanem łęczyckim został dopiero po powrocie do
kraju, w 1530 r. (zob. np. A. Wyczański, Między kulturą, s. 37; Z. Birkholz, Andrzej Zebrzydowski
z Więcborka, s. 168). Przyczyną takiego założenia była zapewne najwcześniejsza, ze znajdujących
się w źródłach pochodzenia polskiego, wzmianka, w której Andrzej tytułowany był w ten sposób,
mianowicie akt jego instalacji na kanonię krakowską 23 sierpnia 1530 r. (AH I, nr 818). Tymczasem dziekanem łęczyckim nazwany został jeszcze w czasie swego pobytu za granicą, w październiku
1529 r., przez Henryka Glareana, jednego z wykładowców uniwersytetu bazylejskiego (Epistolarum
ab illustribus et claris viris scriptarum centuriae tres, coll. et ed. Simon Abbes Gabbema, s.l. 1663,
s. 12), o czym niżej, s. 42, przyp. 47.
34
O bazylejskich studiach Zebrzydowskiego, na szerszym tle kontaktów między Krakowem a Bazyleą w pierwszej połowie XVI w., pisał ostatnio Jan–Andrea Bernhard (Geistige und literarische
Kontakte zwischen Krakau und Basel in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, [w:] Elita władzy miasta
Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku),
red. Z. Noga, Kraków 2011, s. 314–315), opierając się jednak w tej kwestii na wcześniejszych ustaleniach. Najpełniejsze, jak do tej pory, opracowanie zagadnienia zawdzięczamy Maciejowi Włodarskiemu (Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań polsko–bazylejskich 1433–1632, Kraków 2001).
35
W liście do Erazma z 20 lutego 1528 r. Jan Łaski wspomniał o możliwości przesłania mu wiadomości za pośrednictwem „pewnego krewniaka biskupa płockiego, który w tych dniach wybiera się
na studia” (Korespondencja, s. 118). Osiem dni później Jost Decjusz napisał list, który wraz z obiecanym podarkiem dostarczył do Bazylei Zebrzydowski (ibidem, s. 120).
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tów węgierskich, będących osobistym darem biskupa Tomickiego dla „najuczeńszego
męża”36.
Organizację wyjazdu wziął na siebie zapewne wuj Andrzej Krzycki37. Przydał on
siostrzeńcowi za towarzysza swego klienta Marcina Słapa–Dąbrowskiego, młodzieńca,
jak się okazało, pilnego i ze wszech miar utalentowanego38. Nie wiadomo, kiedy dokładnie obydwaj peregrynanci dotarli do Bazylei i czy po drodze zabawili gdzieś dłużej.
Cel podróży osiągnęli zapewne jeszcze wiosną39. Pod koniec sierpnia wysłane zostały
listy Erazma, kwitujące otrzymanie królewskiego podarunku40.
Zebrzydowski spędził u boku Erazma jako jego domownik kilka miesięcy41, realizując cel wyprawy. Zapoznawał się z greckimi i łacińskimi pismami klasyków, a mistrzem
był mu przede wszystkim sam Rotterdamczyk, który, choć trapiony chorobą i wciąż
zaprzątnięty różnymi zajęciami, otoczył swego gościa należytą opieką, wskazując mu
właściwą drogę i prowadząc z nim dysputy42. Nazwisko Andrzeja nie zostało wpisane
Ibidem, s. 115, 136. Zagadnienie darów Polaków dla Erazma opracował Feliks Kopera (Dary
z Polski dla Erazma z Rotterdamu w historycznym muzeum bazylejskim, „Sprawozdania Komisji do
Badania Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności”, R. 6 (1900), s. 110–139).
37
Zob. zeznania dziekana włocławskiego Jakuba Paczyńskiego w czasie procesu wytoczonego Zebrzydowskiemu przez nuncjusza papieskiego Alojzego Lippomano, gdzie przesłuchiwany, opowiadając o znanym sobie przebiegu edukacji biskupa krakowskiego, mówi: postea [dedit operam litteris]
sub Erasmo Rotherodamo, ad quem fuerat missus a Domino Episcopo Plocensi, avunculo suo... (Acta
Nuntiaturae, nr A 19).
38
Jak łatwo wywnioskować z korespondencji Erazma, Słap przypadł mu do gustu znacznie bardziej
niż jego możny towarzysz. Rotterdamczyk utrzymywał bowiem kontakt z uczniem do samej niemal śmierci (P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register
of the Renaissance and Reformation, vol. 3, Toronto 2003, s. 258; entuzjastyczne opinie Erazma
o Marcinie Słapie: Korespondencja, s. 178, 191, 193–194). Znacznie gorzej ułożyły się relacje Dąbrowskiego z Andrzejem Zebrzydowskim, z którym popadł w poważny konflikt w czasie pobytu
w Paryżu zimą 1528 r. Spór stał się asumptem do oskarżeń wysuwanych następnie przez Andrzeja
pod adresem młodzieńca, który szukał z kolei wstawiennictwa mistrza. Na temat konfliktu, który
prawdopodobnie stał się przyczyną rozejścia się dróg peregrynantów, zob. Opus epistularum Desiderii Erasmi Roterodami, denuo recognitum et auctum per P. S. Allen, t. X: 1532–1534, Nr 2745;
Korespondencja, s. 182–183.
39
Już w sierpniu bowiem Jan Sichard zadedykował Andrzejowi jedno ze swych dzieł (zob. s. 40,
przyp. 44). Trudno się spodziewać, by gest taki uczynił w stosunku do osoby świeżo poznanej.
40
Erazm do Andrzeja Krzyckiego, ibidem, s. 121–123; do Josta Decjusza, s. 124–125; do Krzysztofa
Szydłowieckiego (27 sierpnia), s. 126–127; do Jana Łaskiego młodszego (27 sierpnia), s. 128–130;
do króla Zygmunta I (28 sierpnia), s. 132–135; do Piotra Tomickiego (31 sierpnia), s. 136–137.
41
Zebrzydowski płacił Erazmowi za gościnę 3,5 guldena miesięcznie, partycypował również w kosztach zaopatrzenia kuchni (mimo wydatków ponoszonych na tym polu wyżywienie miał nader
skromne, co zawdzięczał samemu Rotterdamczykowi, pragnącemu uczyć podopiecznego wstrzemięźliwości — ibidem, s. 122). Zob. też S. Kot, Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice, wyboru
dokonał, przygotował do druku i wstępem opatrzył H. Barycz, Warszawa 1987, s. 391–392).
42
Ibidem, s. 122; Acta Tomiciana. Epistole, legationes, response, actiones, res geste Serenissimi Principis
Sigismundi, hujus nominis primi, Regis Polonie, Magni Ducis Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie Domini,
36
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do metryki uniwersyteckiej43, słuchał on jednak wykładów Jana Sicharda, bazylejskiego profesora retoryki, który już w sierpniu 1528 r. poświęcił mu pierwsze opracowane
przez siebie wydanie Disciplinarum liberalium orbis44. Za namowami Zebrzydowskiego
miał on zadedykować inne swoje dzieło, w przedmowie do którego wystawił młodzieńcowi pochlebne świadectwo, królowi Zygmuntowi I45. Motywacje Andrzeja wydają się
w tym przypadku oczywiste. Planując rozpoczęcie kariery po powrocie do kraju, liczył
zapewne, że Sichard nie zapomni o nim w swej dedykacji, polecając go tym samym łasce monarchy. Warto wspomnieć, że podobnie przyczynił się młody Zebrzydowski do
zadedykowania przez Rotterdamczyka jego wydania Seneki biskupowi Tomickiemu46.

sub rev. Mathia Drzewiczki, Petro Tomiczki, Joanne Chojenski, Samueli Maciejowski scripta, per Stanislaum Gorski collecta, et in tomos 27 digesta [= AT], t. X, ed. V. Pociecha, Posnaniae 1899, nr 384.
43
Zob. J. Kallenbach, Polacy w Bazylei w XVI wieku. Z metryk Uniwersytetu Bazylejskiego, „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce”, t. VI (1890), s. 1–9.
44
Clarissimo adolescenti Andreae Zebridovio Polono. Io[annes] Sichardus S[cientiae] D[octor]. I dalej: Vale clarissime Zebridovi, et orbem hunc disciplinarum, quem Graeci Encyclopaedian vocant, nostrae in te voluntatis testimonium amplectere, et nos ama. Basileae, mense Augusto, Anno XXVIII („Il
Bibliotecario: rivista di biblioteconomia, bibliografia e scienze dell’informazione”, 6, 1985, s. 13;
M. Włodarski, op. cit., s. 78; A. Jocher, Obraz bibliograficzno–historyczny literatury i nauk w Polsce,
od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie, t. I, Wilno 1840, s. 203).
45
Dziełem tym była antologia utworów pisarzy patrystycznych Antidotum contra diversas omnium fere
seculorum haereses, Basileae 1528 (M. Włodarski, op. cit., s. 78, 203; H. Barycz, O pierwszych kontaktach
naukowych z Uniwersytetem Bazylejskim, [w:] idem, Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę,
Wrocław 1969, s. 206; L. Hajdukiewicz, Księgozbiór, s. 66). W przedmowie Sichard pisał: Atque hoc
magis, quod sic animato ultro accessit quotidianus hortator, Andreas Zebridovius, clarissimus adolesceus [!],
dignus eo loco quo natus est honestissimo, dignus avunculo non modo Petro Tomitio, viro omni laudis genere
cumulato, verum et Andrea Critio, Episcopo Plocense, eo usque in omni literarum cognitione progresso, ut toti
Poloniae non minus ex eo splendoris accedat, quam ei ex Polonia, muneribusque quibus est a tua Serenitate
cum summa utriusque laude praefectus. Quos cum tanto studio nepos exprimere ac quodammodo in se referre
studeat moribus, eruditione, cuius gratia ad nos ex tam diverso orbe concessit, ut ab hiis exemplis, quae sibi
ad imitandum in omni virtutis genere domestica proposuit, haud quidem multum abfuturus sit, siquidem sic,
ut felicissime iam coepit, perrexerit: is, inquam, instando atque vere regias animi tui dotes depingendo, facile
pervicit, quae est eius apud me autoritas, ut editionem istam, cuius necessitatem mihi temporum sinisteritas imponebat, non modo maturarem, sed et maiestatis tuae nomine in publicum emitterem (za J. Fijałek, Przekłady
pism św. Grzegorza z Nazyanzu w Polsce, „Polonia Sacra”, R. 1 (1918), s. 88–89, przyp. 2).
46
Ut igitur Seneca ornatissime praesul prodiret in publicum, tui potissimum nominis felicibus auspiciis, videor mihi non omnino segniter, nec infeliciter navasse operam. […] Extimulavit huc nonnihil ornatissimus
iuvenis Andreas Zebridovius, et suis imaginibus, et te patruo dignus, quod intelligerem quantum utilitatis
hinc esset illius studiis accessurum, vel ad recte vivendi rationem, vel ad dicendi facultatem (Lucius Annaeus Seneca, Opera et ad dicendi facultatem, et ad bene vivendu[m] utilissima, Basileae 1529, s. [IX
nlb.]). Zgodnie z konstatacją Jana Okonia, który wskazał proporcjonalność rangi i powagi dedykowanego dzieła do uznania, jakim obdarowany cieszył się w oczach Erazma, ofiarowanie Tomickiemu
dzieł Seneki miało przede wszystkim istotny wymiar prestiżowy. Tym większa musiała wydać się
dostojnikowi zasługa Andrzeja (zob. J. Okoń, Humanistyczna droga do Europy (na marginesie korespondencji Erazma z Polakami), [w:] Listowne Polaków rozmowy, s. 27–28).
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Z innych znanych osobistości z kręgu Erazma Zebrzydowski miał okazję zetknąć
się ze wspomnianym już Henrykiem Glareanem, z którym, po pierwszych nieporozumieniach, połączyć go miała, zgodnie ze świadectwem Erazma, serdeczna przyjaźń
(w czym jednak dopatrywać należy się retorycznej przesady uczonego47), z Beatusem
Rhenanusem, filologiem i zasłużonym wydawcą, oraz z profesorem prawa rzymskiego
i wielokrotnym rektorem Uniwersytetu Bazylejskiego Bonifacym Amerbachem48.
Mimo tak sprzyjających okoliczności Zebrzydowski nie zabawił długo w Bazylei.
Jeszcze przed zimą 1528 r. wyruszył wraz z Marcinem Słapem do Paryża, nie konsultując tej decyzji z opiekunem swoich studiów. Trudno osądzać, czym spowodowane było
nieeleganckie, wręcz lekceważące zachowanie Andrzeja, który pierwej wysłał w drogę bagaże, nim zdążył zasięgnąć rady człowieka, z którego gościny od kilku miesięcy
korzystał49 — czy skłoniła go do tego obawa przed ewentualnymi obiekcjami mistrza,
czy też raczej do tego stopnia czuł się wyłącznym panem swego czasu, że nie uważał
za wskazane zwracać się w tej kwestii do kogokolwiek. Jak się okazuje, paryska eskapada była kolejnym etapem podróży edukacyjnej. Zebrzydowski wiązał z nim jakieś
szczególne nadzieje na pogłębienie swoich studiów, których dotychczasowy przebieg,
jak się wydaje, nie do końca go satysfakcjonował50. Kierunek paryski wydaje się tu
całkiem naturalny. Po okresie spadku znaczenia ośrodków akademickich we Francji
na rzecz uniwersytetów włoskich w XV w., pod rządami króla Franciszka I nauka francuska przeżywała swój renesans51. Nad Sekwaną obydwaj młodzieńcy spędzili kilka
miesięcy. W tym czasie Zebrzydowski słuchać miał wykładów wybitnych profesorów,

We wzmiankowanym już liście Glareana do Jana Łaskiego młodszego z października 1529 r.,
ten pierwszy o Zebrzydowskim wyrażał się z wyraźną rezerwą. Donosząc o finiszu swych prac nad
De Musica... i problemie z wyborem mecenasa, pisał: Mecaenatum ante annum, cui Arithmeticam
dedicarem, monstraverat, nominaveratque Zebrzido[v]ius decanus Lanciciensis, at ego illius nomen non
teneo. Et de animo decani etiamnum dubito. Ideoque malim, si non hoc impudentiae meae adscribendum,
hoc te monstratore fieri ex regno vestro cui dedicarem (Epistolarum ab illustribus, s. 12–13; zob. też
M. Włodarski, op. cit., s. 78).
48
Zob. Korespondencja, s. 138–139; H. Barycz, O pierwszych kontaktach, s. 206; S. Kot, Polska,
s. 392.
49
Korespondencja, s. 163.
50
W liście do Zebrzydowskiego Rotterdamczyk wyraził radość, że, jak donosił uczeń, studia jego
mają pomyślniejszy niż w Bazylei przebieg. Przyczyną tego, jak sądził Erazm, jest znaczna liczba wybitnych uczonych, którzy uchodząc z niespokojnej Italii, wybrali Francję (ibidem, s. 138).
51
Geschichte der Universität in Europa, hrsg. v. W. Rüegg, Bd. II: Von der Reformation bis zur francösischen Revolution 1500–1800, München 1996, s. 114–115. Według Stanisława Kota, Zebrzydowski
wraz z Fryczem Modrzewskim zapoczątkowali nawet nową modę na wyjazdy przebywających w Bazylei Polaków do miasta nad Sekwaną (S. Kot, Polska, s. 146–147). Warto też zauważyć, że pomimo
sławy Erazma, niewykładającego jednak na uniwersytecie, uczelnia bazylejska w latach 1525–1532
przeżywała poważny kryzys. W 1525 r. do metryki wpisało się jedynie siedmiu nowych studentów,
w 1526 — dwóch, natomiast w roku 1528, a więc w czasie bytności w Bazylei Zebrzydowskiego,
tylko jeden (J. Kallenbach, op. cit., s. 2).
47
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korzystał też z okazji, by nawiązać kontakty z najwybitniejszymi humanistami. O tym,
że krewniak polskich biskupów przebywał w Paryżu jako osoba dość znaczna, świadczy
informacja o uszanowaniu złożonym przez niego królowi52.
Niezależnie od przebiegu francuskich studiów wrócił Andrzej do Szwajcarii już na
wiosnę 1529 r.53 Początkowo planował pozostać tam przez cały następny rok, by oddać
się dalszym naukom pod kierunkiem swego mistrza. Następujące po sobie wypadki
skłoniły go jednak do zmiany wcześniejszego założenia. Niespokojne nastroje w Bazylei na początku 1529 r. groziły rozruchami. Chcąc uniknąć niebezpieczeństwa, a także
korzystając z towarzystwa poznanego wcześniej w domu Erazma Karola Utenhove
starszego, postanowił Zebrzydowski udać się w dalszą podróż, tym razem prawdopodobnie przez Wenecję do Padwy54.
W ten sposób Andrzej ostatecznie rozstał się ze swoim mistrzem. Nie zachował się
ślad ich późniejszego kontaktu ani w obszernym korpusie korespondencji humanisty,
ani wśród zachowanych listów późniejszego biskupa. Nie dziwi to jednak, bo — jak
można wnioskować z pojedynczych wzmianek czynionych przez Erazma — nie udało
się młodzieńcowi podbić jego serca. Przyczyną wyraźnego dystansu do Zebrzydowskiego mogła być krótkość czasu, który dane było im spędzić w swoim towarzystwie55.
Wydaje się jednak, że poza tym mogła nie przypaść Rotterdamczykowi do gustu osobowość Andrzeja, a i temu ostatniemu również zdawało się nie zależeć na podtrzymywaniu cennego kontaktu.
Pierwsze opinie nauczyciela o nowym uczniu były pozytywne, choć ze względu na
krótką znajomość raczej zdystansowane. Polak został określony jako miły i wygodny współtowarzysz, człowiek godny swego rodu, o miłym i pogodnym sposobie bycia,
a także jako gorliwy, budzący nadzieje student. Odpłacając się za opiekę, darzyć miał
on gospodarza synowskim szacunkiem i nieść mu pomoc w chorobie i trudach56. Nie
bez śladu pozostał rychły wyjazd Zebrzydowskiego do Francji. Choć list wysłany przez
Erazma uczniowi utrzymany jest w ciepłym tonie, nie brakuje w nim wyraźnej wymówki za jego milczenie57. O ewidentnym ochłodzeniu uczuć mistrza najwięcej mówi
list adresowany do biskupa Tomickiego, w którym sucho i w skrócie przedstawia on
losy Andrzeja od momentu jego nagłego wyjazdu do Paryża aż po ostateczne rozstaListy Erazma do Piotra Tomickiego (8 czerwca 1529 r.) i Andrzeja Krzyckiego (23 czerwca
1529 r.) (Korespondencja, s. 163, 176).
53
Chęć powrotu zapowiadał zresztą już na początku swego pobytu w Paryżu (ibidem, s. 138).
54
W liście do Piotra Tomickiego z 8 czerwca Erazm wspomina, że opuszczając jego dom, wybrał
się Andrzej do Wenecji, natomiast kilkanaście dni później (23 czerwca) informuje z kolei Krzyckiego, że jego siostrzeniec udał się właśnie do Padwy. Itinerarium uwzględniające oba sławne miasta
wydaje się prawdopodobne.
55
Na tę okoliczność zwraca uwagę sam Erazm w liście do Krzyckiego (ibidem, s. 138).
56
Ibidem, (do Krzyckiego) s. 122, (do Decjusza) s. 125, (do Tomickiego) s. 136.
57
Wiadomości o losie Zebrzydowskiego czerpie Rotterdamczyk z jego listu do Karola Utenhove
(ibidem, s. 138).
52
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nie z Bazyleą wiosną 1529 r., wspominając przy tym z wyczuwalnym wyrzutem, że
o wyjeździe do Francji zawiadomił Zebrzydowski swojego nauczyciela dopiero poczyniwszy już zaawansowane przygotowania do podróży58. Niewiele później, wzbraniając
się przed przyjęciem podziękowań Krzyckiego za opiekę nad siostrzeńcem, pisał, że
zasługa jego jest niewielka, ponieważ w tak krótkim czasie nie zdołał wybadać umysłu
młodzieńca, co było koniecznym warunkiem, by „obudzić i uszlachetnić zainteresowania”59. Biskupa płockiego musiały wciąż dręczyć obawy o los podopiecznego, skoro
raz jeszcze poruszył Erazm tę kwestię w wiele mówiącym liście z 1 września 1529 r.:
„Andrzej Zebrzydowski ma już swoje lata — pisze Rotterdamczyk — Nie wątpię, że
postępuje według swoich własnych przemyślanych racji. Mam też nadzieję, że osiągnie
on szczęśliwie spełnienie swoich nadziei. Nie wszystkie umysły ludzkie zgadzają się
na to samo. Każdy swoją własną, odrębną drogą zbliża się do mądrości. To jedno jest
pewne: Zebrzydowski był moim bardzo miłym gościem. Aczkolwiek więc w młodym
wieku pogoń za sławą można poczytywać za pewną oznakę słabości, jednak Zebrzydowski posiada szlachetne skłonności i nie należy zupełnie martwić się jego charakterem”60. Charakterystyczna jest też postawa Erazma wobec konfliktu wynikłego między
Zebrzydowskim a towarzyszem jego podróży Marcinem Słapem61, w którym brał on
wyraźnie stronę Dąbrowskiego. W odpowiedzi na jego prośby o wstawiennictwo, pisał
do Krzyckiego, podkreślając oddanie młodzieńca siostrzeńcowi biskupa62.
Interesujące wydaje się pytanie, jaki był z kolei stosunek Andrzeja do „króla uczonych”. Odpowiedź nie jest łatwa, nie może być też w pełni satysfakcjonująca. Choć
nie skorzystał on z możliwości dłuższego obcowania z Erazmem — jedną z najwybitniejszych osobowości epoki — i odbycia pod jego kierunkiem pogłębionych studiów,
bez wątpienia zdawał sobie sprawę, jak wielkiego, pozazdroszczenia godnego zaszczytu
dostąpił. W swej późniejszej korespondencji, już jako biskup, nie wspomina swego
mistrza, niekiedy posługuje się jednak Erazmowymi Adagiami. Kilkanaście lat później
(1556) jego bazylejskie doświadczenia stały się przedmiotem zainteresowania w czasie
procesu wytoczonego biskupowi krakowskiemu przez nuncjusza papieskiego Alojzego
Lippomano63. Najistotniejszym jednak dowodem na to, jakie znaczenie przywiązywał
biskup do miesięcy spędzonych pod opieką dawnego nauczyciela, jest treść epitafium, które kazał on wykuć na swym nagrobku w Katedrze Wawelskiej: REVERENDISSIMO IN CHRISTO PATRI ANDREAE ZEBRIDOVIO DE WIANCZBORG,
DEI GRATIA EPISCOPO CRACOVIENSI, DUORUM SAPIENTISSIMORUM
ANDREAE CRICII ARCHIEPISCOPI GNESNIENSIS ET PETRI TOMICII
58
59
60
61
62
63

Ibidem, s. 163.
Ibidem, s. 176.
Ibidem, s. 186.
Zob. s. 40, przyp. 38.
Korespondencja, s. 178.
Acta Nuntiaturae, nr A 19.
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EPISCOPI CRACOVIENSIS NEPOTI, MAGNI ILLIUS ERASMI ROTERODAMI
DISCIPULO ET AUDITORI, VIRO PRUDENTI, DISERIO, FRUGALI, SOBRIO
AC TEMPERATO...64.
Od momentu opuszczenia Bazylei przez Zebrzydowskiego wiosną 1529 r. wiadomości o nim są znikome. Jak można wnioskować ze strzępów informacji, udało mu
się zrealizować projekt odwiedzenia Wenecji i Padwy. Wiadomo skądinąd, że Andrzej
zaliczał się do grona uczniów słynnego Lazzaro Bonamica65, który w latach 1527–1530
przebywał właśnie w Wenecji, by w 1530 r. przenieść się do Padwy66. W metryce Uniwersytetu Padewskiego nie zachował się wpis świadczący o immatrykulacji młodego
Zebrzydowskiego. Fakt ten jednak w żadnym razie nie może być dowodem jego nieobecności w tej uczelni ani, tym bardziej, w mieście67. Jego pobyt w Uniwersytecie
Padewskim poświadczony został natomiast ponad 10 lat później w krótkiej informacji
kardynała Antonio Pucciego udzielonej Pawłowi III na temat Andrzeja jako królewskiego nominata na diecezję kamieniecką. W tym samym źródle znajdujemy informację, że Polak zdobywał wykształcenie także w Bolonii68.
Zebrzydowski wrócił do Polski jeszcze w 1529 lub przed sierpniem 1530 r., zamykając ostatecznie w swoim życiu etap edukacji. Przez łącznie około 13 lat, dzielących wpis
do metryki Uniwersytetu Krakowskiego od zakończenia podróży po uniwersytetach
europejskich, nie osiągnął Andrzej Zebrzydowski żadnego stopnia akademickiego, co
zresztą nie dziwi. Młodzi przedstawiciele szlachty aspirujący do objęcia najznaczniejszych stanowisk nie potrzebowali swoich kwalifikacji dokumentować bakalaureatem
czy doktoratem69. Nie oznacza to jednak, że Andrzej nie zdobył wykształcenia. Na
możliwie dokładnej edukacji zależało z pewnością samemu zainteresowanemu, młodzieńcowi o wielkiej ambicji, otwartemu i przejawiającemu wyraźne zainteresowanie
nauką oraz nowymi prądami umysłowymi, choć jednocześnie niezdyscyplinowanemu
Monumenta Sarmatarum, loc. cit.
S. Windakiewicz, Padwa — studyum z dziejów cywilizacyi polskiej, Kraków 1891, s. 55.
66
P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, op. cit., vol. 1, Toronto 2003, s. 166.
67
Warto przypomnieć, że brak nazwiska Zebrzydowskiego także w metryce uniwersytetu w Bazylei. Sama metryka jest również źródłem bardzo niepewnym. Często trafiały do niej osoby, które
faktycznie zdobywały wykształcenie prywatnie, u profesorów lub starszych studentów, z drugiej zaś
strony wielu, nie dokonawszy wpisu, uczęszczało na wykłady (M. Chachaj, Metryki zagranicznych
uniwersytetów i akademii jako źródło do dziejów kultury polskiej (XVI–XVII w.), s. 15–16).
68
…bonis ac etiam sacris litteris ornatus, quippe qui et Parisii et Patavii et Bononiae studuit et alias…
(Propozycje konsystorialne w XVI wieku. Omówienie, teksty polskie, wyd. H. Fokciński wespół z pracownikami Instytutu, Rzym 1994, s. 170; Excerpta ex libris manu sriptis Archivi Consistorialis Romani
MCCCIX–MDXC. Expeditionis Romanae cura anno MDCCCLXXXVII collecta, ed. I. Korzeniowski, Cracoviae 1890). Pewne wątpliwości nastręczać może pytanie, co kryje się pod owymi alias.
Czy w czasie swej europejskiej wędrówki peregrynant odwiedził inne jeszcze ośrodki akademickie?
Nie można tego definitywnie wykluczyć, zważywszy jednak na krótkość czasu, najbardziej prawdopodobne wydaje się, że kardynał miał na myśli Kraków i Bazyleę.
69
Zob. A. Wyczański, Między kulturą, s. 37; A. Kamler, op. cit., s. 109–110.
64
65
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i niecierpliwemu. Z drugiej strony zapewnienie nepotowi jak najlepszego wykształcenia mieściło się w planach jego światłych protektorów.

3. POCZĄTKI KARIERY
W roku 1529/153070 do Polski wrócił człowiek wykształcony teologicznie, doskonale
posługujący się łaciną, elokwentny i świetnie władający sztuką retoryki, a zarazem przywiązujący ogromną wagę do rodzimego języka polskiego71. Umiejętności te miały mu
już wkrótce otworzyć drogę do kariery dyplomatycznej, a także pozwoliły zdobyć sławę
oratora, którego Szymon Starowolski w 1628 r. postawił w jednym szeregu z najwybitniejszymi krasomówcami epoki72. Lata spędzone w otoczeniu wybitnych humanistów
polskich i zachodnich zaowocowały również życzliwym na ogół (choć pozbawionym
większego zaangażowania) stosunkiem do nauk i uczonych (także tych z kręgu reformacyjnego) oraz zamiłowaniem do nowych form estetycznych, co znalazło odzwier70
J. Korytkowski błędnie podaje, że Zebrzydowski już w 1528 lub 1529 r. bawił na dworach Piotra
Tomickiego i Andrzeja Krzyckiego (J. Korytkowski, op. cit., s. 455).
71
W korespondencji Zebrzydowskiego z okresu jego zasiadania na stolicy kujawskiej znajdujemy
list adresowany do Benedykta Izdebińskiego, ówczesnego ordynariusza poznańskiego, zawierający
krótką mowę w obronie języka polskiego. Zebrzydowski, zaskoczony oburzeniem, z jakim przyjęty
został przez Izdebińskiego ostatni jego list napisany po polsku, argumentował słuszność swej decyzji
o użyciu mowy ojczystej następująco: Nam idioma principio cur offendat Reverendissimum Dominationem Vestram, quae multis ex rebus amica illi esse debet, iis primum orta maioribus, qui eam linguam
non solum domesticam et nativam habuerunt, sed etiam sanguine et cervicibus suis defenderunt; deinde
eo loci nata, ubi praeter peregrinas multas propria nulla est alia; postremo in ea terra amplissimam nacta
dignitatem, quae ex ea lingua nomen Magnae Poloniae, quod habet, traxisse dicitur. Ego etiam ipse ut
cetera omittam, eius me esse nationis et lingue non solum fateor, sed etiam libenter fateor. Quamobrem si
ceteris id hominibus sua inter se lingua utentibus vitio non datur, haud intelligo, quomodo a Reverendissimo Dominationi Vestro hac parte reprehendi ego quoque iure queam, qui et Polonus scripsi Polona lingua
et ad Polonum (AH I, s. 180–181). W słowach tych zdają się kryć autentyczna duma i przywiązanie
do rodzimego języka. Rzecz znamienna, bo wypowiedziana przez hierarchę Kościoła, który z założenia przynależał silnie do kultury języka łacińskiego. Stąd też zapewne wzięło się niezadowolenie
biskupa poznańskiego, który epistołę napisaną w języku codziennym, mającym niższą od elitarnej
łaciny rangę, odebrał jako osobisty i zamierzony afront ze strony skłóconego z nim dostojnika.
Por. wzmiankę o tym liście w: S. Rospond, Kościół w dziejach języka polskiego, „Prace Językoznawcze”, t. CIII, Wrocław 1985, s. 81.
72
Starowolski informuje, że biskup krakowski głupotą miał nazywać mówienie i pisanie bardziej
w celu wzbudzenia podziwu niż przekonania słuchaczy oraz że wypowiadając się zarówno po polsku,
jak i łacinie, dbał o klarowność wykładanej myśli (Szymon Starowolski, De claris oratoribus Sarmatiae, wyd. i przeł. J. Głębicka, Warszawa 2002, s. 32–33). W postawie takiej odnajdujemy odbicie
poglądów samego Erazma, który również nad styl wyszukany, dążący do ideału klasycznego, przedkładał poprawną komunikatywność, właściwą nurtowi humanistycznego pragmatyzmu (por. J. Pelc,
Literatura renesansu w Polsce, wyd. 2, poprawione, Warszawa 1998, s. 20–24).
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ciedlenie w jego późniejszych inwestycjach. Mimo niebudzącej wątpliwości otwartości
na idee Odrodzenia nie dołączył Andrzej do grona wybitnych przedstawicieli humanizmu na ziemiach polskich. Zrywając lub poważnie ograniczając kontakty z poznanymi
w czasie swojej wędrówki po Europie uczonymi, pozostawał też poza elitarną Respublica
litteraria, która swym zasięgiem ogarniała całą niemal Europę i której granice w istocie
zależały wyłącznie od mobilności współtworzących rozległą sieć kontaktów myślicieli.
Jak się jednak wydaje, młodemu Zebrzydowskiemu najbardziej zależało na rozwijaniu swej kariery. Chęć jak najszybszego wkroczenia w krąg dostojników spowodowała
prawdopodobnie wcześniejszy, niż to było planowane, powrót z podróży po Europie73.
W 34. roku życia ze znaczniejszych godności Andrzej mógł pochwalić się kanonią
poznańską i dziekanią łęczycką. Nie zaspokajało to jednak jego ambicji.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, w którym momencie zapadła decyzja o wstąpieniu przez Zebrzydowskiego na drogę kariery duchownej. Nie dysponujemy wystarczająco mocnymi przesłankami, by udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Można się
jednak spodziewać, że wybór dokonany został dość wcześnie w kręgu rodzinnym, a na
podjęcie decyzji wpływ wywarł zapewne przykład wuja. Nie oznacza to oczywiście,
że rodzice ostatecznie przesądzali o losie syna. Andrzej prawdopodobnie był dopiero
drugim w kolejności męskim potomkiem Wojciecha74, co sprawiało, że starszy Mikołaj
miał pierwszeństwo do dziedziczenia zasadniczej części majątku rodowego. Podjęcie
przez Andrzeja, jako jedynego z rodzeństwa, studiów uniwersyteckich oraz szczególna opieka, którą został otoczony w czasie swej bytności w Krakowie w latach 20.,
sugeruje, że w zamierzeniu krewnych przeznaczeniem jego miała stać się działalność
publiczna, i to na niepoślednim stanowisku. Prawdopodobne, że poza argumentem
z kolejności narodzin synów Wojciecha, na wybór Andrzeja jako tego, dzięki któremu
Zebrzydowscy dołączyć mieli do najznamienitszych rodów Królestwa, wpłynęły również jego zdolności, o których świadczą naznaczone zawodem, ale jednak pochlebne
opinie wielkiego Erazma. Wątpliwości nie budzi kwestia, dlaczego ścieżka duchowna
przedłożona została w tym przypadku nad świecką. Bliskie pokrewieństwo z dostojnikami kościelnymi stwarzało wyjątkowo dogodne warunki dla rozwoju tego typu
kariery, czego pierwszym dowodem stało się objęcie przez młodego Andrzeja trzech
wspomnianych prebend.
Wskazuje na to przywoływany już fragment listu Erazma do biskupa Krzyckiego, w którym uczony pisze o skłonności Zebrzydowskiego do pogoni za sławą, która to cecha najwyraźniej zaniepokoiła wuja, dbałego o przyszłe losy swojego siostrzeńca (Korespondencja, s. 186).
74
Taką kolejność narodzin synów Wojciecha i Elżbiety (Mikołaj, Andrzej, Bartłomiej, Kasper) przedstawiają Paprocki, Okolski i Niesiecki (Bartosz Paprocki, Herby, s. 354–355; Szymon Okolski, Orbis
Polonus, s. 565–566; Herbarz, s. 144–145). Wniosek taki wysnuć można też na podstawie listu Zebrzydowskiego z 23 stycznia 1551 r., w którym prosił króla o udzielenie wakujących stanowisk swoim
braciom, przy czym Mikołaja określa jako maiorem natu, Kaspra zaś minorem natu (AH, s. 291–292).
Sformułowanie to nie pozwala jednak z całkowitą pewnością rozstrzygnąć, czy biskup określa w ten
sposób relację wiekową pomiędzy tą dwójką, czy też raczej w stosunku do własnego wieku.
73
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3.1. Objęcie kanonii krakowskiej
Decyzja o powrocie do kraju okazała się trafna, a rok 1530 przyniósł Andrzejowi
pierwsze upragnione nominacje. Po uzyskaniu kanonii poznańskiej i dziekanii łęczyckiej oraz długim wyczekiwaniu na możliwość objęcia znaczniejszego stanowiska
nadarzyła się Zebrzydowskiemu od razu okazja wyjątkowa. Dobrowolna rezygnacja
kanonika Jana Krzyckiego, brata biskupa płockiego, umożliwiła mu wstąpienie do
kapituły krakowskiego kościoła katedralnego. Było to grono elitarne, do którego
dostawali się nieliczni, uważane tradycyjnie za seminarium episcoporum75. Prebenda
w stołecznej kapitule musiała być dla ambitnego przedstawiciela Radwanitów satysfakcjonującym początkiem kariery. Nie ulega wątpliwości, że szansę tę zawdzięczał
swemu ciotecznemu dziadowi, a oficjalnie biskupowi krakowskiemu Piotrowi Tomickiemu, w którego posiadaniu znajdowało się prawo prowizji na wakującą kanonię76.
Recepcja do kapituły nastąpiła 23 sierpnia 1530 r. Po złożeniu na ręce obecnych
przysięgi posłuszeństwa wobec statutów Kościoła krakowskiego, został Zebrzydowski
przyjęty do grona kanoników. Uposażenie jego stanowiły dochody z prebendy topolskiej77. Zapewne nieco później nowy kanonik otrzymał również wieś prestymonialną
Łosośkowice78.

3.2. Starania o kanonię płocką
Wkrótce przed nowo mianowanym kanonikiem krakowskim zarysowała się
możliwość uzyskania kolejnego świetnie uposażonego, a przy tym prestiżowego
beneficjum. 22 grudnia 1530 r. zmarł biskup sufragan płocki Piotr Aurifaber (Lubart). Zwolnioną w ten sposób kanonię postanowił Krzycki powierzyć siostrzeńcoKapituły katedralne stanowiły grono ludzi, z których rekrutowała się znaczna liczba późniejszych
sekretarzy Zygmunta I. Ponad połowa ludzi łączących funkcje kanonika krakowskiego i sekretarza
weszła do kapituły przed nominacją sekretarską (56 procent) (A. Wyczański, Między kulturą, s. 46).
Przypadek Zebrzydowskiego uznać więc należy za typowy. Z tej też grupy Zygmunt I i Bona wybierali swoich kandydatów do objęcia wyższych urzędów kościelnych. Z 70 prałatów i kanoników, którzy w latach 1540–1550 zasiadali w kapitule krakowskiej, 21 zostało biskupami (B. Przybyszewski,
Stanisław Hozjusz, s. 485).
76
Zob. A. Odrzywolska–Kidawa, Podkanclerzy, s. 109.
77
AH I, nr 818.
78
Z powodu Łosośkowic Zebrzydowski popadł w późniejszym okresie w poważny konflikt z kapitułą
(zob. s. 84, przyp. 62). Odmówił bowiem zwrócenia posiadłości oraz uzyskanej w 1535 r. kamienicy
kapitulnej, pozostających w jego użytkowaniu wbrew statutom kapitulnym, jednak za zgodą papieża Pawła III, po uzyskaniu godności biskupa kamienieckiego, a także po awansie na biskupstwo
chełmskie. W wyniku ugody zawartej za sprawą biskupa Gamrata, miał Zebrzydowski kamienicę
zatrzymać usque ad mortem, samej kanonii natomiast wraz z wsią zrzec miał się do 29 września
(św. Michała) 1546 r. Ponieważ jednak w międzyczasie postąpił on na diecezję kujawską, zrzekając
się przy tym kanonii krakowskiej, kapituła ponowiła żądanie zwrotu obydwu nieruchomości, czemu
nowy biskup włocławski odmówił, deklarując chęć trzymania się wcześniejszej umowy (kolejne
75
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wi, o którego dobro wciąż troskliwie zabiegał79. Jak się wkrótce okazało, recepcja
Zebrzydowskiego do kapituły napotkała poważną przeszkodę w postaci sprzeciwu
przyszłych konfratrów80, którzy powołali się na wydany prawdopodobnie przez biskupa Piotra z Chodkowa (1480–1497) przywilej rezerwujący kanonię dla kaznodziei ze stopniem doktora. Jak się wydaje, kanonicy mieli już własnego kandydata
do objęcia wakującej prebendy, którym był prawdopodobnie Bartłomiej Bromirski,
ówczesny prokurator kapituły81.
Wobec nieprzejednanego stanowiska obu stron konflikt zaczął się przeciągać,
zataczając przy tym coraz szersze kręgi. Zarówno Krzycki, jak i kanonicy, szukając
poparcia dla swoich racji, apelowali o pomoc do najbardziej wpływowych postaci
Królestwa, tak że cała sprawa dotarła nawet do władcy82. Ostatecznie, dzięki godnej
uwagi determinacji, zwycięzcą w sporze okazał się biskup płocki, a beneficjentem
jego sukcesu — Zebrzydowski, który po około czterech miesiącach starań, 8 maja
1531 r., został przyjęty do kapituły, otrzymując jednocześnie w użytkowanie wieś
Gumino83. Uzyskaną godność w głównej mierze zawdzięczał swemu wujowi, a także
przychylności podkanclerzego oraz, w pewnym stopniu, także własnym staraniom84.
Zwraca uwagę stanowczość, z którą kapituła płocka przeciwstawiła się zakusom swego ordynariusza na kanonię, której obsada, w mniemaniu kanoników, zgodnie z prawem należeć powinna do korporacji. Ta nieprzejednana przez długi czas postawa wiązała się zapewne z jednej strony z pragnieniem obrony przywilejów kapituły kościoła

etapy konfliktu: AH I, nr 22, 23 — przyp. 1, 61, 63, 170 — przyp. 1, 171). W sprawie tej odwoływał się też Zebrzydowski do Rzymu za pośrednictwem przebywającego tam Leonarda Hermana (ibidem, nr 686); zob. też K. Gołąbek, Antywzorzec biskupa w instrukcji kapituły krakowskiej
na synod piotrkowski 1551 r., „Przegląd Historyczny”, t. CI (2010), z. 1, s. 21 (przyp. 25), 25
(przyp. 44).
79
List P. Tomickiego do A. Krzyckiego z 14 lutego 1531 r. (Acta Tomiciana, t. XIII, ed. W. Pociecha,
Posnaniae 1915, nr 407).
80
List A. Krzyckiego do P. Tomickiego z 6 marca 1531 r. (ibidem, nr 80).
81
Zob. list A. Krzyckiego do P. Tomickiego z 19 kwietnia 1531 r. (ibidem, nr 110).
82
Przebieg tego trwajacego ponad cztery miesiące konfliktu można odtworzyć na podstawie listów
wymienianych przez Tomickiego i Krzyckiego między połową lutego a połową maja 1531 r. (ibidem,
nr 80, 93, 101, 108, 110, 151). Zagadnienie to, doskonale ilustrujące zmagania ordynariusza diecezji z własną kapitułą, i odwrotnie, zasługuje na odrębne opracowanie. Sprawa, pozornie zamknięta
wraz z recepcją Zebrzydowskiego do kapituły, powróciła jeszcze w czasie synodu prowincjonalnego z października 1542 r. (Materyjały do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce w w. XVI,
zeb. B. Ulanowski, Archiwum Komisyi Prawniczej, t. I, Kraków 1895, s. 401; M. Dzieduszycki,
O synodach katolickich w dawnej Polsce, „Przegląd Lwowski”, R. 10 (1880), z. 18, s. 292, 286–293).
83
C. Walewski, Wypisy z Akt kapitulnych płockich, rkps Akademii Umiejętności, s. 52, za: AH I,
s. 13, przyp. 1.
84
Zebrzydowski pełnił we własnej sprawie funkcję kuriera między biskupami Krzyckim i Tomickim,
prawdopodobnie zasięgał także u osób postronnych (np. u kanonika Ucińskiego) opinii, którymi
dzielił się następnie ze swoimi protektorami (AT XIII, nr 80, 93, 110).
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katedralnego zapewniających jej znaczną niezależność wobec hierarchów, z drugiej
zaś z obawą przed wzrostem wpływu biskupa na jej działania, poprzez osadzenie w jej
szeregach lojalnego nepota.

3.3. Powrót do Krakowa i służba w kancelarii królewskiej
Rok 1532, przełomowy we wczesnym okresie kariery Zebrzydowskiego, rozpoczął się
nad wyraz pomyślnie. Po dobrowolnej rezygnacji Piotra Gamrata, elekta kamienieckiego, zawakowała scholasteria w warszawskiej kapitule kolegiackiej. Posiadający prawo prezenty na tę prałaturę biskup poznański Jan Latalski zdecydował o powierzeniu
jej właśnie Andrzejowi. Tym razem recepcja nie napotkała żadnych przeszkód ze strony kanoników. 21 lutego Zebrzydowski stał się pełnoprawnym członkiem kapituły85.
Od powrotu z zagranicznych wojaży przebywał on prawdopodobnie przede wszystkim
w otoczeniu biskupa płockiego, a przynajmniej w ścisłym z nim kontakcie86, układając
jednocześnie sprawy związane ze świeżo objętymi kanoniami. Troskliwie zabiegający
o dalszy pomyślny rozwój kariery siostrzeńca Krzycki postanowił wkrótce ulokować
Andrzeja w środowisku ściśle powiązanym z krakowskim ośrodkiem władzy i stanowiącym niejako jej zaplecze. W lipcu 1532 r. wysłał on do podkanclerzego Tomickiego
prośbę o przyjęcie nepota do służby na dworze biskupim lub przydzielenie mu jakiejś
godniejszej jeszcze funkcji87. Domyślać się można, że o przysługę tę poprosił wuja
sam Zebrzydowski, pragnący w pełni wykorzystać rysujące się przed nim możliwości
szybkiego awansu. Dezyderat ten spotkał się z przychylnością biskupa krakowskiego,
dzięki czemu Zebrzydowski po raz drugi mógł zawitać w kamienicy przy ulicy Kanoniczej 17 w Krakowie — siedzibie ordynariusza krakowskiego, a zarazem w jednym
z głównych ognisk życia politycznego i kultury renesansowej nad Wisłą88.
W życiu Zebrzydowskiego dokonała się znacząca zmiana. Będąc już wcześniej kanonikiem krakowskim i wstępując na służbę przebywającego stale przy boku króla
podkanclerzego, na czas dłuższy związał się on z Krakowem89. Obejmując bezpośredActa ecclesiae collegiatae Varsoviensis, ed. B. Ulanowski, „Archiwum Komisji Prawniczej PAU”,
t. VI, s. 77–78.
86
W późniejszym okresie wspominał Zebrzydowski o swojej znajomości ze Stanisławem Pawłowskim,
przebywającym na dworze biskupa płockiego, a później arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrzeja Krzyckiego w czasie, gdy i on sam należał do otoczenia wuja (AH I, nr 803, 804). Ponieważ Krzycki biskupem
płockim został wkrótce przed wyjazdem siostrzeńca na studia, z dużym prawdopodobieństwem można
założyć, że uwaga ta odnosi się do okresu zaraz po powrocie Andrzeja do kraju (ok. 1529/1530–1532).
87
List A. Krzyckiego do P. Tomickiego z 10 lipca 1532 r. (AT XV, ed. W. Pociecha, Wratislaviae
1957, nr 329).
88
B. Przybyszewski, Stanisław Hozjusz, s. 467.
89
Kumulacja beneficjów uniemożliwiła mu w sposób oczywisty wypełnianie obowiązku rezydencji
przy kapitule płockiej i łęczyckiej. Na tle powszechnej praktyki gromadzenia prebend, sytuacja,
w której znalazł się Zebrzydowski, nie wyróżniała się jednak niczym szczególnym (o obowiązku rezydencji przy kapitule zob. S. Zachorowski, Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków
85
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nią pieczę nad Zebrzydowskim, już na wstępie rozpoczął biskup krakowski starania
o uzyskanie dla niego nowej godności. Wraz ze śmiercią doktora Strzelczy (Stanisława
ze Strzelec) zawakowała w kapitule płockiej scholasteria, do której wspólnie z biskupem kamienieckim Piotrem Gamratem prawo nabył Tomicki, na mocy udzielonej
mu wcześniej rezerwacji papieskiej. Uzyskaną w ten sposób możliwość nadawania
znaczących beneficjów wykorzystać zamierzał do nagradzania ludzi szczególnie dla
siebie zasłużonych. Zwolniona kanonia płocka przypaść miała w udziale Stanisławowi
Górskiemu90, pisarzowi i notariuszowi, człowiekowi szczególnie oddanemu podkanclerzemu. Szczere przywiązanie i wierna służba Górskiego ustąpić musiały jednak przed
znaczeniem więzów rodzinnych. Tomicki w liście do Andrzeja Krzyckiego zaproponował, by po ułożeniu sprawy z wiele zawdzięczającym biskupowi płockiemu Gamratem,
zwolnioną prałaturę oddać Zebrzydowskiemu, który w zamian odstąpiłby posiadaną
przez siebie zwykłą kanonię Górskiemu91. Plan podkanclerzego nie doczekał się jednak realizacji, być może wskutek sprzeciwu Piotra Gamrata. Zebrzydowski nie został
scholastykiem, a Górski obiecaną kanonię otrzymał dopiero w 1534 r.92
W marcu 1533 r. Andrzej Zebrzydowski po raz pierwszy wzmiankowany był jako
sekretarz królewski93. Pełnoprawnie tytułem tym posługiwać mógł się dopiero po złożeniu przysięgi sekretarskiej w obecności senatorów, a więc zapewne od sejmu piotrkowskiego, obradującego od 23 stycznia do 14 lutego 1533 r.94 Nową godność zawdzięczał
prawdopodobnie podkanclerzemu Tomickiemu. Awans ten wprowadził duchownego
w krąg dworu królewskiego, co z kolei dawało mu szansę zwrócenia na siebie uwagi
obojga władców i zdobycia położonymi dla nich zasługami kolejnych, coraz wyższych
2005, s. 116–118; o problemach z egzekwowaniem tego obowiązku zob. A. Radzimiński, Życie
i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa 2002, s. 76–81).
90
W. Urban, Górski Stanisław, [w:] PSB, t. VIII, Wrocław 1959–1960, s. 452–454. O rezerwację papieską na kanonię płocką dla Górskiego, jako pisarza kancelarii królewskiej, już w kwietniu
1531 r. zabiegał sam Zygmunt I (AT XIII, nr 129).
91
List P. Tomickiego do A. Krzyckiego z 21 września 1532 r. (AT XV, nr 435). Por. A. Odrzywolska–Kidawa, Podkanclerzy, s. 111.
92
W. Urban, Górski, s. 452. Przy okazji warto wspomnieć, że raz, w 1535 r., Zebrzydowski został
nazwany również dziekanem łowickim. Z dużą dozą pewności można jednak stwierdzić, że jest to
błąd notariusza, który dziekanię łęczycką pomylił z łowicką. W innych dokumentach dotyczących
tej samej sprawy (konflikt z muratorami wykonującymi remont kamienicy kapitulnej użytkowanej
przez A. Zebrzydowskiego, zob. niżej, s. 57) Zebrzydowski tytułowany jest konsekwentnie dziekanem łęczyckim i kanonikiem krakowskim (Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1534–1535, wyb. i opr. B. Przybyszewski, Kraków 1987 (Źródła do
Dziejów Wawelu, t. XI, cz. 3), nr 1226, 1251, 1299).
93
Dokument z akt oficjalatu krakowskiego z 11 marca 1533 r. (Wypisy, XI, 3, nr 908).
94
W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948 (Archiwum Komisji
Historycznej — Polska Akademia Umiejętności, seria 2, t. IV (16), nr 3), s. 11. Obowiązek ten
wynika z tekstu roty Iuramentum secretariorum, zob. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 530 (1566–1572),
Viešųjų reikalų knyga 8, Vilnius 1999, nr 24.
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stopni w hierarchii Kościoła. Nadzieje, które Zebrzydowski mógł wiązać z rozpoczętą
właśnie służbą w kancelarii, były w pełni uzasadnione. Wszyscy niemal przedstawiciele episkopatu polskiego w połowie XVI w. piastowali wcześniej stanowisko sekretarza
i, jako ludzie zaufani i sprawdzeni, wyniesieni zostali do najwyższych godności. Służba
ta, chociaż bezpośrednio nie niosła ze sobą szczególnych korzyści materialnych i nie
gwarantowała dalszych awansów, bez wątpienia stwarzała możliwości uczestniczenia
w głównym nurcie życia publicznego Korony. Na stanowisko sekretarza królewskiego
przyjmowani byli w znakomitej większości ludzie znacznie wykształceni i mający praktykę zawodową. Kryteria te zachowywane były również w przypadkach protekcji95.
Członkom tak starannie dobranego grona, poza obowiązkami kancelaryjnymi, poruczano również misje związane z realizacją polityki królewskiej, a więc m.in. legacje na
sejmiki partykularne czy poselstwa zagraniczne96. Zebrzydowski — człowiek zdolny,
wykształcony, elokwentny, spełniający najważniejsze wymagania stawiane kandydatom na sekretarzy, a dodatkowo legitymujący się świetnymi koligacjami — miał pełne prawo, by spodziewać się przyszłych korzyści. Tym bardziej że, jak wykazuje jego
późniejsza korespondencja, w okresie budowania pozycji z powierzonych sobie zadań
wywiązywał się nader sumiennie.
Wypełniając swoje obowiązki, Zebrzydowski nie tracił z oczu spraw prywatnych.
Ponieważ w związku z uzyskanymi godnościami jego pobyt w Krakowie nabrał stałego
charakteru, postanowił zapewnić sobie odpowiednie lokum97. 11 marca 1533 r. spisana została umowa między kanonikiem krakowskim i sekretarzem królewskim Andrzejem Zebrzydowskim a Janem Morsztynem młodszym, niegdysiejszym nauczycielem
dzieci Jana Ramolta, rajcy krakowskiego. Zebrzydowski zobowiązywał się w niej do
wynajęcia części należącego do Ramolta domu, leżącego w pobliżu klasztoru franciszkanów (in platea Fratrum) przy ulicy Brackiej98.
Standard wynajmowanego mieszkania nie odpowiadał najwyraźniej oczekiwaniom ambitnego kanonika99. Dyskomfort skłonił Zebrzydowskiego do podjęcia starań o nową siedzibę. Najkorzystniejszym, także z finansowego punktu widzenia, rozwiązaniem było uzyskanie jednej z kamienic stanowiących własność kapituły. Liczba
A. Wyczański, Między kulturą, s. 50; zob. też A. Kamler, op. cit., s. 121.
O obowiązkach sekretarzy królewskiech za Zygmunta I zob. A. Wyczański, Między kulturą,
s. 54–81.
97
Według akt oficjalatu kanonik dysponował wprawdzie własnym domem, jednak znajdował się
on na Zwierzyńcu, a więc w znacznej odległości od zamku (Wypisy, XI, 3, nr 1264).
98
Wynajem rozpocząć miał się od Wielkiejnocy (13 kwietnia) za 24 marki płatne w ratach —
20 do św. Michała (9 maja), pozostałe 4 do przyszłorocznego święta Paschy (5 kwietnia 1534 r.)
(Wypisy, XI, 3, nr 908).
99
Zamieszkiwany przez siebie dom hierarcha dzielić musiał z krawcem królewskim Janem (ibidem,
nr 908). Liczył więc, że w nowym lokum mieszkać będzie mu się commodius et honestius (List P. Tomickiego do A. Zebrzydowskiego z 18 września 1533 r., AT XV, nr 458). Za sąsiada miał złotnika
Andrzeja Marcinka (J. Pietrusiński, Złotnicy krakowscy XIV–XVI wieku, t. I, Warszawa 2000, s. 170).
95

96

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 52

2012-05-11 10:05:41

Początki kariery

53

takich domów była jednak ograniczona i nie mogła pokryć istniejącego zapotrzebowania. Licząc się zapewne z odmową, postanowił Zebrzydowski postawić kapitułę
przed faktem dokonanym. Ponieważ żadna z kamienic nie była akurat wolna, podjął
decyzję o wprowadzeniu się do położonego w pobliżu pałacu biskupiego domu100,
użytkowanego przez kanonika Stanisława Słomowskiego101. O planach swych poinformował listownie biskupa Tomickiego. Zaznaczył, że od podjętego zamiaru może go
odwieść jedynie zakomunikowany mu przez doktora Stanisława Borka zamysł podkanclerzego, by dom ów wynająć sprowadzonemu niedawno do Krakowa na katedrę
prawa rzymskiego doktorowi Hieronimowi Włochowi. Prosił jednak, by zrezygnował on z tego projektu i przychylnie ustosunkował się do jego życzenia102. Tomicki, tylekroć do tej pory wspierający krewnego, zareagował gwałtownie, nakazując
porzucenie powziętego zamiaru103. Cała sytuacja rzuca nieco światła na charakter
Z wywodów Tomickiego wywnioskować można, że kamienica ta znajdowała się w bliskim sąsiedztwie zarówno Collegium Iuridicum, jak i pałacu biskupiego: Expedire enim videmus, ut doctor Jheronimus […] et prope domum nostram, ubi comedat, et prope collegium iuristarum, ubi legat, mansionem suam
habeat (AT XV, nr 458). Lokalizacja taka musiała się wydawać bardzo korzystna kanonikowi mieszkającemu od jakiegoś czasu w znacznie oddalonym od zamku i katedry domu przy ulicy Brackiej.
101
Jest to pierwsze świadectwo bliskich kontaktów między Zebrzydowskim a Stanisławem Słomowskim. Znajomość ta z biegiem czasu ulegała pogłębieniu. Gdy Zebrzydowski w 1543 r. postąpił na
biskupstwo włocławskie, dawny konfrater został jego sekretarzem, dbającym o krakowskie sprawy
zwierzchnika (I. Kaniewska, Słomowski Stanisław, [w:] PSB, t. XXXIX, Warszawa 1999, s. 5–7). Za
wyświadczane mu przysługi odwdzięczał się biskup kujawski swoją protekcją. Polecał swojego sekretarza łasce królowej Bony (AH I, nr 8), prosił o poparcie jego sprawy przez kasztelana poznańskiego
Andrzeja Górkę (ibidem, nr 36), wspierał jego starania o ponowne objęcie ustąpionej w 1540 r. Stanisławowi Hozjuszowi kanonii krakowskiej u biskupa Samuela Maciejowskiego (ibidem, nr 457),
wystawił jego kandydaturę (obok kanonika Jana Korczboka) do objęcia zwolnionej kamienicy kapitulnej w 1552 r. (ibidem, nr 743–748). Postąpiwszy na biskupstwo krakowskie, mianował dotychczasowego sekretarza wikariuszem generalnym (wbrew informacjom I. Kaniewskiej Słomowski nie
był oficjałem krakowskim — zob. E. Knapek, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego
do połowy XVI wieku, Kraków 2010, s. 212) oraz dał mu instytucję na kantorię krakowską. Za
przyczyną Zebrzydowskiego został Słomowski w 1560 r. sufraganem krakowskim z tytułem biskupa
laodycejskiego i został wyznaczony na egzekutora biskupiego testamentu (Elementa, XXII: Documenta Polonica ex Archivo Parmensi, I pars, ed. V. Meysztowicz et W. Wyhowska de Andreis, Romae
1970, nr 62; Excerpta, nr 154; I. Kaniewska, Słomowski, s. 6). Zebrzydowski w korespondencji nazywał późniejszego arcybiskupa lwowskiego swoim przyjacielem (AH I, nr 457) i bratem, co z jednej strony było konsekwencją łączącego ich pokrewieństwa, przede wszystkim jednak niewątpliwie
świadczy o stopniu wzajemnej zażyłości (ibidem, nr 8, 9, 10, 36, 599, 630, 651; ...propinquus frater
meus... — Elementa, XXII, nr 62).
102
Działania i istotę prośby Zebrzydowskiego znamy ze wzmianek czynionych przez podkanclerzego
w adresowanym do ciotecznego wnuka liście (AT XV, nr 458).
103
W ostrych słowach upomniał Tomicki kanonika, wytykając mu z oburzeniem, że rozporządza
cudzą własnością. Co więcej, usiłuje sprzeciwić się decyzji ordynariusza diecezji, przedkładając swoją zachciankę i wygodę nad wygodę jego i wielu innych osób, choć, jako człowiek tutejszy, mający
wielu przyjaciół, dysponuje znacznie szerszym wachlarzem możliwości znalezienia dogodnego miesz100
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przyszłego biskupa krakowskiego. Nie dziwi stanowcza reakcja Tomickiego, któremu
Zebrzydowski, zgodnie ze znaną nam relacją, zdawał się czynić przysługę, uzależniając finalizację swoich zamiarów od jego zgody. Postępowanie takie z pewnością
mogło zaszkodzić kanonikowi w oczach protektora. Świadczy ono jednak również
o pewności siebie Andrzeja, a także być może, o poczuciu — nie całkiem słusznym,
jak dowodzi przebieg sprawy — swojego uprzywilejowania, jako krewnego i protegowanego zwierzchnika diecezji.
Kategoryczny sprzeciw biskupa nie pozostawiał kanonikowi wyboru i zmuszał go
do tymczasowej rezygnacji ze swoich planów. Nie oznaczało to jednak całkowitego
porzucenia zamiaru uzyskania dla siebie którejś z należących do kapituły kamienic.
Pomocy w tej kwestii postanowił szukać u swojego wytrwałego, a co najważniejsze
skutecznego dotąd protektora — Andrzeja Krzyckiego. Pod koniec 1534 r. zwrócił
się więc do wuja o wstawiennictwo u Tomickiego. Krzycki nie odmówił prośbie siostrzeńca i w grudniu poprosił biskupa o poparcie jego starań u wikariusza generalnego
Mikołaja Bedleńskiego104. Prawdopodobnie nieprzypadkowo wybrał Zebrzydowski ten
właśnie moment. Wraz ze śmiercią kanonika Jana Jakubowskiego zwolniła się właśnie
jedna z kamienic. Interwencja biskupa płockiego raz jeszcze okazała się skuteczna.
Już 8 stycznia następnego roku wszedł Andrzej oficjalnie w posiadanie upragnionego
domu, którym, jak czas pokazał, miał dysponować niemalże do śmierci105.

3.4. Przebudowa kamienicy kapitulnej
Kamienica położona na rogu ulicy Kanoniczej (obecnie nr 12), naprzeciwko kościoła
św. Marii Magdaleny, należała do najmniejszych z budynków należących do kapituły krakowskiej106. Dzięki informacjom zawartym w umowie dotyczącej przebudowy,
kania niż przybywający z daleka scholar. Tomicki zaznaczył również, że chociaż sprzyja podjętemu
przez Zebrzydowskiego zamiarowi zamieszkania wśród kanoników, jednak pierwszeństwo w tym
względzie mają inni (Tomicki wymienił kanoników Stanisława Oleśnickiego, Floriana Czuryłę, Piotra i Stanisława Konarskich oraz Melchiora Sobka — ibidem, nr 458). W podobnej jak on sytuacji
znajduje się zresztą wielu konfratrów, z których żaden nie poczytuje sobie za ujmę zamieszkiwania
w wynajętych bądź dziedzicznych domostwach. Dom zaś Słomowskiego nie jest wystarczająco obszerny, by dać schronienie dwóm kanonikom wraz z ich domownikami (ibidem, nr 458).
104
List A. Krzyckiego do P. Tomickiego z 19 grudnia 1534 r. (AT XVI, ed. W. Pociecha, Wratislaviae 1960–1961, nr 658).
105
Zebrzydowski zrzekł się dobrowolnie praw do rzeczonego domu dopiero w czasie jednej z kapituł generalnych, 3 października 1558 r., na rzecz swego bratanka Stanisława (Kraków, AKKK,
AACC 5, k. 317r). B. Przybyszewski podaje, że kamienica pozostawała w posiadaniu biskupa aż do
jego śmierci (Przebieg zatargu, s. 409).
106
Niewielki metraż posiadłości doskwierał Zebrzydowskiemu, szczególnie gdy w późniejszym okresie, już jako hierarcha, przyjeżdżał do Krakowa na sejmy wraz z całym swoim dworem. Przed sejmem
1547 r. prosił kanoników Mateusza Zielińskiego i Jana Przeborowskiego, by któryś z nich na czas
zjazdu zamienił się z nim na domy, ponieważ jego wydawał mu się bardzo ciasny — perexiguus
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wzmianek w późniejszej korespondencji biskupa Zebrzydowskiego oraz na podstawie
XVIII–wiecznych rewizji możemy w przybliżeniu określić wygląd zewnętrzny i rozplanowanie wewnętrzne budynku107.
Odbudowana po pożarze z 1455 r. jednopiętrowa kamienica108 wzniesiona została
prawdopodobnie na planie zbliżonym do kwadratu. Budynek był podpiwniczony, murowany z gotyckimi oknami, zaopatrzony w takież szczyty od wschodniej i zachodniej
strony. Od wschodu sąsiadował z kamienicą kapitulną zwaną Zerwikaptur109, od której oddzielony był niewielkim ogrodem110. Parter domu był przestrzenią dwuosiową
w układzie dwutraktowym111. Zgodnie z charakterystycznym dla siedzib kanoników
krakowskich schematem, znaczną jego część zajmowała sień112, do której można było
się dostać od strony Kanoniczej oraz ogrodu113. Ponadto znajdowały się tam pomieszczenia gospodarcze, w tym murowana kuchnia114, spiżarnia oraz przynajmniej jedna
(AH I, nr 48), na ciasnotę żalił się też wojewodzie krakowskiemu Piotrowi Kmicie, prosząc go,
by wyznaczył on na czas sejmu kwatery dla towarzyszy, dla których w biskupim domu nie będzie
miejsca (ibidem, nr 114, 166). W październiku 1550 r. prosił natomiast kanonika Piotra Porębskiego, by ten ustąpił swoje lokum sekretarzowi biskupa, Andrzejowi Patrycemu Nideckiemu, na czas
ich bytności w Krakowie, ze względu na niedostatek miejsca w kamienicy (ibidem, nr 543), a także
Piotra Kmitę o wyznaczenie kwater pozostałym towarzyszom (ibidem, nr 546).
107
Częściowej rekonstrukcji wyglądu kamienicy przy Kanoniczej 12 dokonał, na podstawie wspomnianego powyżej tekstu umowy, B. Przybyszewski (Przebieg zatargu, s. 407–409).
108
W wyniku pożogi zniszczeniu uległ cały zespół w znacznej mierze drewnianych budynków przy
ulicy Kanoniczej (łącznie, według Długosza, spłonąć miało ponad 100 budynków i 4 kościoły). Odbudowa trwała do początku XVI w. i pozwoliła na wprowadzenie zasadniczych zmian w zabudowie
ulicy, nadając całemu zespołowi nowy kształt (A. Fischinger, Historia zabudowy ulicy Kanoniczej
w Krakowie, [w:] Zagadnienia badawcze i projektowe zespołu ulicy Kanoniczej w Krakowie. Sympozjum
konserwatorskie w Krakowie dnia 20–21 V 1971, Kraków 1971, s. 58).
109
W wyniku przebudowy z 1716 r. oba domy zostały ze sobą połączone, czego wynikiem było powstanie okazałego pałacu barokowego (ibidem, s. 65).
110
Wydaje się, że istniało osobne wejście do ogrodu od strony kościoła św. Marii Magdaleny. Rozwiązanie takie sugerują wzmianki w późniejszej korespondencji Zebrzydowskiego. Znajduje się
w nich informacja o udostępnieniu Janowi Tęczyńskiemu kluczy do ogrodu, podczas gdy sam dom
powierzony został w tym czasie opiece kanoników Mateusza Zielińskiego i Piotra Myszkowskiego,
który otrzymał od biskupa zgodę na tymczasowe zamieszkanie w kamienicy (Listy do J. Tęczyńskiego, M. Zielińskiego i P. Myszkowskiego z 30 kwietnia i maja 1547 r., AH I, nr 199, 205, 213, 214).
111
M. Bicz–Suknarowska, W. Niewalda, H. Rojkowska, Zabudowa rezydencjonalna (kanonicza)
dawnego okołu w XVI wieku, [w:] Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa w XVI i XVII wieku,
Kraków 1997 (Biblioteka Krakowska, t. CXXXVI), s. 198.
112
A. Fischinger, op. cit., s. 59.
113
W kontrakcie na przebudowę kamienicy wspomniano o dwóch wrotach (ostia magna) (Zapiski,
nr 1226).
114
B. Przybyszewski błędnie podaje, że kuchnia była nie tylko murowana, ale i sklepiona. Wydaje
się jednak, że sklepienie wykonane zostało dopiero w czasie przebudowy: item caminum coquine
et parietem superius a camino coquine cum pariete superiori in monte, primitus coquinam testudineam
faciendo, erigere tenebuntur... (ibidem, nr 1226).
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jeszcze komnata. Do sieni górnej, pełniącej funkcję izby reprezentacyjnej, prowadziły
być może kręcone schody, znajdujące się prawdopodobnie przy wejściu od ulicy Kanoniczej115. Ponadto na piętrze znajdowało się dodatkowo jedno pomieszczenie mieszkalne i być może jakaś jeszcze izba116.
Tradycyjna gotycka kamienica o nadwerężonych już nieco murach nie mogła
sprostać wymaganiom Zebrzydowskiego, który w czasie swej europejskiej podróży nie
raz miał okazję podziwiać wznoszone zgodnie z postulatami nowej estetyki budowle,
w tym i rezydencje mieszkalne. Poczynione obserwacje niewątpliwie ukształtowały
gust Polaka i rozbudziły w nim pragnienie odtworzenia na własny użytek na rodzimym
gruncie przynajmniej części podpatrzonych rozwiązań. Wzorów nie musiał zresztą
szukać daleko, ponieważ w stołecznym Krakowie w latach 30. nie było o nie trudno. Pomijając oczywisty przykład rozpoczętej na początku XVI w. przebudowy zamku
królewskiego, trzeba wspomnieć, choćby przez wzgląd na możliwość porównania skali
przedsięwzięć, o dwóch położonych na podwawelskim Okole rezydencjach. Pierwszą
z nich była łącząca w sobie style gotyku i renesansu curia ampla biskupa Erazma Ciołka, której przebudowę kontynuował jej następny właściciel Piotr Tomicki117, drugą
— świeżo ukończona (1534 r.) kamienica w stylu renesansu włoskiego, należąca do
kanonika, a późniejszego biskupa krakowskiego Samuela Maciejowskiego (Kanonicza 11). To właśnie ona stała się bezpośrednią inspiracją wyobrażeń Zebrzydowskiego
o swojej nowej siedzibie.
Z całą pewnością remont domu miał na celu nie tylko poprawienie komfortu
mieszkańców czy zaspokojenie estetycznych ciągot właściciela. Niebagatelne dla
ambitnego nepota podkanclerzego znaczenie musiał mieć czynnik prestiżu, łączący
się z posiadaniem wyróżniającej się swą nowoczesnością na tle licznych kamienic
gotyckich siedziby. Inwestycja taka świadczyć mogła z jednej strony o statusie społecznym i mocnej pozycji finansowej, z drugiej zaś o szerokich horyzontach jej zleceniodawcy.

115
Takie rozwiązanie wykazuje przynajmniej rewizja kamienicy z 1778 r. (Rewizje domów krakowskiej kapituły katedralnej. Inwentarz archiwalny, opr. A. Perzanowska, Kraków 2004, s. 362). Odpowiada ono tradycyjnemu układowi wnętrza kamienicy krakowskiej (B. Przybyszewski, Przebieg
zatargu, s. 409).
116
W jednym z późniejszych listów Zebrzydowskiego do Kmity czytamy: …praeter enim duo hypocausta […] nihil est in ea tertium (AH I, nr 114). Ponieważ traktat między kanonikiem a muratorami
wspominał o wstawieniu siedmiorga odrzwi, nie licząc dwóch wrót prowadzących do sieni, spodziewać się można, że w kamienicy mieściło się około sześciu pomieszczeń (jedne z odrzwi prowadziły
do piwnicy, jak wynika z akt późniejszego procesu między kanonikiem a muratorami), z czego większość zapewne na parterze, jako że reprezentacyjne piano nobile wymagało większych przestrzeni
(Wypisy, XI, 3, nr 1226).
117
T. Zaucha, Pałac biskupa Erazma Ciołka — nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, „Spotkania z Zabytkami”, R. 31 (2007), nr 5, s. 3–6; H. Folwarski, Erazm Ciołek. Biskup i dyplomata,
„Studia Historico–Ecclesiastica”, t. I, Warszawa 1935, s. 219.
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Wykonanie zlecenia powierzył Zebrzydowski znanej spółce muratorskiej Bernarda
Zanobiego de Gianotis i Jana Ciniego ze Sieny, w której skład wchodził także Filip z Fiesole118. Kontrakt spisany został 25 lutego 1535 r., a całość przedsięwzięcia kosztować
miała kanonika 300 florenów119. Nie uniknąwszy pewnych perturbacji, których przyczyną były wzajemne oskarżenia muratorów i zleceniodawcy o niedotrzymanie umowy120,
mógł wreszcie Zebrzydowski wprowadzić się do gruntownie odnowionej kamienicy,
która całkowicie zmieniła swój charakter. Za wzór posłużyły rozwiązania zastosowane
we wspomnianej siedzibie Samuela Maciejowskiego. Posługując się tym przykładem,
wybito osiem dużych okien z podwójnym laskowaniem (cum binis crucibus) oraz prawdopodobnie dwa mniejsze (cum una cruce), zaopatrując każde z nich w gzyms121. Nowe
wrota prowadzące do sieni wykonane zostały na wzór wrót domu kanonika Wojciecha
Kijewskiego, a wielkością odpowiadały wrotom sąsiedniego Zerwikaptura122. Zrównane
zostały mury kamienicy, co oznaczać musiało zniesienie charakterystycznych gotyckich
szczytów. Cały budynek został z zewnątrz otynkowany. W dwóch pomieszczeniach na
piętrze wstawione miały zostać piece oraz włoski kamienny kominek.

118
Spółka ta zaledwie kilka miesięcy wcześniej zakończyła odbudowę w stylu renesansu spalonej
w czasie pożaru z 1530 r. katedry płockiej. W tym przypadku zleceniodawcą był biskup płocki Andrzej Krzycki (H. i S. Kozakiewicz, Renesans w Polsce, Warszawa 1976, s. 21). Fakt ten sugeruje, że
Zebrzydowski zdecydował się zatrudnić tych właśnie muratorów jako ludzi sprawdzonych i poleconych mu przez wuja.
119
Pierwsza rata, wynosząca 200 florenów, spłacona miała zostać do Niedzieli Przewodniej
(4 kwietnia 1535 r.), druga — 100 florenów — do św. Jana Chrzciciela (24 czerwca 1535 r.).
Zobowiązania spłacone zostały w wyznaczonych terminach (Źródła do historji sztuki w Polsce, t. V,
z. 2: Cracovia artificium 1534–1551, zeb. J. Ptaśnik, do druku przyg. M. Friedberg, Kraków 1937,
nr 832; Wypisy, XI, 3, nr 1226; B. Przybyszewski, Przebieg zatargu, s. 408–49). Szczegóły dotyczące
przebudowy kamienicy: Wypisy, XI, 3, nr 1226.
120
Szczegóły konfliktu zakończonego porozumieniem dopiero w 1540 r. opisane zostały w: B. Przybyszewski, Przebieg zatargu, s. 407–413; por. też Wypisy, XI, 3, nr 1251, 1299, 1315. Konflikt
z muratorami nie był jedynym, w którym Zebrzydowski brał w tym czasie udział. Latem 1936 r.,
za pośrednictwem swego prokuratora, Wawrzyńca z Wolborza, kanonik procesował się również
ze złotnikiem Jakubem Fetterem, który wystąpił z oskarżeniem o niewywiązanie się przez niego
z ciążących nań zobowiązań finansowych (Wypisy, XII, 1, nr 63, 66, 70, 75). Informacja ta wydaje
się interesująca, ponieważ jest być może śladem jakiegoś zlecenia związanego z pracami wykończeniowymi, o charakterze dekoracyjnym, w remontowanej kamienicy.
121
Również drzwi prowadzące do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz domu wykonane zostały
na wzór drzwi kamienicy Maciejowskiego (Wypisy, XI, 3, nr 1226).
122
Jak wynika z akt oficjalatu, także Zerwikaptur przeszedł generalną przebudowę, która przeprowadzona została prawdopodobnie jeszcze w 1531 r., kiedy to kamienicę tę w dożywotnie posiadanie
otrzymał wikariusz generalny i scholastyk Mikołaj Bedleński. Warunkiem uzyskania tak wyjątkowych praw do kamienicy kapitulnej było zobowiązanie do sfinansowania całego przedsięwzięcia
(Wypisy, XI, 3, nr 594). Należałoby się zastanowić, czy również Zebrzydowski nie uzyskał praw
do domu kapitulnego niejako poza kolejnością w zamian za zobowiązanie się do przeprowadzenia
przebudowy lub przynajmniej generalnego remontu.
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Decydując się na modernizację powierzonego sobie domu zgodnie z duchem stosunkowo nowej jeszcze nad Wisłą estetyki Odrodzenia, okazał się Zebrzydowski godnym krewnym wybitnych humanistów, a zarazem mecenasów — Piotra Tomickiego
i Andrzeja Krzyckiego. Przedsięwzięcie to świadczy również o sporych możliwościach
finansowych kanonika krakowskiego123.

3.5. Pobyt w Wilnie
Z przywoływanego już listu podkanclerzego Tomickiego dowiadujemy się o snutych
przez Zebrzydowskiego planach wyjazdu na Litwę124, najpewniej w celu dołączenia do przebywającego tam od czerwca 1533 r. króla125. Nie mamy jednoznacznych
informacji dotyczących czasu, w którym zamiar ten został zrealizowany, możemy
jednak pokusić się o ustalenie przybliżonej daty na podstawie znanych nam wskazówek. W Krakowie przebywał kanonik jeszcze 21 października 1535 r., kiedy to
złożył uroczysty protest przeciw wykonawcom przebudowy kamienicy kapitulnej126.
Mało prawdopodobne wydaje się też, by opuścił stolicę wkrótce po tym. Ostatnie
dni października były bowiem także ostatnimi dniami życia protektora oraz dobroczyńcy Zebrzydowskiego — podkanclerzego i biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego. Można się spodziewać, że zechciał Andrzej pozostać w stolicy przynajmniej do
pogrzebu swego ciotecznego dziada, zmarłego 29 października. W kierunku Wilna
wyruszyć mógł więc zapewne dopiero pod koniec listopada. O czasie tam spędzonym
wiemy niewiele. Na pewno przebywał na Litwie u boku króla, w charakterze jednego
z szeregowych sekretarzy127. W tym okresie zawarł znajomość z biskupem Pawłem
Holszańskim, któremu roszady po śmierci Tomickiego umożliwiły awans z diecezji
łuckiej do wileńskiej, którą opuścił Jan z Książąt Litewskich, przenosząc się z kolei
do Poznania. Jak wynika z późniejszego o 12 lat listu, nawiązane stosunki były ciepłe,
a nowo wybrany biskup okazywał królewskiemu sekretarzowi wiele życzliwości128.
Nawiązywanie nowych kontaktów ułatwiał mu zapewne fakt, że jako człowiek świeżo

Andrzej pożyczył wprawdzie 100 fl na spłacenie pierwszej raty od Melchiora Sobka, co jednak
nie dziwi (Wypisy, XI, 3, nr 1247). Konieczność przekazania należności w krótkim terminie uniemożliwiała bezpośrednie skorzystanie z własnych, uzyskiwanych sezonowo dochodów.
124
Zebrzydowski zamierzał wyruszyć w podróż, podreperowawszy najpierw nadszarpnięte zdrowie. List P. Tomickiego do A. Zebrzydowskiego, 18 września 1534 r. (AT XIV, ed. W. Pociecha,
Posnaniae 1952, nr 458).
125
Zob. A. Gąsiorowski, Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów, „Studia Historyczne”, R. XVI (1972),
z. 2, s. 265.
126
B. Przybyszewski, Przebieg zatargu, s. 410.
127
...quum Vilnae inter Secretarios existens... (AH I, nr 334); ...quum inter minores adhuc Vilnae versarer (ibidem, nr 335).
128
Ibidem, nr 334.
123
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przybyły z centrum politycznego królestwa, stanowił cenne źródło informacji o zaszłych tam w ostatnim czasie zmianach129.
Najistotniejsze jednak, że wyprawa do Wielkiego Księstwa i pobyt w Wilnie stwarzały Zebrzydowskiemu okazję zbliżenia do władcy, który do swych dziedzicznych włości wyruszył w czerwcu 1533 r., a więc niedługo po dołączeniu Andrzeja do grona
sekretarzy królewskich. Co więcej, towarzystwa królowi dotrzymywała w czasie całego
pobytu na Litwie (1533–1536) królowa Bona. Być może więc w tym właśnie okresie
położone zostały podwaliny pod późniejsze bliskie stosunki między potężną małżonką królewską a duchownym. Zbliżenie takie paradoksalnie ułatwić mogła niedawna
śmierć podkanclerzego Tomickiego, w wyraźny sposób zdystansowanego do prowadzonej przez władczynię polityki.
Poza Koroną Zebrzydowski przebywał zapewne tak długo jak sam władca, czyli do
listopada 1536 r.130

4. ROZWÓJ KARIERY PO ŚMIERCI PROTEKTORÓW
Sytuacja, w której znalazł się Zebrzydowski po powrocie z Wilna, różniła się od tej,
w której funkcjonował w pierwszych latach swojej kariery. Śmierć Tomickiego musiała w pewnym stopniu ograniczyć możliwości umocnienia jego pozycji w diecezji, a zapewne także w królewskiej kancelarii. Pewną rekompensatą tej straty mógł być awans
drugiego z protektorów — Andrzeja Krzyckiego, który po śmierci prymasa Macieja
Drzewickiego objął wakujące arcybiskupstwo gnieźnieńskie, stając się tym samym
głową Kościoła w Polsce i pierwszym senatorem Korony131. Zebrzydowski, z uwagi na
rychłą śmierć wuja (10 maja 1537 r.), nie miał jednak wielu okazji, by skorzystać z arcybiskupiej pomocy.
W zaistniałej sytuacji musiał Zebrzydowski na własną rękę szukać poparcia innych
protektorów. Zmusiła go do tego nie tylko śmierć ciotecznego dziada i niedługo po
niej następujące odejście wuja, ale także fakt, że kariera jego, po uzyskaniu dwóch
prałatur, trzech znacznych kanonii i godności sekretarza królewskiego, osiągnęła
punkt, w którym o jej dalszym rozwoju decydować mogły już wyłącznie osąd i decyzja
Król wraz z dworem wrócił wprawdzie do Krakowa na początku sierpnia 1535 r. na ślub królewny Jadwigi z synem elektora brandenburskiego Joachimem Hohenzollernem, jednak po uroczystościach, we wrześniu, powrócił do Wielkiego Księstwa (A. Gąsiorowski, op. cit., s. 266).
130
Ibidem. W czasie rozpoczynającego się w czerwcu 1536 r. procesu między Zebrzydowskim a muratorami włoskimi kanonik reprezentowany był przez swego prokuratora (B. Przybyszewski, Przebieg
zatargu, s. 410), co mogło być spowodowane jego nieobecnością w Krakowie. Z całą pewnością
natomiast był w stolicy późną zimą 1537 r., kiedy zarządzona została wizja lokalna w kamienicy
(21 marca) (ibidem, s. 411).
131
Krzycki arcybiskupem gnieźnieńskim nominowany został 29 października 1535 r., a więc dokładnie w dniu śmierci swego wuja.
129
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władców. Znakomite parantele i wsparcie krewnych musiały okazać się w tym momencie niewystarczające, znaczenie zyskały natomiast osobiste zasługi wyświadczone
panującym i zdobyte w ten sposób zaufanie. Sądząc z dalszego dynamicznego rozwoju
kariery duchownego, z łatwością odnalazł się on w nowym położeniu, udowadniając
tym samym, że jego dotychczasowe, zyskane dzięki poparciu krewnych awanse były
zasłużone.
Przebywając na dworze królewskim132, potrafił zaskarbić sobie zaufanie zarówno
Zygmunta I, jak i jego dysponującej ogromnymi wpływami i własnym stronnictwem
małżonki. Być może w 1537 r. jako sekretarz towarzyszył królowi pod Lwowem, gdzie
zebrana na pospolite ruszenie przed wyprawą mołdawską szlachta przedstawiła władcy
postulaty, w których zawierał się program powoli krystalizującego się ruchu egzekucyjnego. Wydarzenie to wywarło na Zebrzydowskim znaczne wrażenie i pozostawiło
trwały ślad w postaci obawy przed aktywnością polityczną pozostających poza kontrolą króla i Rady mas szlacheckich133.

4.1. Legacje na sejmik w Środzie
Bezsprzecznym świadectwem pozycji, którą wypracował sobie Zebrzydowski u boku
władcy, było dwukrotne wysłanie go w charakterze legata królewskiego na sejmik
partykularny w Środzie134 przed sejmem piotrkowskim 1542 r. oraz krakowskim,
zwołanym na 21 stycznia 1543 r.135 Odpowiedzialne zadanie przedstawienia legacji zgromadzonej szlachcie powierzane było osobom szczególnie zaufanym (często
sekretarzom). Właściwe naświetlenie przez wysłańca treści instrukcji odgrywało
ważną rolę w systemie propagandy królewskiej. Informując zebranych o powodach zwołania sejmu i przedmiocie jego obrad, musiał on zarazem nakłonić ich do
debaty nad przedstawionymi problemami i uzyskać poparcie dla polityki królewskiej136. Odpowiedzialność Zebrzydowskiego była tym większa, że decyzje podjęte
O pobycie na dworze Zygmunta I wspomina Zebrzydowski w swojej korespondencji kilkakrotnie mimochodem, nie podając żadnych szczegółów z tym faktem związanych (AH I, nr 87, 88,
90, 295).
133
O stosunku Zebrzydowskiego do szlachty i jej reprezentacji politycznej zob. niżej, s. 249–
253.
134
Odbywany tradycyjnie w Środzie sejmik województw poznańskiego i kaliskiego przed sejmem
1543 r. zebrał się prawdopodobnie, zgodnie z królewską sugestią, w Poznaniu. Powodem przeniesienia miejsca obrad była grasująca w tych okolicach zaraza (AH I, nr 819).
135
Listy uwierzytelniające dla Zebrzydowskiego (1 grudnia 1542 r.): Matricularum, P. IV, vol. 1,
nr 7640.
136
A. Wyczański, Posłowie Zygmunta I na sejmiki, [w:] Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w.
Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Wyczański,
Warszawa 1989; W. Uruszczak, Sejm w latach 1506–1540, [w:] Historia sejmu polskiego, t. I: Do
schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. J. Michalski, Warszawa 1984, s. 70–71; A. Dybkowska,
O powoływaniu biskupów za panowania Zygmunta Augusta, [w:] Między monarchią a demokracją.
132
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przez szlachtę województw poznańskiego i kaliskiego, zgromadzoną na wspólnym
sejmiku w Środzie, często w znaczący sposób wpływały na przebieg obrad innych
zgromadzeń ziemskich. Ponadto właśnie przedstawiciele sejmiku średzkiego najczęściej, w okresie rządów Zygmunta I, wysyłani byli na sejm cum limita potestate.
Sprawiało to, że procedujący sejm, podejmując uchwały, których przedmiot nie
mieścił się w danych posłom pełnomocnictwach, musiał liczyć się z ewentualnym
sprzeciwem pozostałego we włościach wielkopolskiego narodu politycznego137. Do
wysłania Andrzeja właśnie na zjazd średzki, poza jego niezbędnymi predyspozycjami i umiejętnościami, przyczynił się zapewne fakt, że jako członek rodu posiadającego majątki na terenie Wielkopolski mógł liczyć na zaufanie i przychylność
zgromadzonej szlachty. Jako legat królewski na sejmik średzki, prawdopodobnie
uczestniczył również z ramienia władcy w sejmiku generalnym w Kole, na co jednak brak świadectw źródłowych138.

4.2. Objęcie biskupstwa kamienieckiego
Nie mamy informacji o rezultatach legacji Andrzeja Zebrzydowskiego. Można się
jednak domyślać, że poseł nie rozczarował władcy, skoro doczekał się rychłej nagrody. W konsekwencji licznych awansów, które nastąpiły wśród dostojników Kościoła
po śmierci biskupa włocławskiego Łukasza Górki 14 października 1542 r., zawakowała diecezja kamieniecka, której dotychczasowy pasterz Jan Dziaduski postąpił na
biskupstwo chełmskie. Wybór stojącego przed koniecznością wykreowania nowego
hierarchy władcy padł na Zebrzydowskiego. W liście do papieża Pawła III, napisanym
27 lutego, w czasie obrad sejmu krakowskiego, Zygmunt rekomendował swego sekretarza jako człowieka zarówno wykształconego, jak i ozdobionego przyrodzonymi zaletami139. Z uwagi na nikłe dochody, które przynosiły dobra peryferyjnej diecezji, król
prosił również Stolicę Apostolską o zgodę na zatrzymanie przez nominata dotych-

Studia z dziejów Polski XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni–Grabowska, M. Żaryn, Warszawa 1994,
s. 128–129.
137
Ibidem, s. 146–147.
138
Zob. A. Wyczański, Posłowie, s. 197.
139
...renunciavi Venerabilem Andream Zebrzidowski, secretarium meum, et litterarum studiis expolitum,
et ingenii quadam acrimonia praeditum, ut eum et mihi et ecclesiae usui fore persuasum habeam (Vetera
monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia; maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita, t. II: Ab Ioanne PP.
XXIII. usque ad Pium PP. V. 1410–1572, ed. A. Theiner, Romae 1861, s. 542). Decyzja władcy zapaść musiała jeszcze 15 lutego lub nieco wcześniej. Taka bowiem data widnieje na liście, w którym
biskup warmiński Jan Dantyszek informował księcia Albrechta Hohenzollerna o królewskich nominacjach na stolice biskupie (Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland (1525–1550).
Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten, bearbeitet von S. Hartmann, Köln 1991, nr 887).
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 61

2012-05-11 10:05:42

62

Droga do biskupstwa włocławskiego (1496 (?)–1546)

czasowych godności i związanych z nimi beneficjów140. 30 marca 1543 r. Paweł III
udzielił decyzji królewskiej oficjalnej konfirmacji141. Choć uzyskana przez Zebrzydowskiego diecezja była stanowczo najgorzej uposażoną i najmniej znaczącą w całej
Koronie, to jednak, obejmując ją, dołączył on do grona najwyższych dostojników
Kościoła w Polsce142. Osiągnięcie godności biskupiej zapewniało także Andrzejowi
wstęp do senatu. Zajmowane przez niego krzesło, choć ostatnie wśród senatorów duchownych, przewyższało swą godnością miejsca przynależne wszystkim dostojnikom
świeckim.
Nowo mianowanemu ordynariuszowi kamienieckiemu niedane było udać się szybko do swojej stolicy. Prawdopodobnie po zakończonym w połowie kwietnia sejmie
w ogóle nie opuścił Krakowa. Przyczyniły się do tego niewątpliwie zbliżające się zaślubiny Zygmunta Augusta z córką króla rzymskiego Ferdynanda, Elżbietą, w których
uczestniczył143.

4.3. Legacja do króla rzymskiego Ferdynanda Habsburga
Nie tylko królewskie zaślubiny uniemożliwiły Zebrzydowskiemu rychłe udanie się do
Kamieńca. Być może jeszcze w czasie sejmu krakowskiego zapadła decyzja o powierzeniu mu misji dyplomatycznej do przebywającego w Pradze ojca królewny Elżbiety
— Ferdynanda Habsburga. Przedmiotem legacji miała być prokurująca w tym czasie liczne napięcia w stosunkach jagiellońsko–habsburskich sytuacja przebywającej
w Siedmiogrodzie królowej węgierskiej Izabeli Jagiellonki — córki Zygmunta I —
oraz jej małoletniego syna Jana Zygmunta144. Poselstwo Zebrzydowskiego wpisywało

Vetera monumenta, s. 542. Niedostateczne uposażenie diecezji kamienieckiej potwierdzone zostało również przez kardynała Antonio Pucciego, gdy przedstawiał papieżowi stan diecezji
i kandydata do jej objęcia. Samego Zebrzydowskiego uznał za człowieka szlachetnie urodzonego,
wykształconego, majętnego, znającego Pismo Święte i ogólnie zdatnego na to stanowisko (Propozycje, s. 170; Excerpta, s. 6). Uzyskawszy zgodę na zachowanie dotychczasowych godności wraz
z dochodami, zrezygnował Andrzej tylko z uzyskanego w 1538 r. probostwa we Wrociszewie (J. Nowacki, op. cit., s. 537. A. Wyczański podaje błędnie, że Zebrzydowski był proboszczem wrocimowskim zamiast wrociszewskim — A. Wyczański, Między kulturą, s. 272).
141
AH I, nr 114.
142
Zaradzono również problemowi niedostatecznego uposażenia. Poza zgodą na zatrzymanie dotychczasowych prebend otrzymał biskup nową godność proboszcza kapituły gnieźnieńskiej (J. Korytkowski, op. cit., s. 455–456).
143
W liście do księcia Albrechta z 23 marca 1547 r. wspomniał Zebrzydowski o szczególnej łasce,
którą obdarzył go książę w czasie ich spotkania na ceremonii zaślubin Zygmunta Augusta (AH I,
nr 189).
144
Na temat stosunków panujących na ziemiach węgierskich oraz sytuacji Izabeli i jej syna szeroko pisali: A. Dziubiński (Stosunki dyplomatyczne polsko–tureckie w latach 1500–1572 w kontekście
międzynarodowym, Wrocław 2005, s. 117, 142–151), J. Pajewski (Węgierska polityka Polski w połowie
XVI wieku (1540–1571), Kraków 1932, s. 4–5, 41–54), A. Sucheni–Grabowska (Zygmunt August,
140
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się w w szereg podobnych misji, które od 1540 r., czyli od śmierci króla węgierskiego
Jana Zápolyi, ze szczególną częstotliwością kursowały między Wawelem, Izabelą oraz
zainteresowanymi w przejęciu schedy po zmarłym władcy — sułtanem Sulejmanem I
i Ferdynandem Habsburgiem.
Jak się wydaje, powierzenie tego akurat zadania nowemu biskupowi kamienieckiemu nie było kwestią przypadku. Zajmująca poczesne miejsce w dyplomacji Królestwa
kwestia Węgier, gdzie tradycyjnie od dawna krzyżowały się strefy wpływów Jagiellonów, Habsburgów i Osmanów, przez dłuższy czas stanowiła obszar zainteresowań
Andrzeja Krzyckiego — sekretarza pierwszej żony Zygmunta, a siostry króla Jana,
Barbary Zápolyi145. Mocno związany ze swym wujem Zebrzydowski musiał orientować
się na bieżąco w zaprzątającej go problematyce. Sprawiało to, że latem 1543 r. do Pragi wyruszał człowiek dobrze z tematem obeznany i mogący powołać się na autorytet
swego znakomitego krewnego146.
Głównym zadaniem Zebrzydowskiego było przekonanie króla rzymskiego, by pozwolił on Izabeli pozostać wraz z synem w zajmowanych przez nią włościach do czasu,
póki nie otrzyma należnej im rekompensaty za tytuł królewski i ziemie, których, zgodnie z zawartym jeszcze z jej zmarłym mężem układem, mieli się zrzec147. Argumentem
na rzecz czasowego pozostawienia władczyni w Siedmiogrodzie była obawa, że wraz
z jej odejściem ziemie te zostaną natychmiast zajęte przez potęgę turecką. Ponadto
miał Zebrzydowski polecić Ferdynandowi sprawę księcia pruskiego Albrechta, prosząc, by postarał się zapobiec desygnacji nowego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego (po śmierci Waltera von Cronberg 4 kwietnia 1543 r.) lub, jeśli będzie to nie do
s. 46–52, 220–221), a także M. Duczmal w biografii królowej Izabeli (Izabela Jagiellonka królowa
Węgier, Warszawa 2000).
145
Poza udziałem w poselstwie, które w 1512 r. udało się do Trenczyna po przyszłą królową, posłował
Krzycki na Węgry jeszcze kilkakrotnie (1524, 1526), a w 1528 r. postulował udzielenie schronienia
w Polsce ponoszącemu kolejne klęski królowi Janowi. W 1530 r. brał też czynny udział w zjeździe
poznańskim, którego celem było pojednanie dwóch koronowanych w 1526 r. i zwalczających się
wzajemnie władców Korony Świętego Stefana — Jana Zápolyi i Ferdynanda (L. Barszcz, Andrzej
Krzycki — poeta, dyplomata, prymas, Gniezno 2005, s. 137–140, 143–150; J. Pajewski, Stosunki polsko–węgierskie i niebezpieczeństwo tureckie w latach 1516–1526, Warszawa 1930, s. 41; Historia dyplomacji polskiej, t. I: Połowa X w. — 1572, red. M. Biskup, opr. M. Biskup, K. Górski, Z. Kaczmarczyk,
G. Labuda, Z. H. Nowak, R. Żelewski, Warszawa 1982, s. 647–648, 654; B. Przybyszewski, Barbara
Zápolya Królowa Polski 1512–1515, Łańcut 2000, s. 40).
146
Na temat okoliczności poselstwa zob. też M. Duczmal, op. cit., s. 280–281.
147
Mowa o układzie zawartym przez Jana Zápolyę i Ferdynanda Habsburga w roku 1538 w Wielkim Waradynie. Zgodnie z nim tytuł króla Węgier przysługiwać miał dożywotnio Zápolyi, po jego
zaś śmierci definitywnie przechodził na Ferdynanda lub jego potomków (A. Dziubiński, op. cit.,
s. 117). Marcin Bielski cel misji Zebrzydowskiego określił następująco: „28 maja Andrzeja Zebrzydowskiego herbu Radwan biskupa kamienieckiego wyprawiono do króla Ferdynanda, w sprawach
królowej Izabelle, dając sprawę, że nie oną, ale kim innym się dosyć nie stało kontraktowi między
nimi uczynionemu” (Marcin Bielski, Kronika, t. II, s. 1090).
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uniknięcia, przedłużał sprawę, póki wyznaczeni komisarze nie zorientują się w sytuacji
prawnej księstwa pruskiego148.
Również w tym przypadku dostrzec możemy związek między zleceniem tego zadania Zebrzydowskiemu a wcześniejszą działalnością dyplomatyczną Krzyckiego, któremu powierzono sfinalizowanie sprawy sekularyzacji państwa zakonnego w Prusach
w 1525 r.149 Przebywając w otoczeniu wuja, miał też Andrzej okazję nawiązać z księciem pierwsze kontakty, o czym kilkakrotnie sam wspominał150.
W podróż wyruszył Zebrzydowski w towarzystwie Antoniego Veranciusa, który
sprawował poselstwo z ramienia Izabeli. Dotarłszy do Pragi, obydwaj posłowie przyjęci zostali przez Ferdynanda z całą życzliwością. Król rzymski pertraktował z każdym
z osobna, następnie obydwu zaprosił na ucztę, a odchodzących hojnie obdarował151.
Wysłannicy, mimo tak godnego przyjęcia, nie osiągnęli jednak wyznaczonego celu,
przynajmniej w sprawie losu Izabeli i jej syna. Ferdynand zażądał bowiem, by królowa, gdy tylko Turcy ustąpią, udała się na Spisz i tam oczekiwała na przekazanie
obiecanych dóbr152. Nie udało się również zapobiec nominacji administratora urzędu wiekiego mistrza zakonu krzyżackiego, którym jeszcze w 1543 r. został Wolfgang
Schutzbar.
Mimo negatywnego stanowiska króla rzymskiego nie należy uznawać podjętej
w skomplikowanych okolicznościach misji za nieudaną, tym bardziej że obydwaj wysłannicy wywarli nader korzystne wrażenie, a Ferdynand w konsekwencji nie podjął
żadnej zdecydowanej akcji przeciwko wdowie po Zápolyi153.
Zebrzydowski wrócił do Korony na początku lipca 1543 r.154 Mało prawdopodobne,
by udał się następnie do Kamieńca w celu objęcia władzy w diecezji, skoro wiemy,

Na temat kwestii pruskiej zob. niżej, s. 235–236. Ponadto Zebrzydowski przedstawić miał kilka
jeszcze pomniejszych, indywidualnych spraw. Zob. Legatio ad Ferdinandum data Andreae Zebrzydowski [Cracoviae, 28 Maii 1543] (AH I, nr 820).
149
L. Barszcz, op. cit., s. 108–119. Krzycki, nieufny w stosunku do Hohenzollerna, nawiązał z nim
w późniejszym okresie cieplejsze stosunki. Zebrzydowski wspomina, że książę był gorącym zwolennikiem wyniesienia biskupa płockiego na stolicę gnieźnieńską (AH I, nr 559).
150
Ibidem, nr 189, 387, 559.
151
Andrzej otrzymał wielki kielich witemberski. Szczególną łaskę Króla Rzymskiego wspominał
Zebrzydowski jeszcze osiem lat później (ibidem, nr 565, 690).
152
Przebieg poselstwa i treść odpowiedzi królewskiej znane są z relacji przesłanej przez Veranciusa
Andrzejowi Górce 8 lipca 1543 r., bezpośrednio po powrocie posłów z Pragi do Krakowa (Elementa, XXXVII: Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia, VII pars, HBA, B2,
1543–1547, ed. C. Lanckorońska, Romae 1976, nr 796).
153
Dla Zebrzydowskiego podróż do Pragi była okazją do nawiązania nowych kontaktów. Prawdopodobnie właśnie w czasie pobytu w Pradze zawarł bliższą znajpmość z dyplomatą habsburskim,
baronem Zygmuntem von Herberstein, którego spotkać musiał zresztą już wcześniej, w czasie uroczystości weselnych Zygmunta Augusta i Elżbiety (AH I, nr 565).
154
Zob. s. 64, przyp. 152.
148
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że na pewno obecny był w stolicy w czasie następnego sejmu, zwołanego na dzień
6 stycznia (pierwotnie 30 listopada) 1544 r.155

4.4. W otoczeniu królowej Bony
Ostatnie lata życia Zygmunta I charakteryzowały się rywalizacją dwóch stronnictw,
z których pierwsze stanowili możni zgromadzeni wokół królowej, do drugiego zaś należeli oponenci prowadzonej przez nią polityki. Obie grupy dążyły do osiągnięcia jak
najszerszych wpływów poprzez obsadzanie świeckich i duchownych godności. Nie
sposób zrozumieć przebiegu kariery Andrzeja Zebrzydowskiego w pierwszej połowie
lat 40. bez odpowiedzi na pytanie, z którą z tych grup był on związany i, co za tym
idzie, na czyje wsparcie mógł liczyć.
Nieco światła na to zagadnienie rzucają okoliczności związane z planowaną wiosną 1544 r. wyprawą na sejm litewski, w celu przekazania Zygmuntowi Augustowi
przez ojca władzy nad Wielkim Księstwem, do czego doszło ostatecznie, wbrew gwałtownym sprzeciwom królowej, jesienią tego samego roku na sejmie w Brześciu156.
Zgodnie z relacją kanonika Stanisława Górskiego, Bona, niechętna podkanclerzemu
Samuelowi Maciejowskiemu, pragnącemu doprowadzić do poprawy stosunków między młodym królem a jego małżonką Elżbietą Habsburżanką (jednocześnie zaś, obok
kasztelana krakowskiego i hetmana Jana Tarnowskiego, jednemu z najgorętszych
w Koronie zwolenników przekazania faktycznej władzy w Litwie Zygmuntowi Augustowi), poddała pomysł, by w czasie pobytu na Litwie funkcję pieczętarza u boku
Zygmunta pełnił nie Maciejowski, ale ordynariusz kamieniecki157. Tymczasowe odsunięcie w tak istotnym momencie nielubianego przez królową, za to cieszącego się
zaufaniem Zygmunta I podkanclerzego, który sam siebie nazywał oczami i uszami
królewskimi158, miałoby niebagatelne znaczenie dla snutych przez Bonę planów zapobieżenia scedowaniu władzy nad Wielkim Księstwem z ojca na syna. Zamysłu nie
udało się zrealizować. W czasie przekazania władzy w Brześciu u boku króla obecny
był Maciejowski i on właśnie przystawiał pieczęć podkanclerską pod wystawianymi przy tej okazji przez kancelarię aktami, w ten sposób je uprawomocniając. Cała
opisana sytuacja dowodzi jednak niezbicie znacznego zaufania, którym władczyni
darzyła swego zausznika.
Podpis Zebrzydowskiego widnieje pod uchwałą Inventio bellicae expeditionis et defendendi Regni
Poloniae contra vim validam Turcorum (Volumina Constitutionum, t. I: 1493–1549, vol. 2: 1527–1549,
do druku przygot. W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 277).
156
O genezie i okolicznościach towarzyszących przekazaniu młodemu królowi we władanie Wielkiego Księstwa Litewskiego: M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (ok. 1515–1584), Kraków 2008,
s. 46–48; A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 85–94; L. Kolankowski, Zygmunt August
wielki książę Litwy do roku 1548, Lwów 1913, s. 235–240.
157
List S. Górskiego do J. Dantyszka z 15 marca 1544 r. (Zbiór pamiętników, t. IV, Warszawa 1822).
158
J. Mańkowski, op. cit., s. 62, przyp. 15.
155
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O życzliwości stronnictwa królowej wobec duchownego świadczył także przebieg negocjacji w sprawie obsadzenia wakującego po śmierci Sebastiana Branickiego
(6 maja 1544 r.) biskupstwa poznańskiego. Pierwszym forsowanym przez władczynię
kandydatem był kanclerz wielki koronny Paweł Wolski159. Obawiając się, że kandydatura Wolskiego nie zostanie uwzględniona, prymas Gamrat popierać zaczął Zebrzydowskiego. Jak można się domyślać, nie czynił tego bez wiedzy i poparcia Bony160.
W związku z aprobatą Zygmunta I dla kandydatury Wolskiego, musiał jednak Zebrzydowski tymczasem zadowolić się dotychczasową godnością161.
Próby odpowiedzi wymaga pytanie, od jak dawna Andrzej Zebrzydowski cieszył się
względami władczyni. Z pewnością trudno jest wskazać konkretny moment, w którym
nastąpić by miało zbliżenie. Wydaje się, że trudno nawet mówić o jakiejś decyzji podjętej w tej sprawie przez Zebrzydowskiego. Jako bliski krewny Andrzeja Krzyckiego
— wieloletniego, lojalnego współpracownika królowej — był niejako predestynowany do zajęcia miejsca u jej boku. Niewątpliwie wytrwały protektor zadbał, by zainteresować Bonę swym siostrzeńcem. Do nawiązania bliższych stosunków dojść mogło
zapewne dopiero po wstąpieniu Andrzeja do kancelarii królewskiej, prawdopodobnie
w czasie wspólnego pobytu w Wielkim Księstwie Litewskim od końca 1535 do 1536 r.
Być może w tym właśnie czasie królowa ustanowiła go swym kapelanem162. Niejasne
jest również, w którym momencie Zebrzydowski zaczął doświadczać przychylności
królowej. W 1556 r., w czasie wytoczonego przez nuncjusza papieskiego Alojzego Lip-

Zwolnioną dzięki takiej nominacji pieczęcią większą pragnęła Bona obdarzyć swego podczaszego Tomasza Sobockiego (Zbiór pamiętników, t. IV, s. 33; por. Łukasz Górnicki, Dzieje w Koronie
Polskiej, opr. H. Barycz, Wrocław 2003, s. 19). Zamiar ten finalnie został zrealizowany w 1544 r.
(H. Kowalska, Sobocki Tomasz, [w:] PSB, t. XXIX, Warszawa 1999–2000, s. 557–560).
160
Informujący nas o całej sprawie Górski podkreślił, że względy Gamrata wobec Zebrzydowskiego wynikały nie z przekonania o jego zdatności, ale jedynie ze szczególnej niechęci, jaką prymas
żywił do kontrkandydata — Stanisława Tarły, biskupa przemyskiego. Sam, nie lubiąc niegdyś
Zebrzydowskiego, szukać miał teraz jego towarzystwa, by „między ślepemi sam był jednookim”
(Zbiór pamiętników, t. IV, s. 33–34). Choć nie należy lekceważyć doniesień kanonika o niechęci
Gamrata do młodszego biskupa, należy wziąć poprawkę na charakteryzującą Górskiego skłonność do przejaskrawiania wad, czynów i motywacji swoich przeciwników. Nie wnikając więc
w prywatne relacje obydwu dostojników, założyć można, że poparcie udzielone Zebrzydowskiemu
nie wynikało z chęci otoczenia się ludźmi gorszymi od siebie, a raczej z przekonania, że powierzenie biskupowi kamienieckiemu znaczniejszej stolicy poznańskiej zaowocuje wzmocnieniem
stronnictwa królowej.
161
O okolicznościach politycznych towarzyszących obsadzie wakującego po śmierci Branickiego
biskupstwa poznańskiego patrz A. Dembińska, op. cit., s. 304–306.
162
Kapelanem królowej nazwał się Zebrzydowski w liście do Bony z października 1547 r. (AH I,
nr 299). A. Wyczański sugeruje natomiast, że funkcję tę pełnił jeszcze przed uzyskaniem stanowiska
sekretarza (A. Wyczański, Między kulturą, s. 44). Ewentualność taka wydaje się mało prawdopodobna, zważywszy na fakt, że niewiele wcześniej Andrzej wrócił z podróży po Europie, zamykając
tym samym dopiero etap edukacji.
159
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pomano procesu przeciwko biskupowi krakowskiemu, archidiakon pomorski Andrzej
Duchnicki, pytany o mechanizmy rządzące kolejnymi awansami Zebrzydowskiego,
odpowiedział, że zawdzięczał je on dwóm swoim krewnym — biskupom, oraz królowej
Bonie163. Informacja ta, choć interesująca, niestety nie wskazuje, które godności miałby Andrzej zawdzięczać nowej protektorce. Odpowiedzi na to pytanie udziela jednak
Łukasz Górnicki, według którego królowa wyjednać miała dla niego już biskupstwo
kamienieckie164.

4.5. Awanse na biskupstwa chełmskie i włocławskie
Po niepowodzeniu związanym ze staraniami o stolicę poznańską nie musiał Zebrzydowski długo czekać na kolejny awans. 14 grudnia 1544 r. zmarł biskup przemyski
Stanisław Tarło. Jego miejsce zajął biskup Jan Dziaduski, dotychczasowy ordynariusz
chełmski. Do objęcia schedy po nim król wyznaczył Zebrzydowskiego165, dzięki czemu
posunął się on w hierarchii senatorskiej o jedno krzesło. Konfirmację papieską uzyskał
8 czerwca 1545 r.166
Nie cieszył się jednak długo nową godnością, zapewne nie dotarł nawet do nowej
siedziby. Pod koniec sierpnia tego roku z życiem rozstał się prymas Gamrat, osierocając naraz aż dwa biskupstwa — krakowskie i gnieźnieńskie. W tej sytuacji próbował Zebrzydowski wywalczyć dla siebie diecezję płocką, nad którą zwierzchność
sprawował do tej pory Samuel Maciejowski167. Zamiar ten się nie powiódł. Rezultat
roszad po śmierci Gamrata okazał się jednak dla Zebrzydowskiego nadzwyczaj pomyślny, przeznaczono mu bowiem stolicę biskupią we Włocławku168. Diecezja włocławska
była nie tylko jedną z najzasobniejszych w Koronie169, ale również jedną z najbardziej
prestiżowych. Zwierzchnik jej zajmował czwarte krzesło w senacie — po obydwu arcy-

Acta Nuntiaturae, nr A 19.
Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 117.
165
O decyzji Zygmunta I informował Stanisław Hozjusz, w liście do Jana Dantyszka z 21 maja
1545 r. (AH IV/I, nr 191). List króla Zygmunta do papieża Pawła III w sprawie postulowanego
przeniesienia Zebrzydowskiego na stolicę chełmską: Propozycje, s. 173, przyp. 2; Sprawozdanie kardynała Girolamo Recanati o stanie diecezji i osobie kandydata: ibidem, s. 172–174. Nominację
królewską Zebrzydowski uzyskał jednak już wcześniej. Jako nominat chełmski pojawia się już bowiem 30 marca na liście świadków pod potwierdzeniem przywilejów miasta Bydgoszczy (H. Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864, s. 94, nr CIV).
166
Excerpta, s. 7.
167
Według relacji Stanisława Górskiego w liście do Jana Dantyszka z 9 października 1545 r. (Zbiór
pamiętników, t. IV, s. 48).
168
Relacja kardynała Alessandra Farnese o stanie wakujących diecezji i osobach kandydatów: Propozycje, s. 175–179; Excerpta, s. 8–9.
169
Dokładny opis diecezji, wraz z obliczeniem jej dochodów, przedstawił w swej relacji kardynał
Antonio Pucci (ibidem, s. 5–6).
163
164
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biskupach oraz biskupie krakowskim. Swoim obszarem obejmowała Kujawy i Pomorze
Gdańskie, stąd też często nazywana była również kujawską (a także kujawsko–pomorską). Biskupi kujawscy posiadali również rozległe dobra w okolicach Wolborza,
położonego nieopodal Piotrkowa, a więc na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.
Biskupstwo włocławskie było pierwszym, którym przyszło Zebrzydowskiemu zarządzać przez dłuższy czas. Stabilizacja taka, a także uzyskanie źródła znacznych dochodów, prestiżu, a co za tym idzie wpływów, pozwoliły dostojnikowi zaangażować swą
energię w systematyczne budowanie własnej pozycji.
Analizując rozwój kariery Andrzeja Zebrzydowskiego do momentu uzyskania przez
niego godności biskupa włocławskiego, uznać ją należy za błyskotliwą. Ród jego, choć
stary i dość zamożny, nigdy nie należał do elity. To właśnie Andrzej jako pierwszy
wstąpił w jej szeregi, torując tym samym drogę do zaszczytów następnym przedstawicielom swej rodziny. Każe to zastanowić się nad czynnikami, które umożliwiły tak
znaczny awans w niecałe 13 lat, dzielących objęcie kanonii krakowskiej od nominacji
na biskupstwo włocławskie.
Szczególną rolę odegrali z całą pewnością krewni ze strony matki — wuj Andrzej
Krzycki i cioteczny dziad Piotr Tomicki, obydwaj zajmujący istotną pozycję u boku
monarchy. Wzięli oni na siebie część kosztów wykształcenia siostrzeńca, otaczając
go opieką w czasie jego pobytu w Krakowie przynajmniej od 1517 do 1528 r. Pobyt w stolicy w otoczeniu obydwu tych wielkich przedstawicieli renesansu polskiego
pozwolił młodzieńcowi na bieżąco obcować z nowymi prądami umysłowymi, a także
stykać się z najznamienitszymi przedstawicielami możnowładztwa oraz ludźmi, którzy
podobnie jak sam Andrzej, dopiero w przyszłości dołączyć mieli do elity. Im z pewnością zawdzięczał także pierwsze prebendy, z których dochody umożliwiły mu częściowe przynajmniej sfinansowanie podjętej na wiosnę 1528 r. podróży edukacyjnej.
Sama zresztą wyprawa, której głównym punktem był pobyt w domu sławnego Erazma
w Bazylei oraz studia pod jego kierunkiem, możliwa była dzięki przyjaznym kontaktom obydwu krewnych z Rotterdamczykiem. Oboje nie szczędzili mu także protekcji
po jego powrocie do kraju. Pomogli mu w krótkim czasie zdobyć kilka prestiżowych,
przynoszących znaczny dochód godności kościelnych. Szczególną determinacją w tym
względzie wykazał się Krzycki. Tomickiemu przypisać należy wprowadzenie Andrzeja
do kancelarii królewskiej. Pobyt na dworach obydwu dostojników umożliwił zapewne
osiągnięcie znacznej orientacji zarówno w wewnętrznej, jak i zagranicznej polityce
państwa, a także nawiązanie nowych kontaktów, także na najwyższym szczeblu. Nie
bez znaczenia był też sam fakt pokrewieństwa z tak wpływowymi i powszechnie szanowanymi dostojnikami, na które Zebrzydowski w późniejszych czasach będzie się
wielokrotnie przy różnych okazjach powoływać.
Mimo roli, którą w rozwoju kariery Andrzeja odegrali jego krewni, niesprawiedliwością byłoby przypisać im wyłączną w tej kwestii zasługę. Bez wątpienia Zebrzydowski miał wrodzone zdolności. One zapewne zadecydowały o otoczeniu go szczególną opieką przez krewnych. Czerpiąc z owego ingenium, dobrze spożytkował czas
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przeznaczony na studia, zdobył umiejętności, które wykorzystywał następnie w służbie
państwu i Kościołowi. Korzystając ze wsparcia udzielanego mu przez wiele lat przez
krewnych, nie dopuścił, by po ich odejściu jego kariera uległa zahamowaniu. Potrafił
wypracować sobie stabilną pozycję w stronnictwie królowej, ciesząc się jednocześnie zaufaniem Zygmunta I, który zlecał mu istotne misje zarówno w ramach polityki
krajowej, jak i zagranicznej. Zasługi osiągnięte na tych polach zaowocowały nominacjami na kolejne biskupstwa, w czym zresztą niemały udział miała protekcja Bony.
Łaska okazywana ambitnemu duchownemu przez władczynię sprawiła, że wkraczając
w kluczową fazę swojej kariery, postrzegany był on jednoznacznie jako jej oddany
poplecznik.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 69

2012-05-11 10:05:42

II.
W STRONNICTWIE KRÓLOWEJ BONY
(1546 — 1 IV 1548 R.)

1. OBJĘCIE DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
Odpowiedzi wymaga pytanie, czemu Andrzej Zebrzydowski zawdzięczał tak szybki
awans na trzecie najważniejsze biskupstwo prowincji gnieźnieńskiej. Niewątpliwe
wydaje się, że życzliwej interwencji Bony, wynikającej z naświetlonej powyżej przynależności dostojnika do stronnictwa królowej1. Nie bez znaczenia były zapewne zasługi wyświadczone w służbie władcy oraz zdobyte dzięki nim zaufanie Zygmunta I,
do którego należało prawo nominowania przyszłego ordynariusza. Zebrzydowski nie
był jednak jedynym kandydatem branym pod uwagę w czasie obsadzania wakujących
po śmierci Gamrata biskupstw. Wrodzona ambicja i wypływające z niej pragnienie
zdobycia nowych godności nie pozwoliły mu zostawić biegu spraw wyłącznie w gestii
władców. Jak wspomniano, w pierwszej kolejności próbował Zebrzydowski zdobyć dla
siebie stolicę płocką. Usiłowania te Stanisław Górski określił mianem targów, co sugerować może, że hierarcha sięgnął także po argumenty finansowe2. Słowa nieprzyjaznego Andrzejowi kanonika traktować należy zawsze z dużą ostrożnością, w tym jednak
Anonimowy autor XVI–wiecznej noty biograficznej poświęconej Zebrzydowskiemu zarzucił dostojnikowi, że dosłownie kupił biskupstwo kujawskie od królowej: Andreas Zebrzidowski […] Nicolao Dzierzgowski in episcopatum Wladislaviensem, quem a regina Bona quatuor milibus aureorum
redemit, anno Domini 1546 successit (Continuatio Vitarum 13 Episcoporum Wladislaviensium a Joanne Dlugosz conscriptarum, [w:] Monumenta Historica dioeceseos Wladislaviensis, t. IX, Wladislawiae
1894 [= MHDW IX], s. 47). Zważywszy jednak na skrajnie negatywną opinię autora o biskupie,
informację tę traktować należy z należytą ostrożnością, bynajmniej jej przy tym nie lekceważąc.
2
Zbiór pamiętników, t. IV, s. 48.
1
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przypadku znajdują one poparcie w późniejszych wydarzeniach. Rezygnując ze starań
o objęcie diecezji po Samuelu Maciejowskim, uwagę swoją skupił właśnie na biskupim
Włocławku. Jak wynika z akt toczonego 10 lat później procesu, chcąc zwiększyć swoje
szanse, zwrócił się o pomoc do kanclerza Tomasza Sobockiego. W zamian za wsparcie
obiecał prawdopodobnie pozostawić dostojnikowi nadany mu jeszcze przez Mikołaja
Dzierzgowskiego zasobny klucz niesułkowski, w skład którego wchodziło jedno miasto
i 12 wsi3. Starania te zakończyły się pełnym sukcesem.
Niezbędną konfirmację Stolicy Apostolskiej nominat otrzymał prawdopodobnie
w marcu4. W drogę do swojej nowej diecezji wyruszył z Krakowa 21 maja5, by jakiś
czas zatrzymać się w Wolborzu, który w czasie rządów w biskupstwie włocławskim miał
się stać jego ulubioną rezydencją.
Pod koniec czerwca opuścił Wolborz i udał się do Włocławka, do którego dotarł
najpewniej na początku lipca6. W stolicy diecezji uroczystego powitania nowego paZeznając w prowadzonym przez nuncjusza Alojzego Lippomano procesie, kanonik włocławski Stanisław Stampowski, pytany o przebieg kariery kościelnej biskupa krakowskiego, stwierdził, że de Episcopatu Vladislaviensi scit, quod ipse [Andrzej Zebrzydowski — przyp. KG] dedit Domino Cancellario,
Soboschi nominato, qui tunc vivebat, clavem Vladislaviensem, quae vocatur Gnesulcho, quam tenuit usque
ad mortem (Acta Nuntiaturae, nr A 19). Echa tych oskarżeń widoczne są także w korespondencji
Zebrzydowskiego. Usiłując odzyskać po śmierci kanclerza ustąpione mu dobra, tłumaczył królowej,
że przeinaczają prawdę możni interpretujący ten gest dobrej woli jako kupno biskupstwa. Nadając
bowiem Sobockiemu Niesułków, kierował się łaską i autorytetem, którym cieszył się on u władców,
a także przychylnością, którą okazywał donatorowi. Nie zdawał sobie przy tym sprawy (bo został wprowadzony w błąd przez samego Sobockiego i krążące na ten temat opinie) z wartości dóbr oraz ich wyjątkowo dogodnego położenia na drodze z Wolborza do Włocławka (AH I, nr 179, 184). W rezultacie
wysiłki zmierzające do odzyskania klucza zakończyły się sukcesem biskupa, co zawdzięczał zapewne
samemu Stanisławowi Łaskiemu, z którym pozostawał w przyjaznych stosunkach. Za zgodę na powrót
Niesułkowa do dóbr stołu biskupiego obiecał mu zresztą swoje poparcie w staraniach o kanclerstwo
lub podkanclerstwo wakujące właśnie po śmierci Sobockiego (ibidem, nr 179), czego jednak nie udało
się Łaskiemu osiągnąć. Por. uwagi na ten temat A. Dembińskiej (A. Dembińska, op. cit., s. 319–320).
4
Nowy ordynariusz nie od razu jednak udał się do swej diecezji, czego powodem był prawdopodobnie przedłużający się pobyt na zamku biskupim we Włocławku dotychczasowego ordynariusza, a od
niedawna arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Dzierzgowskiego, który przed ustąpieniem chciał
uporządkować pozostałe sprawy, w tym kwestie majątkowe; Akta kapituł Poznańskiej i Włocławskiej
(1519–1578), wyd. B. Ulanowski, Kraków 1908 (Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia
ab anno 1507 usque ad annum 1795, t. XIII) [= AH XIII], nr 946. Nie tracąc jednak czasu, wysłał
do kapituły swego prokuratora Laurentego Kierskiego, by ten w jego imieniu przejął oficjalnie rządy. Władza została formalnie przekazana Kierskiemu na posiedzeniu kapituły 9 kwietnia, w czasie
którego prokurator okazał kanonikom konfirmację Stolicy Apostolskiej, a następnie, w towarzystwie wyznaczonych przez kapitułę archidiakona pomorskiego Andrzeja Duchnickiego oraz wikariusza generalnego i oficjała Jana Wysockiego, udał się na zamek (ibidem, nr 946).
5
AH I, nr 7.
6
Ostatni list pisany z Wolborza datowany jest jeszcze na końcówkę czerwca, podobnie jedyny list
wysłany z Żychlina, pierwsza natomiast wiadomość z Włocławka pochodzi już z początku lipca
(ibidem, nr 26, 27, 28).
3
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sterza w imieniu kapituły dokonał archidiakon Andrzej Duchnicki7. Sam ingres i uroczystości w katedrze, jak się wydaje, przebiegły bez zakłóceń.

2. WIZYTACJA POMORSKA
Większą wagę przyłożył biskup do planowanego na wrzesień ingresu do Gdańska.
W liście do wojewody sieradzkiego Jana Łaskiego zastrzegł wprawdzie, że nie zamierza
zabierać ze sobą licznych towarzyszy, a tylko swoje otoczenie8, zarazem jednak podjął
starania o zapewnienie sobie godnego przyjęcia w mieście i przychylności gdańszczan9.
Zwracają uwagę czynione przez Zebrzydowskiego zabiegi, których celem było pozyskanie życzliwości mieszkańców. O swoim przybyciu w oddzielnych listach zawiadomił
burmistrzów miasta Jana Werdena i Jerzego Szeweke oraz rajców miejskich. Forma,
w jakiej zwrócił się biskup do reprezentantów miasta, była niezwykle uprzejma. Rzecz
warta jest podkreślenia, Zebrzydowski zwykł bowiem w korespondencji zaznaczać różnicę między pozycją swoją a adresata. Do osób niższych stanem, z którymi nie znajdował się w konflikcie, zwracał się zazwyczaj uprzejmie, jednak zwięźle i bez zbytniej
wylewności, ograniczając się przeważnie do wyłuszczenia swoich potrzeb i oczekiwań.
Na tym tle listy wysłane do władz miejskich we wrześniu 1546 r. są wyjątkowe. Biskup
nie tylko poinformował o swoim rychłym przybyciu, ale także, wyznaczając wstępną
datę ingresu na 22 lub 23 września, uzależnił ostateczną decyzję w tej kwestii od zdania adresatów10. Co więcej, zapewnił także Jana Werdena, że dołoży starań, by odwiedziny te nie okazały się uciążliwe ani dla samego burmistrza, u którego miał nadzieję
się zatrzymać, ani dla pozostałych mieszkańców11. Podkreślił przy tym, że przybywa do
Gdańska jak pasterz–ojciec, wiedziony pragnieniem poznania swojej owczarni i zostania także przez nią poznanym, zgodnie z nauką Pisma12. Czyni to, chcąc wyrazić swą
miłość i dobrą wolę w stosunku do miasta, oraz by wypełnić swój biskupi obowiązek

AH XIII, nr 948.
O towarzyszenie w podróży i w czasie ingresu poprosił samego Łaskiego (AH I, nr 50). Z całą
pewnością towarzyszyli mu również wysłannicy kapituły, w tym archidiakon Andrzej Duchnicki
(AH XIII, nr 949; AH I, nr 59).
9
Zebrzydowski nakazał oficjałowi gdańskiemu organizację procesji oraz dopilnowanie, by kler
wyszedł mu naprzeciw (ibidem, nr 57). Podobne polecenie wydał opatowi oliwskiemu (ibidem,
nr 58).
10
W liście do rajców: Dominationes Vestrae si me aut citius aut serius venire volent, de eo me per literas
facient certiorem... (ibidem, nr 55); w liście do Jana Werdena: Agam in Sobcove tam diu, dum per
Dominationem Vestram significatum mihi fuerit tempus, quo maxime oportunum me sit ingredi (ibidem,
nr 52).
11
Ibidem, nr 52.
12
Ibidem, nr 55.
7
8
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wobec poruczonego sobie Kościoła gdańskiego, dając tym asumpt do nawiązania przyjaznych stosunków na przyszłość13.
Nie tylko jednak wyjątkowo uprzejma forma i troska o wygodę gdańszczan czynią
korespondencję tę godną szczególnej uwagi. Z przytoczonymi świadectwami jak najlepszych chęci i wielkiej przychylności ordynariusza wiernym łączą się także powtarzane w każdym z listów zapewnienia Zebrzydowskiego, że przybywając do miasta, nie
ma zamiaru wprowadzania jakichkolwiek zmian14 oraz że nie przedsięweźmie niczego,
co nie służyłoby nawiązaniu i umocnieniu jego przyjaźni z mieszkańcami Gdańska15.
W tak gorliwych zapewnieniach o swych dobrych zamiarach i chęci utrzymania zastanego status quo wyczytać można pewien niepokój. Nie ulega wątpliwości, że Zebrzydowski żywił poważne obawy o sposób, w jaki zostanie przyjęty w mieście, oraz o to,
czy nie dojdzie do incydentów, będących ujmą dla jego godności.

2.1. Nastroje polityczno–religijne w Gdańsku w przeddzień ingresu
Nastrojów Zebrzydowskiego w przededniu ingresu gdańskiego nie należy uznawać za
bezpodstawne ani przesadne, tym bardziej że — jak wnioskujemy z korespondencji —
nie tylko on żywił podobne obawy16. Zebrzydowski przybywał do miasta w podwójnej
roli — jako wysoki dostojnik Kościoła z jednej strony i jako członek senatu reprezentujący swą osobą powagę Rzeczypospolitej z drugiej. Obie te funkcje czyniły planowany
ingres problematycznym. W latach 40. XVI w. pragnący zachowania swej wyjątkowej
pozycji Gdańsk dążyć zaczął do rozluźnienia relacji z Koroną. Zacieśniająca się od czasu
niepokojów społecznych, zakończonych stłumionym krwawo buntem gdańszczan przeciw patrycjatowi w 1526 r., współpraca między rządzącymi miastem elitami a królem
Zygmuntem stopniowo zagrażać zaczęła dotychczasowej niezależności miasta. Dążeniu
do ściślejszego zespolenia całych Prus Królewskich z państwem jagiellońskim sprzyjała stopniowa polonizacja szlachty pruskiej17. Zapewne nie bez znaczenia pozostawały
także ponawiane wciąż apele strony polskiej o zawarcie ścisłej unii Korony m.in. z tymi
właśnie ziemiami. Towarzyszące temu procesowi umacnianie wpływów polskich, napływ możnowładztwa koronnego na ziemie biskupstwa warmińskiego, tradycyjnie
traktowanego przez patrycjat gdański jako teren ekspansji, stanowcze egzekwowanie
Ibidem, nr 55.
Nihil agam aliud, quam ut meam in vos charitatem explicem; rebus novandis nullis me immiscebo, jak
zapewnia rajców (ibidem, nr 55).
15
Ego ut antea scribsi etiam, nil sum acturus, quod ad meam cum ista civitate ineundam et stabiliendam
amicitiam non pertineat, quodque me Magnificentia Vestra agere voluerit (ibidem, nr 56).
16
W liście adresowanym do Stanisława Hozjusza, relacjonując przebieg ingresu, wspomina o pewnych ludziach (nie precyzuje jednak, kogo miał na myśli), którzy odradzali mu tę wyprawę (ibidem,
nr 66).
17
H. Samsonowicz, Rola Gdańska w życiu stanowym Prus Królewskich, [w:] Historia Gdańska, t. II:
1454–1566, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, s. 282.
13
14
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podatków na rzecz skarbu królewskiego prowadziły do stopniowego narastania separatyzmów. Napięte stosunki między broniącym swego statusu Gdańskiem a Zygmuntem I zaogniły się dodatkowo tuż przed nominacją Andrzeja Zebrzydowskiego na biskupstwo włocławskie. W 1545 r., na mocy wyroku komisarzy królewskich — biskupów
płockiego Samuela Maciejowskiego, chełmińskiego Tiedemanna Giese, gdańszczanina
z pochodzenia, oraz ówczesnego ordynariusza kujawskiego Mikołaja Dzierzgowskiego,
odebrany został Gdańskowi Puck, który oddany w 1491 r. w zastaw miastu przez Kazimierza Jagiellończyka, do tej pory pozostawał pod jego zwierzchnictwem18. Wymiar tej
decyzji nie ograniczał się wyłącznie do kwestii prestiżowych. Postrzegać ją należy również w kategoriach strat materialnych, odcięła ona bowiem miasto od źródła dochodu,
które zapewniała mu kontrola nad całym pobrzeżem Zatoki Gdańskiej19.
Na niesprzyjającą sytuację polityczną nakładała się dodatkowo sytuacja wyznaniowa. Nowo ogłoszona nauka Marcina Lutra szybko zaczęła zdobywać sobie zwolenników w Prusach, największy oddźwięk znajdując wśród mieszkańców Gdańska, gdzie
już w 1524 r. część kościołów objęta została przez kaznodziejów głoszących Słowo Boże
w myśl tez wielkiego reformatora. Siła oddziaływania nowinek religijnych objawiła się
w pełni w czasie rozpoczętej w styczniu 1525 r. rewolty przeciw władzom miasta. Postulaty społeczno–ustrojowo–gospodarcze połączyły się wtedy z postulatami religijnymi,
co doprowadziło do zaprowadzenia w mieście nowego porządku wyznaniowego20. Po
krwawym stłumieniu buntu przez Zygmunta I i przywróceniu kultu katolickiego, mocno
już zakorzeniona w mieście reformacja, mimo grożących represji, zyskiwała kolejnych
zwolenników zarówno wśród plebsu, jak i władz21. Walnie przyczynił się do tego osobisty
znajomy Marcina Lutra, kaznodzieja Pankracy Klemme, wygłaszający ewangelickie kazania w zachowującym pozory prawowierności kościele p.w. Najświętszej Marii Panny.

2.2. Przygotowania do ingresu
Zarysowane wyżej okoliczności sprawiały, że planowany ingres stawał się czymś więcej
niż tylko kolejnym etapem obejmowania władzy w diecezji. W razie sukcesu byłby on

Ibidem, s. 283.
W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985,
s. 131. Utrata Pucka oznaczała wymierne straty przede wszystkim dla gdańskich rodów patrycjuszowskich, m.in. Bischofów (zob. M. Bogucka, Walki społeczne w Gdańsku w XVI wieku, [w:] Szkice
z dziejów Pomorza, red. G. Labuda, Warszawa 1958, s. 406).
20
Nakazano głoszenie nauki zgodnej z duchem ewangelickim i usunięcie z kościołów bocznych
ołtarzy. Zniesiono celibat, ograniczono liczbę duchownych, a do głoszenia Słowa Bożego dopuszczono świeckich. Srebra kościelne nakazano natomiast oddać w ręce rady miejskiej. Zniesiono również wszystkie ceremonie katolickie, a więc posty, msze, nabożeństwa za zmarłych, zlikwidowano
wszelkie fraternitates (cechy i bractwa duchowne) (W. Urban, Epizod reformacyjny, „Dzieje narodu
i państwa polskiego”, t. I/II, Kraków 1988, s. 17–18).
21
Ibidem, s. 18.
18
19
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również przypieczętowaniem faktycznej zwierzchności Kościoła nad tymi ziemiami,
a także, dzięki znaczącej pozycji ordynariusza włocławskiego w senacie koronnym,
potwierdzałby i podtrzymywał ścisły związek miasta z Rzecząpospolitą. Ze względu
na swoją wysoką rangę, wydarzenie to nabrało również znaczenia prestiżowego dla
nowego ordynariusza. Pomyślny przebieg niewątpliwie przyczyniłby się do ugruntowania jego pozycji zarówno w samym biskupstwie, jak i w państwie. Niepowodzenie
natomiast wiązałoby się zapewne z dezawuacją dotychczasowego znaczenia. Z drugiej
strony, ewentualna rezygnacja z uroczystego objęcia władzy nad Kościołem gdańskim
oznaczałaby w pewnej mierze rezygnację z przysługujących ordynariuszowi włocławskiemu, a co za tym idzie także Kościołowi polskiemu, praw. Takie właśnie względy,
jak można się domyślać, zaważyły na decyzji Zebrzydowskiego o podjęciu ryzyka i odbyciu ingresu.
Szukając zabezpieczenia przed ewentualnymi incydentami, jeszcze w sierpniu
ordynariusz zwrócił się do podkanclerzego Samuela Maciejowskiego o wystawienie listów królewskich, zawierających odpowiednie poruczenia oraz skierowany do
gdańszczan nakaz godnego traktowania Zebrzydowskiego jako biskupa i senatora22.
Przede wszystkim jednak dostojnik starał się usposobić do siebie jak najprzychylniej
przynajmniej rządzące elity. Tłumaczy to również prewencyjne zapewnienia o czysto
pokojowym, duszpasterskim celu wizyty. Być może to właśnie niechęć do wywoływania dalszych zadrażnień skłoniła Zebrzydowskiego do zrezygnowania z towarzystwa
licznego orszaku23. O pomoc zdecydował się poprosić Jana Werdena, z którym już
wcześniej miał okazję poznać się osobiście24. W tym celu zaprosił go do biskupiej posiadłości w Sobkowie, chcąc najwyraźniej omówić kwestie związane z ingresem. W razie niemożności przybycia prosił, by Werden wskazał mu rzeczy, o których powinien
wiedzieć25. Znacznie jaśniej wyłożył sprawę w liście do Jerzego Szeweke. Zapowiadając
swoje rychłe przybycie, pisał: Si quid erit, quod me ad eam rem [contrahendam benevolentiam — KG] iuvare possit, nihil dubito, quin me S[incera] P[aternitas]Vestra certiorem
sit factura, illudque etiam effectura, ut ad plenam atque solidam laetitiam accedat is honor
atque ea dignitas, quae et Episcopum deceat, et Senatorii ordinis hominem: ne quid per
simultatem, ne quid per contemptionem fiat, in quo non tam male me haberet, quod ego ipse
sim laesus, quam quod eius dignitatis, qua me Summus ipse Deus insignivit, nulla habita

22
W liście do Maciejowskiego podkreśla Zebrzydowski duszpasterski cel swojej wizyty, a konkretnie przywrócenie ogarniętego herezją miasta Kościołowi non vi neque caede, sed persvasionibus et
spiritu lenitatis (AH I, nr 44).
23
Zob. wyżej, s. 72, przyp. 8.
24
Wnioskujemy to z tonu listów pisanych do Werdena, a także ze stwierdzenia zawartego w piśmie
do drugiego z burmistrzów, Jerzego Szeweke, że do tej pory nie pisał do niego, ponieważ nie znał go
de facie (AH I, nr 60).
25
Litteris mihi significet [Magnificentia Vestra — KG] ea, quae ad hoc iter institutum pertinebunt, ceteraque si erunt, quae me scire oportere iudicabit (ibidem, nr 56).
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fuisse ratio videretur26. Formułując tak jasno swoją obawę przed zaistnieniem sytuacji,
która mogłaby uchybić jego godności jako dostojnika kościelnego, a zarazem senatora, deklarował Zebrzydowski nawet gotowość zrezygnowania z ingresu do miasta
i zatrzymania się w Stolzenbergu (Biskupiej Górce), a nawet całkowitego zaniechania
dalszej podróży, w razie gdyby Szeweke uznał, że groźba taka jest realna27.

2.3. Przebieg ingresu
Wbrew żywionym przez biskupa wątpliwościom i niepokojowi, jego ingres do Gdańska nie tylko nie spotkał się z niechęcią mieszkańców, ale nawet wspaniałością swą
zaskoczył dostojnika28. Zarówno przebieg samego wjazdu, jak i kilku następnych dni,
które Zebrzydowski spędził w mieście, znamy z dwóch listów, z których pierwszy adresowany jest do kanonika krakowskiego i sekretarza wielkiego Stanisława Hozjusza,
drugi zaś do sekretarza królewskiego Jana Kroczewskiego, któremu hierarcha, nie
chcąc sam wydać się pysznym, zlecił zdanie sprawy ze swego sukcesu Bonie. Z obydwu
pism przebijają szczęście, duma, ale także wyraźna ulga.
Znaczące, że sprawozdanie z ingresu złożone królowej za pośrednictwem Kroczewskiego było odpowiedzią na jej zapytanie o przebieg wypadków, w czym można
dopatrywać się czegoś więcej niż uprzejmego zainteresowania poczynaniami swego
protegowanego29. W tym kontekście uwagę zwraca akcentowanie przez Zebrzydowskiego w relacjach pełnej szacunku postawy władz. Nieco później sprawozdanie
z podjętych na Pomorzu działań, z całkowitym pominięciem kwestii czysto prestiżowych, złożył zresztą Zebrzydowski także samemu królowi, donosząc, że sprawy
Kościoła uporządkował w taki sposób, by zadośćuczynić swojej służbie, interesowi
miasta, a także, co istotne, godności monarchy30, którego w innym miejscu nazwał
Ibidem, nr 60.
Ibidem, nr 60.
28
Wedle słów biskupa wjazd przekształcił się we wspaniałą, wystawną uroczystość, godną wysokiego dostojnika. Jak donosił hierarcha, mieszkańcy miasta dzień ingresu potraktowali jak święto,
wylegając daleko przed bramy miejskie, by dłużej paść oczy uroczystym widokiem. Nie tylko jednak
lud postanowił uhonorować w ten sposób przybywającego biskupa. Dwie czy trzy godziny drogi od
bram miejskich oczekiwał na niego także senat Gdańska, który na powitanie dostojnika wysłał Jana
Werdena (według listu do Hozjusza Werdenowi towarzyszył także Szeweke) w otoczeniu 50 uzbrojonych jezdnych, który następnie zabrał biskupa do swego domu, gdzie hierarcha ugoszczony został
wystawną ucztą. Przez kolejne sześć dni pobytu w mieście traktowany był z całym należnym szacunkiem i zrozumieć miał, że wszystkim tam jest drogi. Pod koniec pobytu odprawił mszę w katedrze
i kazał do ludu, przed czym początkowo czuł obawę, lękając się, w związku z tym pierwszym sprawdzianem, niedostatku swej uczoności i umiejętności wymowy. Jednakże, z Bożą pomocą pokonawszy obawę, przemówił i widział zwrócone na siebie oczy zebranego ludu i uszy jego otwarte. Ocenę
wartości swego kazania pozostawił skromnie Zebrzydowski świadkom (ibidem, nr 65, 66).
29
Ibidem, nr 62.
30
Ibidem, nr 80.
26
27
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biskup najwyższym patronem wszystkich Kościołów w swoim władztwie31. Dodatkowo podkreślił on zgodność swoich zarządzeń z postanowieniami edyktu królewskiego z 1526 r.32

2.4. Początek konfliktu o jurysdykcję nad klasztorami pomorskimi
Trudno oprzeć się wrażeniu, że wielki sukces osłabił u nowego biskupa zdolność oceny sytuacji. Pełne szacunku przyjęcie dało mu niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa
i siły, płynącej z jego niezakwestionowanej dotąd pozycji. Skłoniło to Zebrzydowskiego do podjęcia bardziej zdecydowanych działań. Pierwszym dysonansem we wzajemnych stosunkach między gdańszczanami a ich pasterzem okazało się powołanie
przez Zebrzydowskiego nowego kaznodziei Kościoła gdańskiego, na miejsce zmarłego
niedawno, jawnie sprzyjającego nauce Lutra, Pankracego Klemme. Wybór padł na
dominikanina Dionizego. Część mieszkańców uznała jednak decyzję biskupa za bezprawną, samowolnie dokonując przy tym obioru własnego kandydata33. Na poparcie
swoich racji gdańszczanie przytoczyli argumenty prawne, które nie przekonały jednak w pierwszym momencie hierarchy do zmiany decyzji. Niepomyślny dla dostojnika
przebieg konfliktu doprowadził nawet do rozpowszechnienia się pod jego adresem
bezpodstawnych w tym przypadku zarzutów o sprzyjanie herezji34.
Spór o następcę Pankracego Klemme wydaje się jednak stosunkowo niegroźny
wobec innego konfliktu, u podstaw którego legły działania Zebrzydowskiego zmierzające do zaprowadzenia należnego ładu w pomorskiej części diecezji. Opuściwszy Gdańsk, postanowił biskup zlustrować pozostałą część podległego sobie obszaru,
Ibidem, nr 79b.
Ibidem, nr 80.
33
Ibidem, nr 91.
34
Zebrzydowski stwierdził, że przywołane przez przeciwników prawo stosuje się wyłącznie pod nieobecność ordynariusza, w tym więc przypadku nie ma ono zastosowania (ibidem, nr 68). Gdańszczanie nie zamierzali jednak rezygnować. Wkrótce doniesiono władcom, że wyznaczony przez
biskupa następca Pankracego Klemme również głosi nauki niezgodne z doktryną Kościoła. Stało
się to nawet powodem oskarżeń hierarchy o sprzyjanie herezji (ibidem, nr 91, 92, 93, 94, 95). Zebrzydowski odrzucił stanowczo te oskarżenia, mówiąc, że wyznaczony przez niego dominikanin jak
najdalszy był od nauk Lutra, jednak wierni postanowili pozostać przy własnym wyborze. Hierarcha
po pierwszym sprzeciwie przystał na to, pod warunkiem że wybrany przez gdańszczan kaznodzieja,
Bonawentura, zostanie przedstawiony do zaakceptowania jemu lub ustanowionym w tej sprawie
komisarzom (ibidem, nr 109). Ponieważ warunek ten nie został spełniony do listopada 1546 r.,
Zebrzydowski nakazał mieszczanom słuchać nauk Dionizego, ustanowionego przez niego kaznodzieją (ibidem, nr 91). Polecenie ordynariusza zostało jednak najwyraźniej zignorowane, ponieważ
w liście do senatu gdańskiego z grudnia 1546 r. wyrzuca on, że mnich Dionizy odsunięty jest od
wygłaszania kazań, a kraj oddany jest bluźniercom. Groził także, że jeżeli kaznodzieja Krzysztof
i drugi, z kościoła św. Jana, nie zostaną odsunięci od nauczania, skieruje sprawę do króla (ibidem,
nr 109). Biskupowi nie było dane poznać nowego kaznodziei przynajmniej do grudnia następnego
roku (ibidem, nr 338).
31
32
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w tym odwiedzić okoliczne klasztory. Z takim zamiarem, jeszcze pod koniec września, udał się do Kartuz, następnie zaś, w październiku, wizytował klasztor panien
cysterek w Żarnowcu, po drodze odwiedzając jeszcze Lębork35. Sytuacja, którą zastał
w obydwu przybytkach, wymogła szybką i zdecydowaną interwencję. Zgodnie z doniesieniami Zebrzydowskiego stan klasztorów był alarmujący. W Kartuzach zastał on
wyłącznie trzech zakonników, w tym jednego bardzo już podeszłego wiekiem. W Żarnowcu zaś, za murami, przebywały zaledwie dwie mniszki. Oba klasztory znajdować
się miały pod ścisłą kontrolą ludzi świeckich — gdańszczan, którzy nie wiadomo
przez kogo ustanowieni, zostali zarządcami całego dobytku (później okazać się miało,
że jednym z prokuratorów w Kartuzach był tamtejszy mnich36). Prowadzona przez
nich gospodarka, zgodnie z zapewnieniami hierarchy, doprowadziła do poważnego
zadłużenia rozległych dóbr i zajęcia ich przez świeckich, co groziło rychłą ruiną. Co
więcej, w czasie pobytu ordynariusza w Żarnowcu ktoś potajemnie, nocą, wyniósł
z kościoła srebra znacznej wartości. Jak relacjonował, nie chcąc pozostawić mnichów i mniszek bez pomocy, ulegając przy tym gorącym prośbom cysterek, przystąpił
za radą przedstawicieli swej kapituły do porządkowania panujących w klasztornych
włościach stosunków. W celu umożliwienia kartuzom wypełniania ich officium dodał
im dwóch towarzyszy spośród przebywających u jego boku kapłanów. Nie mogąc
w analogiczny sposób zaradzić doraźnie pustkom w Żarnowcu, nakazał mniszkom
podjęcie starań o pozyskanie nowych sióstr. Następnie odwołał z funkcji zarządców
dóbr obydwu klasztorów, ustanawiając na ich miejsce własnych prokuratorów37.
Wszystko to uczynił, powołując się na przywilej biskupów włocławskich, zatwierdzony przez Zygmunta I w 1544 r., w którym przyznane zostało im prawo wizytowania
wszystkich klasztorów na terenie Pomorza i Kujaw oraz ustanawiania w nich polskich

Jak relacjonował Zebrzydowski królowi, przybywszy do miasta wśród zgiełku i wzburzenia ludu,
zastał tamtejszą świątynię zaniedbaną, ogołoconą z obrazów i bez Sakramentu Ołtarza. Poruszony
tym widokiem, upomniał wiernych, by wrócili na właściwą drogę, a swą wiarę i religię podporządkowali królewskiej regule. Słysząc te słowa, wielu ze zgromadzonych w kościele prosiło go, by otoczył
ich swoją biskupią troską tak, by mogli powrócić do dawnego sposobu życia (ibidem, nr 80). Ten,
summa summarum, pozytywny w oczach biskupa obraz społeczności Lęborka uległ radykalnej zmianie do sierpnia następnego roku. Pisząc do starosty lęborskiego w sprawie znacznych trudności,
które wystąpiły przy zbieraniu dziesięcin, wspomina swój krótki tam pobyt, jako przygodę wręcz
niebezpieczną. Zgromadzeni mieszkańcy gotowi byli rzucić się na biskupa, gdyby tylko nie powstrzymała ich liczba towarzyszy hierarchy czy raczej sam Bóg im tego nie zabronił (ibidem, nr 256).
36
Ibidem, nr 104, 105, 108, 109.
37
Przebieg wypadków w obydwu klasztorach znany jest z relacji wysyłanych przez Zebrzydowskiego
do licznych osób, w tym władców (Zygmunta I — ibidem, nr 80, Zygmunta Augusta — nr 143,
Bony — nr 81), duchownych (biskupów warmińskiego Jana Dantyszka oraz chełmińskiego Tiedemanna Giese — nr 78, 79b, krakowskiego Samuela Maciejowskiego — nr 82, kanonika krakowskiego Stanisława Hozjusza — nr 84) oraz świeckich (kanclerza Tomasza Sobockiego — nr 83,
wojewody pomorskiego Stanisława Kostki — nr 79b).
35
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administratorów, co w zamierzeniu miało zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się
nowinek religijnych38.
Interwencja Zebrzydowskiego w Kartuzach i Żarnowcu okazała się początkiem
sporu, który zakończył się dopiero wraz z awansem hierarchy na biskupstwo krakowskie. Po obu jego stronach zaangażowały się także osoby postronne, należące do ścisłej elity państwa. Fakt ten miał znaczące konsekwencje dla kształtowania się relacji
biskupa włocławskiego z przedstawicielami dwóch najsilniejszych stronnictw w Koronie — kręgu skupionego wokół protektorki hierarchy, królowej Bony, oraz grupy jej
antagonistów. Za jej głównego reprezentanta, obok kasztelana krakowskiego i hetmana Jana Tarnowskiego (z którym w tym czasie Zebrzydowski żadnych kontaktów nie
utrzymywał), uznaje się podkanclerzego Maciejowskiego.
Podjęte przez biskupa decyzje spotkały się z natychmiastową reakcją. Niezadowolenie swoje głośno wyrażali nie tylko odsunięci od pełnionych obowiązków zarządcy.
Nowe porządki nie spodobały się najwidoczniej również samym kartuzom. Dowiadujemy się bowiem, że część z nich zbiegła do Gdańska39 i tam z jakimiś mieszczanami
radzili nad dalszym postępowaniem. Planowali nawet udać się w swojej sprawie do
samego króla. Dowiedziawszy się o tym, Zebrzydowski z nutą groźby nakazał rajcom
gdańskim przeszkodzić podobnym naradom i odesłać mnichów do opuszczonego
klasztoru40. Nie był to zresztą jedyny przejaw oporu przeciw władzy biskupa. O sprawie powiadomiono także biskupów chełmińskiego Tiedemanna Giese i warmińskiego
Jana Dantyszka, którzy zażądali od ordynariusza podania racji, którymi się kierował41.

W. Pociecha, Arcybiskup Mikołaj Dzierzgowski prymas Polski (ok. 1490–1559). Zarys biograficzny,
Kraków 1946 („Nasza Przeszłość”, t. I), s. 50; AH I, nr 80 oraz przyp. 3.
39
W późniejszych listach mowa jest tylko o jednym zbiegłym do Gdańska mnichu, który uprzednio
był jednym z prokuratorów odsuniętych od swych obowiązków przez Zebrzydowskiego. Nie wiadomo, czy użyta w tym liście liczba mnoga jest wynikiem niewiedzy biskupa, czy też może pozostali
zbiegowie (zbieg?) powrócili wkrótce do opuszczonego przybytku. Podawana przez dostojnika liczba
trzech zastanych w klasztorze zakonników, w tym jednego w bardzo podeszłym już wieku, wskazywałaby, że w istocie uciekł tylko jeden z braci. Z drugiej jednak strony krążyła opinia, że przed
październikową interwencją w klasztorze przebywało aż 10 mnichów (ibidem, nr 79b).
40
Ibidem, nr 79.
41
Wydawca w nagłówku zamieścił informację, że list skierowany był do pewnych biskupów na
Pomorzu (episcopis quibusdam in Pomerania — ibidem, nr 78). Z treści listu jasno wynika, że rzeczywiście adresatami byli ordynariusze co najmniej dwóch diecezji. Nie można jednak na tej podstawie
wywnioskować, których hierarchów miał Zebrzydowski konkretnie na myśli. Biskupem pomorskim
określany był ordynariusz diecezji kamieńskiej, niepodlegającej metropolii w Gnieźnie, którym
w 1546 r. był niezatwierdzony przez Stolicę Apostolską ewangelik Bartłomiej Suawe (E. Rymar,
Biskupi — mnisi — reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej, Szczecin 2002, s. 62–63). Radwanita pisał zresztą do Suawego kilka dni wcześniej, w odpowiedzi na przesłane przezeń zapewnienia o przyjaźni (AH I, nr 74). Wydaje się prawdopodobne, że pismo skierowane było do Dantyszka
i Giesego, którzy później kilkakrotnie interweniowali u Zebrzydowskiego w sprawie klasztorów.
Nie przeczy temu pisany również w październiku powtórny list do obydwu dostojników, w którym
38
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Na list Zebrzydowski odpowiedział wyraźnie urażony tą ingerencją w zakres swoich
kompetencji. Podkreślił on, że nie ma obowiązku się tłumaczyć i czyni to wyłącznie
z własnej woli42. Jak się wydaje, w powiadomieniu biskupów udział miała, w tajemnicy
przed Zebrzydowskim, Rada Gdańska43, tym bardziej że zaraz po całym wydarzeniu
rajcy, wraz z Janem Werdenem, zwrócili się do biskupa w tej sprawie, wyrażając swoje
zaniepokojenie. Nie uzyskali jednak satysfakcjonującej odpowiedzi44.

3. ROZPRZESTRZENIENIE SIĘ KONFLIKTU
POZA GRANICE DIECEZJI
Co było powodem tak gwałtownego sprzeciwu wobec zarządzeń biskupich? Odpowiedzi dostarcza nam przede wszystkim korespondencja samego Zebrzydowskiego,
który odpierając zarzuty, rzuca tym samym światło na argumenty swoich adwersarzy.
Informacji dostarczają również listy reprezentantów przeciwnej strony konfliktu45.
Według relacji tych sytuacja zastana w klasztorach nie przedstawiała się wcale tak
dramatycznie, jak twierdził biskup włocławski. W Kartuzach żyć miało nie trzech,
a dziesięciu zakonników46. Także dotychczasowy zarząd dóbr miał nie szkodzić tak
bardzo interesom mnichów i mniszek, a w każdym razie wyrządzał ich gospodarkom
znacznie mniejszy uszczerbek niż działalność prokuratorów wyznaczonych przez Zebrzydowskiego. Ordynariuszowi zarzucono bowiem wprost, że przejął kontrolę nad
klasztorami, mając na uwadze wyłącznie korzyści własne, i złupił ich dobra rękami

biskup kujawski szczegółowo objaśniał swoje działania — w pierwszym bowiem piśmie odpowiedział
on na to samo pytanie bardzo ogólnikowo, co mogło skłonić ordynariuszy do podjęcia kolejnej
próby uzyskania dokładnych informacji na ten temat.
42
Ibidem, nr 78.
43
Jak wynika z listu Zebrzydowskiego do rajców gdańskich, naciskali oni na niego, by koniecznie odpisał na pierwszy napisany w sprawie pomorskiej list Tiedemanna Giese i Jana Dantyszka
(ibidem, nr 79).
44
Zebrzydowski odpowiedział z całkowitym spokojem osobno rajcom, Janowi Werdenowi, a także
Jerzemu Szeweke, obiecując przy najbliższej okazji przedstawić im swoje motywacje (ibidem, nr 71,
72, 73).
45
W Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie znajduje się zawierające opis wydarzeń
pismo Tiedemanna Giese, Jana Dantyszka i Stanisława Kostki do Zygmunta I (ADWO, Dok. DM
H 15, za: T. Borawska, Tiedemann Giese (1480–1550), Olsztyn 1984, s. 270, przyp. 44). W Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku jest z kolei list gdańszczan do wyżej wymienionych
z prośbą o interwencję (WAP Gd., 300, 27, nr 19, s. 324v–326, za T. Borawska, op. cit., s. 270,
przyp. 44). Niektóre szczegóły znajdują się również w korespondencji kanonika Stanisława Hozjusza (AH IV/I, nr 241, 243, 247, 256).
46
Informację tę sprostował Zebrzydowski w liście do Dantyszka, Giesego i Kostki z 21 października (AH I, nr 79b).
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 80

2012-05-11 10:05:42

Rozprzestrzenienie się konfliktu poza granice diecezji

81

ustanowionych przez siebie pełnomocników47. Jak twierdzono, Zebrzydowski zagrabił
także dobra klasztorów w Pelplinie i Oliwie. Domyślać się można, że uskarżając się
na bezprawność biskupich decyzji, mieli przeciwnicy na myśli nie tylko sam fakt usunięcia poprzednich administratorów, ale także wprowadzenie na ich miejsce dworzan
biskupich, ludzi urodzonych poza Prusami, nieposiadających więc indygenatu.
Nie wierząc już najwyraźniej w możliwość porozumienia się z biskupem, poszkodowani, zapewne w porozumieniu z Radą oraz burmistrzami Gdańska, zaczęli
szukać pomocy poza granicami diecezji włocławskiej. Pierwszą instancją okazała
się Rada Pruska. Na apel o pomoc zareagowali ponownie, tym jednak razem, jak
się wydaje, bardziej stanowczo, wchodzący w jej skład senatorowie Jan Dantyszek,
biskup warmiński, ex officio prezes Senatu Pruskiego, i Tiedemann Giese, biskup
chełmiński. Towarzyszył im także wojewoda pomorski Stanisław Kostka, również
członek Rady. Wspólnie wystosowali oni dwa listy, jeden do króla48, drugi zaś do
Zebrzydowskiego. Prosili w nim hierarchę o przedstawienie przyczyn, które uzasadniłyby wprowadzone w obydwu klasztorach reformy, a także charakteru dokonanych zmian. Odpowiedź ordynariusza utrzymana była tym razem w spokojniejszym tonie. Jednak również w tym piśmie wyraźnie wyczuwalne są zniecierpliwienie
i urażona duma hierarchy.
Niezadowolenie Zebrzydowskiego niewątpliwie wynikało z przekonania, że to
właśnie jemu przysługiwało wyłączne prawo do podejmowania wszelakich decyzji dotyczących położonych w jego diecezji klasztorów. Tym bardziej że dysponował odpowiednim przywilejem królewskim, z papieską konfirmacją. Pojawiające się pretensje
i konieczność usprawiedliwiania podjętych kroków mogły się wydawać wręcz uwłaczające. Niemniej, zmuszony energicznymi działaniami gdańszczan, biskup włocławski postanowił przedstawić swoją wersję wydarzeń w Krakowie, zanim dotrą tam jego
przeciwnicy. Jeszcze w październiku wysłał więc do stolicy listy adresowane do osób,
których pozyskanie w tym sporze było dla niego najistotniejsze, a więc przede wszystkim do króla i królowej, następnie do kanclerza Tomasza Sobockiego, szczególnie
bliskiego Zygmuntowi I biskupa krakowskiego i podkanclerzego Samuela Maciejow-

Zarzut kierowania się własnym interesem odpierał Zebrzydowski we wszystkich niemal listach
pisanych w tej sprawie (ibidem, nr 71, 72, 73, 79b, 80, 81, 82, 83, 84). O oskarżeniu tym wspomniał także Hozjusz w liście do Dantyszka (AH IV/I, nr 241). Oddając królowej zaciągnięty dług
w grudniu tego roku, uznał Zebrzydowski za słuszne podkreślić, że pieniądze nie pochodzą z majątku klasztornego (AH I, nr 111). Jak widać, pogłoski nie cichły.
48
Zob. wyżej, s. 80, przyp. 45. T. Borawska zdaje się sugerować, że odpowiedź Zebrzydowskiego (w wydaniu Wisłockiego nr 79b) odnosi się do listu wysłanego przez dostojników do władcy,
którego kopię miał być może otrzymać hierarcha. Wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że
sporządzone zostały dwa pisma różniące się przynajmniej nieco treścią. Mało prawdopodobne bowiem, by Zebrzydowski zaniechał ustosunkowania się do zarzutu o ograbienie klasztorów w Oliwie
i Pelplinie, o co oskarżono go przed królem (por. T. Borawska, op. cit., s. 270).
47

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 81

2012-05-11 10:05:42

82

W stronnictwie królowej Bony (1546 — 1 IV 1548 r.)

skiego oraz do Stanisława Hozjusza, sekretarza wielkiego i kanonika krakowskiego49.
Szczególne znaczenie dla Zebrzydowskiego miało poparcie obydwu pieczętarzy, skoro
przysługujące owym ministrom kompetencje pozwalały im przyłożyć pieczęć kanclerską nawet bez wiedzy władcy50.
W każdym z pism biskup włocławski szczegółowo przedstawił katastrofalny stan
wizytowanych klasztorów oraz charakter swych poczynań, podkreślił swoje prawa
i wypływający z jego officium obowiązek pieczy nad zakonami pomorskimi, a także
całkowitą bezinteresowność własnych działań, podjętych, co podkreślał, za radą kapituły. Całą sprawę obiecał obszernie wyjaśnić, gdy tylko zjawi się na planowanym
sejmie. Tymczasem ostrzegł przed spodziewanym przybyciem posłów Rady Pruskiej,
której część podburzona została przez wygnanych z klasztorów zarządców. Poprosił
przy tym, by nie dawano wiary ich słowom.
Przy tej okazji nie omieszkał przedstawić Zygmuntowi I postępowania gdańszczan w tej sprawie jako wpisującego się w ogólną niechęć członków Rady Pruskiej do
wszelakich zarządzeń wydanych przez Polaków, w tym także samego króla51. Rzucając
podejrzenie na najwyższy organ władzy w Prusach Królewskich, miał być może Zebrzydowski na celu nie tylko dyskredytację poselstwa, którego przybycia na Wawel się
spodziewał, ale także zneutralizowanie wpływu osobistej interwencji Dantyszka i Giesego52. Dotyczyło to zresztą także wojewody pomorskiego Stanisława Kostki, współautora przywoływanego już listu do biskupa włocławskiego53.
Podejrzenia Zebrzydowskiego okazały się słuszne. W pierwszej połowie listopada,
o czym w liście do Dantyszka donosi Hozjusz, do Krakowa przybył wysłannik Jana
Werdena. Choć usiłował on utrzymać w tajemnicy cel swojej misji, a nawet sam
pobyt, doniesiono Hozjuszowi, że przywiózł on listy do królowej, w których burmistrz żalił się na grabież dokonaną przez biskupa włocławskiego w Kartuzach i Żarnowcu. Jak dowiadujemy się z pisma kanonika, powiadomiony o celu poselstwa
biskup krakowski i podkanclerzy Samuel Maciejowski nie chciał dać mu wiary, jako
że przekonany był o najlepszych stosunkach łączących Zebrzydowskiego z WerdeAH I, nr 80 (list do Zygmunta I), 81 (do Bony), 82 (do Sobockiego), 83 (do Maciejowskiego),
84 (do Hozjusza).
50
Zakres kompetencji kanclerza i podkanclerzego opisuje Marcin Kromer, Polska, czyli o położeniu,
ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, przeł. S. Kazikowski, opr. R. Marchwiński, Olsztyn 1984, s. 126.
51
…sunt quidem […] ex Consiliariis terrarum Prussiae quibus ut singula pene Serenissimae Maiestatis Vestrae hominumque nostrae nationis facta displicent, ita hoc etiam institutum meum bilem movet...
(AH I, nr 80).
52
Zabieg byłby to dość karkołomny, bo zarówno Dantyszek, jak i Giese byli zaufanymi i rzeczywiście lojalnymi ludźmi króla w radzie pruskiej, co oczywiście nie wykluczało bronienia przez nich
przywilejów pruskich (zob. T. Borawska, op. cit., s. 255–277).
53
Biskup warmiński pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pruskiej, w której skład wchodzili także
biskup chełmiński oraz wojewoda pomorski.
49
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nem54. Zwraca uwagę, że burmistrz w pierwszej kolejności postanowił zwrócić się
właśnie do Bony. Na tej podstawie, posiłkując się dodatkowo informacją o wysiłkach zmierzających do utrzymania swojej interwencji w tajemnicy, domyślać się
można, że chciał on całą sprawę załatwić bez rozgłosu, korzystając przy tym z wiadomego wszystkim wpływu, który Bona miała na swego protegowanego. Zależało mu
zapewne na niezadrażnianiu nawiązanych niedawno z takim powodzeniem dobrych
stosunków między władzami Gdańska a biskupem włocławskim.

3.1. Sojusznicy i przeciwnicy biskupa włocławskiego
Zwracając się do najznaczniejszych osób w Królestwie, liczył zapewne Zebrzydowski
na zneutralizowanie zawczasu działań adwersarzy i uniemożliwienie roztrząsania zakresu swych kompetencji. Musiał sobie jednak zdawać sprawę, że nie wszyscy z adresatów gotowi są od razu ująć się za nim. Bez wątpienia wielką ufność pokładał w królowej. W liście do niej nie skupił się nawet na dowodzeniu swojej niewinności, lecz,
po przedstawieniu stanu rzeczy, prosił o dopilnowanie, by król, za czyjąś sprawą, nie
okazał się przeciwny podjętym przez niego na Pomorzu działaniom55. Z podobną wiarą
zwracał się do bliskiego Bonie kanclerza Sobockiego, którego prosił, by nie pozwolił religii i autorytetu królewskiego wystawić na pośmiewisko56. Za wszystkie oddane
przysługi obiecał się odwdzięczyć57.
Pismo adresowane do Zygmunta I, najobszerniejsze ze wszystkich, utrzymane jest
w tonie sprawozdania, zawiera jednak długi passus, w którym Zebrzydowski przytoczył
liczne argumenty na poparcie słuszności podjętych decyzji, a także dyskredytujące
przeciwników58, których pełne niezadowolenia głosy określił niepochlebnie brzmiącym określeniem rumores59. Całą sytuację starał się przedstawić jak najbardziej racjonalnie, nie powołując się przy tym ani na swoje przywiązanie do Majestatu i wiary, ani
na zasługi. Nie prosił też o natychmiastowe wydanie sądu w swej sprawie, a jedynie
o wstrzymanie się z reakcją na skargi przybyłych z Prus posłów do momentu, gdy sam,
dotarłszy do Krakowa, będzie miał możliwość obszernego wyłożenia swoich racji60.
Trudniejszym niewątpliwie zadaniem było pozyskanie biskupa Maciejowskiego
i Stanisława Hozjusza. Jednocześnie nie mógł sobie Zebrzydowski pozwolić na poAH IV/I, nr 241. Przekonanie to prawdopodobnie brało się ze znajomości wcześniejszych relacji
Zebrzydowskiego z Werdenem, dowodem których jest korespondencja między oboma dostojnikami
w dniach poprzedzających ingres do Gdańska (AH I, nr 52, 56).
55
Fidem iis hominibus [quibusdam ex Consiliariis terrae Prussiae], et ne quid item rebus gestis meis
adversum apud Maiestatem Regiam impetrari Vestra Maiestas patiatur, supplex quaeso (ibidem, nr 81).
56
Ibidem, nr 83.
57
Ibidem, nr 83.
58
Zob. wyżej, s. 82, przyp. 52.
59
AH I, nr 80.
60
Ibidem, nr 80.
54
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minięcie obu tych postaci, znanych mu zresztą, jak już wspominano, jeszcze z okresu bytności na dworze wuja Piotra Tomickiego. Maciejowski, zwierzchnik drugiej co
do znaczenia diecezji i stale obecny u boku władcy podkanclerzy, cieszył się wielką
przychylnością i zaufaniem Zygmunta I. Z drugiej strony należał on do przeciwnego
królowej stronnictwa, co nie sprzyjało nawiązaniu bliższych stosunków między nim
a Zebrzydowskim61. Na obustronne relacje rzutowały zapewne również zadawnione
konflikty biskupa włocławskiego z kapitułą krakowską, w których Maciejowski także miał swój udział62. Niemniej oficjalne stosunki między obydwoma dostojnikami
kształtowały się poprawnie63.
Stanisław Hozjusz, choć dysponujący mniejszymi wpływami, był niewątpliwie postacią nie mniej znaczącą, zwłaszcza że jako sekretarz wielki miał udział w załatwianiu
Sylwetkę Samuela Maciejowskiego jako jednego z dwóch (obok kasztelana krakowskiego Jana
Tarnowskiego) najwybitniejszych przedstawicieli stronnictwa prohabsburskiego przedstawiła
A. Dembińska (A. Dembińska, op. cit., s. 303–311). Gdy, po śmierci Jana Latalskiego, Maciejowski wszczął starania o zajmowane dotąd przez desygnowanego na stolicę gnieźnieńską Piotra
Gamrata biskupstwo krakowskie, sprzeciwiła się temu królowa. W wyniku tego Maciejowski, pomimo początkowego poparcia ze strony króla, zadowolić się musiał diecezją płocką (W. Dworzaczek,
Maciejowski Samuel, [w:] PSB, t. XIX, Wrocław 1974, s. 64). W 1544 r., po śmierci biskupa poznańskiego Sebastiana Branickiego, Bona, wraz z popierającym ją prymasem Gamratem, czyniła starania o powierzenie wakującej diecezji kanclerzowi Pawłowi Wolskiemu, który postępując na jedno
z ważniejszych biskupstw w kraju musiałby, zgodnie z ustawą o incompatibiliach z 1504 r., zrzec się
pieczęci większej, której Bona pragnęła dla związanego ze sobą Tomasza Sobockiego (zob. wyżej,
s. 66, przyp. 159). Sobocki jako kanclerz koronny miałby zniwelować wpływy Maciejowskiego.
62
Powodem niezgody była sprawa wsi prestymonialnej Łosośkowice, przypisanej do dzierżonej
przez Zebrzydowskiego latami, także po nominacji na dwa pierwsze biskupstwa, kanonii krakowskiej (na temat pierwszej fazy konfliktu zob. wyżej, s. 48, przyp. 78). Uzyskawszy stolicę włocławską,
zrzekł się on wprawdzie ostatecznie miejsca w kapitule, odmawiał jednak przekazania związanych
z nią włości przed uzgodnionym wcześniej z kanonikami, prawomocnym terminem 29 września.
Na początku tego miesiąca, w związku z długiem wysokości 26 marek, kapituła, w porozumieniu
z biskupem krakowskim, postanowiła zarekwirować część majątku z Łosośkowic (AH I, nr 61,
przyp. 1). W tej sprawie Zebrzydowski, tuż przed ingresem do Gdańska, wysłał do Maciejowskiego
pełen goryczy list. Prawdopodobnie pod wpływem scholastyka Andrzeja Czarnkowskiego oraz archidiakona Bartłomieja Gandkowskiego, do których o pomoc zwrócił się Zebrzydowski pod koniec
września (ibidem, nr 63, 64), rzecz cała została po raz kolejny wniesiona pod obrady na posiedzeniach kapituły w dniach 7 i 22 października. Ponowne rozpatrzenie nie zmieniło jednak decyzji
kanoników (ibidem, nr 61, przyp. 1), w czym można dopatrywać się także udziału podkanclerzego.
Sprawa ta wymaga dalszych badań.
63
Również po październikowym, niepomyślnym orzeczeniu kapituły w sprawie majątku z Łosośkowic Maciejowski nie dążył bynajmniej do bezpośredniej konfronatacji z biskupem kujawskim.
Wręcz przeciwnie, z datowanego w listopadzie listu Zebrzydowskiego do podkanclerzego dowiadujemy się, że ten zaproponował swoje pośrednictwo w sporze. Ofertę przyjął dostojnik ze szczerą
wdzięcznością. Radość jego była pewnie tym większa, że to ocieplenie stosunków dawało również
nadzieję na pozyskanie przychylności biskupa krakowskiego w sprawach gdańskich, o których Radwanita nie omieszkał przy okazji wspomnieć (ibidem, nr 93).
61
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spraw tajnych na równi z kanclerzem i podkanclerzym64. Ponadto pełnił w kancelarii
funkcję referenta spraw pruskich, co czyniło tematykę tę szczególnie mu bliską i sprawiało, że jego opinie w tych kwestiach miały znaczną wagę. Od 1538 r. był też blisko związany z Samuelem Maciejowskim, który objął kanonika opieką i protekcją po
śmierci biskupa krakowskiego Jana Chojeńskiego65. Chociaż Hozjusz znał Zebrzydowskiego od przeszło 20 lat, wyraźnie nie darzył go sympatią, a nawet szczególnym poważaniem66. Obydwu duchownych nie dzielił jednak otwarty konflikt. Biskup włocławski
dbał nawet o zachowanie dobrych stosunków, a przynajmniej ich pozorów, prowadząc
z byłym konfratrem korespondencję utrzymaną w przyjaznym tonie. Hozjusz był zresztą jedną z trzech osób, którym Zebrzydowski w pierwszej kolejności doniósł o sukcesie
gdańskim67. Awanse te czynione cenionemu, cieszącemu się autorytetem współpracownikowi podkanclerzego noszą jednak znamiona chłodnej kalkulacji.
Dla stosunku Hozjusza do sprawy klasztorów pomorskich duże znaczenie miała
regularnie prowadzona korespondencja z Janem Dantyszkiem, dzięki której sekretarz
miał możliwość zapoznania się ze stanowiskiem także drugiej strony sporu. Chociaż
Zebrzydowski kilkakrotnie dziękował Hozjuszowi za okazywaną przychylność68, z liZa Statuta Alexandri Regis Petricoviae sancita anno 1504: ...quod unus sit semper Secretarius sciens
secretas expeditiones publicas, qui etiam ad ea intrommitentur secreta, quae Cancellario et Vice–Cancellario Regni pandentur... (Volumina Constitutionum, t. I: 1493–1549, vol. 1: 1493–1526, do druku
przygot. W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 1996, s. 129).
65
B. Przybyszewski, Stanisław Hozjusz, s. 474, 481; W. Urban, Hozjusz, s. 43.
66
Gdy w 1543 r. informował Hozjusz Dantyszka o awansach biskupich Dzierzgowskiego i Dziaduskiego oraz o przyjęciu w szeregi episkopatu Andrzeja Zebrzydowskiego po śmierci Łukasza Górki,
z niezadowoleniem skonstatował pominięcie przy rozdzielaniu godności Stanisława Tarły, biskupa
przemyskiego, który według kanonika był istis dignior (AH IV/I, nr 129). Sformułowanie to z jednej
strony świadczy o szczególnym poważaniu, jakie miał Hozjusz dla Tarły, z drugiej zaś ma deprecjonujący wydźwięk w stosunku do pozostałych wymienionych dostojników.
67
Zwraca jednak uwagę, że w liście tym nie znalazła się żadna wzmianka na temat konfliktu z kapitułą krakowską, której Hozjusz był przecież członkiem, o Łosośkowice. Dziwi to tym bardziej, że
tą samą datą (28 września) opatrzone są pisma wysłane w tej sprawie do archidiakona Bartłomieja Gandkowskiego i scholastyka Andrzeja Czarnkowskiego (AH I, nr 63, 63). W tym przypadku
wsparcie Hozjusza, będącego bliskim współpracownikiem biskupa Maciejowskiego mogłoby okazać
się niezwykle cenne. Oczywiście wyłącznie w przypadku, w którym pewna zażyłość, którą sugeruje ton wiadomości od Zebrzydowskiego (powoływanie się na dawną znajomość, nazywanie się
przez biskupa uczniem Hozjusza), faktycznie miała miejsce. Być może więc, zaadresowanie jednego
z pierwszych listów dotyczących gdańskiego sukcesu do Hozjusza było obliczone na wywarcie na
nim korzystnego wrażenia poprzez konkretne działania podjęte w ramach officium i poprawienie
w ten sposób w jego oczach swojego wizerunku.
68
Z pisanego w listopadzie listu dowiadujemy się, że Hozjusz, a wraz z nim cała kapituła, z wielkim
ukontentowaniem przyjął relację Zebrzydowskiego z jego pobytu w Gdańsku i późniejszej aktywności na Pomorzu (zob. przywoływany list do Hozjusza z 28 września — ibidem, nr 66). Aprobata
była na tyle wyraźna, że Zebrzydowski potraktował ją jako zachętę do wzmożenia troski o prowincję
(ibidem, nr 93). Można się jednak domyślać, że poparcie zarówno Hozjusza, jak i pozostałych ka64
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stów kanonika adresowanych do Lidzbarku Warmińskiego wynika, że znacznie bliższy był on uznania racji gdańszczan, popieranych przez Dantyszka, Giesego i Kostkę.
W połowie listopada informował biskupa warmińskiego z przekąsem o trzech listach
dotyczących spraw gdańskich, które w ostatnim czasie otrzymał od Zebrzydowskiego,
napisanych w najuprzejmiejszym tonie i pełnych deklaracji wielkiej życzliwości69. Hozjusz dystansował się jednak zdecydowanie od kierowanych do niego komplementów,
ponieważ, jak donosił, poznał już ich autora, o którym i sam Dantyszek będzie mógł
zasięgnąć informacji z listu biskupa Maciejowskiego70. Co konkretnie miał na myśli
Hozjusz, trudno powiedzieć71.
Ze wzmianek w korespondencji Stanisława Hozjusza wynika jasno, że zarówno
stosunek jego, jak i podkanclerzego Maciejowskiego do podjętych w klasztorach pomorskich działań był negatywny.
Nadużyciem byłoby określanie sporu kompetencyjnego, toczonego między związanym z królową biskupem włocławskim a gdańszczanami (a od pewnego momentu
również z Radą Pruską) wspieranymi, na razie niejawnie, przez podkanclerzego i sekretarza wielkiego, przejawem konfliktu między stronnictwami politycznymi Królestwa. Z pewnością jednak okazał się on obszarem, na którym ujawniały się wzajemne
antagonizmy obu fakcji. Był też doskonałą okazją do sprawdzenia trwałości i niezawodności więzi funkcjonujących w ramach danej grupy.

noników w głównej mierze odnosiło się do kontrreformacyjnego wymiaru działań biskupa, nie do
decyzji o charakterze administracyjnym.
69
Prawdopodobnie listy oznaczone w wydaniu Wisłockiego numerami 66, 84 (oba z października)
oraz 95 (z listopada).
70
AH IV/I, nr 241.
71
Być może jest to nawiązanie do sprawy, z której tłumaczył się Zebrzydowski właśnie Dantyszkowi
i Giesemu w styczniu następnego roku. W czasie wrześniowego pobytu w Gdańsku miał mianowicie
usłyszeć od wzbraniających się przed przyjęciem ustanowionego przez niego nowego kaznodziei, że
nie chcą go, ponieważ wygnany został wcześniej z diecezji chełmińskiej przez jej biskupa. Dominikanin zapytany potwierdził tę informację, wyjaśniając jednak, że stało się tak, bo odmówił odstąpienia
od Kościoła i wyznawania wiary Lutra. Usłyszawszy to, oświadczył biskup włocławski gdańszczanom, że kaznodzieja stwierdził, że przyczyną jego wypędzenia była wzgarda dla religii rzymskiej,
a nie jakieś przestępstwo czy złe podejrzenie na niego rzucone. Zebrzydowski tłumaczył, że nie widzi
w całej sprawie swojej winy, ponieważ powtórzył dokładnie słowa usłyszane od dominikanina, ani
ich nie potwierdzając, ani nie wyolbrzymiając (AH I, nr 154). Słowa te, będące w istocie oskarżeniem Tiedemanna Giese o sprzyjanie herezji, wywołały oburzenie samego poszkodowanego (nie
pierwszy raz oskarżanego o nieprawowierność), ale i jego przyjaciół (T. Borawska, Tiedemann Giese
(1480–1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, s. 325–333; W. Pociecha, Giese Tiedemann Bartłomiej, [w:] PSB, t. VII, Kraków 1948–1958, s. 455). Tej zapewne sprawy
dotyczy informacja, którą 23 kwietnia 1547 r. wysłał Hozjusz do biskupa chełmińskiego, że jego
listy zostały dostarczone Zebrzydowskiemu, a ich adresat już wcześniej oświadczył, że nigdy nie
sądził o Giesem inaczej niż jako o biskupie katolickim obdarzonym exelenti doctrina, singulari virtute
(AH IV/I, nr 247).
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3.2. Konflikt o jurysdykcję nad klasztorami w kontekście stosunków polsko–
pruskich
Tymczasem przebywającego wciąż w Prusach biskupa Zebrzydowskiego spotkał nowy
despekt. Na początku października przybył on do Tucholi, w celu dokonania wizytacji
zamku72, co spotkało się z niechętną reakcją tamtejszego starosty Fabiana Cemy73.
Pomny przykładu Żarnowca i Kartuz, mógł się on obawiać, że Zebrzydowski, dokonawszy wizytacji, zechce w jakiś sposób ingerować w sprawy zarządu zamku. W rezultacie doszło do odmowy otwarcia dostojnikowi bram. Mało prawdopodobne wydaje się jednak, by biskup włocławski faktycznie planował jakąś interwencję w sprawy
podlegające kompetencji Cemy, czy to analogiczną do działań podjętych klasztorach,
czy nawet o znacznie węższym zakresie. W tym przypadku bowiem nie mógł powołać
się na żaden przywilej, który dawałby mu do tego podstawy. Bez tego rodzaju oparcia narażałby się wyłącznie na poważny konflikt i pewne oskarżenia o przekraczanie
przysługujących mu uprawnień, bez realnych szans na utrzymanie podjętych decyzji.
Pobyt na zamku w roli biskupa i członka senatu koronnego traktował on zapewne
w kategoriach czysto prestiżowych. Tym bardziej dotknąć musiała go niespodziewana
przeszkoda.
O doznanej zniewadze Zebrzydowski powiadomił natychmiast króla i królową74.
Postarał się przy tym, by całej sprawie nadać szerszy wydźwięk. Podkreślił więc, że
istotą problemu nie jest odmowa wstępu do zamku Andrzejowi Zebrzydowskiemu,
ale niewpuszczenie doń Polaka, senatora, biskupa. Incydent ten, według ordynariusza
włocławskiego, traktować należało jako kolejny przejaw niechęci mieszkańców Prus
do Polaków. Przypuszczał, że podobna odmowa spotkałaby każdego przedstawiciela
nacji polskiej, niezależnie od jego pozycji społecznej. W swych przewidywaniach dotyczących konsekwencji zaistniałej sytuacji poszedł hierarcha bardzo daleko. Wyraził
mianowicie obawę, by zaobserwowany separatyzm nie doprowadził do zamknięcia
dostępu do wszystkich zamków pruskich nawet samemu władcy. By zapobiec takiej
ostateczności, hierarcha nalegał, odwołując się przy okazji do uczuć patriotycznych,
by strzeżone dotąd zazdrośnie przez Prusaków prefektury zamków, które maiores nostri
non sine multo sanguine et sudore sunt adepti, powierzano wyłącznie Polakom75.
Na ile reakcja Zebrzydowskiego była wyrazem autentycznej obawy przed, brzemienną w konsekwencje, zbytnią niezależnością ośrodków pruskich, a na ile po
Użyte przez Zebrzydowskiego w liście do Bony sformułowanie ad arcem visendam (AH I, nr 88)
równie dobrze oznaczać może po prostu chęć obejrzenia zamku, jednak w liście do króla podkreśla
on, że chciał on tam wstąpić non tanquam in aliena Republica curiosus, sed tanquam in sua diligens.
Sugeruje to, że wizyta Zebrzydowskiego miała mieć charakter bardziej oficjalny (ibidem, nr 87).
73
Z Cemą znał się Zebrzydowski jeszcze z czasów, gdy razem przebywali na dworze królewskim.
Zgodnie z deklaracją dostojnika już wtedy był mu prefekt zamku bardzo drogi (ibidem, nr 87, 88).
74
Listy adresowane są spod Tucholi, na początku listopada 1546 r. (ibidem, nr 87, 88).
75
Ibidem, nr 87.
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prostu gwałtowną reakcją na kolejne już uchybienie jego godności? Nie wydaje się,
by Cema kierował się pobudkami sugerowanymi przez biskupa. Dał się on już bowiem
poznać jako lojalny wykonawca woli królewskiej76. Z drugiej jednak strony z całej
korespondencji Andrzeja Zebrzydowskiego przebija wyraźna nieufność do Prusaków
i, nie całkiem pozbawione przecież podstaw, przekonanie o ich niechęci do Polaków.
Jeszcze we wrześniu, a więc niecały miesiąc wcześniej, proponował powierzenie zamku grudziądzkiego, wraz z godnością tamtejszego starosty, Michałowi Działyńskiemu.
Argumentując, że prefekci zamków pruskich powinni być sprawnymi zarządcami, ale
też osobami zaufanymi, podkreślił polskie pochodzenie Działyńskiego77. Mając w tej
kwestii ugruntowany pogląd, mógł dostojnik potraktować zajście jako kolejny dowód
na poparcie swych przekonań. Niezależnie jednak od faktycznych motywacji, Zebrzydowski wykorzystał okazję, by incydent w Tucholi połączyć ze sprawą klasztorów
cysterek i kartuzów i w ten sposób nadać jej wagę państwową. W liście do królowej
przedstawił objęcie przez Prusaków zarządu nad klasztorami jako pierwszy krok, którego następstwem było zajęcie zamków, co w przyszłości umożliwić im miało działanie
na szkodę państwa78.
Niestety, brak jakichkolwiek informacji, z jaką reakcją ze strony króla spotkała się
skarga Zebrzydowskiego. Sam biskup w każdym razie do sprawy już nie wracał.

3.3. Relacje Zebrzydowskiego z Radą Pruską
Jeszcze w listopadzie Zebrzydowski opuścił ostatecznie Pomorze i udał się do biskupich
posiadłości w mazowieckim Raciążu, gdzie pozostał mniej więcej do drugiej połowy
grudnia, by następnie powrócić do Włocławka. Wyjazd jednak nie oznaczał końca
konfliktu o klasztory w Kartuzach i Żarnowcu. Spór nawet wyraźnie się zaognił z powodu podjęcia przez gdańszczan decyzji o zwolnieniu poddanych zamieszkujących
włości klasztorne z obowiązku posłuszeństwa wyznaczonym przez biskupa zarządcom.
76
Fabian Cema wszedł do Senatu Pruskiego w 1531 r. jako podkomorzy pomorski, a niedługo
przed opisywanym incydentem przeniesiony został na podkomorstwo malborskie. Starostwo tucholskie dzierżył od 1545 r. Jak podkreśla Paweł Czaplewski, interesów pruskich bronił na sejmach
i przed królem raczej pod wpływem otoczenia, w tym brata Achacego, niż z własnego przekonania
(P. Czaplewski, Cema Fabian, [w:] PSB, t. IV, Kraków 1938, s. 327).
77
AH I, nr 54. Wielką przychylność wobec narodu polskiego pewnego torunianina wskazał Zebrzydowski w czerwcu 1547 r. jako jednen z powodów, które powinny skłonić królową do podjęcia
interwencji w jego sprawie (ibidem, nr 233, 234).
78
Zwraca uwagę, że o sprawie klasztorów Zebrzydowski nie wspomniał w ogóle w liście do króla, choć oba pisma skierowane do pary królewskiej są bardzo podobnej treści, mają też podobną
długość. Być może, zwracając się do króla, pragnął wywrzeć wrażenie jak największego obiektywizmu, czemu połączenie obydwu problemów, nawet zasadne, mogło zaszkodzić. W przypadku Bony
manewr ten wydaje się bardziej zasadny z racji łączących ich stosunków oraz ze względu na fakt,
że dzierżąca od niedawna w swym ręku Mazowsze Bona była szczególnie zainteresowana nastawieniem mieszkańców sąsiednich Prus Królewskich do Polaków.
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Władzę zaś nad nimi oraz należne dochody oddano zbiegłemu z klasztoru mnichowi Mateuszowi Anglikowi, który znalazł schronienie w mieście. Jak wynika z korespondencji biskupa, wysłano też do Krakowa posła z prośbą o zaakceptowanie tych
posunięć. Zebrzydowski, zawiadomiony o tym przez swoich zarządców, natychmiast
zwrócił się o pomoc do pary królewskiej.
Adresowane do Zygmunta I i Bony listy utrzymane były w tonie wręcz alarmującym79. W ujęciu dostojnika, co sygnalizował już w sprawie tucholskiej, konflikt
przekroczył ramy lokalnego sporu kompetencyjnego i został wpisany w szerszy kontekst stosunków Korony z Prusami Królewskimi. W obronie swojej zachwianej pozycji i praw posunął się dostojnik dość daleko. Protestując przeciwko podważaniu
jego jurysdykcji nad klasztorami, twierdził, że wśród przywilejów pruskich, na które
niechybnie powołali się jego adwersarze, nie ma żadnego, który obalałby uprawnienia
przysługujące Kościołowi. Gdyby jednak nawet istniały podobne zapisy, Zebrzydowski, jako senator pruski, miał mieć takie samo prawo do egzekwowania ich, co i inni
członkowie Rady.
Zważywszy na fakt, że biskupi włocławscy nigdy nie zasiadali w Radzie Pruskiej,
deklaracja ta wydaje się zaskakująca i zasługuje na szczególną uwagę. Warto przyjrzeć się rozumowaniu, które do jej wygłoszenia doprowadziło. Zebrzydowski dowodził
mianowicie, że skoro Pomorze jest częścią Prus, a jednocześnie podlega zwierzchnictwu biskupa włocławskiego, siłą rzeczy musi on być również senatorem pruskim. Jeśli
zaś odmówiono by mu tej godności, ktoś mógłby odmówić jej także wojewodzie pomorskiemu. Gdyby zaś nawet prawomocność i autorytet owego prawa nie wypływał
ze wspólnej zgody władców polskich i Prusaków, to i tak posiadałoby ono wystarczającą sankcję na mocy swej dawności80. Pogląd o prawie biskupa włocławskiego do zasiadania w gronie senatorów pruskich, o tyle zasadny, że w skład Rady Pruskiej wchodzili
przecież ordynariusze diecezji chełmińskiej i warmińskiej, które obejmowały swymi
granicami terytorium Prus Królewskich, nie był rozpowszechniony, tym bardziej że
stał on w sprzeczności z treścią traktatu toruńskiego z 1466 r., który gwarantował
powierzanie godności i urzędów pruskich wyłącznie ludziom posiadającym pruski indygenat81. Potraktowanie w ten sposób ordynariusza włocławskiego i wprowadzenie
Ibidem, nr 104, 105.
Argumentacja ta przedstawiona w nieco węższym zakresie w listach do władców, rozwinięta
została w piśmie z 13 stycznia 1547 r. do Jana Dantyszka i Tiedemanna Giese (ibidem, nr 154).
Z tego listu pochodzi porównanie sytuacji prawnej w tej kwestii biskupa włocławskiego i wojewody
pomorskiego oraz argument o dawności prawa biskupa pomorskiego do zasiadania w gronie senatorów pruskich.
81
Wyjątek stanowiło starostwo malborskie, którego obsada pozostawała w gestii senatu koronnego do 1510 r., kiedy zostało ono zlikwidowane. Dzięki temu ostatecznie zniesiony został swoisty
dualizm administracyjny w Prusach Królewskich (J. Małłek, Powstanie poczucia krajowej odrębności
w Prusach i jej rozwój w XV i XVI wieku, [w:] idem, Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych
i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku, Olsztyn 1987, s. 13 (9–17); idem, Die Enstehung und Entwic79
80
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go do Rady łamałoby tę i tak dość często naruszaną przez władcę zasadę, której jako
gwaranta przyznanej niezależności zaciekle bronili mieszkańcy Prus.
Pomysł taki w swoim ogólnym założeniu konweniował jednak z prowadzoną od
1526 r. przez króla polityką jak najściślejszego podporządkowania Koronie inkorporowanych ostatecznie w 1466 r. ziem pruskich82. Dokooptowanie bowiem kolejnego
dostojnika, którego nominacja faktycznie zależała wyłącznie od woli władcy, do wąskiego grona osób należących do najwyższego organu władzy w Prusach Królewskich,
zwiększałoby możliwości kontroli nad tym ciałem. Pogląd forsowany przez Zebrzydowskiego świadczy więc o jednoznacznym popieraniu przez niego dążeń do ściślejszego
powiązania Prus z Koroną.
Tropem tej myśli poszedł Zebrzydowski, wyłuszczając parze królewskiej powody
niechęci, żywionej do niego przez przeciwników. Prusacy odmawiać mieli uznania
go za senatora, ponieważ nie chcieli widzieć w tej funkcji kogoś, kto rozpoczął tak
energiczne działania, a podejmując decyzje, miał na celu powiększenie autorytetu
królewskiego, którego jeśli nie mieli we wzgardzie, to z pewnością był im on nienawistny. Uważać mieli, że w obecności ordynariusza włocławskiego nie będą mogli bezpiecznie realizować swoich zamysłów (cogitationes)83. Walcząc o utrzymanie własnego
autorytetu, walczył więc biskup o interes Królestwa, obojga jego władców, a przede
wszystkim, według jego własnych słów, polskiego imienia. Nietrudno dostrzec analogię między sposobem, w jaki Zebrzydowski przedstawiał około miesiąca wcześniej
incydent z Tucholi, a naświetleniem powyższego problemu. W obydwu przypadkach
podkreślał on, że skierowane przeciwko niemu działania są wyrazem niechęci nie tyle
do niego jako osoby prywatnej, ile do biskupa i senatora, a więc przedstawiciela władzy polskiej. Jak się wydaje, niezależnie od oczekiwanych korzyści, wyrażane przez
niego przekonanie było szczere84.
lung eines Sonderbewuβtseins in Preussen während des 15. und 16. Jahrhundert, [w:] idem, Preussen
und Polen. Politik, Stände, Kirche und Kultur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Stuttgart 1992, s. 53
(71–58); idem, Stany Prus Królewskich a Rzeczpospolita Polska w latach 1526–1660, [w:] idem, Dwie
części, s. 71 (67–81); idem, Die Stände des Königlichen Preussen und die Republik Polen in den Jahren
1526 bis 1660, [w:] idem, Preussen und Polen, s. 100–101 (108–128).
82
O polityce Polski wobec Prus Królewskich w tym okresie zob. J. Małłek, Stany Prus Królewskich,
s. 72–75.
83
AH I, nr 105.
84
Opowiadając o swoim sporze z gdańszczanami i niektórymi senatorami pruskimi wojewodzie
płockiemu Feliksowi Srzeńskiemu, już po otrzymaniu królewskiej konfirmacji i chwilowym uspokojeniu całej burzy, raz jeszcze podkreślił, że przyczyną całego sporu było jego polskie pochodzenie
i takiż język, którym się posługuje — rzeczy niemile widziane w tej prowincji. Ostrzegł też Srzeńskiego o zakusach Prusaków na podlegający mu zamek w Gniewie (ibidem, nr 120 — w wydaniu
Wisłockiego w nagłówku listu jako adresat widnieje Jan z Sokołowa (analogicznie: ibidem, nr 313),
co z całą pewnością jest pomyłką. Po pierwsze, w tym czasie wojewodą płockim był właśnie Feliks
Srzeński (również z Sokołowa — stąd zapewne pomyłka), po drugie, Jan Sokołowski nie żył już wtedy od co najmniej trzech miesięcy — o śmierci tej pisał zresztą sam Zebrzydowski (ibidem, nr 54).
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By zabezpieczyć się na czas swej nieobecności w diecezji, wywołanej koniecznością
udania się do stolicy na zbliżający się sejm, ordynariusz włocławski poprosił króla
o wydanie zakazu ingerowania w jego jurysdykcję oraz przeszkadzania klasztorowi
(kartuskiemu) w swobodnym użytkowaniu należących doń posiadłości85, które, jak
można wywnioskować, nadal zarządzane być miały przez biskupich prokuratorów. Zależało mu też, by władca nakazał odesłanie do klasztoru zbiegłego mnicha, który okazał się jednym z destytuowanych przez Zebrzydowskiego zarządców, albo przynajmniej
wydalenie go z Gdańska. Pretensji gdańszczan gotów był wysłuchać przed obliczem
króla86.
Oba wysłane w grudniu listy sprawiły, że rozwiał się ostatecznie miraż pełnej harmonii w stosunkach biskupa z Gdańskiem, a w konsekwencji także i z Radą Pruską,
wytworzony w wyniku zakończonego pełnym sukcesem ingresu. Zebrzydowski nie
zawahał się postawić władzom Gdańska najcięższych zarzutów, z działaniem na szkodę państwa i władcy łącznie. Połączył tym samym konflikt kompetencyjny z szerszym
problemem separatyzmu pruskiego, kreując się po raz kolejny na obrońcę zagrożonych na tym terenie interesów polskich. Niezależnie od wewnętrznego przekonania
Zebrzydowskiego o braku wystarczającej lojalności urzędników pruskich wobec króla
polskiego, wejście w rolę rzecznika polityki Zygmunta I w Prusach dawało mu nadzieję na zyskanie poparcia władcy w swojej sprawie.
W tym kontekście nie można pominąć znaczenia dwóch postaci, których udział
w konflikcie był niewątpliwie znaczący. Zarówno Jan Dantyszek, jak i Tiedemann
Giese, którzy już na samym początku opowiedzieli się wyraźnie po stronie gdańszczan, byli zaufanymi ludźmi króla w Radzie Pruskiej, w której starali się realizować
linię wyznaczoną przez władcę, całkowicie zgodną z polskim interesem. Obydwaj
nie szczędzili jednak sił, przyczyniając się do zniweczenia podjętych przez Zebrzydowskiego działań. Nie ograniczyli się bowiem do napisania wspólnego z wojewodą
pomorskim listu, wzywającego ordynariusza do wyjaśnienia swoich pobudek i naprawienia sytuacji. O bezprawnym i nieuzasadnionym w ich mniemaniu naruszeniu
wolności pruskich donieśli także do Krakowa87. W swoich zarzutach nie omieszkali
Za życia zaś, jako wojewoda pomorski, był on stanowczym przeciwnikiem powierzenia Srzeńskiemu, człowiekowi bez pruskiego indygenatu, starostwa w Gniewie (W. Szczuczko, Sokołowski Jan,
[w:] PSB, t. XL, Warszawa 2000, s. 131–133).
85
AH I, nr 105. Zebrzydowski gotów był zarzucić gdańszczanom perfidne działanie na szkodę
klasztorów, szczególnie siedziby kartuzów, której wyniszczenia i opustoszenia mieli oni pragnąć
(ibidem, nr 104).
86
Taką przynajmniej deklarację złożył w liście do królowej (ibidem, nr 105).
87
Służyła temu z jednej strony korespondencja wymieniana między Hozjuszem a Dantyszkiem,
z drugiej zaś wysłanie w grudniu pełnego zarzutów listu, adresowanego do biskupa włocławskiego,
na ręce rzeczonego kanonika krakowskiego, który następnie pismo to przekazał podkanclerzemu Maciejowskiemu, który z kolei postarał się, by trafiło w ręce kierownika kancelarii większej
Tomasza Sobockiego. Na tak okrężną drogę listu irytuje się Zebrzydowski w piśmie do biskupów
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sięgnąć po argumenty odnoszące się do obyczajowej sfery życia biskupa, co z całą
pewnością nie przysłużyło się dobrze wizerunkowi hierarchy w oczach władcy i jego
otoczenia88.
Okoliczność ta niezmiernie komplikowała położenie Zebrzydowskiego. Chcąc
zatrzeć niekorzystne wrażenie, które musiał wywierać rozdźwięk między jego stanowiskiem a poglądem na sprawę zaufanych w kwestiach pruskich stronników królewskich, podjął próbę ich częściowego przynajmniej zdyskredytowania. Wspominano
już o wcześniejszych próbach realizacji tego zamiaru. I tym razem, oskarżając senatorów pruskich o nielojalność, nie wymienił Zebrzydowski imiennie żadnego z nich.
Niemniej, w liście do królowej, do której pisał śmielej i z większą otwartością, licząc przy tym zapewne na wpływ, który wywierała na małżonka89, napomknął, że jego
prawo do jurysdykcji podważane jest przez pewnych biskupów. Zdaje się nie ulegać
wątpliwości, kogo dostojnik miał na myśli. Dalej następuje wywód dotyczący praw
biskupa włocławskiego i przeszkód mu czynionych przez senatorów pruskich. W liście do Zygmunta I podobnej sugestii nie znajdujemy, a dostojnik skarży się tylko
na przeciwne mu działania gdańszczan i w ogólności ludzi ich popierających. Musiał
sobie Zebrzydowski zdawać sprawę, jak ryzykowną grę prowadzi, wolał się więc zdać
na pomoc swojej protektorki, sam nie rzucając jednoznacznych i, co trzeba zauważyć,
niedostatecznie umotywowanych oskarżeń pod adresem osób dysponujących poparciem i zaufaniem władcy.

warmińskiego i chełmińskiego z 13 stycznia 1547 r. (ibidem, nr 154). O przekazaniu pisma Maciejowskiemu, a następnie Sobockiemu wspomniał Hozjusz w liście do Dantyszka z 6 stycznia
(AH IV/I, nr 243).
88
Jak wynika z odpowiedzi Zebrzydowskiego na list Dantyszka dołączony do wspólnego pisma
jego i Giesego, zarzucono biskupowi, że zgromadził wokół siebie cały babiniec (AH I, nr 155).
Zarzut ten, abstrahując od jego zasadności, mógł być odpowiedzią na wspomnianą już sugestię
Zebrzydowskiego, jakoby Tiedemann Giese sprzyjał herezji, oraz na szerzone ponoć przez niego
pogłoski, że obydwaj dostojnicy mieli wykazywać się nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, od
czego zresztą hierarcha się odżegnał (ibidem, nr 154, 155). Na wysunięte pod swoim adresem
oskarżenie odpowiedział biskup, że jedyne kobiety, które ma w swoim otoczeniu, to praczki,
które zarówno z racji zajęcia, jak i wieku pozostają poza wszelkim podejrzeniem (ibidem, nr 155).
Warto jednak pamiętać, że cieszył się Zebrzydowski sławą człowieka wrażliwego na kobiece
wdzięki. Dość przypomnieć zarzut postawiony mu przez kanoników krakowskich w sławnej instrukcji kapituły na synod piotrkowski 1551 r. Napisano w niej, że w czasie ingresu do Gdańska
miał Zebrzydowski porwać pewną dziewczynę i żyć z nią później w Wolborzu (ibidem, nr 846).
Zarzut niezachowywania celibatu potwierdzili wszyscy świadkowie procesu 1556 r. (Acta Nuntiature, nr A 19). Informację taką znajdujemy też w poświęconej biskupowi nocie biograficznej
(MHDW IX, s. 47).
89
Post Serenissimam Reginalem Maiestatem totam eius rei spem meam in diligentia Magnificentiae Vestrae […] locavi, jak pisał Zebrzydowski w liście do kanclerza Sobockiego, wyrażając tym samym
niezachwianą wiarę w pomoc Bony (AH I, nr 106).
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3.4. Eskalacja konfliktu
Widząc, że sprawa stała się poważna, i nie chcąc polegać wyłącznie na mocy własnego
autorytetu, zwrócił się biskup o poparcie swoich racji przed parą królewską do wybranych możnowładców. Listy w tej sprawie wysłał powtórnie do kanclerza Sobockiego90 oraz biskupa Maciejowskiego91. Tym razem pominął jednak Hozjusza, czego ten
zresztą nie omieszkał zauważyć92. Wystosował również dwa ostre, utrzymane w tonie
groźby pisma do senatu gdańskiego93. Zapowiedział w nich, że w razie dalszego nieposłuszeństwa i odmowy spełnienia jego żądań zmuszony będzie uciec się do kar kościelnych, a następnie krnąbrność ich przedstawić władcy oraz wszystkim senatorom
Królestwa94.
Podjęta przez Zebrzydowskiego akcja, której celem było uzyskanie królewskiej konfirmacji swojej jurysdykcji nad klasztorami pomorskimi, a tym samym ostatecznej legitymizacji wprowadzonych w Kartuzach i Żarnowcu zmian, zakończyła się sukcesem.
Jeszcze w grudniu otrzymał Zebrzydowski upragniony, wystawiony przez kancelarię
Sobockiego mandat królewski, którym potwierdzona została zarówno jego jurysdykcja, jak i dotychczasowe zarządzenia95. Za pomoc wylewnie dziękował Zebrzydowski
królowej. Poza zwykłą kurtuazję zdaje się wykraczać wyrażone przez niego przekonanie, że gdyby nie wsparcie Bony, nie udałoby mu się przeważyć licznych głosów
przeciwników96. Słowa te dowodzą z jednej strony przychylności, którą nieodmiennie
żywiła dla hierarchy królowa, oraz siły jej protekcji, z drugiej zaś wskazują, że biskup
Ibidem, nr 106, 112.
Ibidem, nr 107.
92
Iam is [Andreas Zebridovius] ad me scribere desit, donosił Hozjusz Dantyszkowi (AH IV/I, nr 243).
93
AH I, nr 108, 109.
94
Ibidem, nr 108, 109. Jak widać, liczył Zebrzydowski, że gdańszczanie nie wiedzieli o podjętej przeciwko nim akcji dyplomatycznej albo że będą woleli uniknąć rozstrzygnięcia całej sprawy podczas
sejmu. Listy wywarły na nich odpowiednie wrażenie, ponieważ z następnej wiadomości wysłanej do
rajców przez biskupa dowiadujemy się o skargach na okazaną im surowość i o chęci pojednania.
Taka zmiana nastrojów w mieście niezmiernie dostojnika ucieszyła. Wrócił on więc na chwilę do
roli ojca i raz jeszcze, tym razem cierpliwie i spokojnie, powtórzył, czego oczekuje w zamian za swą
niezmienną życzliwość (ibidem, nr 116).
95
Tekst mandatu jest nieznany. O jego treści dowiadujemy się z listu biskupa do królowej: Accepi
nunc literas Regis Serenissimi, quas ita vidi libenter, ut alterum Episcopatum hiuc isti similem, qui amori
meo penitus satisfacit, non possum libentius. Non solum enim in iis Serenissima Maiestas ordinationem
in monasteriis a me factam approbare, sed iurisdictionem etiam meam in illas Pomeraniae Ecclesias confirmare est dignata… (ibidem, nr 125). Choć ufał Zebrzydowski, że mandat królewski położy kres
całemu konfliktowi (ufność taką wyrażał w liście do związanego z Boną wojewody płockiego Jana
Sokołowskiego — ibidem, nr 120), postanowił zyskać dodatkowe zabezpieczenie w postaci konfirmacji papieskiej. Starania o nią zlecił przebywającemu w Rzymie Feliksowi Relskiemu (ibidem,
nr 127), wkrótce potem, w styczniu 1547 r., o poparcie działań Relskiego poprosił również kardynała Alessandra Farnese (ibidem, nr 139).
96
Ibidem, nr 125, zob. też nr 131.
90
91
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miał pokaźną grupę aktywnych adwersarzy. Pismo z serdecznymi podziękowaniami
otrzymał także kanclerz Sobocki97. Zwraca natomiast uwagę brak krótkiego nawet
listu skierowanego z tej okazji do Samuela Maciejowskiego, także przecież proszonego
o wsparcie. Zapewne było to efektem słusznego przekonania, że Maciejowski nie miał
udziału w pozyskaniu życzliwości króla.
Radość z sukcesu nie trwała długo. Wkrótce po otrzymaniu mandatu królewskiego i wysłaniu go do Gdańska, prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia, do Raciąża
przybyli zarządcy ustanowieni przez Zebrzydowskiego w Kartuzach, oświadczając, że
zostali wypędzeni z klasztoru przez zbrojną grupę gdańszczan ze zbiegłym mnichem
Mateuszem Anglikiem na czele. W zajściu po stronie mieszczan uczestniczyć miał
również wojewoda pomorski Stanisław Kostka98. Rezultatem akcji było przywrócenie
poprzednich zarządców99. Dowiedziawszy się o tym, biskup natychmiast zawiadomił
rajców, że wysyła do kartuskich włości swojego włodarza wraz z grupą nieuzbrojonych
domowników i żąda, by natychmiast wydano im zajęte dobra i nakazano przebywającym tam obywatelom, by nie stawiali oporu. Podkreślił przy tym, że chce sprawę rozwiązać pokojowo, by nie wszczynać w Królestwie zamieszek w swojej sprawie, ostrzegł
jednak, że dla człowieka wzburzonego (seditiosus) i otoczonego tak liczną klientelą jak
on sam, uzbrojenie ludzi nie będzie przedstawiało żadnego problemu100.
Dość szybko musiał się jednak Zebrzydowski zorientować, że groźba użycia siły
przeciw uzurpatorom nie może doczekać się realizacji w sytuacji, w której gdańszczanie działali za wiedzą i przy współudziale wojewody pomorskiego. By ratować sytuację, postanowił raz jeszcze odwołać się do władców. Zdając sobie sprawę z wagi sprawy, zdecydował się skargę swoją przedstawić za pośrednictwem godnego poselstwa,
o czym zawiadomił króla, królową, kanclerza oraz biskupa krakowskiego101. Przy tej
okazji poprosił o wysłanie wystawionego niedawno mandatu królewskiego do wszystkich, którzy podważali jego prawa, w tym przede wszystkim do Stanisława Kostki102.
Ibidem, nr 126.
Miał też obrzucić Zebrzydowskiego słowami obraźliwymi, a jednocześnie pełnymi gróźb (ibidem,
nr 129).
99
Ibidem, nr 128.
100
List ten, pozbawiony wszelkich wykrzykników i w formie nadzwyczaj spokojnej, wywrzeć mógł
jednak silne wrażenie. Przyczyną tego było zawarte w nim kategoryczne ultimatum i groźba użycia
siły nieobudowana żadną argumentacją ani częstymi w korespondencji Zebrzydowskiego skargami
na nieodpowiednie traktowanie. Determinacja i spokój dostojnika, mające oparcie w autorytecie
nadesłanego niedawno mandatu królewskiego, na który biskup się powołał, nie pozostawiły właściwie gdańszczanom pola manewru (ibidem, nr 128).
101
Ibidem, nr 129, 131, 132, 133, 134.
102
Zwraca uwagę, w jaki sposób dostojnik próbował po raz kolejny uzyskać poparcie Bony. Starał się uświadomić jej mianowicie, że interwencja Kostki jest nie tylko umniejszeniem majestatu
władcy, który opowiedział się po stronie ordynariusza kujawskiego, ale także obrazą jej samej, jako
osoby, która zdobyła dla niego wspomniany mandat (ibidem, nr 131). Z kolei w pierwszym z dwóch
pism wysłanych do biskupa Maciejowskiego w niezwykle poważnym tonie przedstawił napaść do97
98
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Niezwykle interesujący w kontekście całego konfliktu, a przede wszystkim zagadnienia układu sił po obu stronach sporu, jest drugi z listów wysłanych w tym czasie
do podkanclerzego Maciejowskiego. Zebrzydowski zawiadamiał w nim o zasłyszanych
pogłoskach, jakoby Stanisław Kostka działać miał na mocy listów wystawionych przez
kancelarię królewską. Dostojnik powstrzymał się wprawdzie od formułowania bezpośrednich oskarżeń pod adresem biskupa krakowskiego, co być może miało pozostawić
otwartą drogę dla ewentualnego porozumienia, dał jednak jasno do zrozumienia, że
nie ma wątpliwości, z której kancelarii i za czyją wiedzą wyszło owo pismo103. Znaczące są również ostatnie słowa listu do kanclerza Sobockiego. Zebrzydowski pisał
w nim, że jest przekonany, że Kostka działał z podjudzenia kogoś, kto ciężko zniósł, że
mandat królewski do gdańszczan wyszedł właśnie z kancelarii Sobockiego. Wydawca korespondencji, Władysław Wisłocki, sugeruje, że dostojnik miał na myśli osobę
podkanclerzego. Jak się wydaje, podejrzenie to jest słuszne104. Maciejowski wykazywał
zainteresowanie trwającym konfliktem, angażując się w niego w pewnym stopniu.
Z listu Hozjusza do Dantyszka z 6 stycznia 1547 r. dowiadujemy się, że po otrzymaniu
od sekretarza wielkiego listów Dantyszka i Giesego do ordynariusza włocławskiego105
zadbał, by dotarły one także do rąk kanclerza Tomasza Sobockiego. Jak wynika z tegoż
listu, podkanclerzy osobiście poinformował Dantyszka o treści przynajmniej dwóch
pism, nadesłanych do Krakowa przez gdańszczan i cysterki z Żarnowca106.
Nie zwlekając dłużej, Zebrzydowski wysłał na początku stycznia do Krakowa posłów w osobach Andrzeja Duchnickiego i Stanisława Dąbrowskiego, prepozyta wol-

konaną przez świeckiego dostojnika na włości kościelne i podważenie przez niego prawomocności
jurysdykcji biskupiej, jako groźny przejaw walki z Kościołem. W imię troski o wspólnotę zaapelował
o interwencję w tej sprawie u władcy (ibidem, nr 129).
103
Zebrzydowski zasugerował ironicznie, że skoro o wysłanym mu mandacie królewskim wiedzieli obydwaj pieczętarze, listy dla wojewody wyjść musiały ex tertia cancellaria. Odwoławszy się raz
jeszcze do dobra całego Kościoła, prosił, by biskup krakowski podjął działania na rzecz ratowania
jurysdykcji kościelnej, nie tylko w diecezji kujawskiej. Kończąc, podkreślił, że nie wierzy, by listy
przeciwne zarówno wolności kościoła, tak drogiej Maciejowskiemu, jak i samemu biskupowi włocławskiemu, który go czci i poważa, wydane zostały za radą i wolą podkanclerzego (ibidem, nr 132).
104
Ibidem, nr 133, przyp. 1. Działanie dostojnika obliczone było w tym przypadku zapewne na
pozyskanie większej przychylności kanclerza, poprzez zasugerowanie mu niechęci doń drugiego pieczętarza. Nie było to zresztą trudnym zadaniem, ponieważ kanclerz, jak wspomniano, zaliczał się do
ludzi Bony, nieprzyjaźnie nastawionej do podkanclerzego Maciejowskiego.
105
Wydawca korespondencji Stanisława Hozjusza sugeruje, że chodziło o pismo biskupów i wojewody pomorskiego Kostki z października, na które odpowiedź oznaczona jest w zbiorze korespondencji Zebrzydowskiego numerem 79b. Wydaje się jednak, że Hozjusz mówi o późniejszym,
grudniowym liście biskupów warmińskiego i chełmińskiego, który, jak wynika ze słów hierarchy,
choć do niego adresowany, skierowany został najpierw do Krakowa. Okoliczność ta zresztą wyraźnie Zebrzydowskiego zirytowała (ibidem, nr 154).
106
AH IV/I, nr 243. Oznacza to, że mimo iż konflikt skoncentrował się głównie na odbitym przy
udziale Stanisława Kostki klasztorze w Kartuzach, nieuładzona pozostała także sprawa Żarnowca.
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borskiego107. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami dostojnika, do stolicy wyruszyło także poselstwo pruskie108. O życzliwe wysłuchanie wysłanników oraz o wsparcie
swym autorytetem przedstawionej przez nich sprawy zwrócił się tradycyjnie do królowej Bony oraz Sobockiego, których pomoc poprzednim razem okazała się tak skuteczna, a także, niestrudzenie, do biskupa Maciejowskiego, od którego zresztą otrzymał
w tym samym czasie zapewnienie o najlepszej wobec siebie woli. W tę deklarację
przyjaźni Zebrzydowski nie uwierzył109.
Korzystając z możliwości przedstawienia zbrojnej interwencji wojewody pomorskiego w Kartuzach jako zamachu człowieka świeckiego na wolności Kościoła, Zebrzydowski postanowił zwrócić się tym razem także do arcybiskupa gnieźnieńskiego
Mikołaja Dzierzgowskiego. Pozyskanie jego przychylności było dla dostojnika sprawą
znacznej wagi. Po pierwsze, Dzierzgowski jako prymas był zwierzchnikiem Kościoła
na ziemiach Królestwa, a zarazem pierwszym senatorem. Po drugie, był również poprzednikiem Andrzeja na stolicy włocławskiej i on to właśnie otrzymał od Zygmunta I
konfirmację starego przywileju biskupów włocławskich, na który od początku zatargu
z gdańszczanami powoływał się Zebrzydowski110. Wreszcie zaliczał się także do grona wiernych współpracowników królowej, której w dużej mierze zawdzięczał swoje
wyniesienie111. Prosząc o interwencję u władcy, hierarcha główny nacisk położył na
zagrożenia, które wynikały z opisywanych wydarzeń dla Kościoła112. Zabiegi biskupa
AH I, nr 135. W skład poselstwa miał pierwotnie wejść także niewątpliwie ulubiony z braci
biskupa, Bartłomiej. Zebrzydowski zdecydował jednak ostatecznie, że bardziej będzie on pomocny,
towarzysząc mu w czasie sejmiku ziemskiego w Radziejowie, którego termin wyznaczony został na
koniec stycznia (ibidem, nr 131).
108
Przybycia legacji pruskiej spodziewał się w każdym razie Hozjusz, prawdopodobnie na podstawie
wcześniej nadesłanych stamtąd listów (AH IV/I, nr 243).
109
W odpowiedzi na list Maciejowskiego, hierarcha doniósł, że nadesłane pismo sprawiło mu wielką radość, ponieważ pewni ludzie usiłowali pozbawić go przekonania o dobrej woli podkanclerzego,
donosząc mu, jakoby syn wojewody Kostki twierdził, że ojciec jego interwencję w Kartuzach podjął
z rozkazu i za jego radą. Sam list jest krótki i suchy, zawiera sztampowe zapewnienia o oddaniu i raz
jeszcze wspomina, że cała sprawa szkodzi Kościołowi (AH I, nr 151).
110
Zob. ibidem, nr 80.
111
Przyszłego arcybiskupa już od lat 20. łączyły zresztą bliskie stosunki z należącymi do stronnictwa królowej Krzyckim, który zaliczył Dzierzgowskiego w poczet swych zaufanych domowników,
a także z Gamratem, który z kolei w 1540 r. z sukcesem zalecił królowej Mikołaja na wakujące po
śmierci Jana Wilamowskiego biskupstwo kamienieckie, a następnie na stolicę chełmską. W 1543 r.,
znowu za poparciem Bony zwalczającej tym razem kandydaturę biskupa przemyskiego Stanisława
Tarły, objął stolicę włocławską. Po śmierci prymasa Gamrata, objąwszy stolicę arcybiskupią, został
Dzierzgowski przywódcą skupionego wokół małżonki królewskiej stronnictwa narodowego (w istocie antyhabsburskiego) (W. Pociecha, Arcybiskup, s. 40–53).
112
Zebrzydowski nalegał na wystosowanie listu, który zachęcałby władcę do obrony wolności kościelnej przed profanami i utrzymanie jego jurysdykcji (AH I, nr 140, 142). O poparcie wysiłków
swoich posłów u prymasa poprosił Zebrzydowski kanclerza Dzierzgowskiego, Mateusza Łąckiego
(ibidem, nr 141).
107
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włocławskiego uwieńczone zostały sukcesem, o czym dowiadujemy się z kolejnych listów113. O podobną przysługę zwrócił się on także do biskupa poznańskiego Benedykta
Izdebińskiego, również związanego z królową. W wysłanym do niego liście już wprost
sformułowany został zarzut, że listy dla wojewody Kostki wydane zostały za wiedzą
Maciejowskiego, przez jemu podlegającą kancelarię, na szkodę stanu duchownego114.
Na podkanclerzego żalił się już zresztą od tego czasu jawnie i bez umiaru w kolejnych
listach do Bony115, Sobockiego116 oraz Dzierzgowskiego117. W piśmie do tego ostatniego posunął się nawet do oskarżenia podkanclerzego o wystawienie listów dla Kostki
wbrew woli króla. Co ciekawe, zależało jednocześnie Zebrzydowskiemu, by Maciejowski nie dowiedział się, że jego udział w tej sprawie jest mu wiadomy, co podkreślił w instrukcji wysłanej swoim posłom do Krakowa118. Nie pozostał jednak w tym
konsekwentny. W tym samym mniej więcej czasie napisał do biskupa krakowskiego
obszerny list, w którym otwarcie wyjawił wszystkie swoje pretensje, przedstawiając
jednocześnie zgubne skutki, które zarówno dla Kościoła, jak i państwa przynieść miało
działanie podkanclerzego. Wyraził również zdumienie tak nagłą zmianą stosunku do
decyzji, które wcześniej zdawał się on aprobować119.
Biskup nie poprzestał jednak na poszukiwaniu wsparcia wśród dostojników w Koronie. Postanowił zwrócić się także do przebywającego od 1543 r. w Wielkim Księstwie następcy tronu. Na decyzję tę wpływ miała zapewne wiadomość o wyruszeniu
w stronę Wilna poselstwa pruskiego z Tiedemannem Giese, Achacym Cemą, Janem
Bażyńskim oraz Janem Werdenem. Chociaż legacja zaplanowana została jeszcze przed
początkiem całego konfliktu i jej zadania zostały określone już wcześniej120, można
było się spodziewać, że wysłannicy skorzystają z okazji, by poruszyć sprawę nadużyć

W kolejnym liście, także ze stycznia, Zebrzydowski dziękował za wysłanie listów do króla i prosił
o dalsze wsparcie (ibidem, nr 162). O wysłaniu ich przez prymasa oraz o jego przychylności dla
przedstawionej sprawy informował też biskupa poznańskiego (ibidem, nr 153).
114
Ibidem, nr 153.
115
Ibidem, nr 160.
116
Ibidem, nr 163.
117
Ibidem, nr 161.
118
Ibidem, nr 158. Przyczyna tego mogła być dwojaka. Z jednej strony na pewno zależało Zebrzydowskiemu, by oburzenie i sprzeciw, wyrażane przez wysłanych przez niego kanoników włocławskich, wydawały się szczere i przez nikogo niesterowane (w celu wzmocnienia wrażenia nakazał im,
by unikali wszelkich przyjęć wydawanych przez biskupa krakowskiego w czasie ich bytności w Krakowie), z drugiej zaś, udając niewiedzę, pozostawiał podkanclerzemu możliwość wycofania się.
119
Ibidem, nr 162.
120
Posłowie mieli uzyskać od młodego króla obietnicę, że w przyszłości będzie respektował przywileje pruskie, oraz prosić, by poparł protest stanów pruskich przeciw ostatnim nominacjom Zygmunta I na starostwa człuchowskie i gniewskie dwóch Koroniarzy bez indygenatu, Feliksa Srzeńskiego,
wojewody płockiego, oraz Janusza Latalskiego, wojewody poznańskiego. Poselstwo wyruszyło
z Lidzbarku w połowie stycznia (T. Borawska, Tiedemann Giese, s. 269–271).
113
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nowego ordynariusza121. Uzyskanie przychylności następcy tronu istotne było nie tylko ze względu na jego wyjątkową pozycję u boku ojca. Być może do podjęcia tego
kroku skłoniła Zebrzydowskiego także ugruntowana już świadomość, że największą
szkodę spowodowało wydanie przez podkanclerzego listów legitymizujących interwencję wojewody pomorskiego. Nie mógł dostojnik liczyć na powstrzymanie sprzecznej ze swoim interesem aktywności biskupa krakowskiego przez interwencję wrogiej
mu Bony. Być może jednak miał nadzieję, że uda się to uczynić za pośrednictwem
Zygmunta Augusta, z którym biskup krakowski już od jakiegoś czasu był mocno związany122. W obszernym piśmie adresowanym do młodego króla hierarcha przedstawił
cały konflikt od początku aż do stanu ze stycznia 1547 r.123 Warto zaznaczyć, że jest
to dopiero trzecie z zachowanych pism Zebrzydowskiego do Zygmunta Augusta124. Intensywniejszym kontaktom nie sprzyjały z pewnością pogarszające się wraz z rosnącą
niezależnością następcy tronu jego stosunki z matką, a zarazem protektorką biskupa
włocławskiego125.
Zebrzydowski, dbając o zorganizowanie dla siebie licznej i silnej grupy poparcia,
nie zaniechał także innych działań, które pozostawały w jego wyłącznej gestii. Z listu wysłanego w lutym do kanoników włocławskich dowiadujemy się, że w reakcji
na zbrojny najazd wojewody Stanisława Kostki na klasztor kartuski, biskup pozwał
go przed swój sąd. Ponieważ zaś Kostka nie stawił się w oznaczonym terminie, nie
usprawiedliwiając w żaden sposób swojej nieobecności, został przez Zebrzydowskiego
O poselstwie pruskim do Zygmunta Augusta wspomniał Zebrzydowski w lutowym liście do wojewody sandomierskiego Jana Tęczyńskiego (AH I, nr 176).
122
Gdy po śmierci prymasa Gamrata w 1545 r. otworzyła się dla ówczesnego biskupa płockiego
możliwość awansu, zyskał on gorące poparcie młodego króla, który prosił dla niego o biskupstwo
krakowskie, polecając jednocześnie zaniechanie starań o wakujące arcybiskupstwo i niezrzekanie
się, wbrew prawu o incompatibiliach, pieczęci mniejszej (A. Dembińska, op. cit., s. 306–307).
123
AH I, nr 143. O poparcie misji swojego posła (kanclerza Jana Zdzarowskiego) u młodego króla
poprosił Zebrzydowski przebywających u jego boku w Wilnie prepozyta trockiego Mateusza Mancolina (ibidem, nr 144), kasztelana małogoskiego Jana Zborowskiego (nr 145), podskarbiego Zygmunta Augusta Jana Lutomirskiego (nr 146), marszałka Mikołaja Radziwiłła Czarnego (nr 147),
podkomorzego królewskiego Stanisława Włoszka (nr 148).
124
Dwa poprzednie dotyczyły zwrotu przez biskupa zaciągniętego długu i obsady starostwa grudziądzkiego po śmierci Jana Sokołowskiego (ibidem, nr 28, 54). Na następcę Sokołowskiego na tym
stanowisku Zebrzydowski zaproponował Michała Działyńskiego.
125
Do zasadniczej zmiany w harmonijnych do tej pory stosunkach między Boną a Zygmuntem
Augustem doszło wskutek przekazania młodemu królowi przez Zygmunta I, w październiku 1544 r.,
władzy nad Wielkim Księstwem Litewskim, które królowa zwykła uważać za obszar swoich wpływów. Jak zauważa A. Sucheni–Grabowska, „w konflikt rodzinny został włączony zarówno krąg
Bony, jak i zwolennicy Zygmunta Augusta oraz jego dworzanie” (Zygmunt August, s. 85–96, 106).
Po stronie następcy tronu stanęli m.in. Samuel Maciejowski oraz Jan Tarnowski, niechętni nadmiernemu wpływowi królowej na syna. Pośrednie chociaż zaangażowanie w spór nie mogło też
ominąć Andrzeja Zebrzydowskiego, rzutując jeśli nie na jakość jego kontaktów z następcą tronu,
to na pewno na ich intensywność.
121
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obłożony karą kościelną. Podjęte przez biskupa kroki wywołały w stolicy wzburzenie,
choć nie brakowało również głosów przychylnych działaniom hierarchy. Zebrzydowski
obiecał zresztą, że gdy w czasie sejmu wojewoda wyrazi chęć oczyszczenia się z zarzutów i zażyczy sobie tego także władca, kara zostanie zawieszona i, w zależności od
wyniku procesu, albo zdjęta, albo utrzymana126.
Świadomość zbliżającego się sejmu, wyznaczonego na początek marca 1547 r.,
oraz wiadomość o podjęciu przez wojewodę Kostkę podróży do Krakowa127 i spodziewanym przybyciu tam bawiącego tymczasem w Wilnie poselstwa pruskiego, skłoniły
Zebrzydowskiego do wzmożenia wysiłków w swojej sprawie. Podjęte zabiegi wkrótce
przyniosły pierwsze efekty. Poza królową, kanclerzem i prymasem aktywnego poparcia
udzielili mu również związany z królową Jan Ocieski, kasztelan zawichojski128, oraz
Piotr Kmita, wojewoda krakowski i marszałek wielki koronny, były zausznik Bony129.
W lutym zwrócił się także do cieszącego się autorytetem wojewody sandomierskiego
Jana Tęczyńskiego, który uważany był za najbliższego powiernika królowej130. W liście
do niego przedstawił obszernie skalę zagrożeń, które dla polskości Prus Królewskich
niosła nadmierna niezależność tamtejszej ludności, czego egzemplifikacją miał być
konflikt o klasztory131.
Za radą swojej kapituły biskup postanowił wysłać Duchnickiemu i Dąbrowskiemu,
z którymi pozostawał w stałej łączności, dawniejsze przywileje królewskie potwierdzające zwierzchność biskupów włocławskich nad klasztorami pomorskimi132. NakaAH I, nr 175.
Ibidem, nr 169.
128
Ibidem, nr 157.
129
Ibidem, nr 166. Kmita, związany z Boną już od lat 20., zawdzięczał jej osiągnięcie w 1529 r.
marszałkowstwa koronnego. Od tego czasu współtworzył tzw. triumvirat, wierny antyhabsburskiej
polityce królowej. Mimo czasowych nieporozumień Kmita związany był z Boną aż do 1544 r., kiedy
na sejmie brzeskim poparł projekt przekazania władzy nad Wielkim Księstwem Litewskim Zygmuntowi Augustowi (H. Kowalska, Kmita Piotr, [w:] PSB, t. XIII, Wrocław 1967–1968, s. 97–98).
130
K. Gutaker, Tęczyński. Dramatyczne dzieje bałtyckiego dyplomaty, Warszawa 1993, s. 25.
131
AH I, nr 176. Jak zaznaczył Zebrzydowski, już wcześniej chciał się zwrócić o poparcie wojewody,
przekonany był jednak krążącymi pogłoskami, że udał się on na Ruś.
132
Sprawa ta wymaga obszerniejszych wyjaśnień. Zarówno w wydaniu W. Wisłockiego, jak i w rękopisie czytamy, że Zebrzydowski posłał kanonikom monitionis litterae. Znaczenie, w którym zwykło
się używać tego zwrotu — ‘wezwanie dłużnika do zapłaty’, a także nieprzynależące do tej całostki,
najczęściej występujące znaczenia słowa monitio, takie jak ‘przypomnienie, upomnienie, przestroga,
zawiadomienie’ wydają się nie pasować do kontekstu całej sprawy i momentu, w którym pismo
zostało wysłane. Odpowiednie może się wydawać znaczenie ‘zawiadomienie o terminie rozprawy
sądowej’. Wiemy bowiem, że rzeczywiście Zebrzydowski pozwał przed swój sąd wojewodę pomorskiego (zob. wyżej, s. 98–99). Mogło mu też zależeć, by o terminie, a więc i samej rozprawie, dowiedział się możliwie szeroki krąg ludzi. Jednakże owe litterae monitionis wysłane zostały pod sam
koniec stycznia, natomiast w liście do kapituły włocławskiej z pierwszej połowy lutego donosi już
biskup o reakcjach, z którymi spotkała się w Krakowie wiadomość o nałożeniu przez biskupa na
Kostkę cenzur kościelnych, w wyniku niestawienia się przez niego na procesie. Mało prawdopodob126
127
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zał przy tym, by zasięgnąwszy uprzednio porady prawnej oraz skonsultowawszy rzecz
z królową i kanclerzem, uzyskali od króla potwierdzenie wcześniejszych mandatów
i postarali się o jak najszersze ich rozpropagowanie133. Jednocześnie poprosił Zebrzydowski Bonę, by w miarę możliwości zatrzymała wojewodę pomorskiego w Krakowie,
aż do momentu jego przybycia na sejm, tak by mieć możliwość osobistej odpowiedzi
na oskarżenia134.
Już w styczniu musiało wydawać się jasne, że konfliktu, w który po przeciwnych
stronach zaangażowani zostali najznaczniejsi przedstawiciele obu fakcji, w tym także
sama królowa, nie da się rozwiązać na odległość. Konieczne wydawało się stawiennictwo przed władcą — najwyższym w tym sporze sędzią. W związku ze zbliżaniem się
terminu zwołanego do Krakowa na marzec sejmu nadarzała się też okazja do przedstawienia kwestii spornych na forum senatu. Z punktu widzenia Zebrzydowskiego
rozwiązanie takie musiało wydawać się korzystne. Konsekwentnie ukazując swój spór
z gdańszczanami jako przejaw konfliktu prusko–polskiego, mógł on występować w roli
obrońcy zagrożonych interesów Królestwa.

3.5. Śmierć kanclerza Sobockiego i jej znaczenie dla sprawy klasztorów
Do stolicy Zebrzydowski wyruszył wcześniej, niż uprzednio planował. Na początku
stycznia zmarł bowiem kanclerz Tomasz Sobocki. Uczuciu żalu po odejściu człowieka,
z którym, jak sądzić można na podstawie zachowanej korespondencji, łączyły biskupa
nieodmiennie przyjazne stosunki135, towarzyszyła świadomość straty niezwykle istotnego sojusznika. Zakres uprawnień, którymi dysponowali obydwaj pieczętarze, dobrze
ne, by Zebrzydowski, narażając się na nowe zarzuty, wyznaczył pozwanemu tak nieodległy termin
rozprawy. Zapewne więc w tym przypadku litterae monitionis rozumieć należy jako litterae munitionis, dosłownie — ‘list umocnienia’, a więc po prostu konfirmację prawa biskupów kujawskich do
zwierzchności nad klasztorami pomorskimi. Z tego, co wiemy, mógł Zebrzydowski zaprezentować
przynajmniej trzy tego typu, wspominane już dokumenty: przywilej Władysława Jagiełły, jego konfirmację z 1544 r. oraz grudniowe potwierdzenie wystawione przez kancelarię Tomasza Sobockiego.
Rozwiązanie takie doskonale wpisywałoby się w kontekst. Aby uniknąć zarzutu bezpodstawnego
naginania tłumaczenia do kontekstu, należy się podeprzeć argumentem, którego dostarcza nam
sama korespondencja. W liście do Sobockiego ze stycznia Zebrzydowski pisze: Exponam Serenissimae Maiestati copiose, quid ille [Samuel Maciejowski — KG] suis mandatiis litteris effecerit in Pomerania, et ultra munimenta Ecclesiae meae multa et fortissima, quae ego ad ostendam rei indignitatem cum
omnium admiratione exhibebo (ibidem, nr 163). Realizacja zamiaru wysłania owych munimenta —
dokumentów czy gwarancji, znajdowałaby odbicie właśnie w liście do przebywających w Krakowie
posłów. Można domniemywać, że sformułowanie litterae monitionis jest efektem pomyłki przepisującego listy kopisty.
133
Ibidem, nr 169.
134
Ibidem, nr 168.
135
Żalowi po śmierci Sobockiego, wykraczającemu poza zazwyczajowe ubolewania, dał Zebrzydowski wyraz w liście do królowej, którą zresztą strata ta również nie pomału dotknęła (ibidem, nr 172),
a także do Mikołaja Dzierzgowskiego (ibidem, nr 178).
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ilustrowała choćby sytuacja z grudnia poprzedniego roku, w której dwie kancelarie,
w tym samym mniej więcej czasie, wystawiły w imieniu tego samego władcy sprzeczne
ze sobą w istocie mandaty dla biskupa włocławskiego i wojewody pomorskiego. Zebrzydowski, gratulując Janowi Ocieskiemu otrzymania wysokiej godności burgrabiego
krakowskiego, podkreślał, jak bardzo poruszyła go wiadomość o odejściu kanclerza,
który znacząco mu się przysłużył w sprawie pruskiej136. Niespodziewana śmierć Sobockiego w poważnym stopniu utrudniała starania o uzyskanie dokumentu ostatecznie
przesądzającego sprawę zwierzchności administracyjnej biskupa włocławskiego nad
klasztorami pomorskimi. Komplikację tę dostrzegała także Bona, która nakazała Zebrzydowskiemu stawić się w Krakowie jeszcze przed sejmem137.
Obawiając się zapewne utraty wpływu na którąkolwiek z kancelarii, podjął Zebrzydowski starania w celu pozyskania przychylności potencjalnych kandydatów na wakujący urząd. W pierwszej kolejności zaoferował swoje poparcie referendarzowi koronnemu Walentemu Dembińskiemu, bliskiemu stronnictwu królowej138. Nie tylko jednak
Dembińskiemu dał biskup odczuć swoją w tej kwestii przychylność. Wątpiąc być może
w szanse referendarza, czy może po prostu chcąc jak najwięcej ugrać, wystosował podobny list także do Ocieskiego, dając do zrozumienia, że uważa jego kandydaturę za
najlepszą z możliwych dla państwa i nie będzie szczędził starań o wyjednanie należnej
mu godności139. Trzecim z kandydatów, któremu biskup zaofiarował swoją pomoc, był
wojewoda sieradzki Stanisław Łaski. W stosownym liście zapewniał go, że dzięki łasce,
o której zapewniać mieli go władcy, wyjedna dla niego którąś z pieczęci. Zaraz potem
podkreślił, jak wielką szkodą dla jego spraw okazała się śmierć Tomasza Sobockiego,
czym dość jasno dał do zrozumienia, czego oczekuje w zamian za udzielone poparcie.
Chociaż postąpienie wojewody na urząd zwierzchnika którejś z kancelarii byłoby dla
Zebrzydowskiego niewątpliwie korzystne, z uwagi na przyjazne stosunki między obydwoma dostojnikami, nie znajduje uzasadnienia sformułowana przez A. Tomczaka
teza, jakoby Zebrzydowski w sposób szczególny forsował kandydaturę Łaskiego140.

136
Ibidem, nr 177. Godność burgrabiego krakowskiego przed Ocieskim piastował właśnie Tomasz
Sobocki (Urzędnicy, t. IV, z. 2, s. 175).
137
Ibidem, nr 179.
138
Ibidem, nr 174.
139
Ibidem, nr 177. W liście Zebrzydowski nie wspomniał wprost, którą godność ma na myśli, informacja ta jednak wynika jasno z kontekstu i nie nastręcza wątpliwości: Ego enim, qui illam [Magnificentiam Vestram — przyp. KG] ita egregiis atque raris dotibus insignatam video, ut omni in hoc
Regno nostro dignitate omnibusque ornamentis atque fortunis digna habeatur, minoris nunc dignitatis
gratulationem intermisi, eamque ad maiora atque ampliora reservavi: quae, si Dominus Deus volet, sique
Principes nostri Serenissimi eam, quam debent et solent, virtutis atque meritorum in Rempublicam rationem habebunt, nihil Magnificentiam Venerabilissimam morabuntur, qua in re ego illi etiam operam atque
officia mea polliceor.
140
A. Tomczak twierdzi, że chociaż Zebrzydowski wystosował do Dembińskiego list z zaleceniem,
by nie zaniechał starań w swojej sprawie, w pierwszym rzędzie jednak pragnął kanclerstwa właśnie
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W stronnictwie królowej Bony (1546 — 1 IV 1548 r.)

W ostatnich dniach przed wyjazdem biskupa włocławskiego do Krakowa doszło
do próby załagodzenia przez Maciejowskiego stosunków między obydwoma dostojnikami, zaognionych dodatkowo w ostatnim czasie za sprawą wydanego przez biskupa
krakowskiego zakazu budowy kuchni polowej na potrzeby przybywającego na sejm
orszaku Zebrzydowskiego141. Jak wnioskować można z jego odpowiedzi, Maciejowski
raz jeszcze wyłożył racje, którymi kierował się w sprawie pruskiej. Argumentował,
że także w jego diecezji klasztory znajdują się pod opieką i patronatem wojewodów
i kasztelanów, co nie tylko nie jest dla nich szkodliwe, ale nawet korzystne. Podobnie dziać się powinno według niego także na Pomorzu. Biskup włocławski sprzeciwił
się jednak stosowaniu takiej analogii w przypadku, w którym klasztory w pomorskiej
części jego diecezji zagrożone były herezją, przenikającą w ich mury właśnie za sprawą
tych, którzy powinni być ich opiekunami. Sam cieszyłby się, gdyby klasztorom zapewniali ochronę chrześcijańscy władcy, jednak, czego dowodzą świadectwa mieszkańców okolic, nie mógł na to liczyć. W ostatnich słowach listu poprosił, by Maciejowski
przyczynił się do przywrócenia mu jurysdykcji, wydając odpowiednie pisma142. Nie
wydaje się jednak, by Zebrzydowski był skłonny do pojednania z człowiekiem, któremu wyraźnie nie ufał143. Jego pismo było krótkie, utrzymane w suchym tonie. Daje się
dla Łaskiego (A. Tomczak, Walenty Dembiński, s. 32). Trudno doszukać się poparcia dla tej tezy
w listach biskupa, na które powołuje się autor. Tomczak nie zauważa, że poza Dembińskim i Łaskim
hierarcha zwrócił się w tej sprawie także do Ocieskiego, wszystkim trzem obiecując swoje poparcie.
W przypadku Łaskiego wziąć pod uwagę należy dodatkowe okoliczności. W tym samym piśmie,
w którym Zebrzydowski porusza sprawę obsady urzędu, zwraca się także z prośbą o zwrot klucza
niesułkowskiego (zob. wyżej, s. 71, przyp. 3). Deklaracja pomocy w tej kwestii mogła spełniać funkcję zachęty. Pamiętać także należy, że Łaski nie należał do ludzi związanych blisko ze stronnictwem
królowej, stanowiącym w tym czasie najpewniejsze dla biskupa kujawskiego oparcie.
141
Budowie kuchni w miejscu, w którym zaplanowano lokalizację wodotrysku (fontana), czyli
w przestrzeni między kamienicą przy ul. Kanoniczej 12 a kościołem św. Marii Magdaleny, sprzeciwiła się naprawdę kapituła krakowska na posiedzeniu z 15 lutego (Wypisy źródłowe do dziejów
Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1545–1550, wyb. i opr. B. Przybyszewski,
Kraków 2008, nr 2053). Na zakaz ten zareagował Zebrzydowski gwałtownie, traktując go jako
osobistą obrazę godności. O pomoc zwrócił się do Bony, apelując nawet o interwencję samego
króla (AH I, nr 181). Jednocześnie jednak poprosił Franciszka Lismanina, prowincjała generalnego
franciszkanów, a swego przyjaciela, o zgodę na budowę nowej kuchni na terenie klasztoru panien
franciszkanek (ibidem, nr 182).
142
Ibidem, nr 183. Być może przejawem dążeń biskupa krakowskiego do załagodzenia wzajemnych
stosunków była decyzja kapituły podjęta 11 lutego, dotycząca zwrotu Zebrzydowskiemu plonów
z Łosośkowic. Do korzystnej dla Radwanity decyzji kapituły przyczyniło się zapewne wstawiennictwo kanoników Piotra Myszkowskiego i Stanisława Porębskiego, do których w tej sprawie się zwrócił (ibidem, nr 170, 171). Mało prawdopodobne wydaje się jednak, by wyrok zapadł bez konsultacji
z Maciejowskim, który przyczynił się do nałożenia aresztu na część dóbr z Łosośkowic (zob. wyżej,
s. 84, przyp. 62).
143
Jeden z listów do Bony z grudnia 1546 r. Zebrzydowski zaczął słowami: Quum scirem, cubicularios
quas litteras a senatoribus accipiunt, eas in cancellaria reddere solere, ac metuerem, ne haec, quae sum
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w nim wyczuć wyraźne zniecierpliwienie biskupa włocławskiego144. O rodzaju uczuć,
które żywił do podkanclerzego, najlepiej świadczy fragment wcześniejszego (z końca
stycznia) listu do królowej: Nunc mitto ipsi quoque exemplum litterarum ad Dominum
Episcopum Cracoviensem, a minus quidem ingenioso homine scriptarum, tamen ut iis ne
cum suo Hosio quidem sit, ut est opus, responsurus145. Tak dosadna opinia o podkanclerzym była zapewne w głównej mierze wyrazem irytacji. Warto zauważyć, że zawiera się
w niej również pewne, mimochodem wyrażone, uznanie dla sekretarza.
Do Krakowa Zebrzydowski wyruszył po 19 lutego, mając prawdopodobnie nadzieję, że w czasie sejmu uda mu się ostatecznie i po swojej myśli rozwiązać sprawę.

scripturus, casu aliquo ad quas nollem manus devenirent, exspectare parumper volui, dum se quis commodior obtulisset... (ibidem, nr 101). Trudno o bardziej wymowne świadectwo nieufności w stosunku
do kierującego kancelarią mniejszą Maciejowskiego. Bo że jego właśnie kancelarię miał na myśli
dostojnik, zdaje się nie ulegać wątpliwości. Sam list nie zawiera informacji, które musiałby on
szczególnie ukrywać. Są to wyłącznie rady w sprawie instrukcji, które otrzymać mieli legaci królewscy na sejmiki partykularne. Możliwe jednak, że do pisma dołączono jakąś schedulam inclusam, co
Zebrzydowski dość często czynił, która nie powinna dostać się w ręce podkanclerzego.
144
Na wstępie Zebrzydowski oświadczył, że odpowiedź na większość argumentów przytoczonych
przez Maciejowskiego znajduje się w jego poprzednim liście, którego, jak zauważa z ironią, najwyraźniej, z powodu natłoku obowiązków, podkanclerzy nie mógł sam przeczytać. Ten natomiast,
któremu powierzył to zadanie, nie zechciał chyba dostrzec wszystkiego, co zostało w nim napisane
(ibidem, nr 183).
145
Ibidem, nr 165.
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III.
MIĘDZY STRONNICTWAMI
(IV 1547 — 1 IV 1548 R.)

1. SEJM KRAKOWSKI 1547 R.
W listopadzie 1546 r. Zebrzydowski otrzymał rozesłane przez władcę do senatorów
deliberatoria1. Z uwagi na podeszły wiek króla i związane z nim niedomagania biskup opowiedział się za zwołaniem sejmu do Krakowa. Za optymalny termin uznał
6 marca, czyli drugą niedzielę wielkiego postu2. Na początku stycznia otrzymał pismo
królewskie zwołujące sejm, zgodnie ze swoją radą, do stolicy na ten właśnie dzień3.
W odpowiedzi Zebrzydowski zobowiązał się na sejmiku dopilnować wyboru posłów
poważnych i roztropnych. Przy okazji zaznaczył też, że nie pozwoli, by jego osobiste
problemy wywarły negatywny wpływ na wypełnienie przez niego obowiązków4. Na
myśli miał oczywiście wchodzący w tym czasie w fazę kulminacyjną konflikt z gdańszczanami i senatem pruskim.

1.1. Działalność Zebrzydowskiego na sejmiku w Radziejowie5
Sejmik szlachty województw inowrocławskiego oraz brzesko–kujawskiego w Radziejowie, w którym Zebrzydowski jako senator zobowiązany był uczestniczyć, odprawiono
Deliberatoriów poprzedzających zwołanie sejmu krakowskiego brak w Metryce Koronnej.
AH I, nr 90, por. też list Zebrzydowskiego do Bony pisany prawdopodobnie w tym samym dniu
(ibidem, nr 91).
3
Volumina Constitutionum, t. I, vol. 2, s. 294.
4
AH I, nr 149, por. bardzo podobny w treści list Zebrzydowskiego do królowej (ibidem, nr 150).
5
O udziale Zebrzydowskiego w lokalnym życiu politycznym zob. niżej, s. 249–253.
1
2
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w drugiej połowie stycznia. Zgodnie z relacją dostojnika obrady zakończyły się pełnym
sukcesem. Szlachta przybyła licznie jak nigdy dotąd, tak że frekwencja dorównywała
zwyczajowej frekwencji na sejmiku generalnym w Kole, a nawet na najaktywniejszym
sejmiku średzkim. Pomimo znacznej liczby uczestników obrady przebiegły w spokojnej
atmosferze. Wybrano czterech posłów, ludzi roztropnych, którzy, jak ufał hierarcha,
dla dobra państwa łatwo przychylą się do woli królewskiej. Byli nimi Jerzy Zakrzewski — sędzia inowrocławski6, Grzegorz Kretkowski — wojewodzic brzeski7, Andrzej
Kaczkowski oraz Jerzy Tulibowski. Dwóch z nich — Tulibowski i Kretkowski — związanych było z ordynariuszem włocławskim8. Posłowie otrzymali plenam potestatem9.
Tak spokojnie i po myśli królewskiej odbyty zjazd mógł być dla Zebrzydowskiego powodem do dumy, ponieważ, jako najznaczniejszy z uczestniczących w nim senatorów,
ponosił szczególną odpowiedzialność za przebieg obrad. Zebrzydowski mógł być z siebie tym bardziej zadowolony, że odprawiony w tym samym mniej więcej czasie sejmik
w Środzie nie miał tak pomyślnego przebiegu, o czym hierarcha nie omieszkał donieść
królowej.
Biskup wybierał się także na sejmik generalny Wielkopolski, który zimą 1547 r.
miał się odbyć tradycyjnie w Kole10. Brak jednak w korespondencji wzmianek na temat jego tam pobytu.

1.2. Przebieg obrad
Obradujący od 6 marca sejm skupił się na kwestii, która wydawała się w tym momencie
najważniejsza. Niepokojące wiadomości o złym stanie zdrowia leciwego króla Zygmunta rozchodziły się po kraju od kilku już miesięcy11. Sytuacja pogorszyła się gwałtownie,
gdy na wiosnę 1547 r. władca zachorował tak poważnie, że pojawiły się nawet pogłoski
o jego śmierci. Do początku marca stan jego uległ znacznej poprawie. Mimo to coraz
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. VI: Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, z. 2: Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI–XVIII wieku, opr. K. Mikulski, W. Stanek, Kórnik 1990, s. 105. Zebrzydowski podał, wymieniając wyłącznie nazwisko, że Zakrzewski
był sędzią ziemi brzeskiej. Funkcję tę jednak od 22 czerwca 1546 r. pełnił Jan Ruszkowski (ibidem,
s. 240).
7
Wydawca słusznie prostuję tę informację, podając, że Grzegorz był synem wojewody brzeskiego
Mikołaja Kretkowskiego (AH I, s. 87, przyp. 4, por. Urzędnicy, t. VI, z. 2, s. 62; H. Kowalska, Kretkowski Grzegorz, [w:] PSB, t. XV, Wrocław 1970, s. 281; D. Quirini–Popławska, Kretkowski Mikołaj,
[w:] PSB, t. XV, s. 284).
8
O związkach obydwu szlachciców z Zebrzydowskim zob. niżej, s. 247–248, 254 (przyp. 172).
9
Relacja z sejmiku radziejowskiego znajduje się w listach do króla i królowej (ibidem, nr 164,
165).
10
O zamiarze przybycia na sejmik dowiadujemy się z listu Zebrzydowskiego do Mikołaja Dzierzgowskiego, pisanego jeszcze przed wyruszeniem na zjazd radziejowski. Hierarcha wyraził w nim
nadzieję, że w Kole będzie mógł się pojawić (ibidem, nr 161).
11
Troskę o zdrowie władcy wyrażał także Zebrzydowski w listopadzie 1546 r. (ibidem, nr 90).
6
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częściej pojawiały się postulaty wezwania przebywającego na Litwie następcy tronu
i przekazania mu rządów w państwie. Już w pierwszych dniach sejmu żądanie takie
postawiła solidarnie cała izba poselska. Posłowie prośbę swą motywowali narastającym
nawałem spraw sądowych, których władca, z uwagi na słabe zdrowie, nie był w stanie
odpowiednio szybko rozstrzygać12. Podobnej jednomyślności nie prezentowali jednak
senatorowie13. Linia podziału między zwolennikami a przeciwnikami tego projektu pokrywała się mniej więcej z linią rozdzielającą stronnictwo związane z królową Boną
oraz drugie, skupiające jej antagonistów. Dostojnicy niechętni polityce prowadzonej
przez królową zaczęli gromadzić się wokół Zygmunta Augusta, który od czasu wyjazdu
na Litwę uniezależnił się od przemożnego wpływu matki, czego uwieńczeniem było
objęcie przez niego, wbrew woli Bony, rządów nad Wielkim Księstwem Litewskim14.
Głównymi rzecznikami objęcia władzy w Koronie przez młodego króla byli Samuel Maciejowski i Jan Tarnowski15. Na przeszkodzie ich działaniom stała wrogość królowej,
która obawiała się utraty swej dotychczasowej pozycji i wpływu na rządy w przypadku
skupienia wszystkich należnych władcy prerogatyw w rękach zbyt niezależnego i zrażonego do niej syna. Nie tylko jednak działania Bony oraz jej sprzymierzeńców utrudniały
realizację projektu. W marcu 1547 r., jak się wydaje, nie zależało na tym szczególnie
także samemu Zygmuntowi Augustowi, który, mimo próśb ojca, nie przybył do Krakowa na obrady. Pomimo tych przeszkód, za zgodą senatu, podjęta została decyzja o powierzeniu synowi przez Zygmunta I wymiaru sprawiedliwości w Koronie16.
W czasie sejmu obsadzono także wakujący po śmierci Tomasza Sobockiego urząd
kanclerski. Pieczęć większą otrzymał dotychczasowy podkanclerzy Samuel Maciejowski, zwolnioną zaś tym samym pieczęć mniejszą przekazano Mikołajowi Grabi. Ta
ostatnia nominacja była po myśli królowej. Grabia zaliczał się bowiem w tym czasie do
jej najbliższych zauszników17. Pozostałe sprawy odłożone zostały do przyszłego sejmu,
co stało się powodem królewskiego ubolewania18.

O postulatach szlachty dotyczących przekazania całości władzy w państwie młodemu królowi
doniósł księciu Albrechtowi Krzysztof Konarski w liście z 23 marca: Aber diess habe ich dansth gleuchwoll gemergketh, dass die landbotten alle mith allem vleyse einstimigk begeren umb den jungen konigk,
dass ym die alte ko[nigliche] m[ajesta]t totum regnum ubergebe. Wo dan solchs auch fasth dass meystche
teyl von den hern retthen begeren und, wy michs duncketh, sie werden dies von ko[niglichen] m[ajesta]t
erhalten, dan sie sthen festh uff yrem propositio (Elementa, XXXVII, nr 991).
13
A. Dembińska, op. cit., s. 275–276.
14
Zob. wyżej, s. 65.
15
Hetman bardzo zbliżył się do młodego króla w maju 1545 r. Przyjmował go wtedy wspaniale
w swoich sandomierskich dobrach, udzielając władcy rad w istotnych kwestiach (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 105; W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski, s. 125).
16
A. Dembińska, op. cit., s. 273–278.
17
H. Zins, Grabia Mikołaj, [w:] PSB, t. VIII, s. 461.
18
„Rozjechali się tak, jakby wszelka troska o Rzeczpospolitą obca im była...” — pisał król do senatorów pod koniec maja 1547 r. (za: A. Dembińska, op. cit., s. 278).
12
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1.3. Sejm wiosenny jako moment przełomowy dla usytuowania
Zebrzydowskiego na scenie politycznej Królestwa
Jak przedstawiał się udział Andrzeja Zebrzydowskiego w sejmie krakowskim? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, gdyż w korespondencji biskupa sejm wiosenny 1547 r. jest niemal „martwym” okresem. Datowane z Krakowa listy wysyłane
były głównie do kanoników włocławskich, a także po jednym do księcia Albrechta
Hohenzollerna, Aleksandra Korczboka i Janusza Latalskiego. Informacje na temat
przebiegu obrad w nich zawarte są przypadkowe i bardzo skromne. Także w innych,
stosunkowo nielicznych źródłach dotyczących zjazdu nie znajdujemy wzmianek na
temat działalności biskupa włocławskiego. Wszelkie próby częściowego choćby jej
odtworzenia z konieczności opierają się głównie na domysłach popartych wnioskami
wyciąganymi na podstawie wydarzeń następnych miesięcy. Mimo wszystko należy
podjąć ten wysiłek, ponieważ właśnie pierwszy sejm w 1547 r. wydaje się jednym
z momentów przełomowych dla usytuowania Zebrzydowskiego na scenie politycznej
Królestwa.
Badając korespondencję Zebrzydowskiego z okresu od końca maja 1546 r., czyli
mniej więcej od momentu objęcia stolicy kujawskiej, do początku marca 1547 r.,
nie można żywić wątpliwości, że przez cały ten czas biskup jednoznacznie przynależał do stronnictwa królowej. Z przedstawicielami fakcji przeciwnej utrzymywał
ograniczone kontakty19. Wśród nich, do początku listopada 1546 r., czyli do rozpoczęcia konfliktu pruskiego, znajdujemy przede wszystkim podkanclerzego Samuela
Maciejowskiego i sekretarza wielkiego Stanisława Hozjusza. Listy pisane do nich
w tym czasie utrzymane są w tonie przyjaznym, nie świadczą jednak o bliższych
związkach. Wszedłszy w spór z gdańszczanami i Radą Pruską, próbował początkowo
Zebrzydowski szukać wsparcia także u wymienionych duchownych. Kiedy jednak
w grudniu stało się jasne, że obydwaj oni opowiedzieli się po stronie jego adwersarzy, doszło do silnej antagonizacji. Skłoniło to Zebrzydowskiego do aktywniejszego poszukiwania oparcia u królowej oraz dostojników ściśle z nią związanych.
W okresie od grudnia do drugiej połowy lutego o pomoc w rozwiązaniu konfliktu
zwracał się on kilkakrotnie do kanclerza Tomasza Sobockiego (6 listów), prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego (4 listy), kasztelana zawichojskiego Jana Ocieskiego
(2 listy). Po jednym liście w sprawie pruskiej wysłał także do biskupa poznańskiego
Benedykta Izdebińskiego, referendarza Walentego Dembińskiego, wojewody płockiego Feliksa Szreńskiego, a także do wojewody sandomierskiego Jana Tęczyńskiego. Jak wynika z późniejszej korespondencji, pozostawał w tym czasie w kontakcie
również z wojewodą poznańskim Januszem Latalskim, także w tym czasie związaTrudno o jednoznaczną ocenę w tej kwestii, ponieważ do momentu rozpoczęcia się konfliktu
pruskiego (w korespondencji wyznaczonego odpowiedzią na pierwsze pismo Dantyszka i Giesego)
dysponujemy ograniczoną liczbą 77 listów.

19

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 107

2012-05-11 10:05:43

108

Między stronnictwami (IV 1547 — 1 IV 1548 r.)

nym z królową20. Od praktyki poszukiwania wsparcia wyłącznie w otoczeniu Bony
czynił nieliczne wyjątki. Poza suplikami do Zygmunta I, którego Zebrzydowski konsekwentnie traktował z najwyższym szacunkiem jako neutralnego sędziego, wśród
pism jakkolwiek łączących się z konfliktem znajdujemy wyłącznie omawiany wyżej
list do Zygmunta Augusta21.
Przynależności biskupa włocławskiego do stronnictwa królowej dowodzą ostatecznie charakter i częstotliwość korespondencji z samą Boną. Łącznie, od końca maja
do początku sejmu krakowskiego, powstały 22 listy do niej adresowane, co stawia
władczynię na pierwszym miejscu wśród adresatów pism biskupa w tym okresie. Wymiana listów stała się szczególnie intensywna między około połową listopada a drugą
połową lutego (16 listów). W tym czasie zwracał się biskup nieustannie do protektorki o pomoc w trwającym konflikcie, starając się przy tym maksymalnie wykorzystać
antagonizmy dzielące królową z podkanclerzym. Jego całkowite zaufanie w poparcie
Bony nie zostało zawiedzione. Jak wnioskować możemy z korespondencji, nie tylko
odpowiadała ona przychylnie na apele protegowanego, ale też wykazywała stałą troskę i własną inicjatywę w dotyczących go kwestiach22.
Warto zauważyć, że Zebrzydowski nie traktował królowej wyłącznie jako wpływowej żony u boku władcy, ale jako samodzielną kreatorkę życia politycznego. Świadczy
o tym fakt, że w przypadku każdego z listów wysyłanych przez biskupa do Zygmunta I
w sprawach natury politycznej (odpowiedź na królewskie zapytania, protekcja kandydatów na wakujące godności, potwierdzenie otrzymania wyznaczonej daty sejmu,
relacje z sejmików), równolegle sporządzane było analogiczne pismo do królowej, zawierające wszystkie szczegóły.
Nie ulega zatem wątpliwości, że do Krakowa pojechał człowiek oddany królowej
i pewny jej wsparcia, a zarazem mocno skonfliktowany z czołowym przedstawicielem
przeciwnej fakcji. W tej sytuacji budzą zdziwienie odwzajemniane dowody przychylno20
W liście do Latalskiego, wysłanym pod koniec marca z Krakowa, dziękował za informacje dotyczące senatorów pruskich, które ten mu przekazał (AH I, nr 191). Latalski w lutym 1546 r. otrzymał,
za poparciem Bony, starostwo człuchowskie, co stało się przyczyną protestów, jako że wojewoda nie
był pruskim indygeną (I. Kaniewska, Latalski Janusz (Jan), [w:] PSB, t. XVI, Wrocław 1971, s. 564).
21
Zob. wyżej, s. 98.
22
Wrażenia harmonii w stosunkach między Zebrzydowskim a Boną oraz innymi przedstawicielami
jej stronnictwa nie mogą zatrzeć pewne dysonanse, których ślady znaleźć można w korespondencji.
Mowa o fragmencie listu z listopada, w którym broni się biskup przed zarzutem niewykazania się dostateczną gorliwością w sprawie, na której zależało królowej (Extrema pagella epistolae Serenissimae
Maiestatis Vestrae pupugit me aenigmate, cui dissolvendo […] requiro. Neque enim, quantum memini,
aut unquam feci aut cogitavi, ut verbis magis Serenissimae Maiestati Vestrae inservirem. Scio, illi me
ipsum olim dedisse me atque dicavisse. Hactenus si res verbis acta est, quum tempus non aliud postularet,
sicuti debuit, acta est; nunc si verbis minus, re magis opus erit, dabo operam, ne rebus ipsis inops esse
videar in serviendo Vestrae Maiestati; sed aenigma me tamen pungit — AH I, nr 91), oraz o wzmiance
w piśmie do Sobockiego z końca stycznia, z której dowiadujemy się, że złośliwi kazali kanclerzowi
powątpiewać o miłości biskupa wobec niego, czemu zresztą dostojnik nie uległ (ibidem, nr 167).
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ści dla dotychczasowych przeciwników, które znajdujemy w listach biskupa pisanych
po zakończeniu sejmu wiosennego. Już 15 kwietnia wydany został przez kancelarię
Maciejowskiego dokument zezwalający na przeniesienie corocznego targu w należącym do dóbr stołu biskupa włocławskiego Raciążu z 18 października na 23 kwietnia,
o co ordynariusz włocławski zabiegał23. Opuszczając w tym samym miesiącu stolicę,
Zebrzydowski ubolewał w liście do kanclerza Maciejowskiego, że nie miał możliwości
pożegnać się z nim osobiście. Prosił też biskupa krakowskiego o założenie za niego
sumy, którą zobowiązany był wysłać na obradujący w Trydencie sobór24. Już samo formułowanie tego typu prośby do człowieka, z którym do tej pory pozostawało się w jawnie wrogich stosunkach, dowodzi radykalnej przemiany wzajemnego nastawienia. Od
tego czasu korespondencja z Maciejowskim stała się dość częsta i utrzymywana była
w przyjaznym tonie.
Zauważyć można też zmianę nastawienia biskupa włocławskiego do Stanisława
Hozjusza. Zwrot ten sam sekretarz przyjął raczej nieufnie, choć nie bez pewnej nadziei. W kwietniowym liście do Tiedemanna Giese z wyczuwalną ironią donosił, że
tak jak wcześniej ordynariusz włocławski obrzucał nieobecnego obelgami, tak teraz
poświęcił sekretarzowi wielkiemu, w jego obecności, mowę pochwalną. Przy tej samej okazji wyrażać miał się także z najwyższym uznaniem o biskupie chełmińskim, na
którego niegdyś rzucił podejrzenie o nieprawowierność25. Następnie zaś w niezwykle
uprzejmej formie przepraszał, że odjeżdżając z Krakowa, nie pożegnał się z Hozjuszem osobiście, i prosił, by był on o nim innego zdania niż dotychczas. Spero fore eum
deinceps minus ferocem — podsumował tę nagłą zmianę Hozjusz26. Nie tylko zresztą
Zebrzydowski dbał o zachowanie choćby pozorów przyjaznych stosunków. Również
sekretarz listownie usprawiedliwiał się, że nie pożegnał się z opuszczającym stolicę
dostojnikiem27.
W listach pisanych tuż po sejmie znajduje się też świadectwo pierwszych kontaktów Zebrzydowskiego z drugim z czołowych przedstawicieli stronnictwa tworzącego
się wokół młodego króla — hetmanem i kasztelanem krakowskim Janem Tarnowskim28. W piśmie do niego z 30 kwietnia biskup dziękował za troskę o swoje zdrowie
Matricularum, P. IV, vol. 1, nr 7863.
AH I, nr 194.
25
Zob. wyżej, s. 86, przyp. 71.
26
AH IV/I, nr 247.
27
Co wynika z pisanego w maju listu Zebrzydowskiego do Hozjusza (AH I, nr 210). Nie oznaczało to jednak generalnej zmiany nastawienia sekretarza do biskupa włocławskiego. Nie świadczy
o szczególnie przyjaznym stosunku zdanie zamieszczone w liście do Jana Dantyszka z 17 czerwca:
Dominus Vladislaviensis Episcopus binas iam ad me dedit perhumaniter scriptas, quibus me respondere
fuit necesse (AH IV/I, nr 251).
28
Ze słów Zebrzydowskiego wnioskować możemy, że wcześniej obydwaj dostojnicy nie zetknęli się
ze sobą, a w każdym razie nie nawiązali znajomości: Nescio, sed illam [Magnificentiam Vestram —
KG] tamen colo et observo, pisze biskup (AH I, nr 200).
23
24
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i przysłanie mu w chorobie lekarza29. O adresacie wyrażał się z najwyższą rewerencją,
podkreślając, jak wielkie znaczenie dla całej ojczyzny ma zarówno jego rada, jak
i prawica. Zaprosił go też do swoich posiadłości30. Opuszczając Pirków, w którym
przebywał od opuszczenia Krakowa, mniej więcej w drugiej połowie kwietnia, do
końca maja, wyraził ubolewanie, że nie miał okazji osobiście pożegnać hetmana. Jednakże, na dowód swego szacunku i dobrej ku niemu woli, przesłał Tarnowskiemu
dzban piwa gdańskiego, które, jak się dowiedział, miało być lubianym przez niego
napojem31.
Jak należy rozumieć ten nagły zwrot? Jak się wydaje, zwolennicy objęcia rządów
w Koronie przez Zygmunta Augusta nie poprzestali na popieraniu żądań stawianych
przez izbę poselską. Prowadzili też zapewne działania, których celem było pozyskanie
jak najszerszego poparcia dla tego projektu. Zdobycie przychylności Zebrzydowskiego
mogło wydawać się cenne z kilku powodów. Dostojnik, z racji piastowanego urzędu, zajmował czwarte pod względem hierarchii krzesło w senacie. Jako możnowładca
dysponował dość szerokimi kontaktami, z których znakomita część łączyła go z przedstawicielami otoczenia królowej. Poparcie przez biskupa włocławskiego starań o przekazanie władzy osłabiłoby niewątpliwie siłę stronnictwa Bony. Nie bez znaczenia
zapewne były również jego związki z Wielkopolską, jak dotąd słabo reprezentowaną
u boku następcy tronu. Poza wszystkim jednak Andrzej Zebrzydowski, mimo typowej
dla siebie porywczości, chrakteryzował się również niewątpliwie trzeźwością sądów
i umiejętnością właściwej oceny sytuacji politycznej, którymi wielokrotnie miał okazję się wykazać, także w późniejszym okresie. Doskonale musiał sobie zdawać sprawę,
że wobec pogarszającego się stanu Zygmunta I, coraz bliższy staje się moment, kiedy
i tak ostatecznie rządy będą musiały przejść w ręce jego koronowanego już syna. Opowiedzenie się po stronie młodego monarchy jeszcze przed nastaniem tego momentu
dawało szansę na przyszłe profity, będące podzięką za lojalność. Z pewnością także
hierarcha dostrzegał liczne zagrożenia dla państwa wynikające z całkowitego niemal
odsunięcia syna od spraw wewnętrznych i zewnętrznych, wobec choroby i podeszłego
wieku ojca.
Być może jeszcze jeden czynnik zaważył na podjęciu przez Zebrzydowskiego decyzji
o zbliżeniu się do Samuela Maciejowskiego i reprezentowanego przez niego stronnictwa. Wydaje się, że cieszący się dużym zaufaniem władcy kanclerz jako kartę przetargową w negocjacjach z ordynariuszem włocławskim przedstawił swoją przychylność

Przybywszy po zakończeniu sejmu do Pirkowa, zapadł Zebrzydowski na ciężką chorobę. Stan jego
przez przez cztery dni był tak poważny, że spodziewał się nawet śmierci. Opisując w liście do królowej
swoje cierpienia w najgorszych momentach, wyliczył następujące objawy: corpus incredibili cruciatu, animus rara quadam et insolita inquietudine, impacientia, anxietate concutiebatur... (ibidem, nr 196; o swoich
dolegliwościach wspominał także w listach do króla — nr 195, i Jana Tęczyńskiego — nr 199).
30
Ibidem, nr 200.
31
Ibidem, nr 215.
29
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w konflikcie o jurysdykcję nad klasztorami pruskimi. Wnioskując z datowanego na
koniec marca listu biskupa do nieobecnego w Krakowie wojewody poznańskiego
Janusza Latalskiego, sprawa konfliktu postawiona została na forum senatu już po
rozwiązaniu sejmu w ostatnim dniu marca. Nie zaniedbał jednak biskup wysiłków,
by wcześniej stworzyć korzystny grunt dla przedstawienia sprawy przed Radą. W tym
celu odbył rozmowy z królem, królową, a także licznymi posłami32. W pisanym pod
koniec marca liście do Latalskiego nie można dostrzec nic, co wskazywałoby na nieznaczne choćby ocieplenie stosunków z Maciejowskim. Wspomniał w nim za to biskup, że dołoży wszelkich starań, by dla wszystkich stało się jasne, czyją radą kierowali
się senatorowie pruscy33.
W pozyskiwanie sprzymierzeńców zaangażował biskup znaczne środki materialne,
o czym dowiadujemy się z listu adresowanego do Jana Werdena z lipca 1547 r.34 O skali wydatków świadczyć mogą naglące prośby o pożyczkę, które w czasie sejmu biskup
wystosował do kapituły włocławskiej35.
Po zakończeniu sejmu, do drugiej połowy kwietnia na zamku krakowskim pozostała jeszcze część senatorów36. Wtedy zapewne miał Zebrzydowski okazję przedstawić swoje racje przed władcą i wyznaczonymi przez niego sędziami37. Wyrok całkowicie usatysfakcjonował biskupa. Do swoich argumentów udało mu się przekonać
zarówno władcę, jak i senatorów, a nawet samego Hozjusza, który o zmianie sądu
w tej sprawie poinformował Zebrzydowskiego listownie (choć w szczerość tej deklaracji można wątpić). Szczegóły sprawy nie są znane, wiadomo jednak, że zebrani
potwierdzili prawomocność jurysdykcji biskupów włocławskich nad klasztorami po-

Ibidem, nr 191.
Porro dabo omnem operam, ut quum ad rem ventum erit (nondum enim quicquam eiusmodi in Senatu
actum est), intelligatur, quo consilio id agant [Conciliarii Prussiae — przyp. KG], quod sane ubi detectum
fuerit, vanum et irritum fore existimo (ibidem, nr 191).
34
Usprawiedliwiając zwłokę w spłacie zaciągniętego u Werdena długu, powoływał się biskup na
nadzwyczajne wydatki, które ponieść musiał w czasie ostatniego sejmu, w związku ze sprawą pomorską: Cracoviae Comitia quum haberemus egoque propter ea, quae mihi cum Prussiae Consiliariis
nonnullis erat controversia, cogerer solito maiores sumptus facere... (ibidem, nr 246).
35
Warto zauważyć, że Zebrzydowski generalnie przez cały czas deklarował niedostatek funduszy,
określając się nawet w liście do arcybiskupa Dzierzgowskiego w sierpniu 1550 r. ubogim biskupem
(ibidem, nr 519), mimo że w jego pieczy znajdowała się jedna z najzasobniejszych diecezji prowincji gnieźnieńskiej. Tym razem podkreślił jednak, że nie pamięta, by kiedykolwiek zmuszony
był do ponoszenia podobnych wydatków. Wspomniał nawet, że grozi mu konieczność zastawienia
sreber, czego pragnął uniknąć (ibidem, nr 187, 188). Tak gorliwe i ekspensywne zabiegi zdają się
wskazywać, że jeszcze u schyłku marca nie widział Radwanita szans na porozumienie w tej sprawie
z najbardziej wpływowym ze swych adwersarzy — kanclerzem Maciejowskim.
36
A. Dembińska, op. cit., s. 277.
37
O sędziach zajmujących się jego sprawą wspomniał Zebrzydowski w liście do Samuela Maciejowskiego z lutego 1548 r. (AH I, nr 353).
32
33
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morskimi38 i w ten sposób legitymizowali wszelkie działania podjęte przez Zebrzydowskiego39.

2. POPARCIE PROJEKTU PRZEKAZANIA WŁADZY
W KORONIE ZYGMUNTOWI AUGUSTOWI
Pierwszym jednoznacznym dowodem zbliżenia Zebrzydowskiego do stronnictwa skupionego wokół młodego króla był list wystosowany przez niego do Zygmunta Augusta
w kwietniu. Krótkie pismo wydaje się stanowić w istocie deklarację wierności, złożoną
bez szczególnej przyczyny: Fidem et observantiam meam et nunc quidem per litteras defero
Maiestati Vestrae Serenissimae, et olim, ubi huc Dei Immortalis voluntate advenerit, quod
quidem tempus in omnium est exspectatione, uberius declarabo daboque operam, ut me
Maiestas Vestra et fidelis senatoris munere, et obsequentissimi hominis officio bene functum
fuisse intelligat et cognoscat40. Zwraca uwagę podkreślenie przez Zebrzydowskiego powszechnego oczekiwania na przybycie Zygmunta Augusta do Korony. W kontekście
sejmowych enuncjacji posłów ziemskich, a także części senatorów, oczywiste wydaje
się, czego oczekiwano po rychłym powrocie młodego króla i co na myśli miał autor
listu.
Zagadnienie konieczności zasadniczego zwiększenia udziału następcy tronu w rządach nad Koroną poruszył Zebrzydowski w liście do Zygmunta I z czerwca 1547 r.
Kończąc swe obszerne rozważania na temat niepokojącej sytuacji zewnętrznej pań[Autoritas et iurisdictio — przyp. KG] quae epicopis Vladislaviensibus in Dominationum Vestrarum
civitatem, ut fuit iam olim, ita est novissime per Maiestatem Regiam relicta integra — pisał biskup do
gdańszczan pod koniec lipca (ibidem, nr 250). Z całą pewnością owo potwierdzenie jurysdykcji kościelnej biskupów kujawskich dotyczyło nie tylko miasta, ale i całego pomorskiego obszaru diecezji.
39
Pierwsze wzmianki na temat decyzji królewskiej znajdujemy w liście Zebrzydowskiego do Hozjusza. Jest to odpowiedź na pismo sekretarza, w którym donosił o zmianie swojego sądu na temat
sprawy pruskiej. Biskup okazał Hozjuszowi dużo życzliwości, nie powstrzymując się jednak od lekkiej przymówki, wyrażając nadzieję, że w przyszłości nie będzie on tak pochopnie dawał wiary pogłoskom (ibidem, nr 210). Jednym z efektów zakończenia konfliktu było unormowanie stosunków
Zebrzydowskiego ze Stanisławem Kostką. Korzystna dla obydwu stron zgoda odbiła się fatalnie na
Mateuszu Angliku, mnichu i byłym zarządcy majątku kartuskiego, na którego złożona została cała
wina za grudniowe zbrojne najście klasztoru. Na duchownego nałożone zostały kary kościelne.
Decyzja ta wywołała niezadowolenie gdańszczan, którzy u schyłku lipca oskarżyli w związku z tym
Zebrzydowskiego o wzniecanie tumultów w mieście. Biskup zarzuty odrzucił, raz jeszcze podkreślając swoje prawo do wyciągnięcia stosownych konsekwencji wobec duchownego. Zażądał przy
tym od rajców wydania przebywającego wciąż w mieście Mateusza (ibidem, nr 250). Ponieważ
zaś gdańszczanie wyjawili biskupowi swój plan zwrócenia się w tej sprawie do króla, Zebrzydowski
wyprzedził ich zamiar i pierwszy rzecz władcy przedstawił. Uzyskał też w sierpniu od Zygmunta I
listy nakazujące rajcom poddanie się w tej m.in. kwestii zarządzeniu biskupiemu (ibidem, nr 255).
40
Ibidem, nr 193.
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stwa41, Zebrzydowski skonstatował, że wszystkie te problemy powinny zostać przekazane Zygmuntowi Augustowi. Jemu bowiem, jako pełnoprawnemu następcy, przynależą wszelkie sprawy państwa. Jako syn nie zniesie on także obrazy swego ojca.
Ze względu zaś na jego młody wiek, porywcze i wojenne usposobienie stosowne będzie
powierzenie mu w razie potrzeby również spraw wojennych42.
Widoczne zbliżenie Zebrzydowskiego do kanclerza i reprezentowanego przez niego
stronnictwa w żadnej mierze nie oznaczało zamiaru zerwania czy choćby ograniczenia bliskich stosunków z królową oraz jej otoczeniem. Qui Serenissimam Maiestatem
Vestram omnibus de rebus certiorem facere soleo... — zaczął pierwszy napisany po opuszczeniu Krakowa list do królowej. Z dawną ufnością zwrócił się do protektorki z prośbą
o ekspektatywę na starostwo dybowskie dla brata Bartłomieja43. Warto zauważyć, że
podobny dezyderat skierował do podkanclerzego Grabi, nie zaś do Maciejowskiego
(gdyby taki list istniał, wyszedłby zapewne w tym samym czasie spod ręki Nideckiego).
Wykazał się też dużą dbałością o podtrzymanie dobrych stosunków z cenionym przez
królową Janem Tęczyńskim, któremu przekazał klucze do ogrodu swej krakowskiej kamienicy. Przy okazji poprosił również o założenie za niego kwoty koniecznej na opłatę
soborową w przypadku, gdyby Maciejowski nie mógł lub nie chciał tego uczynić.
Zrozumiała skądinąd chęć utrzymywania przyjaznych stosunków z obydwoma
stronnictwami nie konweniowała najwidoczniej z poglądem królowej na rolę, którą
Zebrzydowski, jako obsypany dowodami łaski protegowany, winien odgrywać w prowadzonej przez nią grze. Pierwsze refleksy niezadowolenia władczyni dostrzec możemy w piśmie dostojnika wysłanym do Bony w ostatnim dniu kwietnia z Pirkowa. Nie
wydaje się, by było ono odpowiedzią na konkretne zarzuty postawione przez królową, jest raczej wyrazem chęci usprawiedliwienia samego siebie wobec zauważonych
oznak dezaprobaty. Zebrzydowski zapewnił władczynię, że ma i zawsze mieć będzie
w pamięci wszystkie dobrodziejstwa, które jej zawdzięcza, oraz że czyni wszystko, co
należy, dla obrony jej imienia i chwały jej działań w Królestwie. Nie życzy sobie też
niczego innego aniżeli okazji, które pozwoliłyby mu dowieść swojego oddania44. Bez
skrupułów potrafił hierarcha wciąż wykorzystywać wrogość Bony do kanclerza. Tak
uczynił, prosząc w czerwcu królową o interwencję w sprawie obywatela toruńskiego,
który z wyroku sądu królewskiego — według Zebrzydowskiego jednak wbrew prawu — pozbawiony został majątku. Za niesprawiedliwym wyrokiem, o czym biskup
nie omieszkał wspomnieć, stać miał Maciejowski45. Wzmianka o domniemanej roli
kanclerza w tej sprawie służyć mogła dwojakiemu celowi. Z jednej strony skłonić
miała zapewne władczynię do tym gorliwszego poparcia torunianina, z drugiej zaś
41
42
43
44
45

Na ten temat zob. niżej, s. 218–219.
AH I, nr 224.
Ibidem, nr 196.
Ibidem, nr 223.
Ibidem, nr 233.
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służyła podkreśleniu przez Zebrzydowskiego, że wciąż jest lojalny przede wszystkim
wobec swej protektorki. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że biskupi w liście pisanym w tej samej sprawie do podkanclerzego Grabi całkowicie pominął udział
Maciejowskiego46.

3. U BOKU KRÓLA W PIOTRKOWIE
Jeszcze w maju, podniósłszy się z choroby, Zebrzydowski opuścił podsandomierskie
włości i udał się do Wolborza, gdzie rozpoczął przygotowania do przebudowy wnętrza tamtejszego zamku biskupiego47. Na początku lipca zamierzył podróż do majątku
rodzinnego na Kujawach, zapewne Więcborka, gdzie właśnie przybyła jego matka —
Elżbieta z Krzyckich.
W czasie, gdy przygotowania do spotkania rodzinnego były już zaawansowane, do
Wolborza dotarła wiadomość, że do pobliskiego Piotrkowa przybyć ma para królewska,
uchodząca przed rozprzestrzeniającą się w Krakowie zarazą48. Z obawy przed chorobą
władcom w podróży towarzyszył orszak bardzo skromny, z obydwoma pieczętarzami
na czele. Zebrzydowski, późno zawiadomiony przez przejeżdżającego akurat w pobliżu kasztelana sandomierskiego Mikołaja Wolskiego o rychłym przyjeździe Zygmunta i Bony, poczuł się wyraźnie dotknięty brakiem wcześniejszych informacji. Z żalem
wypominał królowej, że zapomniała o nim tak dalece, że nie wysłała nawet posłańca
ze stosownym zawiadomieniem, tak by mógł osobiście powitać władców49. Jak się jednak okazało, milczenie to nie wynikało z niepamięci czy, tym bardziej, niełaski. Para
królewska była przekonana o nieobecności biskupa w Wolborzu. Ostatecznie postanowił on odłożyć sprawy rodzinne na później i oczekiwać przybycia Zygmunta i Bony50.
Ibidem, nr 234.
Na temat przebudowy zamku zob. niżej, s. 208–211.
48
Para królewska opuściła Kraków około 30 maja, by po dłuższym pobycie w Zatorze przybyć do
Piotrkowa 14 lipca (A. Gąsiorowski, op. cit., s. 268).
49
AH I, nr 235.
50
Ibidem, nr 243, 244. Nie wiadomo, czy powiódł się zamiar wyruszenia naprzeciw przybywającemu dworowi. W jednym z wolborskich domów, w którym gościli mieszkańcy objętego epidemią
Krakowa, zdarzyły się bowiem trzy przypadki śmierci. Okoliczność ta zaniepokoiła dostojnika, który
pytał Bonę, czy w tej sytuacji powinien wraz z towarzyszami wyjść władcom na spotkanie (ibidem,
nr 243). W celu zapobieżenia nieszczęściu podjął zresztą wszelkie środki ostrożności, świadom swej
odpowiedzialności za bezpieczeństwo i tak już bardzo schorowanego władcy. Już na początku poinformował królową, że uczynił wszystko, co było w jego mocy, by zapobiec przyjmowaniu w mieście
kogokolwiek z zewnątrz. Jednakże, jak sam zauważył, id praestare est perdifficile, quod oppidum ipsum
ita sit situm, ut hospites atque externos subterfugere neutiquam possit (ibidem, nr 243). Tym, którzy nie
podporządkowaliby się zarządzeniu, groziły poważne konsekwencje (ibidem, nr 244). We wrześniu
donosił królowi, że nakazał całkowicie zamknąć bramy miasta i nie wpuszczać nikogo, poza przybywającymi z Piotrkowa. Jednakże wobec szczególnego niepokoju króla, na czas swojej nieobecności
46
47
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Najpóźniej 16 lipca, czyli dwa dni po przybyciu władców, biskup zjawił się w Piotrkowie51, gdzie pozostał prawdopodobnie do około połowy sierpnia.
Przez cały ten czas Zebrzydowski miał wyjątkową okazję przebywania w bliskości
króla, spełniając na bieżąco funkcję jego doradcy — tym istotniejszego, że jednego
z nielicznych, przebywających wówczas u dworu. Ze skromnych wzmianek w korespondencji wynika, że w tym czasie dostojnik brał aktywny udział w naradach dotyczących sytuacji międzynarodowej państwa, a mianowicie wciąż aktualnego zagrożenia
tureckiego oraz niebezpieczeństw płynących z konfliktu między cesarzem Karolem V
a księciem Albrechtem Hohenzollernem. W sierpniu uczestniczył natomiast w posłuchaniach udzielonych posłowi Ferdynanda I, Janowi Langowi, oraz posłowi tureckiemu. Sądząc z tonu listów, w których relacjonował nowości Mikołajowi Dzierzgowskiemu i Benedyktowi Izdebińskiemu, był Zebrzydowski bardzo zaaferowany swą
tymczasową rolą jednego z najbliższych doradców króla w tak ważkich sprawach52.
Nie dziwi to, ponieważ na co dzień nie zaliczał się do grona senatorów ad latus Zygmunta I, co sam zresztą podkreślał53. Możliwość przebywania poza okresem sejmowym
w centrum decyzyjnym z pewnością odpowiadała ambicjom biskupa, a także jego żywemu zainteresowaniu sprawami państwa.

3.1. Zebrzydowski wobec kwestii małżeństwa Zygmunta Augusta
Nie tylko jednak sytuacja międzynarodowa zaprzątała uwagę przynajmniej części osób
przebywających w otoczeniu dworu królewskiego latem i jesienią 1547 r. Prawdopodobnie w lipcu tego roku następca tronu Zygmunt August poślubił wojewodzinę trocką Barbarę Radziwiłłównę. Potajemny mariaż skutkował pogłębieniem antagonizmów
między młodym królem a matką. Sytuacja ta pozwoliła Samuelowi Maciejowskiemu
i Janowi Tarnowskiemu umocnić swą pozycję u boku następcy tronu54. Obydwaj stojący na czele formującego się w Koronie stronnictwa Zygmunta Augusta i niechętni
Bonie dostojnicy byli oczywistymi kandydatami na sojuszników także w tej kwestii.
nakazał podstarościemu, by dokładnie wypełniał wszelkie rozkazy monarchy w kwestii zapobiegania
ewentualnemu niebezpieczeństwu (ibidem, nr 269, 270).
51
Tego dnia datowane były pierwsze z listów wysłanych z tego miasta (ibidem, nr 248, por. A. Gąsiorowski, op. cit., s. 268).
52
Uwydatniając spoczywający na nim ciężar, pisał Zebrzydowski do biskupa poznańskiego z pewną
egzaltacją: ...nos interea cum illa [Maiestas Regia — przyp. KG] sumus sub quadam comitiorum specie.
O! vos felices, quibus est fortuna peracta iam sua, nobis sed adhuc est littus arandum. Feramusne Prussiae
Duci contra Caesarem suppetias, et qua ratione Turcarum conatum in instauranda Balakki reprimamus,
hoc consiliis nostris agitatur (AH I, nr 248).
53
Zob. ibidem, nr 224.
54
O okolicznościach towarzyszących zawarciu królewskiego małżeństwa i zabiegach podjętych
przez Zygmunta Augusta w celu pozyskania sojuszników w Koronie zob. m.in. A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 125–131; W. Dworzaczek, Hetman, s. 134–140; W. Bogatyński, Z dziejów
małżeństwa Zygmunta Augusta z Barbarą, Kraków 1916, s. 5–6.
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Toteż od rozmówienia się z nimi nakazał młody król swemu wysłannikowi, Mikołajowi Radziwiłłowi Czarnemu, stryjecznemu bratu Barbary, rozpocząć przygotowywanie
gruntu pod ogłoszenie swojej decyzji w Królestwie. Świadom trudności, które przysporzyć mogła decyzja o zawarciu niekorzystnego z dynastycznego punktu widzenia małżeństwa, obawiając się zwłaszcza sprzeciwu ze strony matki i jej wpływu na ojca, młody
król postarał się zawczasu o pozyskanie odpowiedniego poparcia wśród dostojników
w Koronie. Jak się okazało, wieści wyprzedziły królewskiego wysłannika55. Obydwaj
możni, choć woleliby na miejscu Radziwiłłówny widzieć godniejszą małżonka osobę,
obiecali swoją pomoc, w nadziei na ograniczenie wpływów potężnej królowej56.
Hetman i kanclerz, zgodni ze sobą w kwestii zasadniczej, różnili się jednak w sprawie wyboru dalszej taktyki. Tarnowski nalegał, by rzecz cała utrzymana została w tajemnicy przed wszystkimi, z wyjątkiem kanclerza, przynajmniej do następnego sejmu, na którym młody król powinien osobiście ją ujawnić najpierw przed rodzicami,
następnie przed Radą57. Biskup krakowski natomiast za bardziej korzystne uważał,
„aby inym panom ta rzecz była odkryta, żeby się ich tym więcej za to bierzmno jęli”.
Radziwiłł skłonny był przyznać w tej kwestii pierwszeństwo opinii hetmana, nie z przekonania wprawdzie, a z obawy, by nie zrazić porywczego możnowładcy58. Niezależnie
jednak od tej rady zaczął Litwin sondować, kto jeszcze z możnych Korony mógłby
udzielić młodemu królowi poparcia. Udawszy się pod koniec sierpnia do Piotrkowa,
Mikołaj Czarny konsultował z kanclerzem dobór potencjalnych sojuszników. Wśród
wymienianych w listach Radziwiłła senatorów nie pojawiło się nazwisko Andrzeja Zebrzydowskiego. Można się domyślać, że hierarcha, po okresie konfliktów i wzajemnej
niechęci, nie cieszył się dostatecznym zaufaniem kanclerza. Zachodziła z pewnością
obawa, że wtajemniczony stałby się doskonałym źródłem informacji dla Bony. Z drugiej jednak strony Maciejowski, a za nim Radziwiłł, nalegali, by Zygmunt August
powiadomił oficjalnie o swoim ożenku wojewodę sandomierskiego Jana Tęczyńskiego
— dostojnika, który w powszechnym mniemaniu cieszył się u królowej poważaniem
i — jak podkreślił Litwin — potrafił ją mitygować59. Świadczy to również o tym, że
Radziwiłł spotkał się w Sandomierzu z Tarnowskim jako pierwszym. Stamtąd 21 sierpnia donosił
Zygmuntowi Augustowi, że kasztelanowi cała sprawa jest już wiadoma. Tam też zastał go list wysłany do kasztelana krakowskiego z Piotrkowa przez Maciejowskiego, do którego dołączone zostało
wysłane z Litwy pismo Jana Lutomirskiego, jak to ocenił Mikołaj Czarny, informujące o królewskim
mariażu (Listy polskie, t. I, nr 147, 148).
56
Obydwaj dostojnicy jako cenę swego poparcia podali całkowite odsunięcie Bony od decyzji
o charakterze politycznym. W razie niedopełnienia tego warunku Maciejowski zagroził złożeniem
pieczęci, Tarnowski zaś wyjazdem do swych dóbr ziemskich w Czechach (A. Sucheni–Grabowska,
Zygmunt August, s. 127–128; Listy polskie, t. I, nr 154).
57
Ibidem, nr 147.
58
Stanowisko Tarnowskiego poparł także podkanclerzy Mikołaj Grabia, który, jak się okazało, również był o wszystkim powiadomiony (ibidem, nr 150).
59
Ibidem, nr 150.
55
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biskup włocławski, chociaż postrzegany jako stronnik Bony, nie uchodził za człowieka dysponującego szczególnym na nią wpływem, którego poparcie byłoby dla sprawy
w tym momencie szczególnie istotne. Niemniej warto się zastanowić, czy Zebrzydowski miał świadomość rozgrywających się w jego otoczeniu wydarzeń, związanych
z królewskim mariażem oraz czy rzeczywiście został całkowicie pominięty w przedsejmowych rachubach kanclerza, na którego po wyjeździe Radziwiłła z Piotrkowa spadł
główny ciężar zjednywania sojuszników.
Wracając pod koniec sierpnia na krótko do Wolborza, Zebrzydowski rozminął się
minimalnie z Radziwiłłem, przybyłym do Piotrkowa 27 dnia tego miesiąca60. Pobyt
we włościach biskupich był krótki i służył zapewne przygotowaniom do zwołanego
na 15 września do Łęczycy synodu. W każdym razie w Piotrkowie musiał się zjawić
z powrotem najpóźniej 4 września, w tym bowiem dniu Mikołaj Czarny donosił w liście o obiedzie, który jadł u „księdza kujawskiego” wraz z posłem króla rzymskiego61.
Wydaje się mało prawdopodobne, by Radziwiłł lub Maciejowski zdecydowali się powiadomić hierarchę o zaszłych w Wilnie wypadkach. W przypadku Litwina informacja taka musiałaby niechybnie znaleźć się w którymś z listów pisanych z Piotrkowa
do Zygmunta Augusta bądź Mikołaja Radziwiłła Rudego, rodzonego brata Barbary.
Spodziewać się można jednak, że skoro pogłoski o litewskim małżeństwie następcy
tronu zaczęły krążyć po Koronie jeszcze przed przybyciem Mikołaja, dotarły one także
do przebywającego w tym czasie u dworu Zebrzydowskiego62.

3.2. Dalsze zbliżenie z kanclerzem i kryzys w stosunkach z prymasem
Niewłączenie hierarchy do kręgu wtajemniczonych nie oznaczało jednak całkowitego
pominięcia go w rachubach czynionych przez stronników Zygmunta Augusta i rezygnacji z możliwości pozyskania go w przyszłości. Ponieważ Radziwiłł opuścił Piotrków
wraz z końcem września, cały ciężar w tym względzie spadł na kanclerza. Sposobność
do okazania względów biskupowi włocławskiemu nadarzyła się wkrótce. Gdy jeszcze
we wrześniu, w czasie synodu łęczyckiego, Zebrzydowski zapadł poważnie na zdrowiu,
kanclerz wyraził gotowość przysłania własnego medyka, w razie gdyby nie przybył lekarz królowej, o którego pomoc najwyraźniej hierarcha zabiegał63. W październiku
natomiast informował Maciejowski biskupa włocławskiego, który w tym czasie do-

O czym Radziwiłł informował młodego króla dzień później (ibidem, nr 149).
Ibidem, nr 150.
62
Zwrócić należy uwagę, że jako sekretarz u boku Zygmunta Augusta przebywał w tym czasie
brat stryjeczny biskupa, Florian Zebrzydowski. Nie należał on zapewne do kręgu wtajemniczonych
w sprawę małżeństwa, dysponował jednak zapewne jakimiś informacjami na ten temat. Nie oznacza to jednak, że domysłami podzielił się ze swym wysoko postawionym krewnym, narażając swoją
pozycję i zaufanie młodego króla.
63
AH I, nr 280.
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chodził do siebie w dobrach niesułkowskich, o jakichś nowościach, za co ten był mu
niezmiernie zobowiązany i wyrażał swe najwyższe oddanie64.
Okolicznością, która wydatnie przyczyniła się do zacieśnienia stosunków z kanclerzem, był poważny kryzys relacji między biskupem włocławskim a prymasem Dzierzgowskim, jednym z filarów stronnictwa królowej. Przyczyn konfliktu należy się doszukiwać w wydarzeniach poprzedzających wspomniany już synod, zwołany przez
arcybiskupa w czerwcu 1547 r. do Piotrkowa, później natomiast przeniesiony do Łęczycy65. Przedmiotem obrad66 miały być przede wszystkim: zagadnienie walki z szerzącą się na ziemiach polskich reformacją oraz nieobyczajnością kleru, zagrożenie
tureckie, konieczność wysłania posłów do Trydentu, a wreszcie sprawa ponownego
podporządkowania prowincji gnieźnieńskiej biskupstwa chełmińskiego67. Wymienione kwestie nie były jedynymi, którymi zająć musieli się zgromadzeni dostojnicy.
Jeszcze w lipcu bądź w sierpniu na ręce arcybiskupa wpłynęły skargi dwóch duchownych diecezji włocławskiej na niezgodne z prawem postępowanie jej ordynariusza.
Skarżącymi byli proboszcz białobrzeski oraz kustosz wolborski. Pierwszy z nich zarzucił
biskupowi, że zarządca dóbr diecezji, którym, o czym warto wspomnieć, był rodzony
brat Andrzeja — Mikołaj, na polecenie biskupa uprowadził należące do duchownego
bydło. Drugi natomiast wniósł skargę o bezpodstawny zabór części dóbr należących
do uposażenia dzierżonej przez niego parafii w Łazanowie. Biskup włocławski w datowanym na sierpień liście do Dzierzgowskiego odparł stawiane mu zarzuty, bolejąc, że
Ibidem, nr 284.
Ibidem, nr 240. Nie znamy listu, w którym arcybiskup informował o zmianie miejsca synodu
z Piotrkowa na Łęczycę. O fakcie tym dowiadujemy się z akceptującej odpowiedzi Zebrzydowskiego
(ibidem, nr 257). Tym samym też nie wiemy, co było przyczyną tej decyzji. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy się jednak domyślać, że główną rolę odegrała obawa przed zgromadzeniem się
w Piotrkowie, a więc u boku władcy, znacznej liczby ludzi z terenu całej prowincji gnieźnieńskiej,
w tym także obszarów dotkniętych w tym czasie zarazą.
66
Zob. Processus ad Synodum Piotrcoviensem oraz Articuli in Synodo provinciali Piotrcoviensi tractandi
(ibidem, nr 823, 824).
67
W rywalizacji o zwierzchnictwo nad biskupstwem chełmińskim między metropoliami ryską
i gnieźnieńską ówczesny ordynariusz chełmiński Tiedemann Giese, mając na uwadze własną niezależność, uznawał prawa arcybiskupa Rygi. Postawa ta stała jednak w sprzeczności z dążeniem
dworu polskiego do ponownego przywrócenia zależności Lubawy od Gniezna. Zwołany przez
Dzierzgowskiego wrześniowy synod miał być kolejną odsłoną konfliktu trwającego od 1542 r. Sprawę tę szczegółowo opisała T. Borawska (T. Borawska, Tiedemann Giese, s. 233–241). Interesujący
w tym kontekście jest stosunek Andrzeja Zebrzydowskiego do powyższej kwestii. W odpowiedzi
na list Dzierzgowskiego, w którym informował on o przewidywanej tematyce obrad, wyraził radość, że zgromadzenie zajmie się tą sprawą. Tym bardziej że jako ordynariusz kujawski sąsiadował
z diecezją chełmińską. Dowodzi to, że hierarcha nie różnił się w swym poglądzie na tę sprawę od
prymasa Dzierzgowskiego i popierających go dostojników. Być może jakieś znaczenie dla postawy
ordynariusza włocławskiego miały niedawne zatargi z biskupem chełmińskim. Wydaje się jednak,
że główną rolę odegrały argumenty natury merytorycznej, podzielane przez pozostałych biskupów,
a także wielu dostojników świeckich (ibidem, s. 233–241).
64
65

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 118

2012-05-11 10:05:44

U boku króla w Piotrkowie

119

arcybiskup dał wiarę pomówieniom. O ile spór z plebanem białobrzeskim, jak się wydaje, zakończył się dość szybko68, o tyle sprawa z kustoszem wolborskim Janem Othą
miała ciąg dalszy. Proboszcz łaznowski postanowił odwołać się do synodu, w czasie
którego powtórzył swoje zarzuty. Zebrzydowski bronił swych racji, twierdząc, że kustosz zajmował rozleglejsze dobra, niż mu się z tytułu sprawowanej funkcji należały,
i żądał okazania odpowiednich tytułów własności. Choć Otha nie mógł od razu wykonać nakazu, synod nakazał biskupowi, do rozstrzygnięcia sprawy, zwrócić kustoszowi
odebrane dobra69. Od decyzji tej odwołał się hierarcha do nieobecnego na synodzie
arcybiskupa70. Licząc zapewne na jego interwencję, ufny w swoje racje, nie zastosował
się do orzeczenia synodu. W konsekwencji tej niesubordynacji prymas w październiku
nałożył na biskupa włocławskiego cenzury kościelne, o czym w ostrej formie powiadomił Zebrzydowskiego71.
W zachowanych listach Zebrzydowskiego do arcybiskupa trudno doszukać się przejawów szczególnej sympatii, która wcześniej łączyłaby dostojników. Niemniej, aż do
października 1547 r., przynależąc do jednego stronnictwa, żyli oni w zgodzie. Warto
przypomnieć wsparcie, którego Dzierzgowski udzielił biskupowi włocławskiemu w czasie konfliktu o klasztory pomorskie. Podjęcie przez arcybiskupa tak radykalnych kroków musiało więc być dla Zebrzydowskiego niemiłym i niepozbawionym konsekwencji zaskoczeniem72. Kara była tym bardziej dotkliwa, że wymierzona została w okresie
przedsejmowym, tuż przed wyznaczonym terminem sejmików ziemskich, szkodząc tak
istotnemu w tym momencie autorytetowi osobistemu dostojnika. W tej sytuacji sprawą najważniejszą było doprowadzenie do zdjęcia, a przynajmniej zawieszenia cenzury.
Z tym problemem biskup zwrócił się do królowej, jako swojej a jednocześnie także
Dzierzgowskiego patronki73, oraz, co znamienne, do Samuela Maciejowskiego. PraW korespondencji Zebrzydowskiego nie znajdujemy więcej żadnych wzmianek na ten temat.
Być może dano więc wiarę tłumaczeniom dostojnika, że uprowadzenie bydła i trzody plebana było
reakcją na podobny czyn duchownego, który wcześniej zapędził do własnych stajni biskupie konie
(AH I, nr 262).
69
Ibidem, nr 825.
70
List do Dzierzgowskiego z końca września (ibidem, nr 277), zob. też list z października (ibidem,
nr 287).
71
Nisi quod atrocitate facti permoneor, sic sunt enim scriptae litterae, ut similes maiorum nostrorum
temporibus nec visae fuerint nec auditae — skarżył się Zebrzydowski Samuelowi Maciejowskiemu
(ibidem, nr 293).
72
Ponieważ nie ma pewności, jaki konkretnie typ kary kościelnej krył się pod użytym przez Zebrzydowskiego terminem cansurae, niełatwo określić faktyczny zakres konsekwencji, które ona za
sobą pociągała. Być może hierarcha obłożony został suspensą, która odsuwała go od wykonywania
czynności duchownych. Niewykluczone jednak, że został ukarany tzw. suspensą a beneficio lub
ab officio, która pozbawiałaby go dochodów lub prerogatyw (np. sądowniczych) związanych z piastowanym urzędem (Encyklopedja kościelna, t. XXVII, s. 157–167). W obydwu tych przypadkach
konsekwencje byłyby dla biskupa szczególnie dotkliwe.
73
AH I, nr 292.
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gnąc pozyskać przychylność kanclerza, nie wahał się stwierdzić, że uważa go nie tylko
za najznamienitszego z biskupów, tak bowiem utrzymywać miało wielu, ale także za
najwyższego z nich, którego z grecka nazywa się arcybiskupem74. Po tym wstępie, będącym z jednej strony wywyższeniem Maciejowskiego, z drugiej zaś deprecjacją znaczenia
faktycznego supremusa, poprosił hierarcha o interwencję w sprawie. W ten sposób
dokonało się całkowite odwrócenie sytuacji sprzed niemal roku, kiedy to Zebrzydowski
zwrócił się do arcybiskupa, którego pierwsze miejsce wśród biskupów i wszystkich senatorów wówczas podkreślał, o wsparcie przeciw działaniom Maciejowskiego.
Konflikt z Othą znalazł wkrótce swoje rozwiązanie. Sędziowie powołani dla rozsądzenia sprawy jeszcze w październiku przyznali ostatecznie rację biskupowi75. Wyrok
ten przyniósł z pewnością także upragnione uwolnienie hierarchy od ciążących na nim
kar. Nie oznaczało to jednak trwałej zgody między Zebrzydowskim a Dzierzgowskim.
Po chwilowym unormowaniu stosunków76, w tym samym jeszcze miesiącu, wystąpił
on przeciw biskupowi włocławskiemu z nowymi zarzutami, tym razem dotyczącymi
bezprawnego przywłaszczenia sobie rzeczy pozostawionych przez zmarłego niedawno sufragana. Na oskarżenia odpowiedział Zebrzydowski w obszernym, utrzymanym
w bardzo ostrym tonie liście77. Stan relacji między duchownymi, wytworzony w konsekwencji dwóch kolejnych konfliktów, nie uległ poprawie aż do maja następnego roku.
…non modo primum episcopum esse Dominationem Vestram Reverendissimam fatear, id quod plerique omnes faciunt, sed etiam supremum esse putem, quem qui Graecis magis nominibus delectantur,
archiepiscopum vocant… (ibidem, nr 293).
75
Ibidem, nr 311. Wydawca mylnie sugeruje, że kustosz wolborski zmarł wkrótce po procesie, być
może otruty przez Andrzeja Zebrzydowskiego. Jak jednak wynika z uważnej lektury listów, W. Wisłocki połączył dwie sprawy, opisywane w bezpośredniej bliskości w liście do Bony z października
(ibidem, nr 295). Pierwsza z nich, konflikt z Janem Othą, zakończyła się, jak wspomniano, korzystnym dla biskupa wyrokiem. Druga, również podnoszona na synodzie, dotyczyła ogrodu, który miał
Zebrzydowski odebrać siłą lub wymusić jego sprzedaż na pewnym duchownym (być może chodzi
o ogród należący uprzednio do mansjonarza włocławskiego, o którego pozyskaniu wspomina biskup
w marcowym liście do swojego oficjała Jana Wysockiego — ibidem, nr 186). Duchowny ów przybył nawet później wraz ze swoim bratem do biskupa i pospołu z nim jadł. Jak stwierdził hierarcha,
skargi podnoszone na synodzie przez księdza były skutkiem czyjegoś podburzenia, a jego rychła
śmierć nastąpiła czy to z przyczyn naturalnych, czy przez wiek, chorobę, czy też z jakiejkolwiek innej
przyczyny niż przez sprawę ogrodu (ibidem, nr 295). Mało prawdopodobna wydaje się sugerowana
przez W. Wisłockiego możliwość pojawienia się oskarżeń pod adresem Zebrzydowskiego o otrucie
kapłana — według W. Wisłockiego księdza Othy (por. ibidem, s. 450, przyp. 3). Biskup kujawski,
reagujący gwałtownie na znacznie mniej poważne zarzuty, z całym spokojem skomentował głosy
wiążące go z tym zgonem. Prawdopodobne wydaje się, że oskarżano dostojnika o pośrednie przyczynienie się do śmierci duchownego poprzez odebranie mu własności i wciągnięcie podeszłego
zapewne w latach człowieka w konflikt.
76
Ibidem, nr 305.
77
Już w pierwszym zdaniu pisma wyraził Zebrzydowski życzenie, by arcybiskup wykazywał się takim zapałem przy bronieniu spraw Kościoła i państwa, jaki towarzyszy mu w dręczeniu jednego,
chorego i niewinnego biskupa (ibidem, nr 311).
74
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Wspomnieć należy również o konflikcie między Zebrzydowskim a innym członkiem stronnictwa Bony — Benedyktem Izdebińskim. Ordynariusz włocławski na początku września ze wzburzeniem wytknął biskupowi poznańskiemu, że ten, w czasie
ostatniego sejmu, podkupił jego sługę78. Sprawa ta jednak, choć kilka miesięcy później powróciła w znacznie poważniejszej formie, została szybko wyjaśniona, być może
w czasie spotkania hierarchów na synodzie w Łęczycy. Późniejsze wzmianki w korespondencji biskupa włocławskiego wskazują, że przed sejmem piotrkowskim relacje
dostojników układały się przynajmniej poprawnie79.

3.3. Relacje z królową Boną przed sejmem piotrkowskim 1547/1548 r.
Istotnym zgadnieniem jest stan relacji Zebrzydowskiego z Boną w okresie między przybyciem pary królewskiej do Piotrkowa a początkiem sejmu. Zmiana sytuacji spowodowana małżeństwem Zygmunta Augusta i agitacją na jego rzecz, prowadzoną wśród
niektórych dostojników w Koronie pod koniec lata i jesienią 1547 r. przez Radziwiłła
oraz Maciejowskiego, stanowiła źródło poważnego niepokoju królowej. Przeciwna
niegodnemu mariażowi syna, chociaż jeszcze niepowiadomiona o nim oficjalnie, musiała zdawać sobie sprawę z podejmowanych przez stronników młodego króla wysiłków, które osłabiały jej własne stronnictwo. Mikołaj Czarny wraz z kanclerzem zabiegali bowiem o przychylność dla sprawy u podkanclerzego Mikołaja Grabi, wojewody
sandomierskiego Jana Tęczyńskiego, a także wojewody krakowskiego Piotra Kmity80.
W tym kontekście postępujące zbliżenie jednego z jej protegowanych — Zebrzydowskiego — do wrogiej jej fakcji musiało wydawać się Bonie niebezpieczne.
W listach Zebrzydowskiego, adresowanych do królowej w okresie między opuszczeniem Piotrkowa a następnym sejmem, nie widać znaczącej zmiany w relacjach
między nim a władczynią. Tak jak dawniej, występował on z pozycji protegowanego,
ufnego w pomoc opiekunki. Niemniej jednak można dostrzec pierwsze symptomy niechęci władczyni do dostojnika. W październiku dowiedział się Zebrzydowski od swego
kanclerza Laurentego Kierskiego o nieprzychylnej opinii, którą miała o nim wyrazić
Bona. W związku z oskarżeniami podnoszonymi przeciw biskupowi włocławskiemu
w czasie synodu, królowa stwierdziła, że postąpiwszy na biskupstwo włocławskie, całkowicie zmienił on swoje obyczaje, stając się pazerny na cudzą własność. Hierarcha,
wyraźnie dotknięty, stanowczo odparł zarzuty81. Przytoczone oświadczenie królowej
może jednak dziwić, zwłaszcza że jeszcze kilka miesięcy wcześniej sama z zaangażoIbidem, nr 266.
Warto wspomnieć, że w czasie pobytu w Piotrkowie w lipcu i sierpniu 1547 r. Zebrzydowski
dwukrotnie służył Izdebińskiemu informacjami dotyczącymi zdrowia króla i sytuacji międzynarodowej (ibidem, nr 248, 253).
80
Listy polskie, t. I, nr 150.
81
Biskup oświadczył, że od młodości raczej wyglądał przychylności ludzkiej, niż gromadził pieniądze. Mało prawdopodobne — argumentował — by, wiódłszy życie nie gdzieś po kątach, a w najja78
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waniem broniła Zebrzydowskiego przed podobnymi oskarżeniami, formułowanymi
w związku z konfliktem o klasztory pomorskie. Co więcej, wydaje się ono poniekąd
odpowiedzią na prośbę biskupa o pomoc w sporze z metropolitą. Na podstawie korespondencji nie można stwierdzić, czy królowa podjęła jakąkolwiek interwencję w tej
sprawie. Wydaje się to prawdopodobne, ponieważ, co zauważył sam Zebrzydowski,
niezgoda między oboma hierarchami musiała być dla niej wyjątkowo niedogodna,
szczególnie w niepewnej sytuacji politycznej jesienią 1547 r.82 Niewątpliwie jednak
enuncjacja ta była dla hierarchy ostrzeżeniem, że łaska królowej nie jest sprawą niezmienną. Niechęć Bony mogła być reakcją na zbytnią zażyłość z kanclerzem, a przy
tym stanowiła odzwierciedlenie opinii na temat Zebrzydowskiego podzielanej przez
znaczną część jego środowiska.
Pomimo tych dysonansów podkreślić trzeba, że ani Zebrzydowskiemu, ani królowej
z całą pewnością nie zależało na zrywaniu łączącej ich relacji. Dowodzą tego z jednej
strony powtarzające się prośby kierowane przez biskupa do patronki między październikiem a grudniem 1547 r., z drugiej zaś stwierdzona skuteczność przynajmniej części
z tych suplik, a także okazywana przez Bonę troska o zdrowie protegowanego83. Wymowne świadectwo wciąż dobrych stosunków między królową a dostojnikiem znajdujemy w październikowym, krótkim, dosłownie trzyzdaniowym liście Zebrzydowskiego
do niej adresowanym: Quo maior est in me gratia atque clementia Serenissimae Maiestatis
Vestrae, hoc magis intelligo, parem me illi servitute mea esse non posse. Itaque non aliud mihi
superesse video, quam ut multa me et magna Serenissimae Maiestati Vestrae debere perpetuo
profitear, idque ita esse constantissima fide mea, dum vivo, declarem84. Nie można jednak
wykluczyć, że gorliwe zapewnienia Zebrzydowskiego o wierności interpretować należy
nie tylko jako wyraz wdzięczności za wyświadczane łaski, ale również jako odpowiedź
na nurtujące królową wątpliwości w związku ze stałością dotychczasowego sojusznika.
Jak się jednak wydaje, królowa wciąż pokładała w Zebrzydowskim znaczne zaufanie. Tak przynajmniej można wnioskować z nalegań Bony, by hierarcha zadośćuczynił
swojej obietnicy udostępnienia na czas sejmu jednego z jego piotrkowskich domów
Mikołajowi Czarnemu85. Najprostszym wytłumaczeniem tej nagłej troski o wygodę
śniejszym świetle, na dworze królewskim, nie obawiając się nigdy spojrzeń dworzan i innych ludzi,
teraz uległ takiej przemianie (ibidem, nr 295).
82
Sed quoniam intelligo, nostra inter nos dissidia Maiestati Vestrae Serenissimae esse incomodissima, quaeso,
det ad hominem [Nicolaum Dzierzgowski — przyp. KG] literas Serenissima Maiestas Vestra, quibus et quod
fecit Maiestati Vestrae displicere, et quietem atque tranquillitatem meam ac utriusque concordiam charam
esse, possit cognoscere — apelował najwyraźniej przekonany o przychylności władczyni (ibidem, nr 292).
83
Jeszcze we wrześniu królowa wysłała do słabującego Zebrzydowskiego własnego lekarza (ibidem,
nr 279), na początku października dowiadywała się natomiast o zdrowie Andrzeja (ibidem, nr 283).
84
Ibidem, nr 301.
85
O sprawie lokum obiecanego Radziwiłłowi wspomina Zebrzydowski w tym samym liście z października, w którym odpowiada królowej na jej zarzuty dotyczące swojej pazerności (ibidem,
nr 295).
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Litwina wydaje się chęć zapewnienia sobie możliwie dużej kontroli nad jego poczynaniami, a zapewne także uzyskania żądanych informacji. Zamiar ten znacznie łatwiejszy byłby do zrealizowania, gdyby gospodarzem Radziwiłła został jeden z zauszników
królowej. Przyznać przy tym trzeba, że w tym przypadku zaufanie do Zebrzydowskiego
zostało niejako wymuszone, ponieważ dysponował on akurat odpowiednim lokum
w pobliżu miejsca obrad sejmowych.
Podkreślić należy, że pomimo pewnych rozdźwięków nie znajduje potwierdzenia teza A. Dembińskiej, wysnuta na podstawie korespondencji ordynariusza włocławskiego z jesieni 1547 r., jakoby Zebrzydowski „nie miał już nadziei, że do łaski
[królowej — przyp. KG] wróci, i palił za sobą mosty”86. Nie ulega wątpliwości, że
wcześniejszy ścisły charakter relacji uległ pewnemu rozluźnieniu. Znaczny w tym
udział miały z pewnością odnowa i nawiązanie przez hierarchę przyjaznych stosunków
z przywódcami opozycyjnego wobec Bony stronnictwa, Maciejowskim i Tarnowskim,
oraz przychylność dla forsowanego przez nich pomysłu przekazania władzy w Koronie Zygmuntowi Augustowi. Zebrzydowski, pragnąc zachować dobre układy z obiema
fakcjami, unikał jednoznacznego opowiedzenia się po którejś ze stron, jednej i drugiej
deklarując swoje oddanie. Konsekwencją tej wyraźnie asekuracyjnej taktyki miała być
też jego bierna postawa, którą przyjął w czasie sejmu. Nie zmienia to jednak faktu, że
przed sejmem zimowym 1547/1548 r. biskup włocławski wciąż czuł się klientem królowej i jako taki był przez nią postrzegany. Wyrazem tej relacji były zarówno łaski, jak
i udzielane protegowanemu upomnienia.

4. SEJM PIOTRKOWSKI 1547/1548 R.
Drugi z kolei sejm 1547 r. zwołany został do Piotrkowa na 6 grudnia. W listach wysłanych do senatorów Zygmunt I poinformował o miejscu i terminie rozpoczęcia obrad87,
A. Dembińska, op. cit., s. 318. W ten sposób autorka podsumowuje listopadowy list Zebrzydowskiego do Bony w sprawie mandatu królewskiego, nakazującego bratu biskupa natychmiastową
spłatę zaległej należności. Rozkaz ten uniemożliwił Bartłomiejowi dotarcie na sejmik w Radziejowie, gdzie wysłany został z ramienia chorego brata. Ze stwierdzenia hierarchy: Ego voluntate illum
aut scientia Maiestatis Regiae esse evocatum, mihi non persuadeo…, A. Dembińska wywnioskowała, że
za całą sprawą stała Bona, pragnąca usunąć sejmik spod wpływu dawnego sojusznika. Pomija przy
tym dalszą część tego samego zdania: …sed rogo tamen Maiestatem Vestram Serenissimam, ut illum
gratia atque autoritate sua ita iuvet, ut quidquid sibi ad eam causam necessarium existimarit, id clementia
ipsius consequatur (ibidem, nr 326). Trudno doszukać się w tej prośbie oznak wzajemnej niechęci.
Do osoby samego Zebrzydowskiego odnosi też autorka jego słowa: Sed neque iam admiror, qui sciam,
veterem hunc fortunae ludum esse, indignos evehere et innocentiae negotium facessere (ibidem), podczas
gdy kontekst jednoznacznie wskazuje, że dotyczą one Bartłomieja.
87
Volumina Constitutionum, t. I, vol. 2, s. 297. Jak dowiadujemy się z korespondencji Zebrzydowskiego, rozważano przeniesienie sejmu na 6 stycznia, ze względu na niebezpieczeństwo zarazy.
86
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wskazał także na konieczność obmyślenia w ich trakcie obrony ziem Rusi, Podola i Prus
w związku z grożącym im od sułtana i cesarza niebezpieczeństwem88. Sejmik partykularny w Radziejowie odbył się prawdopodobnie w pierwszej połowie listopada89. Nie
mógł w nim biskup jednak, wbrew wcześniejszym nadziejom, osobiście uczestniczyć90.
Przeszkodą okazał się nawrót choroby, która zmogła go po sejmie wiosennym. Tym
razem przebieg okazał się, jeśli nie poważniejszy, to na pewno bardziej długotrwały.
Dolegliwości pojawiły się jeszcze w czasie synodu łęczyckiego i nie opuściły biskupa
przynajmniej do listopada91. Niemożność osobistego uczestnictwa w zjeździe nie oznaczała jednak rezygnacji z wpływu na jego przebieg.

W dwóch pismach z października, do króla i królowej, biskup kujawski z pełną aprobatą przyjął
decyzję króla, podkreślając, że lęka się nie tylko o zdrowie Zygmunta I, ale także o jego syna, który
przybyć miał do Piotrkowa (ibidem, nr 302, 303). O rychłym przywróceniu poprzedniego terminu
zjazdu generalnego informuje list Zebrzydowskiego do króla z listopada (ibidem, nr 321).
88
Zob. niżej, s. 218–219. Listy wygotowane zostały 27 września (Matricularum, P. IV, vol. 1, nr 8014).
89
Wbrew sugestii W. Wisłockiego, przejętej następnie przez A. Dembińską, zgodnie z którą miał
się on odbyć w okolicach 25 października. Zob. AH I, nr 282, przyp. 1, nr 297, przyp. 1; A. Dembińska, op. cit., s. 318. W. Wisłocki nie podaje źródła swoich informacji. Być może wniosek wysnuł
na podstawie niżej omawianych listów Zebrzydowskiego z 23 października do senatorów kujawskich
i wszystkich sejmikujących, w których informuje o swojej spodziewanej nieobecności i o pełnomocnictwach udzielonych wysłannikowi. Już sam fakt powstania takich listów sugerować może nieodległą datę zjazdu. W przypadku odprawienia sejmików w październiku zachowany zostałby również
zwyczajowy odstęp około sześciu tygodni między zjazdami ziemskimi a sejmem walnym. Są to jednak
jedyne argumenty przemawiające za październikowym terminem. Przeciwko niemu świadczy informacja z wypisów z Metryki Koronnej o wyznaczeniu terminu sejmiku ziemskiego w Proszowicach na
22 listopada i generalnego w Nowym Mieście Korczynie na 24 listopada (Matricularum, P. IV, vol. 3,
nr 22939; por. W. Konopczyński, op. cit., s. 12 [138], gdzie autor również podaje informację o listopadowym terminie sejmików). Nieprawdopodobne wydaje się, by sejmiki małopolskie od wielkopolskich dzielił ponad miesiąc. Przesłanki popierające tezę o listopadowej dacie znajdujemy też w samej
korespondencji. Interweniując w sprawie brata (zob. wyżej, s. 123, przyp. 86), w listach z listopada
wspominał Zebrzydowski o swym przekonaniu, że uczestniczy on właśnie w comitia minora, comitia
terrestria (AH I, nr 325–328), co jednoznacznie wskazuje na sejmik w Radziejowie. Wydawca, chcąc
być konsekwentnym, sugeruje, że biskup miał na myśli sejmik generalny (ibidem, nr 325, przyp. 7),
który miałby się odbyć w połowie listopada. Wniosek ten wysnuwa na podstawie pisma Zebrzydowskiego do arcybiskupa z końca listopada, w którym ten donosi o niepomyślnym przebiegu sejmiku
średzkiego pod nieobecność Benedykta Izdebińskiego (ibidem, nr 330). Zarówno miejsce obrad, jak
i podkreślenie absencji biskupa poznańskiego sugerują jednak, że niepożądany przebieg miał sejmik
województw poznańskiego i kaliskiego, nie zaś generalny, zwyczajowo odprawiany w Kole.
90
O zamiarze wybrania się do Radziejowa wspomniał we wrześniowym, wysłanym z Łęczycy liście
do kapituły włocławskiej (ibidem, nr 275). Nadzieję na powrót do zdrowia przed wyznaczonym na
sejmik ziemski i generalny terminem wyraził też w pismach do króla i królowej z początku października (ibidem, nr 282, 283).
91
Na podstawie wzmianek w korespondencji, możemy się domyslać, na jakiego rodzaju przypadłość
cierpiał. Przede wszystkim była to choroba przewlekła, hierarcha wskazywał bowiem na ciągłość objawów od kwietniowego kryzysu, który, według własnej relacji, doprowadzić miał go niemal na granicę
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Jeszcze w październiku Zebrzydowski poprosił kanclerza Maciejowskiego, by legację królewską na sejmik radziejowski powierzono Jerzemu Tulibowskiemu, temu samemu, który, ku zadowoleniu dostojnika, wybrany został na posła na sejm wiosenny.
Biskup przedstawił swojego protegowanego jako człowieka szlachetnego, roztropnego,
miłującego stan duchowny i sobie bardzo przyjaznego. Podkreślił również, że przysługa ta nie tylko dowiedzie względów, które kanclerz ma dla niego, i jego miłości do
ludzi przychylnych Kościołowi, ale także miła będzie kasztelanowi bieckiemu Janowi
Ocieskiemu92. Prośba Zebrzydowskiego nie została spełniona, w czym jednak nie należy dopatrywać się złej woli Maciejowskiego93. Wobec tego niepowodzenia biskup
postanowił doprowadzić przynajmniej do powtórnego wyboru Tulibowskiego na posła. W tym celu zwrócił się 23 października do Rafała Leszczyńskiego i Jana Kościeleckiego, wojewodów brzeskiego i inowrocławskiego, o poparcie swego kandydata94.
Brak niestety pewności, czy starania te zakończyły się sukcesem. Jako pełnomocnika
w rozmowach ze szlachtą Zebrzydowski skierował do Radziejowa swego sekretarza
Laurentego Kierskiego95. Na obrady wysłał także najbardziej zaufanego ze swoich
braci, Bartłomieja96. Brak jakichkolwiek późniejszych wzmianek o przebiegu zjazdu
radziejowskiego w korespondencji biskupa świadczyć może, że w jego trakcie nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego.
śmierci, do nasilenia wrześniowego (ibidem, nr 275). Objawem jej były bardzo silne bóle, utrudniające
wręcz oddychanie (ibidem, nr 277). Dolegliwości skłoniły dostojnika do zwrócenia się o pomoc do
lekarza Szymona z Szamotuł, profesora Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1542–1544 (H. Barycz,
Historja, s. 215, 238; autor mylnie podaje, że Szymon zmarł w sierpniu 1544 r. — zob. ibidem, s. 435),
z którym najwyraźniej kontaktował się już wcześniej. W obawie o swoje zdrowie poprosił medyka
o osobiste przybycie i zastosowanie, wedle uznania, kuracji drzwem guajakowym. Sugestia taka może
wskazywać, choć nie przesądza, że biskup kujawski cierpiał na jakąś chorobę weneryczną, na którą
wyciąg z guajaku był uznanym lekarstwem: „Gwajak, albo drzewo które piją pospolicie przeciw francy” (za: Słownik Polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, t. VIII, Wrocław 1974, s. 241).
92
Tulibowski niedługo przed tym pojął za żonę siostrę Ocieskiego (ibidem, nr 297).
93
Nazwiska legatów królewskich znane były już 27 września, gdy kancelaria większa wystawiała
dla nich listy uwierzytelniające (Matricularum, P. IV, vol. 1, nr 8018, 8022).
94
AH I, nr 314.
95
Ibidem, nr 315.
96
Ibidem, nr 326. Bartłomiej w rezultacie nie dotarł do Radziejowa. Został odwołany z drogi mandatem królewskim, nakazującym mu natychmiastową spłatę długu zaciągniętego w skarbie. Reakcja dostojnika na tę informację świadczy o wadze, którą przykładał on do obecności na zjeździe
partykularnym ludzi godnych zaufania. W listach do Zygmunta I i Bony podkreśla, jak pożyteczna
dla władców i spraw państwa byłaby obecność jego brata w Radziejowie. Z treści obydwu pism
przebija gorycz i poczucie niezasłużonej krzywdy, co nie zdarzało się wcześniej, szczególnie w listach
adresowanych do króla, które zawsze utrzymane były w tonie wyłącznie najwyższego szacunku.
Zebrzydowski wyraził zdumienie, że jego brat został w tak nagłym trybie wezwany do spłaty długu,
podczas gdy inni, zadłużeni na znaczniejsze jeszcze sumy, nie ponoszą żadnych konsekwencji (ibidem, nr 325, 326). Domyślać się można, że nie tylko dobro publiczne zaprzątać miało Bartłomieja
w czasie sejmiku. Biskup poruczył mu zapewne również zadania o charakterze bardziej prywatnym.
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Zebrzydowski, sam nieobecny w Radziejowie, z uwagą śledził doniesienia z pozostałych sejmików. Jego ciągłego zainteresowania działalnością przedsejmową szlachty
dowodzi pochodzący z końca listopada list do arcybiskupa Dzierzgowskiego. Dostojnik odniósł się w nim do świeżo otrzymanych informacji o niekorzystnym przebiegu
sejmiku średzkiego. Z pisma jednoznacznie wynika, że przyczyną jego obaw były panujące wśród zgromadzonych, pod nieobecność biskupa poznańskiego, nastroje o zdecydowanie antyklerykalnym charakterze97. Niepokój ten uznać należy za uzasadniony,
ponieważ decyzje opiniotwórczego zgromadzenia szlachty województw poznańskiego
i kaliskiego wywrzeć mogły znaczący wpływ na postawę całej izby poselskiej w czasie
sejmu98. Doniesienia ze Środy zrobić musiały na Zebrzydowskim znaczne wrażenie.
Celem wystosowanego przez niego listu do arcybiskupa nie było poinformowanie o zaszłych wypadkach. Sam Dzierzgowski zapewne wiedział o nich znacznie wcześniej.
Ze względu na oschły, momentami wręcz napastliwy ton pisma nie można go również uznać za podjętą pod tym pretekstem próbę pojednania z metropolitą gnieźnieńskim99. Wydaje się, że w zaistniałej sytuacji biskup włocławski poczuł się w obowiązku
zaapelować do metropolity o podjęcie działań zmierzających do zawarcia zgody. Jak
bowiem stwierdził, wzajemne nieporozumienia, na kształt wojen domowych, osłabiając siły i ducha, działają na korzyść nieprzyjaciół. Podkreślił przy tym zwierzchnią rolę
Dzierzgowskiego nad Kościołem polskim, którą niedawno jeszcze, w liście do kanclerza, starał się umniejszyć. Odnieść można wrażenie, że w ten sposób Zebrzydowski dawał do zrozumienia, na kogo, jego zdaniem, w głównej mierze spada odpowiedzialność
za niekorzystną sytuację Kościoła.

4.1. Przebieg obrad
Obrady sejmu piotrkowskiego rozpoczęły się 10 grudnia100 w obecności obydwu
władców — Zygmunta I i Zygmunta Augusta101. Propozycję od tronu wygłosił kanclerz Maciejowski. Wskazał on na potrzeby finansowe państwa, związane ze stałym
zagrożeniem granic, oraz na konieczność przeprowadzenia reformy sądownictwa.
Ibidem, nr 330.
Odzwierciedleniem tego, co w listopadzie 1547 r. działo się w Środzie, a prawdopodobnie także
na innych sejmikach ziemskich, były przedstawione w czasie sejmu przez izbę poselską żądania
ograniczenia swobód i przywilejów duchowieństwa (zob. Zbiór pamiętników do dziejów polskich,
wyd. W. S. hr. de Broel–Plater, t. I, Warszawa 1858, s. 160–169).
99
List zaczął Zebrzydowski słowami: Etsi sciam, omnes fere meas epistolas leviter aestimari ab Reverendissima Paternitate Vestra... Na koniec zaś stwierdził, że ponieważ arcybiskup nie zwykł z szacunkiem traktować jego listów, wyłożenie pozostałych racji poruczył swemu oficjałowi (AH I, nr 330).
100
Taka data podana została w Volumina Constitutionum, t. I, vol. 2, s. 297. W literaturze za początek obrad uznaje się, za notatką Stanisława Górskiego, 15 grudnia (np. W. Dworzaczek, Hetman,
s. 139; A. Dembińska, op. cit., s. 279).
101
Przebieg sejmu dokładnie opisała A. Dembińska (A. Dembińska, op. cit., s. 279–286). Zob. również A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 128–131; W. Dworzaczek, Hetman, s. 139–140.
97
98
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Następnego dnia vota senatorskie wygłosili kolejno arcybiskup Dzierzgowski, biskup
krakowski Maciejowski oraz hetman Tarnowski. Obydwaj duchowni podkreślili problem niesprawnego, z powodu pogarszającego się zdrowia monarchy, wymiaru sprawiedliwości102, Tarnowski natomiast uwydatnił kwestię wiszącej nad państwem groźby
zewnętrznej, przede wszystkim ze strony sułtana. W swoim przemówieniu hetman
dotknął innej jeszcze kwestii, mianowicie odsunięcia od rady części senatorów na
rzecz innych dostojników — w domyśle stronników Bony. Do pokrzywdzonych zaliczał się m.in. on sam. Wobec powyższych problemów wielką nadzieję wiązał z osobą
Zygmunta Augusta. Po senatorach postulaty swe przedłożyli reprezentanci izby poselskiej. Wśród nich znalazły się m.in. hasła finalizacji unii Korony z Wielkim Księstwem
Litewskim, ograniczenia wszechwładzy królowej nad Mazowszem, a także żądania
o charakterze gospodarczym. Jedenaście z około czterdziestu artykułów dotyczyło Kościoła i duchowieństwa, z czego większość zmierzała do ograniczenia przysługujących
mu praw i przywilejów103.
W czasie obrad powróciła również nagląca kwestia przekazania pełni władzy przez
schorowanego Zygmunta I synowi. Oczekiwania, które z młodszym królem wiązał
hetman Tarnowski, podzielała również izba poselska. Wydawały się one tym bardziej
zasadne, że w czasie obrad Zygmunt August regularnie już zastępował sędziwego monarchę, przyjmując także w imieniu ojca i własnym przybyłe poselstwa104. Do realizacji
tego postulatu nie chciała dopuścić królowa, która — według słów Łukasza Górnickiego — „za starością i niedobrem zdrowiem królewskim brała na się rządy”. Radzono, „iżby król stary synowi regiment puścił i zażył tej pociechy, patrząc na porządne
i świątobliwe panowanie syna swego”, jednak „królowa Bona coś inszego, a podobno
swego upatrując, prosiła, żeby król nie kazał o tem przed sobą wzmianki czynić”105.
Działania władczyni odniosły najwyraźniej zamierzony skutek, skoro marszałek izby
poselskiej, Stanisław Lupa Podlodowski, w ostatniej mowie żalił się, że król „raczył
rozkazać powiedzieć, abyśmy o jednych rzeczach milczeli, ani ich dalej wspominali,
a drugie tak jako są powiedziane do braci naszej, abyśmy odnieśli”106. W dalszej części swej wypowiedzi Podlodowski argumentował, że „...Pan młody, może dostatecznie
Jak już wspomniano, Zygmunt I powierzył synowi wymiar sprawiedliwości już w czasie poprzedniego sejmu, jednak od tamtego czasu młody król nie pojawił się w Koronie, do której, po trzech
latach nieobecności, przybył dopiero w grudniu 1547 r., tuż przed początkiem obrad w Piotrkowie
(zob. list Zygmunta Augusta do Barbary Radziwiłłówny, 2 grudnia 1547 r., [w:] Listy króla, nr 34).
103
Zob. Zbiór pamiętników do dziejów, s. 160–169. Posłowie wysunęli też postulat głoszenia czystego
Słowa Bożego, o czym donosi Stanisław Hozjusz w liście do Jana Dantyszka w nieco dramatycznej
formie: Domine serva nos, perimus! In Comitiis primum articulum nuntii proposuerunt de verbo Dei pure
praedicando (AH IV/I, nr 279).
104
Zob. J. Wijaczka, Asverus von Brandt 1509–1559. Życie i działalność dyplomatyczna w służbie księcia Albrechta pruskiego, Kielce 1996, s. 150–154.
105
Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 22.
106
Zbiór pamiętników, t. I, s. 23–24.
102

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 127

2012-05-11 10:05:44

128

Między stronnictwami (IV 1547 — 1 IV 1548 r.)

te wszystkie niedostatki i potrzeby koronne, tak około sprawiedliwości, jako i około wydzierzania obrony wypełnić, żeby ninaczym schodziło...”107. Ostatecznie rządy
nad państwem pozostały w rękach starego króla, a jednocześnie pod przemożnym
wpływem królowej. Niemniej, od początku 1548 r. na Zygmunta Augusta przelewano
stopniowo kolejne prerogatywy królewskie: 2 lutego otrzymał on prawo nominowania
biskupów, 6 lutego zwierzchność nad Prusami, wraz z prawem rozdawania urzędów
oraz dochodami z tamtejszej domeny monarszej, a 4 marca najwyższe dowództwo nad
wojskami w razie konfliktu zbrojnego108.
Po rozwiązaniu sejmu, prawdopodobnie 2 lutego, Zygmunt August powiadomił
oficjalnie o zawartym małżeństwie rodziców, a następnie senatorów109. O ile schorowany władca miał nie ujawnić sprzeciwu, matka zareagowała z właściwą sobie gwałtownością — „wśród szlochań, wyrzeczeń i protestów” — sprzeciwiając się decyzji
syna. Wkrótce potem młody król opuścił Piotrków i udał się do Sandomierza na wesele Mikołaja Radziwiłła Czarnego z Elżbietą Szydłowiecką, szwagierką hetmana Tarnowskiego110.

4.2. Zebrzydowski na sejmie piotrkowskim
Podobnie jak w przypadku sejmu wiosennego 1547 r., w korespondencji Zebrzydowskiego nie znajdujemy zbyt wielu informacji dotyczących przebiegu obrad. Z dziesięciu napisanych w tym czasie i zachowanych pism jedno tylko ma w tym względzie wartość informacyjną111. Ponieważ zaś w dostępnych nam źródłach brak niemal
wzmianek na temat działalności biskupa włocławskiego w czasie sejmu piotrkowskiego (co samo w sobie również jest znaczące), trudno wyjść w tej kwestii poza sferę
domysłów.
Pomimo nawiązania już pod koniec poprzedniego sejmu i sukcesywnego pogłębiania dobrych stosunków z przedstawicielami stronnictwa wrogiego królowej112, nic nie
Ibidem, s. 28. Zob. też I. Kaniewska, Stanisław Lupa Podlodowski, działacz sejmowy pierwszej połowy XVI wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. V (1960), s. 56–61.
108
M. A. Janicki, Zgon króla Zygmunta I i znaczenie fiducji w jego pobożności. List Jana Benedyktowicza
Solfy do Jana Dantyszka i królowej Bony do córki Izabeli, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXVII (2000),
s. 71.
109
Ibidem, s. 71.
110
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 89, 130.
111
List do wojewody sieradzkiego Stanisława Łaskiego, posła królewskiego na dwór cesarski (AH I,
nr 348).
112
Jeszcze w październiku, w odpowiedzi na prośbę Zygmunta Augusta przekazaną mu za pośrednictwem niedawno przybyłego z Wilna Jana Tęczyńskiego, obiecał Zebrzydowski oddać na czas
sejmu poddanych biskupich z dwóch wsi dla obsługi młodego króla i jego świty. Nie omieszkał przy
tym dostojnik zaznaczyć, jak wielkim wyrzeczeniem i niedogodnością będzie dla niego ta przysługa,
podkreślając w ten sposób wyraźnie swoją gotowość do poświęceń dla następcy tronu (ibidem,
nr 296). Zarówno ta, jak i wcześniejsza obietnica czasowego udostępnienia jednego z piotrkowskich
107
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wskazuje, by w czasie sejmu zimowego Zebrzydowski opowiedział się jednoznacznie
po jego stronie. Okazji po temu z pewnością nie brakowało, chociażby w momencie
ponownego podniesienia postulatu przekazania pełni władzy Zygmuntowi Augustowi.
Niechęć biskupa do jasnych deklaracji w głównej mierze spowodowana była zapewne
obawą przed utratą łaski Bony. Niepokój ten uznać należy za zasadny. Wraz z pogarszającym się w ostatnich miesiącach życia zdrowiem Zygmunta I, wzrastał wpływ jego
małżonki na rządy. W przypadku zwycięstwa królowej, jej niełaska oznaczałaby dla
dotychczasowego protegowanego całkowite odsunięcie od ośrodka decyzyjnego i poważne ograniczenie własnych wpływów na czas nieokreślony. Przyjęta przez hierarchę
neutralna postawa pozwalała jednocześnie zachować względy władczyni i przyjazne
kontakty z jej przeciwnikami. Pozbawiała jednak na przyszłość opinii wiernego i zdeklarowanego sojusznika, rokującej nadzieje na znaczną nagrodę. Jak się wydaje, Zebrzydowski postanowił odsunąć na jakiś czas dokonanie ostatecznego wyboru, licząc
na dogodniejszą okazję.
Nieco więcej informacji mamy na temat stosunku biskupa włocławskiego do małżeństwa młodego króla. Jak się wydaje, król osobiście zawiadomił Zebrzydowskiego
o swoim mariażu, zanim jeszcze poinformował o tym oficjalnie rodziców i ogół senatorów zgromadzonych na sejmie. Rok później, w czasie pierwszego sejmu odprawionego
po śmierci Zygmunta I, ustosunkowując się do kwestii małżeństwa, hierarcha wspominał: „...gdy mi się z tego zwierzyć tak rok w Piotrkowie na seymie raczył, tedym ja
temu wierzyć nie chciał, i wnetem tego Waszej Królewskiej Miłości nie pochwalił,
i prosiłem nie mało przedkładając rzeczy coby na potym z tego przyjść mogło...”113.
Wydaje się więc, że Zygmunt August, jeszcze przed oficjalnym ujawnieniem małżeństwa, próbował wybadać nastroje panujące wśród tych dostojników, których ewentualnego poparcia oczekiwał. Wyjawiając im wcześniej tajemnicę, usiłował zapewne
przygotować grunt pod przyszłe działania i zjednać sobie ich przychylność. Włączenie
Zebrzydowskiego do tej grupy świadczy, że rzeczywiście postrzegany był on przez następcę tronu jako potencjalny sojusznik. Poglądu tego nie musiała zmienić niechęć
dostojnika do królewskiej wybranki. Co istotne, również hetman i kanclerz, obydwaj
zaangażowani w jednanie stronników dla sprawy, deklarowali, że na miejscu Barbary
woleliby widzieć bardziej odpowiednią kandydatkę114.
domów Radziwiłłowi Czarnemu, ośmieliły wojewodę sandomierskiego oraz marszałka litewskiego.
Już na początku listopada w imieniu ich obydwu zwrócił się do Zebrzydowskiego Tęczyński z prośbą o użyczenie im robotników, którzy na ich użytek wznieśliby kuchnię. Tym razem hierarcha
odmówił, tłumacząc jednak obszernie swoje racje i wyrażając żal, że nie może okazać się pomocny
(ibidem, nr 320). Ta wymiana listów zdaje się wskazywać, że biskup kujawski postrzegany był jako
człowiek przyjazny zarówno młodemu królowi, jak i jego otoczeniu.
113
Zbiór pamiętników, t. I, s. 46.
114
Swój stosunek do królewskiego małżeństwa chyba najdobitniej wyraził kasztelan krakowski
w liście do księcia Albrechta Hohenzollerna z 18 marca 1548 r. Z żalem stwierdził on, że mariaż
okrył króla wstydem wśród innych narodów, a wśród poddanych osłabił królewski autorytet (EleDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Uwzględnienie biskupa włocławskiego w rachubach młodego króla nie dziwi. Nie
był on pierwszym przedstawicielem swego rodu, który miał szansę znaleźć się u boku
następcy tronu. Funkcję referendarza, sekretarza, a także posłańca Zygmunta Augusta, pośredniczącego także w kontaktach z Barbarą, pełnił brat stryjeczny biskupa,
Florian, przebywający na dworze młodego króla już od roku 1538115. Na dworze wileńskim zapewne przebywał już także Kasper, młodszy, rodzony brat biskupa, a także
Zygmunt, zapewne brat Floriana116. W nowo formowanym dworze Radziwiłłówny stanowisko kuchmistrza przypadło Janowi Zebrzydowskiemu, wcześniej dworzaninowi
młodego króla117. Dzięki temu Zebrzydowscy byli jedyną, poza Łaskimi, rodziną wielkopolską, obecną w tym czasie w otoczeniu następcy tronu118.
Ze słów hierarchy wynika, że przed rozmową z młodym królem nie dysponował
żadnymi pewnymi wiadomościami o zawartym małżeństwie. Nie oznacza to oczywiście, że do jego uszu wcześniej nie dotarły krążące plotki. Negatywny stosunek do
decyzji Zygmunta Augusta wynikał, jak się wydaje, z autentycznej troski o państwo.
Świadom możliwych konsekwencji, podzielił się z następcą tronu swoimi obawami,
próbując skłonić go do naprawienia błędu — bez oczekiwanego skutku.
Konsekwentnie stosowana przez Zebrzydowskiego taktyka zrównoważonych stosunków z oboma wrogimi stronnictwami wydawała się rozsądna w sytuacji, gdy sejm
piotrkowski, kończąc się chwilowym i połowicznym w istocie zwycięstwem królowej,
niczego nie rozstrzygnął. Dzięki niej hierarcha jeszcze przez następne dwa miesiące,
menta, XXXVIII, Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia, VII pars, HBA, B2,
1548–1549, ed. C. Lanckorońska, Romae 1976, nr 1064). W swej wymowie wypowiedzi obydwu
dostojników okazują się więc podobne.
115
Zob. list Barbary do Zygmunta Augusta z 9 grudnia 1547 r. oraz list podczaszego litewskiego
Mikołaja Radziwiłła Rudego z takąż datą, również listy Zygmunta Augusta do Mikołaja Rudego
z 25 stycznia i 2 lutego 1548 r., a także wcześniejsze, z 4 września 1547 r., pismo Mikołaja Czarnego
do Mikołaja Rudego (Listy polskie, t. I, nr 150, 166, 167, 179; Listy króla, nr 3). Zob. też M. Ferenc,
Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Kraków 1998, s. 195; M. Korolko, Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w kancelarii królewskiej Zygmunta Augusta, Warszawa
1991, s. 241; Rachunki dworu królewskiego 1544–1567, wyd. A. Chmiel, Kraków 1911 (Źródła do
Historyi i Cywilizacyi w Polsce, t. I), t. I, s. 219, 244, 269, 276, 282. Florian Zebrzydowski zaliczał
się również do przyjaciół domu radziwiłłowskiego. Szczególnie związany był z Mikołajem Rudym
(T. Kempa, Sekretarze królewscy na służbie u Radziwiłłów w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Patron
i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas–Urwanowicz, J. Urwanowicz,
Warszawa 2006, s. 248–252; M. Ferenc, Mikołaj Radziwiłł, s. 69).
116
Z całą pewnością najmłodszy z braci Zebrzydowskich był w Wilnie u boku młodego króla na
początku kwietnia 1548 r., o czym dowiadujemy się z listów biskupa (AH I, nr 370). Według M. Ferenca Kasper od 27 stycznia 1548 r. służył następcy tronu jako aulita, natomiast Zygmunt, w tym
samym charakterze, od 4 października 1547 r. (M. Ferenc, Dwór, s. 195).
117
Ibidem, s. 195; A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 130. Nowo mianowany kuchmistrz
to zapewne brat Floriana, dworzanin królewski przynajmniej od 1538 r. (zob. L. Kolankowski,
op. cit., s. 236, 317).
118
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 131.
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dzielące zakończenie obrad od śmierci Zygmunta I, mógł swobodnie lawirować między stronnictwami, szukając korzyści po obu stronach konfliktu.
Z listu pisanego po rozwiązaniu sejmu, pod koniec stycznia, do przebywającego
z poselstwem na dworze cesarskim Stanisława Łaskiego wynika, że biskup włocławski
generalnie przebieg sejmu oceniał negatywnie. O rzeczach tych — jak stwierdził —
ani jest miło, ani się godzi pisać, a zamęt wszystkich spraw jest taki, że wobec niedostatku ludzkiej rady, nie pozostało nic innego, jak tylko uciec się do bożej pomocy
i stamtąd oczekiwać pomocnej dłoni119. Comitia nullis confectis rebus sunt soluta, skonstatował z wyraźną troską. Zaraz potem dodał, że pozostałe [sprawy] obfitują w niegodziwości i zmartwienia120. Pisząc te słowa, miał na myśli zapewne niedawno ujawnione
małżeństwo następcy tronu.
Korzystając z jednoczesnej obecności władców i senatu w Piotrkowie, pragnął
Zebrzydowski ostatecznie rozwiązać swoje konflikty z gdańszczanami. Pomimo pomyślnego orzeczenia w sprawie jurysdykcji wydanego po sejmie wiosennym, napięcia
w stosunkach biskupa z miastem uległy ponownemu nasileniu. Pierwszym konfliktogennym czynnikiem okazała się sprawa testamentu zmarłego jesienią ewangelickiego
kaznodziei Pankracego Klemme. Zebrzydowski podważał prawomocność dokumentu, własnemu osądowi pozostawiając rozdysponowanie pozostających po Klemmem
dóbr121. Takiemu stanowisku przeciwstawiali się egzekutorzy testamentu. Prawdopodobnie to właśnie niezgoda na podporządkowanie się łatwemu do przewidzenia wyrokowi ordynariusza sprawiła, że nie stawili się oni w wyznaczonym terminie przed
sądem biskupim we Włocławku. Zebrzydowski najwyraźniej wolał uniknąć eskalacji
nowego konfliktu, skoro, nie szczędząc przy tym przygany, wyznaczył nowy termin
rozprawy na 26 sierpnia122. Pomimo szczerej, jak się wydaje, chęci osobistego rozwiąIbidem, nr 131.
AH I, nr 348.
121
W tej sprawie Zebrzydowski powołał się na autorytet wszystkich biskupów, którzy podjąć mieli
taką właśnie decyzję, oraz na powagę władcy, który niedawno, zapewne w czasie sejmu lub tuż po
nim, zatwierdzić miał ów wyrok (ibidem, nr 219). Sądząc z napisanego pod koniec lipca listu do
księcia pomorskiego Barnima, podstawą podważenia prawomocności testamentu była apostazja
jego autora. Biskup pisał do proszącego za swym poddanym, który skorzystać miał na egzekucji
rzeczonego dokumentu: Quamquam vero is Pancratius ob reiectam, quam voverat, religionem, et ob
vitam, quam in apostasia egit ad extremum, testari secundum iura et sanctiones canonicas non potuit,
testamentumque sive quod condidit, inofficiosum iis causis reddidit… (ibidem, nr 252).
122
Nie chcąc rezygnować z przysługujących sobie praw i narażać na szwank swego autorytetu, Zebrzydowski dołożył starań, by sprawę całą rozwiązać polubownie. Nie tylko bowiem odroczył termin
rozprawy, ale także obiecał rajcom gdańskim spojrzeć przez palce na zaniedbanie, którego się przy
tej okazji dopuścili, oraz być im przychylnym w sprawie testamentu. To wszystko pod warunkiem, że
pozna, iż rajcy i burmistrz Jan Werden, singularis amicus biskupa — jak określa go sam Zebrzydowski — naprawdę tego pragną (ibidem, nr 219). Podstawowym warunkiem tego poznania miało być
zapewne stawienie się w wyznaczonym terminie przed sądem biskupa kujawskiego i potwierdzenie
w ten sposób prawomocności jego jurysdykcji. Aby podnieść wagę swoich argumentów, hierarcha
119
120
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zania sporu i niemieszania weń osób trzecich, sprawa dotarła do króla. O konflikcie
związanym z testamentem kaznodziei doniósł władcy książę pomorski Barnim IX, który zainteresowany był doprowadzeniem do jego pomyślnej egzekucji123. W tej sytuacji
biskup włocławski, pod koniec lipca bądź na początku sierpnia, przedstawił Zygmuntowi I własne racje, które znalazły w oczach królewskich pełne uznanie. Hierarcha
uzyskał bowiem mandat nakazujący gdańszczanom podporządkowanie się woli swojego ordynariusza124.
Poprawie stosunków nie sprzyjało również obłożenie interdyktem Mateusza Anglika, zbiegłego mnicha i byłego zarządcy dóbr klasztornych, stojącego na czele grupy,
która rok wcześniej zbrojnie najechała klasztor w Kartuzach i siłą usunęła ustanowionych przez biskupa rządców. Do kar kościelnych uciekł się Zebrzydowski, gdy zakonnik nie stawił się na rozprawie, wyznaczonej prawdopodobnie na lipiec. W obronie
mnicha stanęli rajcy gdańscy, którzy oskarżyli hierarchę o to, że swym postępowaniem wznieca w mieście tumulty125. Zarzut ten oburzył biskupa. W ostrych słowach
przypomniał władzom miasta, że karząc duchownego, egzekwuje swoje niedawno
potwierdzone przez władcę prawa. Wobec groźby gdańszczan, że skierują sprawę do
monarchy, odpowiedział, że nikt nie może im tego zabronić, jednak on sam nie wątpi,
że wyrok Zygmunta I będzie dlań korzystny. Chcąc jednak pozostawić gdańszczanom
możliwość porozumienia, oświadczył, że nie wierzy, by wysłany przez nich list powstał
za wolą wszystkich rajców. W inicjatywie tej dopatrywać chciał się działania jednostek126. Już na początku sierpnia hierarcha poinformował adwersarzy, że przedstawił
jednak sprawę władcy, który potwierdził jego prawa w tym zakresie127.

postanowił podkreślić bezmiar swej dobrej woli. Ostrzegł on mianowicie gdańszczan, że jak słyszał,
po jego odejściu wszystko, co on, wedle swych możliwości, zamierza tolerować, ulegnie zmianie za
pośrednictwem pewnych, bliżej nieokreślonych osób. W tym kontekście wyraźną groźbę usłyszeć
można w wezwaniu, by rajcy okazali się chrześcijańskimi senatorami. Uważa się bowiem, że jeśli
nie zdobędą się na złagodzenie swojej postawy, powinnością Zebrzydowskiego będzie wywiązać się
z biskupiego obowiązku (ibidem, nr 219).
123
Zob. wyżej, s. 131, przyp. 121.
124
AH I, nr 255.
125
Godne odnotowania, że gdańszczanie całą winę za najazd na włości klasztoru kartuzów postanowili zrzucić na wojewodę pomorskiego Stanisława Kostkę, z którego poparcia w czasie grudniowych
wydarzeń korzystali. Zebrzydowski natomiast, który zimą zdecydował się obłożyć Kostkę cenzurami
kościelnymi za udział w najeździe, w lipcu oświadczył rajcom: Quidquid rei mihi cum Palatino fuit,
id omne hoc est fine terminatum, ut facile Serenissima Regia Maiestas et plerique intellexerint, quidquid
is Mathias designarit, suo ipsius arbitrio, non Palatini iussu aut voluntate fuisse designatum (ibidem,
nr 250).
126
Ibidem, nr 250.
127
Mandat królewski, kończący w pomyślny dla Zebrzydowskiego sposób sprawę testamentu Pankracego Klemme, odnosił się zapewne również do sprawy Mateusza Anglika (zob. wyżej, s. 132,
oraz list Zebrzydowskiego do rajców gdańskich z początku sierpnia — AH I, nr 255).
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Pomimo królewskiego potwierdzenia jurysdykcji biskupów włocławskich nad pomorską częścią podlegającej im diecezji, Zebrzydowski nie cieszył się autorytetem wystarczającym, by egzekwować wszystkie swoje uprawnienia. Wymierne szkody wyrządzały trudności związane ze zbieraniem dochodów z dóbr biskupich. Z problemem tym
zmagać się musiał zresztą również poprzednik Zebrzydowskiego, skoro w jednym z listów dostojnik pisał o zobowiązaniach zaległych z wcześniejszych jeszcze lat. Nieufny
we własne siły wystarał się o odpowiednie listy królewskie do starostów. O wsparcie
w tej kwestii na początku sierpnia poprosił także obydwu książąt pomorskich — Barnima IX i Filipa I128.
Mimo sukcesu, który odniósł Zebrzydowski w kwietniu, także jego jurysdykcja nad
klasztorem w Kartuzach pozostawała w znacznej mierze nominalna. Nie przekonuje
deklaracja, złożona przez dostojnika w lutym 1548 r., że świadomie zrezygnował z egzekwowania swych praw, by nie narazić się ponownie na zarzut chciwości129. Wydaje
się raczej, że poprzestał na uzyskaniu potwierdzenia swych racji przez władcę i senatorów, by nie doprowadzać do eskalacji konfliktu. Sytuacja ta, bez wątpienia szkodliwa dla autorytetu hierarchy, musiała mu znacznie ciążyć. Pod koniec października
Zebrzydowski wysłał z misją do Gdańska archidiakona pomorskiego Andrzeja Duchnickiego130. W grudniu polecił mu, by ze szczególną uwagą zbadał sprawy klasztoru
kartuskiego. Po otrzymaniu żądanych informacji biskup włocławski zamierzał pokazać
królowi oraz senatowi, jak łatwo klasztor, wyjęty spod jurysdykcji biskupiej, popadnie
w ruinę131. Pozyskane informacje służyłyby też jako argumenty przeciw spodziewanym pretensjom przybyłych na sejm przedstawicieli ziem pruskich132. Jednocześnie
Zebrzydowski zawiadomił rajców gdańskich o swoim zamiarze pociągnięcia do odpowiedzialności przebywających w mieście różnowierców, których określił deprecjonującym określeniem rabulae133. Moment interwencji wydaje się nieprzypadkowy. EwenZob. list Zebrzydowskiego do książąt pomorskich Barnima i Filipa z początku sierpnia — ibidem, nr 254. Osobno zwrócił się też hierarcha do starosty lęborskiego Marcina Tessena. Prosząc go
o szczególną konsekwencję w egzekwowaniu należności, wspomniał o swej ubiegłorocznej wizycie
w Lęborku. Jej niepomyślny, a wręcz niebezpieczny dla dostojnika przebieg miał być argumentem,
by Tessen nie przyjmował żadnych usprawiedliwień dla opóźnień czy zaniechania wnoszenia opłat.
Z troską zwrócił uwagę na fatalny stan kościołów, ograbionych zarówno z ozdób, jak i dochodów,
uniemożliwiający kapłanom nie tylko wywiązywanie się z obowiązków, ale nawet samo utrzymanie.
A przecież, jak stwierdził biskup, powołując się na św. Pawła, qui aris servit, ex aris vivat (ibidem,
nr 256).
129
Ibidem, nr 353.
130
Ibidem, nr 318.
131
Ibidem, nr 337.
132
Pod koniec grudnia wysłał biskup ponaglający list do Duchnickiego, w którym prosił o jak najszybsze nadesłanie mu potrzebnych sprawozdań, bez których nie mógł odeprzeć spodziewanych
zarzutów (ibidem, nr 341).
133
Ibidem, nr 338. Osobno wystosował Zebrzydowski pismo do burmistrza Jana Werdena, z którym w tym czasie, przynajmniej oficjalnie, pozostawał w dobrych stosunkach. Z listu biskupa do128
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tualne protesty czy nawet rozruchy stanowiłyby dla sejmujących najlepszą ilustrację
tezy o szczególnie złym, wymagającym natychmiastowej interwencji stanie stosunków
w Gdańsku. Wnioskując z doświadczeń kilku poprzednich miesięcy, można było się
spodziewać, że przedstawienie sprawy na forum senatu i odwołanie się do decyzji królewskiej odniesie pożądany skutek. Z drugiej jednak strony, biskup wolał zapewne
rozwiązać konflikt we własnym zakresie. Kolejna już prośba o wsparcie dobitnie ukazywała niemoc Zebrzydowskiego, nie pozostawając zapewne bez wpływu na jego autorytet zarówno jako duszpasterza, jak i administratora. Stąd też zapewne polubowny
ton listu adresowanego do rajców gdańskich, pełnego raczej perswazji niż gróźb134.
Sprawozdań przysłanych przez Duchnickiego Zebrzydowski ostatecznie nie wykorzystał w czasie dyskusji sejmowych. Prawdopodobnie zresztą, wbrew oczekiwaniom,
sprawa jurysdykcji w ogóle nie została w czasie sejmu piotrkowskiego poruszona135.
Dostojnik wrócił do niej dopiero po otrzymaniu oczekiwanego raportu, w wysłanym
już z Wolborza liście do kanclerza Maciejowskiego. Opisał w nim sygnalizowany wcześniej, a następnie potwierdzony przez archidiakona136, stan religijnego i majątkowego

wiadujemy się, że Werden miał się okazać obrońcą biskupiej jurysdykcji, co nie pomału ucieszyło
hierachę, tak że obiecał on wygodzić gdańszczaninowi we wszystkim, co tylko nie będzie stanowiło
uszczerbku dla jego własnej godności (ibidem, nr 339). Wcześniej też, na początku września, najwyraźniej na prośbę burmistrza, nakazał włodarzowi pomorskiemu przeznaczyć jakieś dobra dla
dzieci zmarłej przed wydzieleniem ojcowizny żony sługi bądź krewnego Werdena (ibidem, nr 267).
Nie oznacza to jednak, że ordynariusz znajdował u patrycjusza poparcie dla planowanych działań.
Przeczą temu usprawiedliwienia zamieszczone w grudniowym piśmie: Exuisse me propterea in illam
civitatem amorem non putet, quae me, quum ibi essem, omnibus humanitatis officiis est prosecuta; sed
tamen iurisdictioni meae deesse me existimet non convenire, praesertim ubi animarum res atque salutis
agitur (ibidem, nr 339).
134
Zebrzydowski szeroko argumentował swoją decyzję, podkreślając, z jaką niechęcią czyni cokolwiek niezgodnego z wolą rajców. Powołał się przy tym na wspólne ustalenia podjęte w czasie jego
jesiennej wizyty na Pomorzu, skargi nadesłane mu przez obradujący w Sobkowie synod diecezjalny,
decyzje i autorytet wrześniowego synodu w Łęczycy. Odrzucił przy tym prośbę rajców, by podjęcie
kroków przeciw różnowiercom odłożyć do zakończenia obrad soboru powszechnego. Ostrzegał także, że jeśli jego jurysdykcja w tej kwestii nie wystarczy, zmuszony będzie, zgodnie z opinią innych
hierarchów, odwołać się do władcy (ibidem, nr 338).
135
Posłowie pruscy w osobach Asverusa Brandta i Jana Rautera dotarli do Piotrkowa dopiero
16 stycznia. Naczelnym ich celem, który determinował przebieg misji, było zapewnienie sobie gwarancji pomocy polskiej w razie ataku ze strony Rzeszy. Wśród 18 dostojników polskich, do których
otrzymali oni kredencje, znajdował się także Zebrzydowski. Nie wiadomo jednak, czy posłowie
rozmawiali z nim w tej sprawie (J. Wijaczka, Asverus von Brandt, s. 150–154; Elementa, LXII: Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia, Ostpr. Fol., vol. 45, 53, HBA, B, K, 1170,
1171, 1172, 1547–1548, ed. C. Lanckorońska, Romae 1985, nr 3078).
136
Zebrzydowski musiał być bardzo ukontentowany efektami misji Andrzeja Duchnickiego, skoro
w nagrodę postanowił ofiarować mu probostwo gdańskiego kościoła parafialnego, o które wcześniej
starał się dla Łukasza Krzyckiego, brata swego zmarłego wuja i dobrodzieja Andrzeja (zob. AH I,
nr 298, 299, 300). Na początku lutego biskup powiadomił archidiakona o swojej decyzji, podkreśDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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upadku klasztoru kartuskiego. Zebrzydowski, jak sam oświadczył kanclerzowi, znosił
te wieści cierpliwie, nie interweniując, by uniknąć nowych oskarżeń o chciwość. Do
podjęcia kroków zaradczych skłonić go miało dopiero przybycie dwóch mnichów, których głód, bieda i tyrania pewnych gdańszczan zmusiły do ucieczki z klasztoru. Jednego z nich, zapewne dla wywarcia mocniejszego wrażenia, biskup włocławski wysłał
do Maciejowskiego z listem i prośbą o ukaranie winnych i wystawienie mandatów
królewskich, zakazujących gdańszczanom ingerencji w zarząd dóbr klasztornych, oraz
pism do sąsiadujących z tymi włościami wojewodów i kasztelanów, z nakazem udzielenia w razie potrzeby pomocy ordynariuszowi bądź jego podwładnym137.
Istotne, że w sprawie tej Zebrzydowski postanowił zwrócić się akurat do Maciejowskiego i prawdopodobnie tylko do niego (wśród zachowanej korespondencji nie
znajdujemy żadnego innego pisma poświęconego tej kwestii). Z głównego adwersarza
przeistoczył się kanclerz w głównego sojusznika biskupa w jego konflikcie z Gdańskiem. Zwraca uwagę pominięcie w tym przypadku królowej oraz związanego z nią
podkanclerzego Mikołaja Grabi. Z jednej strony mogło to być świadectwem postępującego rozluźnienia kontaktów z Boną, z drugiej zaś, być może po prostu Zebrzydowski
był na tyle pewny poparcia kanclerza, w którego mocy znajdowało się wystawienie
żądanych pism, że zbędnym wydało mu się angażowanie w sprawę większej liczby
niechętnych sobie osób. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że w korespondencji brak także odpowiedniego listu do Zygmunta I. Pominięcie władcy mogło być
z kolei spowodowane świadomością bardzo już złego stanu królewskiego zdrowia.

4.3. Delimitacja między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim
Jeszcze jako nominat włocławski, na początku 1546 r., został Zebrzydowski, wraz z wojewodą sieradzkim Stanisławem Łaskim, komisarzem królewskim do uregulowania
granic między Mazowszem a Wielkim Księstwem Litewskim138. Z powodu opóźnień
wynikłych na etapie spisywania przez komisarzy koronnych i litewskich wzajemnych
skarg i roszczeń granicznych, aż do sejmu 1547/1548 r. misja nie doszła do skutku139.
lając, że choć ma licznych i zasłużonych dla niego krewnych, nie chciał wydać się niepomny jego
zasług (ibidem, nr 350).
137
Ibidem, nr 353.
138
Tym samym ulega sprostowaniu informacja podana przez A. Dembińską, jakoby zadanie to powierzono Zebrzydowskiemu dopiero na sejmie piotrkowskim. Zob. A. Dembińska, op. cit., s. 319.
139
Uregulowania granicy między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim domagał się szczególnie
Zygmunt August, w reakcji na skargi litewskich panów Rady, utyskujących na szkody pograniczne
czynione przez Polaków. W celu rozwiązania tej kwestii młody król wysłał na początku 1546 r. do
Zygmunta I posłów w osobach marszałka Mikołaja Radziwiłła Czarnego oraz księdza Jana z Domanowa. Zgodziwszy się chętnie na dokonanie oficjalnej delimitacji, władca wyznaczył ze swej strony
niezainteresowanych osobiście zmianami granic komisarzy. Ich zadaniem było spisanie wszelkich
kontrowersji granicznych. Po spełnieniu tego zadania, do pracy przystąpić mieli komisarze senatorscy — Zebrzydowski i Łaski, których zadaniem było dokonanie właściwego rozgraniczenia na
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W czasie obrad piotrkowskich kwestia jednak powróciła. Potwierdzono również dokonany dwa lata wcześniej wybór senatorów do komisji delimitacyjnej. O czekającym
biskupa włocławskiego zadaniu przypomniał mu dodatkowo list królewski, wysłany
w marcu do Wolborza, gdzie Zebrzydowski udał się zaraz po zakończeniu sejmu. W odpowiedzi, jako wierny poddany i oddany obywatel, potwierdził on pełną gotowość
podjęcia się poruczonej misji, gdy tylko zostanie do tego wezwany140. Pomimo jednak
deklarowanej przed władcą jak najlepszej woli, przedsięwzięcie wydało mu się nadzwyczaj niewdzięczne. Największą trudnością dla narzekającego na chroniczny brak
funduszy hierarchy było sfinansowanie całego przedsięwzięcia. By rozwiązać ten problem, po raz kolejny postanowił zwrócić się o pomoc do biskupa Maciejowskiego. Za
pośrednictwem dwóch listów prosił go o wyjednanie u władcy potrzebnej na litewską
wyprawę kwoty ze skarbu królewskiego141. Zdawał sobie jednak sprawę, że prośba jego
nie jest w pełni uzasadniona. Wywiązywanie się własnym sumptem z powierzonych
przez króla i sejm funkcji było wśród senatorów częstą praktyką. Potwierdzał to zresztą
sam Zebrzydowski, pisząc do kanclerza, że dobrze wie, do czego jest zobowiązany wobec króla i Rzeczypospolitej. Pośrednictwa Maciejowskiego szukał zaś, by nie wydać
się królowi natrętnym (molestus interpellator)142. Zaznaczył przy tym, że zawsze chętnie
służy swym majątkiem władcy na terenie Królestwa, wyprawa jednak poza jego granice wiązać się musi ze znacznie poważniejszymi wydatkami, których w tym momencie
nie jest w stanie pokryć. Nie odmówił przy tym wyłożenia potrzebnej sumy z własnych
zasobów, ostrzegł jednak, że czas, którego będzie potrzebował na jej zgromadzenie,
opóźni wyjazd. Pomimo krążącej wśród współczesnych opinii o Zebrzydowskim jako
o człowieku wyjątkowo pazernym i skąpym143, prośba jego nie musiała wynikać z chciwości. Znając wagę, jaką przywiązywał on do kwestii prestiżu i własnego wizerunku,
wyliczona przez niego kwota rzeczywiście mogła okazać się znaczna144. Poza wysiłkiem
finansowym, do realizacji zadania zniechęcała go zapewne również sama konieczność
podjęcia dość długiej i męczącej wyprawy. Tym bardziej że stosunkowo niedawno podniósł się on z długotrwałej i niebezpiecznej choroby.
odcinku mazowieckim. Zagadnienie ustalenia granicy między Koroną a Wielkim Księstwem na
całej jej długości szczegółowo opisuje Ludwik Kolankowski (op. cit., s. 272–287).
140
AH I, nr 358.
141
Oba listy datowane były w marcu — ibidem, nr 359, 364.
142
Ibidem, nr 359.
143
Poza wyżej przytoczonym zdaniem królowej Bony o nasilającej się od momentu objęcia biskupstwa włocławskiego skłonności dostojnika do cudzego dobra (zob. wyżej, s. 121), podobną opinię
sformułował anonimowy autor krótkiej noty biograficznej, poświęconej biskupowi kujawskiemu
(MHDW, IX, s. 47–48).
144
Potwierdzają to zresztą słowa listu do Maciejowskiego, w którym Zebrzydowski wyliczył konieczne wydatki, na które składało się utrzymanie odpowiednio licznych towarzyszy podróży, a także
gości i przybyszy, którzy pojawią się już po wyruszeniu w drogę. Wszystko to zaś powinno było być
na takim poziomie, by nie przynieść ujmy godności władcy i Rzeczypospolitej (ibidem, nr 364).
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Jak się wydaje, udało się Zebrzydowskiemu, w tej przynajmniej sprawie, uniknąć
spodziewanych trudności. Poza obydwoma listami do kanclerza nie ma w korespondencji innych wzmianek o wyznaczonej mu funkcji. Prawdopodobnie realizacja przedsięwzięcia najpierw uległa opóźnieniu wobec gwałtownie pogarszającego się stanu
Zygmunta I, następnie zaś popadła ostatecznie w zapomnienie w okresie niepewności
i napięć związanych z pierwszymi miesiącami po śmierci władcy.
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IV.
MOMENT PRZEŁOMU
(1 IV 1548 — II 1549 R.)

1. ŚMIERĆ KRÓLA ZYGMUNTA I
1 kwietnia 1548 r. w niedzielę wielkanocną, po 42 latach panowania, zmarł król Zygmunt I. Quis enim non summe doleat, eum Principem cecidisse, cuius obitu non modo Regni
istius nostri limites, sed omnes propemodum universi orbis Christiani tractus ingemuisse videntur?1, pytał retorycznie Zebrzydowski Zygmunta Augusta w jednym z listów wysłanych wkrótce po śmierci starego króla. Nie był to wyłącznie zwyczajowy, pozbawiony
głębszej treści zwrot. Nie ulega wątpliwości, że biskup włocławski, podobnie jak wielu
jemu współczesnych, darzył zmarłego monarchę autentycznym szacunkiem. Poznać
to można z 24 zachowanych listów dostojnika, pisanych zawsze z najwyższą rewerencją dla adresata. Zebrzydowski wielokrotnie podkreślał swoje pełne oddanie władcy.
Nigdy też nie okazywał wobec niego niezadowolenia2. Postawa ta, właściwa dla relacji
władca — poddany, nie była już tak oczywista w przypadku stosunków między hierarchą a Zygmuntem Augustem, po jego wstąpieniu na tron. Chociaż i do młodego króla
zwracał się on z należną rewerencją, często, zwłaszcza po objęciu krakowskiej stolicy
biskupiej, sprzeciwiał się jego decyzjom i dawał wyraz swej dezaprobacie. Znacznie
częściej kierował też do ostatniego Jagiellona prywatne prośby, podczas gdy do jego
ojca zwracał się niemal wyłącznie w sprawach wagi państwowej, co świadczyć może
Ibidem, nr 374.
Podobne spostrzeżenie czyni A. Dembińska (A. Dembińska, op. cit., s. 319). Nawet we wspominanym wyżej przypadku odwołania mandatem królewskim podążającego na sejmik ziemski
w Środzie (1547 r.) brata biskupa, Bartłomieja, wysoce zirytowany tym faktem hierarcha rzecz całą
w liście do Zygmunta I przedstawił jako niezawinione przez władcę nieporozumienie.
1
2
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o poczuciu znacznie poważniejszego dystansu, niepozwalającego na większą śmiałość
w kontaktach.
Hierarcha z pewnością zdawał sobie również sprawę, jakich komplikacji w położeniu międzynarodowym państwa nastręczyć mogło odejście Zygmunta I. Nierozwiązana pozostawała sprawa banicji księcia Albrechta, stwarzająca bezpośrednie zagrożenie interwencją cesarską na ziemiach Prus Książęcych, podlegających zwierzchności
lennej króla polskiego. Wraz ze śmiercią Jagiellona wygasał również pokój z Turcją,
zawarty w 1533 r., co budzić mogło szczególne obawy w kontekście nieuregulowania
kwestii stałej obrony południowo–wschodniej granicy, na której co jakiś czas dochodziło do spięć z poddanymi sułtana, czemu towarzyszyły ostre reakcje Porty3. Szczególne zaniepokojenie budzić mogła sytuacja wewnętrzna. Nasilające się od końca lat 30.
żądania formującego się wśród szlachty ruchu egzekucyjnego, wewnętrzne podziały,
których główną osią był konflikt między królową i jej synem, rosnące niezadowolenie części możnych, spowodowane wyraźnym faworyzowaniem przez następcę tronu kanclerza, kasztelana krakowskiego i Radziwiłłów, a także budząca coraz większe
niezadowolenie samowolna decyzja Zygmunta Augusta o poślubieniu Barbary, skutkowały narastaniem niepokojów i groziły destabilizacją dotychczasowego ładu4. Co
więcej, zmiana na tronie pociągnąć za sobą musiała częściową przynajmniej wymianę
elity, pozostającej w bliskich stosunkach z władcą. Ten naturalny proces dla jednych
stwarzał szansę podniesienia swej pozycji i zyskania nowego prestiżu, innym natomiast
groził utratą dotychczasowego znaczenia.
Dla Zebrzydowskiego dodatkowym powodem do obaw mógł być fakt, że miejsce
gorliwego, konsekwentnie wspierającego Kościół Zygmunta I zająć miał władca bardziej otwarty na nowinki religijne, a przez to mniej pewny protektor hierarchii duchownej i podlegającego jej aparatu. Dla biskupa, który już od ponad roku zmagał się
niemal nieustannie z licznymi w pomorskiej części diecezji różnowiercami, groźba ta
wydawać się musiała znacząca. Być może to właśnie obawa przed osłabieniem dotychczasowej pozycji Kościoła skłoniła Zebrzydowskiego do wysłania listu do arcybiskupa
Dzierzgowskiego. Nawoływał w nim, by prymas, pomny piastowanej godności i służby,
na czas interregnum przyjął na siebie wszelkie zadania (negotia) i honoru tego nikomu nie oddawał5. Trudno orzec, kto miałby zastąpić Dzierzgowskiego w roli interrexa,
Przymierze obejmowało wyłącznie osoby władców. W związku z tym wygasnąć musiało automatycznie po śmierci jednego z nich (A. Dziubiński, op. cit., s. 167).
4
O atmosferze panującej w Koronie w pierwszym okresie po śmierci Zygmunta I zob. A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 138–144; W. Bogatyński, op. cit., s. 6–7.
5
…rogo atque plane hortor, ut in hoc interregno dignitatis atque officii sui meminerit, omnia ad se Regni
negotia discessu isto Regio devoluta esse intelligat, suum igitur, quod dicitur honorem, ne det alteri (AH I,
nr 366). Użyty w tym kontekście przez Zebrzydowskiego termin interregnum może wydawać się nie
na miejscu. Ponieważ Zygmunt August koronowany został vivente rege, już na początku roku 1530,
po śmierci Zygmunta I nie mogło być mowy o interregnum, w klasycznym rozumieniu tego słowa.
Pamiętać jednak należy, że zaprzysięgając 4 lutego 1537 r. prawa pospolite, następca tronu zobo3
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domyślać się jednak można, że Zebrzydowski miał na myśli któregoś z dostojników
świeckich. Fakt wysłania listu jest znaczący, nastąpił bowiem po okresie wzajemnej
niechęci, niewygasłej po spotkaniu obydwu dostojników na sejmie w Piotrkowie6.

2. PRÓBY DOŁĄCZENIA DO STRONNICTWA
PROKRÓLEWSKIEGO
Zmiany zaszłe na scenie politycznej Królestwa po śmierci Zygmunta I skłoniły oscylującego do tej pory z powodzeniem między stronnictwami Zebrzydowskiego do zdecydowanego opowiedzenia się po którejś ze stron. Decyzję tę podjął dostojnik natychmiast. Prawdopodobnie zaraz po otrzymaniu, zapewne drogą nieoficjalną, wiadomości
o śmierci starego władcy wysłał do Zygmunta Augusta list kondolencyjny, zawierający zarazem życzenia długiego i pomyślnego panowania oraz całkowitą obediencję.
Zapewniał w nim króla, że jego wierność i gorliwość są takie, jakie deklarował już
wiązał się do wydania ich generalnej konfirmacji i egzekucji zaraz po dojściu do władzy. Dopiero
wywiązanie się z tego przyrzeczenia obligować miało poddanych do posłuszeństwa nowemu władcy:
…postremo post obitum etiam, qui utinam sero contingat, Serenissimi patris nostri, neminem praedictorum
subditorum nostrorum nobis parere debere, nisi prius ipsis universis, omnia iura, et privilegia tam Regni
nostri Poloniae, et ditionum ejus omnia, quam privatarum personarum aut locorum quorumcunque privata, et quasvis libertates, literas, et immunitates a supra memoratis majoribus nostris Regibus donatas,
quaeque deinceps adhuc a Serenissimi patre nostro, quamdiu vivet donabuntur, et constituentur litteris
nostris confirmaverimus, atque iuxta continentiam et tenores earundem in debita executione posuerimus…
(Volumina Constitutionum, t. I, vol. 2, s. 150–151; A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 32;
zob. niżej, s. 146–147, przyp. 26). Ten też okres przejściowy pomiędzy śmiercią Zygmunta I a dopełnieniem przez jego syna podjętych zobowiązań, okres, w którym Królestwo miało wprawdzie
króla, jednak króla pozbawionego, w mniemaniu swych poddanych, pełni uprawnień monarszych,
określił biskup mianem interregnum.
6
Na początku lutego Zebrzydowski otrzymał pismo od arcybiskupa w sprawie konfliktu o granice
między łaznowskimi dobrami biskupstwa włocławskiego a posiadłościami kasztelana łęczyckiego.
Forma i treść listu musiały być ostre, skoro hierarcha, przychylający się wcześniej do życzenia arcybiskupa, by sprawę zakończyć ugodowo, postanowił natychmiast zwrócić się do sądu (list Zebrzydowskiego do kapituły włocławskiej — AH I, nr 349). W lutym natomiast prosił arcybiskupa,
by ten nakazał protegowanemu przez siebie Stanisławowi Bromierskiemu sumienniej wywiązywać
się z obowiązków związanych z posiadaną w biskupstwie włocławskim prebendą, w czym można
dopatrywać się zarówno rzadko okazywanej przez Zebrzydowskiego w listach troski o odpowiednią
obsadę stanowisk kościelnych, jak i szykan pod adresem swego antecesora na stolicy włocławskiej
(ibidem, nr 351). W. Wisłocki sugeruje, nie podając żadnych innych przesłanek za tym świadczących, że pod podanym w liście nazwiskiem Bromierski kryć się może występujący już wcześniej
w korespondencji kanonik włocławski Stanisław Broniewski. Wydaje się jednak, że chodzić może
o Stanisława Bromierskiego, prepozyta kościoła Św. Ducha w Bielsku i plebana w Biskupicach
w 1536 r. (por. Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. II: 1495–1586, wyd. S. M. Szacherska,
Warszawa 1975, nr 418).
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wcześniej — zarówno w mowie (zapewne w czasie ostatniego sejmu), jak i na piśmie7.
Zasadne będzie, ze względu na jego wagę, dosłowne przytoczenie następującego po
tym passusu: …nihil reiciam pro Serenissimae Maiestate Vestrae, quod quidem fideli Senatori atque Episcopo suscipiendum esset. Et quanquam hic nihil eiusmodi sit, quod non
summum omnium ordinum in Serenissimam Maiestatem Vestram studium declaret, tamen
si esset, quod absit, ego salutem et dignitatem Maiestatis Vestrae omnibus istis rebus anteferrem8. Otwarcie więc odżegnał się hierarcha od popierania jakichkolwiek inicjatyw
wymierzonych w nowego władcę, gdyby takowe się pojawiły. Świadczy to, że świetnie
zdawał on sobie sprawę z nastrojów panujących w Koronie i z trudności, które napotkać musiał Zygmunt August, przejmując pełnię władzy w państwie. Gotów był przy
tym jednoznacznie opowiedzieć się po stronie nowego monarchy, wysoko zapewne
oceniając jego szanse na zwycięstwo w zbliżającym się konflikcie.
Dość szybko jednak Zebrzydowski zorientował się, że nawet natychmiastowa deklaracja wierności nie wystarczy, by uzyskać pożądaną pozycję u boku Zygmunta Augusta i nie zostać odsuniętym od głównego biegu wydarzeń. Tygodnie następujące
po śmierci starego króla zmusiły biskupa do ponownego przemyślenia swego położenia. Pierwszym niepokojącym symptomem było zaniechanie przez obecnych przy łożu
śmierci senatorów małopolskich oficjalnego powiadomienia o zgonie władcy panów
wielkopolskich, w poczet których biskup włocławski się zaliczał9. Nim jednak panowie
wielkopolscy mieli możliwość zareagować, Małopolanie zdążyli własnowolnie i bez
konsultacji wysłać legację do następcy tronu. Zadaniem kanonika Jana Przerębskiego,
któremu misję tę powierzono, było złożenie obediencji oraz wezwanie nowego władcy
do rychłego przybycia na Wawel10.
O opóźnieniu, z jakim oficjalna wiadomość o zgonie Zygmunta I dotarła do Wielkopolski, z wyraźną dezaprobatą i poczuciem pominięcia donosił Zebrzydowski przebywającemu na dworze wileńskim kuzynowi Florianowi11. Jak się więc wydaje, ufał
7
Być może miał Zebrzydowski na myśli wspominany już list, wysłany w kwietniu 1547 r., po rozwiązaniu sejmu wiosennego, do Wilna. Zob. wyżej, s. 112.
8
AH I, nr 368.
9
Ostatecznie listy z żałobną wieścią wystosowane zostały przez obie kancelarie. 5 kwietnia także
królowa Bona wysłała listy powiadamiające biskupów o śmierci władcy (J. Gołąb, Pogrzeb króla Zygmunta Starego, Kraków 1916, s. 10; AH I, s. 177, przyp. 2).
10
Przerębski do Wilna przybył 13 kwietnia, jednak pierwsze wieści o śmierci Zygmunta I dotarły
do jego syna już tydzień po tym wydarzeniu, 8 kwietnia (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August,
s. 137; H. Kowalska, Przerębski Jan, [w:] PSB, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 748; M. Baliński, Pisma historyczne, t. I: Pamiętniki o królowej Barbarze żonie Zygmunta Augusta, Warszawa 1843,
s. 118–119).
11
…ad nos omnes, qui in Magna Polonia Senatores sumus, tardissime esse literas perlatas de ipso Serenissimi Regis obitu (AH I, nr 370). Do pisma dołączył zawierające żałobną nowinę, opatrzone
pieczęcią większą listy, prosząc, by krewny przekazał je królowi, a także drugie, opieczętowane
przez podkanclerzego, których ewentualne przedstawienie Zygmuntowi Augustowi pozostawiał do
decyzji kuzyna.
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czy pragnął ufać przychylności monarchy, okazanej mu w czasie ostatniego sejmu,
i miał nadzieję, że postępek panów małopolskich nie stanie się w najbliższej przyszłości
wyznacznikiem postępowania królewskiego. Nie stracił też okazji, by raz jeszcze, za
pośrednictwem braci, ofiarować władcy swe służby12.

3. MIĘDZY WŁADCĄ A OPOZYCJĄ
Tymczasem w Koronie krystalizowała się antykrólewska opozycja, skupiona wokół
trzech ośrodków. Z Poznania przewodził jej potężny kasztelan poznański i starosta
generalny Wielkopolski Andrzej Górka, a z małopolskiego Wiśnicza marszałek koronny i wojewoda krakowski Piotr Kmita. Przyczyna niechętnej władcy postawy obydwu możnowładców tkwiła w odsunięciu ich od młodego króla przez najbliższych
jego współpracowników w Koronie — kanclerza i hetmana13. Trzecim centrum był
zamek wawelski z rezydującą w nim królową–wdową, przeciwną postępowaniu syna
i obawiającą się utraty dotychczasowej pozycji. Niepokój o własną przyszłość skłonił ją do nawiązania sojuszu z równie niechętnym królewskiemu mariażowi księciem
Albrechtem Hohenzollernem. Funkcję łącznika między Krakowem a Wielkopolską
pełnił wierny królowej arcybiskup Dzierzgowski14.

3.1. Zjazd senatorów wielkopolskich w Gnieźnie
Pierwszym znaczącym działaniem antagonistów składającego się głównie z Małopolan
stronnictwa królewskiego było zwołanie przez prymasa Dzierzgowskiego na koniec
kwietnia, do Gniezna, zjazdu senatorów wielkopolskich, wśród których prym wiódł
Prosząc Floriana o przekazanie królowi listów z kancelarii oraz ofiarowanie w swoim imieniu
służb, zaznacza, że mógł spokojnie zadanie to powierzyć jednemu ze swych domowników, nie uważał jednak, by w tej sprawie należało przedkładać kogokolwiek nad obydwu braci (ibidem, nr 370).
Jak się więc wydaje, biskup dość wysoko oceniał pozycję krewnych, szczególnie zaś Floriana, u boku
króla.
13
Kanclerz i kasztelan krakowski, uformowawszy już na przełomie 1547 i 1548 r. stronnictwo Zygmunta Augusta ze skoligaconych ze sobą rodzin, głównie z Małopolski, nie byli zainteresowani
powiększaniem grona kandydatów do obejmowania godności i królewszczyzn (A. Sucheni–Grabowska, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1: Geneza egzekucji dóbr, Wrocław 1974, s. 62–63). Duże znaczenie miał też zadawniony osobisty konflikt między Tarnowskim
i Kmitą. Mimo że Mikołaj Radziwiłł Czarny w czasie swej misji w Koronie w lecie i na jesieni 1547 r.
czynił starania, by pozyskać marszałka (Listy polskie, t. I, nr 150), a także sam Kmita w maju 1548 r.
szukał kontaktu z monarchą, jednakże, dzięki wpływowi kasztelana, do nawiązania współpracy
ostatecznie nie doszło (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 141–142; eadem, Geneza, s. 63;
H. Kowalska, Kmita, s. 98–99). Podobnie nieudane były majowe próby zbliżenia z fakcją królewską,
podjęte przez Andrzeja Górkę (M. Baliński, Pisma, t. I, s. 130).
14
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 140.
12
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kasztelan Górka. Czyn ten, dokonany bez konsultacji z Zygmuntem Augustem, już
sam w sobie był naruszeniem jego monarszych prerogatyw. U podstaw tego śmiałego przedsięwzięcia legło oburzenie wywołane wspomnianą samowolą senatorów małopolskich, która skutkować mogła marginalizacją znaczenia dostojników z innych
dzielnic i wprowadzeniem rządów fakcyjnych. Zgromadzeni, w wystosowanym do
monarchy liście, domagali się zwołania, jeszcze przed pochówkiem Zygmunta I, sejmu
do Piotrkowa. Pozostawało to w sprzeczności z planami królewskimi, które na miejsce
obrad przewidywały Kraków, dokąd zjechać się mieli senatorowie na pogrzeb królewski. Ostrzegali również przed wewnątrzpolitycznymi trudnościami, w konsekwencji
zawartego przez władcę małżeństwa15.
Również Zebrzydowski został zaproszony na kwietniowy zjazd16. Do Gniezna jednak nie przybył. Swoją nieobecność tłumaczył na różne sposoby, w zależności od tego,
przed kim wyłuszczał swoje racje. Pod koniec kwietnia, w czasie gdy spotkanie już
trwało, pisał do króla, jednoznacznie odcinając się od całego przedsięwzięcia. Informował, że liczni senatorowie z Wielkopolski uradzili spotkać się w Gnieźnie i radzić
o pewnych sprawach, jakich — nie miał Zebrzydowski pojęcia. Przewidywał jednak,
że będzie się tam działo coś podobnego do tego, „co już teraz się dzieje”, dlatego też,
fato an voluntate, nie chciał w konwencie uczestniczyć. To dość tajemnicze sformułowanie dotyczące tematyki obrad uzupełnił stwierdzeniem, że ani nie zna na ten czas
żadnego innego sukcesora poza Zygmuntem Augustem, ani nie zamierza uczynić czegokolwiek, co wydawałoby się stać w sprzeczności z jego powinnością wierności wobec
władcy17. W stwierdzeniu tym odczytać można sugestię, w istocie będącą poważnym
oskarżeniem, że zebrani w Gnieźnie dostojnicy rozważają możliwość przekazania korony komu innemu18. Niewykluczone, że list biskupa dotarł do monarchy, zanim jeszcze
Ibidem, s. 138.
Przeciwną informację podaje A. Dembińska (op. cit., s. 319). Sam Zebrzydowski w liście do
Zygmunta Augusta potwierdził, że został na zjazd wezwany: Hic plerisque ex Magna Polonia Senatoribus deliberatum est, Gnesnam convenire et de nescio quibus rebus consultare. Accersebar eodem ipse
quoque… (AH I, nr 374).
17
Ibidem, nr 374.
18
Nie rozstrzygając, czy temat ten faktycznie pojawił się w trakcie rozmów, zauważyć należy, że podejrzenia, którymi Zebrzydowski podzielił się z władcą, nie były pozbawione podstaw. Już 20 kwietnia kanonik Stanisław Górski w liście do biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego, donosił:
„W Wielkopolsce i w Niemczech wszędzie okrzykuje się: Maksymilian, Maksymilian! Oznacza to,
że chęci ludzkie skłaniają się ku temu, aby mieć za króla Polski Maksymiliana”. Informował również, że pojawiają się głosy, by szlachta „jak najprędzej zgromadziła się czy to w obozie, czy to na
rokosz” (Bibl. Kórn., rkps 221, s. 425 n., za: A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 140, 187).
Pogłoski o planowanym rokoszu dotarły także do Królewca. Wśród tajnych poruczeń udzielonych
pod koniec maja książęcemu posłowi do Krakowa Asverusowi Brandtowi, znajdowało się m.in. polecenie wybadania, jak pod tym względem przedstawia się sytuacja na ziemiach Korony (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 142–143; J. Wijaczka, Asverus von Brandt, s. 160–162).
O prawdopodobnych źródłach nastrojów opisywanych przez Górskiego w liście do Noskowskiego
15
16
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otrzymał on pismo senatorów19. Mogło to w jakimś stopniu już na wstępie negatywnie ustosunkować króla do zgromadzonych w Gnieźnie Wielkopolan. Niezależnie od
tego, jaką wiedzą na temat nastrojów panujących wśród szlachty i planów senatorskich faktycznie dysponował hierarcha, możliwość poinformowania króla o swoich
podejrzeniach stanowiła kolejną okazję do zademonstrowania swej lojalności.
Pomimo składanych władcy deklaracji biskup włocławski postanowił zabezpieczyć
się także na wypadek, gdyby nie powiódł się jego plan dołączenia do grona zaufanych stronników Zygmunta Augusta. Na początku maja, już po zakończeniu zjazdu
gnieźnieńskiego, wysłał pismo do Andrzeja Górki. List, w całości poświęcony ostatnim wydarzeniom, rozpoczynał się ubolewaniami z powodu nieobecności w Gnieźnie.
Szczególnym żalem napełniała Zebrzydowskiego świadomość, że zabrakło nie tyle jego
rady, co raczej przyzwolenia, w czasie gdy stanowiono o tak istotnych i niezbędnych
w czasach przemiany sprawach. Ważne zaś było, jak sam przyznawał, by w kwestiach
tych miał swój udział zarówno jako przedstawiciel rodziny Zebrzydowskich, jak i jako
biskup włocławski20. Przedstawione przez hierarchę przyczyny jego absencji były całkowicie odmienne od tych, które kilka dni wcześniej podał władcy. Przede wszystkim
stwierdził, że ani nie został powiadomiony, ani nie mógł się sam spodziewać, że na
zjazd przybędzie także Górka, którego obecność, jak widać, miałaby być wystarczającym argumentem za wzięciem udziału w spotkaniu. Ponadto biskup podejrzewał, że na
miejscu spotkać mógł pewnego człowieka, również hierarchę, który poważnie obraził
w ostatnim czasie ich wzajemną przyjaźń. W związku z tym Zebrzydowski nie miał
ochoty go widywać. Jak jednak zaznaczył, żywioną niechęć mógłby pokonać, gdyby
tylko był pewny obecności kasztelana. Wspomnianym antagonistą z całą pewnością
był biskup poznański Benedykt Izdebiński21. W dalszej części listu Zebrzydowski nie
i ewentualnym wkładzie w nie kasztelana Górki pisze A. Sucheni–Grabowska (Zygmunt August,
s. 186–188).
19
Pismo wysłane ze zjazdu gnieźnieńskiego otrzymał władca w maju w drodze z Wilna do Krakowa
(ibidem, s. 138). List zaś Zebrzydowskiego, jak wspomniano, napisany został pod koniec kwietnia
i zapewne rychło wysłany.
20
Ut vehementer doleam de hac mea a Gnezna absentia, multa sunt, quae faciant: imprimis autem illud,
quod constituendis tantis rebus tamque huic temporum mutationi necessariis, meum non tam consilium
quam assensum video defuisse; intererat autem et Zebrzidovii et Episcopi Vladislaviensis partes etiam suas
ad res eas interponere (AH I, nr 375).
21
Na wiosnę 1548 r. odnowił się wspominany konflikt między dostojnikami z września 1547 r.
o sługi, które Izdebiński miał podbierać biskupowi kujawskiemu (zob. wyżej, s. 121). Tym razem
spór przybrał ostrzejszą formę. W jedynym zachowanym liście sprawy tej dotyczącym hierarcha
wyrzucał Izdebińskiemu, że to właśnie z jego winy nie mógł udać się na zjazd. Nie zniósłby on
widoku swych dawnych domowników w towarzystwie biskupa poznańskiego. Długie, ostre i pełne
żalu pismo zakończył oświadczeniem, że dołoży wszelkich starań, by już nigdy się z nim nie spotkać,
chyba że konieczność (listy królewskie, zapewne zwołujące sejm) go do tego zmusi (AH I, nr 377).
List ten sam w sobie jest niezwykle interesującym świadectwem i stanowi doskonałą ilustrację charakteru Andrzeja Zebrzydowskiego — człowieka porywczego, dumnego, bardzo czułego na punkDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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tylko zadeklarował pełne poparcie dla dotychczasowych działań Górki, ale prosił też,
by nie ustawał on w dalszych wysiłkach na rzecz zachowania godności dzielnicy wielkopolskiej oraz obrony wolności i autorytetu jej mieszkańców22. Ofiarował też własną
pomoc, nie precyzując jednak bliżej jej charakteru.
Trudno orzec, czy list do Górki był własną inicjatywą Zebrzydowskiego, czy też
odpowiedzią na wcześniejsze pismo kasztelana. Za drugą możliwością przemawia ton,
w którym utrzymany jest tekst, będący w istocie obszernym usprawiedliwieniem absencji, pełnym zapewnień o całkowitym poparciu podejmowanych przez dostojnika
poczynań. Możliwe więc, że sam Górka zwrócił się do biskupa, wciąż zapewne kojarzonego z królową, w celu wybadania jego stanowiska. Wydaje się, że przytoczony
jako główna przyczyna nieobecności w Gnieźnie konflikt z biskupem poznańskim,
choć niewątpliwie prawdziwy i dla Zebrzydowskiego bolesny, był w istocie wygodną
wymówką. Nieobecność w czasie spotkania opozycji pozwalała hierarsze ograniczyć
swój udział w jej działaniach do deklaracji składanych w prywatnej korespondencji.
Umożliwiało mu to wiarygodne odgrywanie przed władcą i jego najbliższym otoczeniem roli lojalnego senatora.
Obydwa wysłane na przełomie kwietnia i maja listy dowodzą poczucia rozdarcia,
które w tym czasie towarzyszyć musiało biskupowi włocławskiemu. Pisane w odstępie
kilku dni listy do Zygmunta Augusta i Andrzeja Górki dają również niejakie pojęcie
nie tylko o uwarunkowanej rozwojem sytuacji zmianie nastawienia biskupa włocławskiego do obu stron konfliktu, ale także o grze, którą zaczął on z nimi prowadzić. Doceniając siłę i wpływy kształtującej się w Koronie opozycji, jeszcze w kwietniu starał
się uzyskać jak najwięcej informacji od swego kuzyna Floriana. Prosił go, by donosił
mu, co nowego dzieje się w Wilnie. Przede wszystkim zaś czy są jakieś szanse na przetrwanie małżeństwa królewskiego oraz jak szybko należy spodziewać się przybycia króla i, co istotne, czy konieczne jest wyjechanie naprzeciw monarsze w sytuacji, w której
nikt z senatorów się do tego nie przygotowywał23. Z pytań tych wysnuć można wniosek, że po pierwsze to właśnie małżeństwo Zygmunta Augusta z Barbarą postrzegał
on jako zasadniczą przyczynę trudności królewskich, a zarazem nie znał determinacji
władcy w tej sprawie. Drugie pytanie dowodzi niechęci Zebrzydowskiego do wykonywania zbędnych gestów, które w oczach innych możnych uznane mogły zostać za
nadgorliwość, a może również za złamanie solidarności, przynajmniej wśród opozycjonistów. Z drugiej zaś strony świadczyło ono o obawie przed uchybieniem w czymkolwiek władcy i narażeniem na szwank cennych stosunków. Być może właśnie chęć
uniknięcia niezręcznej sytuacji skłoniła hierarchę do przeniesienia się na przełomie
cie swojej godności i nieprzebierajacego w chwili wzburzenia w słowach. O passusie zawierającym
obronę języka polskiego zob. wyżej, s. 46, przyp. 71.
22
…et qui Maioris sumus Poloniae incolae, maioris etiam simus in tota Republica ponderis… — zręcznie wykorzystał grę słów Zebrzydowski (AH I, nr 375).
23
Ibidem, nr 370.
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kwietnia i maja z okolic Włocławka do Raciąża, oddalonego znacznie od trasy królewskiej marszruty, gdzie pozostał do końca maja. Przy tej okazji nasuwa się jeden jeszcze
wniosek. Jak wynika ze słów biskupa włocławskiego, dotyczących planów pozostałych
senatorów w związku z przyjazdem królewskim, był on dobrze poinformowany o ich
poczynaniach24.

3.2. Chwilowe zbliżenie z opozycją antykrólewską
Odebrawszy 7 kwietnia 1548 r. wiadomość o śmierci ojca, Zygmunt August podjął
kroki zmierzające do zwołania sejmu i zorganizowania pogrzebu. Na wysłane w tej
sprawie litterae deliberatoria odpowiedział Zebrzydowski przywoływanym już pismem
z końca kwietnia. Opowiedział się w nim za połączeniem obydwu wydarzeń, przy czym
dokładną datę uzależniał od terminu, w którym na uroczystości mogliby przybyć cesarz
i król rzymski. Rozwiązanie takie, jak stwierdził, miało być przez wszystkich aprobowane25. Determinowałoby ono również wybór miejsca obrad, którym w tym przypadku
musiał zostać Kraków. Zdaniem biskupa, w czasie zjazdu Zygmunt August powinien
ogłosić, że jest władcą oraz strażnikiem praw i sankcji (sanctio), co pozwoliłoby mu
uprawomocnić swoją jurysdykcję oraz pozyskać w ten sposób wierność poddanych.
Postępowanie takie pozostałoby w zgodzie ze zwyczajem, zgodnie z którym w czasie
sejmu koronacyjnego władca dokonywał konfirmacji praw, skutkiem czego było objęcie przezeń pełni władzy i wcielenie w życie królewskich prerogatyw sądowniczych
— jednego z podstawowych atrybutów władzy monarszej. W przypadku Zygmunta
Augusta sprawa przedstawiała się trochę odmiennie, jako że koronowany został vivente rege. W 1537 r. następca tronu osobiście przyrzekł, że dokona konfirmacji zaraz po
dojściu do władzy26. Obietnica ta jednak nie dla wszystkich stanowiła wystarczającą
gwarancję. Zebrzydowski, niepewny faktycznych zamiarów króla oraz jego otoczenia,
Wniosku tego nie można wysnuć na podstawie listy adresatów z okresu od początku kwietnia
do końca maja, kiedy to Zygmunt August dotarł do Krakowa (24 maja), dysponujemy wyłącznie
listami do Mikołaja Dzierzgowskiego, Stanisława Łaskiego, Andrzeja Górki i Benedykta Izdebińskiego. Jednak nawet w tych listach nie została poruszona sprawa ewentualnego powitania władcy
w drodze do stolicy. Informacja ta należała zapewne do spraw przekazywanych ustnie przez zaufanych posłańców.
25
O tym, że nie wszyscy uważali za słuszne połączenie sejmu z odprawianymi w Krakowie uroczystościami pogrzebowymi, świadczy choćby stanowisko zgromadzonych w Gnieźnie senatorów
z Wielkopolski, wyrażone w liście do władcy. Jak wspomniano, zażądali on zwołania sejmu do Piotrkowa i to jeszcze przed pogrzebem (zob. wyżej, s. 143).
26
W dokumencie wydanym w czasie sejmu koronacyjnego Zygmunta Augusta w 1530 r. Zygmunt I
zagwarantował szlachcie, że syn jego, po ukończeniu 15. roku życia, potwierdzi dotychczasowe
prawa mieszkańcom Królestwa wszystkich stanów. Przed dopełnieniem tej obietnicy poddani nie
byli zobligowani do posłuszeństwa młodemu królowi. Młody król aktu tego dokonał 4 lutego 1537 r.
Dwa dni później złożył natomiast wobec sejmu obietnicę, że po zgonie ojca wyda stanom generalne
potwierdzenie wszystkich przywilejów oraz przeprowadzi egzekucję praw. Dopiero po wywiązaniu
24
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usilnie prosił, aby król nie ścierpiał, żeby ktokolwiek przeszkodził mu w realizacji podjętego postanowienia. Apel ten stanowił swego rodzaju uzupełnienie sformułowanej
na początku listu modlitewnej prośby, by młody władca nie tylko pozostał, za sprawa
Boga, przy cnotach zmarłego rodzica, ale nawet je pomnożył27. Nacisk położony przez
biskupa włocławskiego na potrzebę kontynuacji wskazuje na jego obawy przed nieznanymi mu planami młodego monarchy, które zmierzać mogły do zmiany sposobu
sprawowania władzy i, być może, znacznego ograniczenia wpływu senatu na kształtowanie polityki królewskiej.
Po powrocie do Włocławka, co nastąpiło na przełomie maja i czerwca, hierarcha z niecierpliwością zaczął wyczekiwać pisma królewskiego, obwieszczającego datę
i miejsce zwołania sejmu oraz termin pogrzebu. W tym czasie otrzymać musiał nieoficjalną wiadomość, że kancelaria królewska dokonała już ekspedycji wszystkich dokumentów przedsejmowych. Nie mogąc się doczekać królewskiego posłańca, który
według słów biskupa długo nie przybywał, wysłał nawet swojego człowieka z zadaniem
jego odszukania. Nic nie osiągnąwszy, Zebrzydowski popadać zaczął w irytację, wynikającą z coraz silniejszego poczucia marginalizacji i odseparowania od otoczenia
Zygmunta Augusta28. Pragnąc uzyskać jakieś pewne informacje, zwrócił się na początku czerwca do Stanisława Łaskiego, który niedawno powrócił ze sprawowanego
poselstwa i przebywał w tym czasie w Krakowie. Swoim pretensjom Zebrzydowski dał
wyraz, żaląc się wojewodzie, że jeśli już docierają do niego jakiekolwiek wieści o sejmie i uroczystościach, dzieje się to za pośrednictwem jego poddanych, nie zaś dzięki
listom władcy29. Bardziej wymowne jest zredagowane w tym samym mniej więcej czasie pismo do arcybiskupa gnieźnieńskiego. List ten, przepełniony gniewem i frustracją, doskonale oddaje napięcie towarzyszące w tym czasie biskupowi włocławskiemu.
Z przedłużającej się nieobecności posła, pod wpływem silnego wzburzenia, wyciągnął
on daleko idące wnioski. Oświadczył Dzierzgowskiemu, że zwłoka ta nie była przypadkowa. Chociaż sam podejrzewał, że wszystko zostało ustalone za wolą króla, czy raczej przebywających u jego boku senatorów ziemi krakowskiej, a z pominięciem rady
Wielkopolan, pragnął jednak w tym względzie uzyskać pewność30. Prosił więc prymasa
się nowego władcy z tego zobowiązania, poddani winni być mieli mu posłuszeństwo (A. Sucheni–
Grabowska, Zygmunt August, s. 32; zob. wyżej, s. 139–140, przyp. 5).
27
AH I, nr 374.
28
Zniecierpliwienie hierarchy wydaje się w tym przypadku nieco przedwczesne. Komplet dokumentów przedsejmowych wystawiony bowiem został 1 czerwca (zob. Scriptores rerum polonicarum,
t. I: Dyariusze sejmów koronnych 1548, 1553, 1570, wyd. J. Szujski, Kraków 1872, s. 279, przyp. 2),
posłaniec królewski potrzebował zaś kilku dni na pokonanie odległości dzielącej Kraków od Włocławka. Nie dziwi więc, że nie dotarł on tam od razu w pierwszych dniach czerwca. Być może pierwsze otrzymane przez biskupa informacje o ekspedycji listów wyprzedziły sam jej fakt.
29
AH I, nr 379.
30
Nie jest to pierwsze w korespondencji świadectwo antagonizmów między dwiema najważniejszymi dzielnicami Korony, zakorzenionych w świadomości Zebrzydowskiego i stanowiących odDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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o przesłanie mu wyczekiwanych informacji. Dostojnik nie ograniczył się do wylania
swoich żalów. Ponieważ dostrzegał, jak stwierdził, że rada arcybiskupa jest mało ceniona, a inni wielkopolscy panowie są lekceważeni, zależało mu, by poznać zdanie
adresata o zaistniałej sytuacji. Do wszystkiego zaś, co wyrozumie z odpowiedzi, obiecał
się zastosować podług własnych sił. Na koniec, z całym przekonaniem stwierdził, że
posłaniec, któremu powierzono dostarczenie listów panom wielkopolskim, widząc,
jak mało są oni poważani w stolicy, potraktował ich wedle tej właśnie miary — zlekceważył i nie oddał pism31.
Nie ulega wątpliwości, że słowa Zebrzydowskiego nie służyły wyłącznie uzyskaniu żądanych informacji i ulżeniu własnemu żalowi. Miały zapewne na celu przede
wszystkim dodatkowe podburzenie prymasa oraz podkreślenie wspólnoty interesów
i solidarności w krzywdzie. Stanowiły próbę ściślejszego związania się z wielkopolską
opozycją antykrólewską w sytuacji, w której, jak mu się wydawało, pozbawiony został
szans na zdobycie znaczącej pozycji w otoczeniu monarchy. Sytuacja biskupa włocławskiego była o tyle trudna, że rezygnując z uczestnictwa w zjeździe gnieźnieńskim,
niezależnie od faktycznych motywacji, zdystansował się wyraźnie od działań opozycji.
Odnieść można wrażenie, że nie był on także zorientowany w podejmowanych przez
nią działaniach. Wskazywać na to może choćby wspomniane, sprzeczne z decyzjami
gnieźnieńskimi stwierdzenie, że wszystkim podoba się pomysł połączenia terminów
sejmu oraz pogrzebu Zygmunta I. Konstatacja taka mogła być prawdziwa w odniesieniu do senatorów kujawskich, którym Zebrzydowski, jako najstarszy godnością,
przewodził i z którymi zapewne często się w tym okresie kontaktował32. Pozostawała
jednak w całkowitej sprzeczności ze stanowiskiem obecnych w Gnieźnie pozostałych
panów wielkopolskich. Jak się wydaje, także w momencie, gdy prosił arcybiskupa
o poinformowanie go o królewskiej decyzji i oburzał się pominięciem „naszej” —
w domyśle: panów wielkopolskich — rady, nie zdawał sobie sprawy, jak odmienne
było ich stanowisko w tej kwestii.
Trudno ocenić, na ile owa efektowna wolta w kierunku opozycjonistów była rezultatem gruntownych przemyśleń, a na ile efektem charakterystycznych dla osobowozwierciedlenie szerszej opinii. W przywoływanej już sprawie sprzed sejmu wiosennego 1547 r., gdy
ówczesny podkanclerzy Maciejowski zabronić miał dostojnikowi wzniesienia kuchni na placu między kościołem św. Marii Magdaleny a kamienicą kapitulną, hierarcha decyzję tę przedstawił Bonie,
jako przejaw lekceważenia ze strony Małopolan, którzy, z racji miejsca swojego zamieszkania, nie
musieli narażać się na dodatkowe koszty, by przybyć na sejm (zob. wyżej, s. 102, przyp. 141).
31
AH I, nr 380.
32
Jako najważniejszy z senatorów piastujących swą funkcję w tej ziemi, mógł czuć się predestynowany do reprezentowania pozostałych panów rady. Rolę taką zdarzało mu się zresztą odgrywać, kiedy składał królowi sprawozdanie z przebiegu sejmików w Radziejowie w imieniu wszystkich
obecnych na nim senatorów (1546 r. — ibidem, nr 164; 1548 — ibidem, nr 385; 1550 r. — ibidem,
nr 489, gdzie, pisząc o swoich działaniach w czasie zjazdów, konsekwentnie używa 1 os. lm., co
w relacjach z władcą z całą pewnością nie było formą pluralis maiestatis).
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ści Andrzeja Zebrzydowskiego gwałtownych reakcji i przeczulenia na wszelkie oznaki
lekceważenia czy nawet niedostatecznego poszanowania. Najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że w tym przypadku oba czynniki uległy połączeniu. Zwłoka
posłańca królewskiego, sugerująca brak poważania, okazała się katalizatorem dla gromadzących się od dłuższego już czasu obaw o przyszłą pozycję. Biskup włocławski,
oddalony od władcy i chwilowo przynajmniej zaniedbany przez najlepiej poinformowanego kanclerza, całą swą wiedzę o tym, jak kształtowała się sytuacja, czerpać musiał
ze źródeł nieoficjalnych i zwykłych pogłosek.
W końcu niecierpliwie wyczekiwane listy królewskie, obwieszczające termin pogrzebu i zwołujące sejm do Piotrkowa na 10 sierpnia, dotarły do rąk biskupa włocławskiego, co jednak nie usatysfakcjonowało adresata. O ich odbiorze zawiadomił Zebrzydowski osobno króla i kanclerza. Oba pisma utrzymane były w chłodnym, pełnym
rezerwy tonie i znacznie różniły się od dwóch poprzednich wiadomości, które ordynariusz włocławski wysłał do młodego władcy. W pierwszym zdaniu listu adresowanego
do Zygmunta Augusta wytknął on, że na wiadomości musiał długo czekać33. Maciejowskiemu zaś, również na wstępie, z przekąsem dziękował, że wystawiając pisma, go
nie pominął34. Hierarcha pisał wprawdzie, że obwieszczone mu ustalenia przyjmuje do
wiadomości i podporządkuje się woli monarchy, zaznaczył jednak, że terminy obydwu
wydarzeń oraz ustalone miejsce obrad sejmu są wyjątkowo niedogodne. Oznaczać
muszą bowiem znaczny wysiłek zarówno logistyczny, jak i finansowy.
Niewątpliwie miał Zebrzydowski powody do niezadowolenia, ponieważ jego postulat odprawienia sejmu w Krakowie i połączenia go z uroczystościami pogrzebowymi,
nie został wzięty pod uwagę. Pamiętać jednak należy, że podjęta przez króla decyzja
była kompromisem między formułowanymi przez opozycję żądaniami zorganizowania
obrad w Piotrkowie, i to jeszcze przed uroczystościami pogrzebowymi, a pierwotnym
zamiarem królewskim, pokrywającym się w istocie ze zdaniem biskupa włocławskiego.
Przez ponad dwa miesiące po śmierci Zygmunta I biskup włocławski zmagać się
musiał z uczuciem zawieszenia, a później niepewności, będącymi efektem sytuacji,
w której się znalazł. Pomimo szybkiej decyzji o udzieleniu swego poparcia Zygmuntowi Augustowi nie został włączony do grona zaufanych współpracowników władcy.
Młody król, wspierając się w tym okresie przede wszystkim na dawnych, wypróbowanych sojusznikach, nie zareagował na złożoną deklarację wierności w sposób, którego
oczekiwał hierarcha. Ograniczone zaufanie, z którym otoczenie monarchy traktowało
Zebrzydowskiego, wobec natłoku spraw związanych ze zmianą na tronie i napiętą sytuacją polityczną musiało skutkować zredukowaniem kontaktów między otoczeniem
króla a ordynariuszem włocławskim. Szczególnie dotkliwe było zapewne rozluźnienie
relacji z kanclerzem Maciejowskim, z którym w ostatnim czasie łączyły dostojnika
przyjazne stosunki. Niedobór dopływających bezpośrednio z dworu informacji, skut33
34

Ibidem, nr 381.
Ibidem, nr 382.
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kujący poczuciem marginalizacji i lekceważenia, skłonił dostojnika do poparcia działań i zaoferowania swojej pomocy opozycji, od której starał się wcześniej w oczach
króla zdystansować.
Poważną trudnością w bardziej precyzyjnym przedstawieniu stosunku biskupa włocławskiego do antagonistów Zygmunta Augusta jest brak pochodzących z tego okresu
listów adresowanych przez niego do Bony, która podejmowała w tym czasie liczne
działania wymierzone przeciw poczynaniom swego syna35. Wobec oczywistych luk
w całym korpusie korespondencji, a także istnienia innych dróg wymiany informacji,
z braku tego nie można wyciągać jednoznacznych wniosków36. Z późniejszych listów
wynika jednak jasno, że kontakt Zebrzydowskiego z królową–wdową uległ w okresie
po śmierci Zygmunta I poważnemu ograniczeniu37.
Jak się wydaje, stabilizacja w stosunkach między biskupem włocławskim a królem
i jego najbliższym otoczeniem nastąpiła jednak mniej więcej w drugiej połowie czerwca. Ze względu na niewielką liczbę listów przypadających na cały okres między powrotem Zygmunta Augusta do Korony a początkiem sejmu jesiennego, dokładniejsze
ustalenia są niemożliwe. Od zawierającego propozycję współpracy listu do Mikołaja
Dzierzgowskiego z początku czerwca nie notuje się żadnych wzmianek dotyczących
bieżącej sytuacji politycznej w korespondencji prowadzonej z przedstawicielami opozycji. Możliwe, że na Wawel w ogóle nie dotarła wiadomość o kontaktach hierarchy
z opozycjonistami i jego próbach zmiany frontu. Oczywiste wydaje się, że chociaż Zebrzydowski nie stał się jedną z pierwszoplanowych postaci stronnictwa królewskiego,
jego przychylność miała dla Zygmunta Augusta niepoślednie znaczenie38. Z pewnością
4 kwietnia królowa wystosowała list do członków rady wielkoksiążęcej, nawołujący do przeciwstawienia się niegodnemu małżeństwu wielkiego księcia. Wystąpieniem swym nie tylko podważyła
prestiż syna, ale również doprowadziła do wystąpienia przeciw władcy przedstawicieli rodów litewskich, którym nie podobało się nagle wyniesienie domu radziwiłłowskiego. Wdowa pozostawała
także, za pośrednictwem prymasa, w kontakcie z opozycją wielkopolską (Listy polskie, t. II, nr 186;
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 139–140).
36
Wręcz niemożliwe wydaje się, by Zebrzydowski, nawet jeśli zdecydował się na początku poprzeć
młodego króla wbrew Bonie, nie wystosował do swojej wieloletniej i wciąż dysponującej znacznymi
wpływami protektorki listu kondolencyjnego po śmierci jej męża. Należy podejrzewać, że list ten
rzeczywiście został napisany, być może jednak nie przez Nideckiego, i z tej przyczyny nie znalazł się
wśród zachowanej korespondencji.
37
Zob. niżej, s. 168–170.
38
Jeszcze w kwietniu biskup kujawski, za pośrednistwem Floriana Zebrzydowskiego, kanonika Jana
Przerębskiego oraz prepozyta trockiego Mateusza Mancolina, zwrócił się do Zygmunta Augusta
z prośbą o wydanie mandatów królewskich, przynajmniej do starosty i rady Gostynina, w sprawie
obywateli tego miasta, którzy zwrócili się do niego o pomoc. W kolejnych listach problem ten
już nie powraca, natomiast w metryce koronnej, pod datą 7 lipca, widnieje mandat królewski zapewniający wolny przejazd, a także gwarancję bezpieczeństwa przed siłą i czyjąkolwiek mocą dla
małżeństwa mieszczan zarówno in civitate Gostinensi, jak i w całym królestwie (Matricularum, P. V,
vol. 2, nr 4543). Jeżeli byłby to właśnie dokument, o który starał się Zebrzydowski, można by uznać
35
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swą wagę miały wpływy, którymi cieszył się on i jego rodzina na Kujawach i w Wielkopolsce, w znacznej mierze opanowanej przez opozycję, a także fakt, że udzielenie przez
dostojnika poparcia młodemu królowi osłabiało siłę stronnictwa Bony.

4. UDZIAŁ W KAMPANII KRÓLEWSKIEJ
PRZED SEJMEM JESIENNYM 1548 R.
4.1. Nieudany sejmik w Radziejowie
Na początku lipca odprawione zostały sejmiki partykularne przed zwołanym na 10 sierpnia sejmem piotrkowskim, który zainaugurować miał nowe panowanie. Zjazdy poszczególnych ziem odbywały się w pełnej napięcia atmosferze. Szlachta nie tylko ostro występowała przeciw niegodnemu małżeństwu króla, ale również formułowała postulaty
zgodne z programem egzekucyjnym. Od ich przyjęcia i realizacji uzależniała akceptację
i podporządkowanie się władzy Zygmunta Augusta39. Szczególnie burzliwe okazały się
obrady w Proszowicach. Król, w obawie o bezpieczeństwo udających się tam Maciejowskiego i Tarnowskiego, zapewnił im zbrojną eskortę. Krok ten wywołał oburzenie szlachty, która w odpowiedzi skupiła się wokół wojewody krakowskiego i marszałka wielkiego
Piotra Kmity. Mimo demonstrowanej wzajemnie wrogości zebrani dokonali elekcji posłów. Podobnym sukcesem nie skończyła się jednak część zjazdów wielkopolskich. Nie
wybrawszy swych przedstawicieli na sejm, rozeszły się sejmiki w Środzie, Radziejowie,
Łęczycy i Szadku. Ich uczestnicy zapowiedzieli za to osobiste stawiennictwo w Piotrkowie. Za tym przykładem poszły również województwa płockie i rawskie. Elekcji zaniechano także w sandomierskim. Realna groźba zwołania sejmu konnego była szczególnie
niepokojąca dla monarchy, którego władza nie zdążyła jeszcze okrzepnąć40.
Andrzej Zebrzydowski bez wątpienia zdawał sobie sprawę z możliwych konsekwencji przekształcenia planowanego zjazdu w sejm konny. Tym bardziej że w pamięci miał wciąż wydarzenia lwowskie z 1537 r., które jego zdaniem stały się nieomal
przyczyną upadku państwa41. Stosunek biskupa włocławskiego do podjętej przez zebraną w Radziejowie szlachtę decyzji znalazł odbicie w relacji, którą hierarcha wysłał
go za dowód łaski i zachętę do zacieśnienia współpracy ze stronnictwem króla. Należy przy tym
zaznaczyć, że wydawca korespondencji łaciński przymiotnik gostinensis odnosi do wielkopolskiego
Gostynia. Wydaje się jednak, że w istocie chodziło raczej o Gostynin (przymiotnik tworzony od tej
nazwy ma identyczną formę), położony nieopodal biskupiego Włocławka. Przy takim założeniu protekcja Zebrzydowskiego wydaje się całkowicie naturalna. Ze względu na brak solidniejszych przesłanek sprawa ta pozostaje wyłącznie w sferze domysłów i wymaga dokładniejszego przebadania.
39
Zob. wyżej, s. 139–140, przyp. 5.
40
O atmosferze panującej wśród sejmikującej szlachty zob. A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt
August, s. 143; W. Dworzaczek, Hetman, 145–147; W. Bogatyński, op. cit., s. 6–7.
41
Zob. list do Zygmunta Augusta z marca 1550 r. (AH I, nr 485).
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do króla 7 lipca, prawdopodobnie zaraz po rozejściu się sejmiku. Dostojnik wyraził
w niej ubolewanie, że pomimo jego wysiłków, w związku z niewybraniem posłów woli
króla nie stało się zadość. Doniesienie o racjach, przytaczanych przy tej okazji przez
uczestników sejmiku, pozostawił legatowi królewskiemu42. W liście Zebrzydowskiego
uwagę zwraca jednak przede wszystkim wyraźne dążenie do zrzucenia z siebie odium
winy za to niepowodzenie. Nie ograniczył się on do podkreślenia swoich wysiłków.
Stwierdził także, że chociaż uczestnicy zjazdu byli bardzo poruszeni podnoszonymi
(przez opozycjonistów) argumentami, to (obecni senatorowie) spróbowaliby osłabić
ich wymowę, gdyby nie fakt, że w czasie sejmiku średzkiego (na który oglądała się
szlachta kujawska) również nie desygnowano reprezentantów. Hierarcha zakończył
list nieprzypadkową z pewnością deklaracją, że jego wierność i gorliwość będą tak
samo ochocze i zdecydowane jak do tej pory43. Z pisma tego wyczytać można obawę
Zebrzydowskiego, by w oczach króla nie stać się współodpowiedzialnym za narastanie
opozycyjnych nastrojów wśród sejmikującej szlachty. Dostojnikowi zależało zapewne
również, by nie zostać skojarzonym z pozostałymi senatorami wielkopolskimi, przede
wszystkim z obecnymi w Środzie arcybiskupem i wojewodą poznańskim, którym nie
zależało na łagodzeniu napięć. Korzystając z okazji, dostojnik przesłał także krótki, ale
niezwykle uprzejmy list do kanclerza Maciejowskiego. Pismo, w którym nie ma śladu
po niedawnych pretensjach i urażonej dumie Wielkopolanina, było odpowiedzią na
najwyraźniej równie łaskawą wiadomość od biskupa krakowskiego44.
Bezpośrednio po opuszczeniu Radziejowa udał się biskup na wielkopolski sejmik
generalny w Kole45. Zapewne miał okazję spotkać się tam z przedstawicielami opozycji. Niestety nie dysponujemy żadnymi bliższymi informacjami na ten temat.

4.2. Udział w krakowskich uroczystościach pogrzebowych
26 lipca rozpoczęły się kilkudniowe uroczystości pogrzebowe Zygmunta I, którym
przewodniczył arcybiskup Dzierzgowski. Wśród zgromadzonych licznie dostojników
świeckich i duchownych zabrakło m.in. wojewody poznańskiego Janusza Latalskiego
oraz kasztelana Andrzeja Górki. Celowy ów krok pozwolił im uniknąć bezpośredniego
kontaktu z władcą46, a niewątpliwie był też demonstracją polityczną. Wśród przybyIbidem, nr 385.
Ibidem, nr 385.
44
Maciejowski prosił Zebrzydowskiego, by pomógł legatowi królewskiemu Janowi Krzyżanowskiemu w bliżej nieokreślonej sprawie. Biskup kujawski nie tylko przychylił się do tego apelu, ale także
zaoferował, w razie potrzeby, dalszą pomoc zarówno Krzyżanowskiemu — człowiekowi, który był
omnium amore dignissimus — jak i przede wszystkim samemu kanclerzowi (ibidem, nr 386).
45
Właśnie z Koła, 12 lipca, adresował swój list do księcia Albrechta Hohenzollerna (ibidem, nr 387).
46
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 144–145. Sejmikująca w Środzie szlachta miała
wręcz zabronić wojewodzie i kasztelanowi poznańskiemu udziału w pogrzebie królewskim (W. Dworzaczek, Hetman, s. 146).
42
43
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łych do Krakowa senatorów nie zabrakło Andrzeja Zebrzydowskiego. Zgodnie z ordo
pompae funebris biskupowi włocławskiemu przypadło odprawienie mszy w kościele
Świętej Trójcy 27 lipca47. Pobyt w stolicy okazał się owocny. W trakcie uroczystości,
czy może raczej w następnych spędzonych w stolicy dniach48, miał hierarcha nareszcie
okazję spotkać się osobiście z nowym władcą i zapewne pozbyć się przynajmniej części
dręczących go wątpliwości49. Jednocześnie, jak się wydaje, nie doszło do pogorszenia
stosunków z przedstawicielami opozycji, w tym z prymasem Dzierzgowskim, z którym, siłą rzeczy, również musiał się w tym czasie widzieć. Świadczą o tym pochodzące
z sierpnia i września, utrzymane w neutralnym tonie listy do arcybiskupa i kasztelana
poznańskiego50. Jak się wydaje, opowiadając się po stronie monarchy, Zebrzydowski
starał się jednocześnie kontynuować obraną po sejmie wiosennym 1547 r. asekuracyjną taktykę pozostawania w możliwie dobrych stosunkach ze wszystkimi wpływowymi
postaciami Królestwa.

4.3. Powtórzony sejmik w Radziejowie
W czasie krakowskich uroczystości arcybiskup Dzierzgowski, w imieniu Wielkopolan,
przedstawił Zygmuntowi Augustowi prośbę o przełożenie daty rozpoczęcia sejmu, uzasadniając ją zbieżnością pierwotnego terminu, 10 sierpnia, z porą żniw. Król przychylił
się do tego dezyderatu, ponownie zwołując zjazd, tym razem na 21 października. Prolongata ta — manewr taktyczny, pozwalający opozycjonistom przeprowadzić kampanię propagandową wśród szlachty — umożliwiła także powtórne złożenie sejmików
ziemskich w Środzie i Radziejowie (na 17 września) oraz wielkopolskiego sejmiku
generalnego w Kole (na 15 października)51. Tym razem zjazdy przebiegały w znacznie spokojniejszej atmosferze, dzięki czemu biskup włocławski mógł donieść o pełnym
sukcesie. Jak wnioskować można ze złożonego królowi sprawozdania, hierarcha postaJ. Gołąb, op. cit., s. 23, 36. Marcin Bielski, opisujący przebieg uroczystości, nie wymienił Zebrzydowskiego wśród biskupów odprawiających kolejne msze żałobne (Marcin Bielski, Kronika, t. II,
s. 1096).
48
Zebrzydowski spędził w Krakowie jeszcze tydzień lub nawet nieco dłużej. W tym czasie załatwiał
z kanonikami krakowskimi sporne sprawy związane z zajmowaną przez siebie kamienicą i innymi
roszczeniami kapituły (por. AH I, s. 189, przyp. 1).
49
Od poniedziałku do środy prawdopodobnie wraz ze wszystkimi dygnitarzami uczestniczył
w ucztach u, kolejno, biskupa krakowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz, ostatniego dnia,
u króla (J. Gołąb, op. cit., s. 40).
50
W sierpniu, po wielkim pożarze Wolborza, wstawił się Zebrzydowski u Dzierzgowskiego za mieszczanką szczególnie poszkodowaną przez żywioł (AH I, nr 391). Pismo do Górki jest prośbą o pomoc
Laurentemu Kierskiemu w odebraniu należnej mu dziesięciny, której spłacenia już drugi rok odmawiał mu dworzanin kasztelana, Przeborowski (ibidem, nr 396).
51
Matricularum, P. V, vol. 1, nr 55, 56; vol. 2, nr 4589; Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553,
1570, [w:] Scriptores rerum Polonicarum, t. I, wyd. J. Szujski, Kraków 1872, s. 283; A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 145.
47
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nowił dołożyć wszelkich starań, by tym razem wszystko poszło po myśli władcy52. Wykorzystawszy swoje wpływy, pozyskał poparcie znacznej liczby szlachty53. Przekonując
potencjalnych sojuszników, argumentował, że nienaruszalność godności i majestatu
królewskiego są gwarantem bezpieczeństwa państwa i obie wartości ściśle się ze sobą
wiążą. W trakcie obrad sejmiku stosował się, co wyraźnie podkreślił, do instrukcji
udzielonych mu przez króla w czasie jego ostatniej bytności w stolicy. Wygłosił do
zebranych mowę o miłości monarchy do Rzeczypospolitej oraz łaskawości, którą ma
on dla każdego ze swoich poddanych. Mówił zaś o tym, by zrozumiano, że nie ma niczego, co przewyższyć by mogło u władcy jego przywiązanie do państwa. Przypomniał
również o dokonanym przez Zygmunta Augusta na prośbę szlachty i senatorów wielkopolskich przełożeniu terminu sejmu i zamiarze konfirmowania w jego trakcie przywilejów i wolności54. Zastosowana argumentacja wskazuje, że głównym zamierzeniem
dostojnika było przekonanie sejmikujących, że król nie zamierza w niczym odstąpić od
pokładanych w nim oczekiwań i że w swoich działaniach kierować się będzie przede
wszystkim dobrem państwa. Cel zasadniczy został osiągnięty — zgromadzeni dokonali
elekcji posłów.
Trudno ocenić, jaki był faktyczny udział Zebrzydowskiego w tym sukcesie. Domyślać się można, że podobnie jak dwa miesiące wcześniej na decyzji o uchyleniu się od
elekcji zaważyły wieści ze Środy, tak i teraz pomyślny przebieg sejmiku województw
poznańskiego i kaliskiego wywarł swój wpływ na finał obrad radziejowskich. Tym
razem jednak o czynniku tym biskup włocławski już nie wspomniał. Błędem byłoby
jednak odmawianie Zebrzydowskiemu zasług. Skądinąd wiadomo, że był on dobrym
mówcą, nie należy więc wątpić, że jego wystąpienie mogło oddziaływać na postawy
szlachty kujawskiej55. O wpływie hierarchy na przebieg obrad świadczy również obecność wśród elektów jego protegowanego Jerzego Tulibowskiego. Poza nim wybrani
zostali kasztelan kruszwicki Jan Grabski, sędzia włocławski, a także wojski inowrocławski Jan Sierakowski, który na najbliższym sejmie odegrać miał znaczącą rolę jako
marszałek izby poselskiej56. Nie wiadomo, czy sejmik udzielił swym wysłannikom plenam potestatem, co byłoby dodatkowym sukcesem57. Niewątpliwie na korzyść biskupa włocławskiego dodatkowo przemawiała okoliczność, że na powtórzonym sejmiku
Do relacji Zebrzydowskiego, stawiającej swego autora w oczach królewskich w nader korzystnym świetle, podejść należy z zaufaniem. Wszelkie przeinaczenia lub jaskrawe przekoloryzowania
z łatwością mogły zostać sprostowane przez obecnego na zjeździe legata królewskiego, który zresztą
najpewniej sam dostarczył władcy pismo dostojnika.
53
Zob. niżej, s. 246–247.
54
AH I, nr 402.
55
Zob. wyżej, s. 46, przyp. 72.
56
Urzędnicy, t. VI, z. 2, nr 918, 1075; K. Chłapowski, Sierakowski Jan, [w:] PSB, t. XXXVII, Warszawa 1996–1997, s. 260.
57
Trudno jednoznacznie wnioskować o rodzaju pełnomocnictwa udzielonego przez sejmik delegatom. Zebrzydowski informuje króla, że prosił, by wybrano posłów godnych, roztropnych, cum
52
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pojawił się jako jeden z niewielu zobowiązanych do tego senatorów. O fakcie tym, co
oczywiste, nie omieszkał powiadomić władcy.

4.4. Zebrzydowski wobec projektu sprowadzenia Radziwiłłówny do Korony
Mimo otwarcie okazywanego królowi oddania, nie zdecydował się Zebrzydowski na
krok, który prawdopodobnie mógł zbliżyć go do władcy bardziej jeszcze niż gorliwość,
z jaką pracował dla niego w Radziejowie, i wyjednać mu liczne łaski. Korzystając
z przesunięcia sejmu na październik, Zygmunt August, wbrew wcześniejszym zamiarom i opinii Radziwiłłów, postanowił jeszcze przed sejmem piotrkowskim sprowadzić
swoją małżonkę do Korony. Obawy krewnych Barbary uspokajał argumentem, że
wrogowie jej, widząc, jak godnie jest przez męża przyjmowana, zrozumieją, że związek
ten jest trwały i z ludzkiej woli zerwany nie będzie. Ufał król, że tym samym wszelkie
zniewagi i potwarze ustaną58. Zależało więc władcy, by wjazd Radziwiłłówny w granice
Korony zyskał odpowiednią oprawę. Wynikiem starań Mikołaja Radziwiłła Czarnego
i hetmana Tarnowskiego w połowie września w Łukowie zebrał się znaczny poczet
dygnitarzy koronnych, którzy przybyli, by powitać Barbarę59. Wśród nich znaleźli się
Andrzej Tęczyński — wojewoda lubelski, Jan Kościelecki — inowrocławski, Piotr
Firlej — ruski, Bernard Maciejowski — kasztelan radomski oraz Mikołaj Cikowski —
żarnowski. Mowę powitalną wygłosił natomiast biskup płocki Andrzej Noskowski. Na
spotkanie wyruszył także biskup poznański Benedykt Izdebiński, jednak już w drodze
zmogła go poważna choroba60.
W czasie, gdy zgromadzeni w Łukowie dygnitarze obecnością swą pracowali na
przyszłe łaski królewskie, biskup Zebrzydowski przebywał w Dybowie, nieopodal Torunia, gdzie udał się z Wolborza prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Niewątpliwie
jego obecność w tych okolicach uznać należy za uzasadnioną — trwał bowiem w tym
czasie w konflikcie z radą toruńską i pragnął być może osobiście dopilnować swoich spraw61. Nasuwa się jednak analogia z podobnym posunięciem z maja tego roku,
kiedy hierarcha, na czas powrotu Zygmunta Augusta do stolicy, przeniósł się do posiadłości bardziej oddalonych od trasy królewskiego przejazdu. Być może więc i tym
razem sprawa toruńska była wygodnym usprawiedliwieniem nieobecności. Na pytanie
o rzeczywiste przyczyny absencji nasuwają się dwie odpowiedzi. Jawna przychylność
integra potestate, którzy odpowiadaliby woli i godności Majestatu. Następnie zaś wymienił elektów,
nie określając ich uprawnień (ibidem, nr 402).
58
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 145.
59
W. Dworzaczek, Hetman, s. 147–148.
60
Zob. list Mikołaja Radziwiłła Rudego do Barbary Radziwiłłowej z 28 września, relacjonujący
wjazd Barbary w granice Królestwa (Listy polskie, t. II, nr 219). Choroba okazała się na tyle poważna, że Izdebiński nieobecny był również w Piotrkowie na sejmie.
61
Zob. niżej, s. 167, przyp. 104. W liście do rady miasta z 5 września biskup zapowiedział nawet, że
wobec jałowości swoich dotychczasowych starań, złoży w Toruniu osobistą wizytę (AH I, nr 399).
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 155

2012-05-11 10:05:46

156

Moment przełomu (1 IV 1548 — II 1549 r.)

dla Barbary z całą pewnością naraziłaby go na poważny konflikt z królową–wdową.
Choć Bona nie dysponowała już dawną władzą, wciąż cieszyła się znacznymi wpływami. Poza tym postępowanie takie niewątpliwie stanowiłoby obciążenie w relacjach
z najzacieklejszymi przeciwnikami Barbary, zarówno spośród możnych, jak i szlachty. Przede wszystkim jednak, jak się wydaje, czym innym w oczach Zebrzydowskiego
było lojalne opowiedzenie się po stronie Zygmunta Augusta jako jedynego możliwego
władcy, a czym innym demonstracyjna akceptacja zawartego przez króla małżeństwa,
które dostojnik uważał za nieszczęście i szkodę dla państwa. Opinii swojej na ten temat dał publicznie wyraz dwa miesiące później, podczas sejmu piotrkowskiego.

5. ZEBRZYDOWSKI JAKO CZŁONEK STRONNICTWA
KRÓLEWSKIEGO — SEJM JESIENNY 1548 R.
Sejm jesienny 1548 r., zwany sądem nad królewskim małżeństwem, okazał się polem
pierwszej poważnej konfrontacji młodego króla z poddanymi. Jego burzliwy przebieg
stał się też probierzem wierności tych, którzy już wcześniej zdecydowali się opowiedzieć po stronie Zygmunta Augusta. Wtedy też w pełni uwidoczniły się podziały wytworzone po śmierci Zygmunta I. Podobnie jak w przypadku poprzednich sejmów,
także tym razem korespondencja biskupa okazuje się źródłem ubogim i zdecydowanie
niewystarczającym dla oceny udziału jej autora w bieżących wydarzeniach. Potrzebnego materiału dostarczają jednak dwa wydane diariusze oraz korespondencja osób
trzecich62.
Obrady rozpoczęły się 31 października63. Od początku zdominowane zostały przez
dwie kwestie — egzekucję i konfirmację praw oraz małżeństwo królewskie. Jako
pierwsza podniesiona została sprawa egzekucji, pominiętej w propozycji od tronu,
w ramach której ograniczono się do poruszenia zagadnień obrony państwa oraz zapowiedzi rychłej konfirmacji praw i przywilejów. Wyraz zawiedzionym oczekiwaniom
dał w pierwszym swym wotum arcybiskup Dzierzgowski, oświadczając, że w myśl złożonej przysięgi król powinien nie tylko prawa konfirmować, ale również naprawić,
Kompletniejszy z dwóch diariuszy wydany został przez Józefa Szujskiego (J. Szujski, Dyaryusze,
s. 161–297; pełniejszy niż podstawa wydania Szujskiego rękopis w zbiorach Biblioteki Ordynacji
Zamoyskich w Bibliotece Narodowej w Warszawie — sygn. BOZ, 1193), drugi — krótszy, jednak
z uwagi na fragmenty poświęcone biskupowi kujawskiemu równie cenny — przez Juliana Ursyna
Niemcewicza (Zbiór pamiętników, t. I, s. 30–55). Dla oceny charakteru działalności Zebrzydowskiego w czasie zjazdu ważne są też listy króla przesyłane z Piotrkowa do Radziwiłła Rudego (Listy króla,
nr 27, 36, 37) oraz jedna z relacji składanych księciu Albrechtowi przez jego agenta Stanisława
Bojanowskiego (Elementa, XXXVIII, nr 1134).
63
Volumina Constitutionum, t. I, cz. 2, s. 301. Przebieg obrad obszernie omawiają A. Sucheni–Grabowska (Zygmunt August, s. 156–161), W. Dworzaczek (Hetman, s. 148–157), a także W. Bogatyński (op. cit., s. 7).
62
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„jeżeli się co z nich wykroczyło”. Dopiero dopełnienie tego obowiązku pozwolić miało
władcy wejść w pełnię swoich prerogatyw. W tym też jedynie przypadku godził się
prymas radzić o obronie. Głos Dzierzgowskiego pozostawał w zgodzie z analogicznymi postulatami izby poselskiej, wyrażonymi w witaniu poselskim wygłoszonym przez
marszałka Jana Sierakowskiego i powtórzonymi następnie przez podstarościego krakowskiego Piotra Boratyńskiego64. Stanowisko to poparł zdecydowanie także marszałek Piotr Kmita, precyzując dodatkowo podniesioną kwestię. Obstawał bowiem
przy natychmiastowym przeprowadzeniu unii między Koroną a Wielkim Księstwem
oraz księstwami zatorskim i oświęcimskim. Takiemu postawieniu sprawy kategorycznie sprzeciwił się hetman Tarnowski, odrzucający mniemanie, jakoby król nie miał
jeszcze pełni władzy65. Podobne stanowisko, choć wyrażone w mniej kategorycznej
formie, zajął Samuel Maciejowski.
Zebrzydowski wotował jako trzeci, zaraz po prymasie i biskupie krakowskim,
a przed wszystkimi pozostałymi senatorami. Niewątpliwie okoliczność ta dodawała
wagi jego głosowi. Wypowiedź hierarchy nie pozostawiała wątpliwości co do jego
usytuowania na ówczesnej scenie politycznej. Niepozbawiona była jednak akcentów,
wskazujących, że wciąż żywił on obawy wobec polityki, którą w przyszłości zechce
prowadzić nowy władca. W swej przemowie poruszył wiele ważkich kwestii. Za wzór
postępowania postawił nowemu władcy zmarłego, darzonego powszechnym szacunkiem Zygmunta I. W pierwszym rzędzie napomniał monarchę, „aby był tej miłości
ku Bogu, której ojciec był jego”66, „bowiem Bóg jest wszystkich rzeczy początkiem
i końcem”67. Życzenie to odczytywać należy jako odbicie obaw hierarchy przed zbytnią, zdaniem niektórych, otwartością ostatniego Jagiellona na nowinki religijne68.
Dla borykających się z reformacyjnymi nastrojami szlachty duchownych, ewentualność uzyskania przez różnowierców tak potężnego protektora stanowiła powód do
poważnego niepokoju. Z całą też pewnością zdanie to nie było przypadkowe w ustach
biskupa włocławskiego. Zwłaszcza że, jak wynika z diariuszy, był on jedynym hierarchą, poza biskupem przemyskim Janem Dziaduskim, który w swym wotum poruszył
problem wiary. Osobiście nie miał Zebrzydowski nic przeciwko swobodzie myśli, tak-

Zob. pierwsza mowa do senatu Piotra Boratyńskiego w: Dyaryusze, s. 170.
Dyaryusze, s. 168; W. Dworzaczek, Hetman, s. 148–149.
66
Dyaryusze, s. 167.
67
Zbiór pamiętników, t. I, s. 35.
68
Zygmunt August, choć ogólnie w znacznie mniejszym stopniu zaangażowany był w kwestie wiary
niż jego słynący z pobożności ojciec, w czasie swych litewskich rządów zdawał się ulegać protestantyzmowi (W. Urban, Epizod, s. 21). Wielki książę słuchał chętnie różnowierców i nimi się otaczał.
Na jego dworze kazania głosili Jan z Koźmina i Wawrzyniec Dyskordia, znani z reformacyjnych
zapatrywań. Swoje prace dedykowali władcy Luter i Kalwin. W rzeczywistości jednak zainteresowanie to nie miało głębszych źródeł teologicznych czy filozoficznych (A. Sucheni–Grabowska,
Zygmunt August, s. 308).
64
65
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że w kwestiach doktrynalnych69. Ta tolerancja i przychylność kończyły się jednak
w momencie, w którym konsekwencje reformacyjnych nastrojów uderzały w jego
pozycję i ograniczały możliwości egzekwowania przynależnych mu uprawnień. O istnieniu ścisłej korelacji między szerzeniem się nowinek a spadkiem autorytetu oraz
dochodów biskup miał okazję przekonać się wielokrotnie, od kiedy zasiadł na stolicy
włocławskiej.
W dalszej części swego wystąpienia Zebrzydowski przypomniał o konieczności
strzeżenia przez króla swego dostojeństwa (dignitas regia). W kwestii tej radzić się
on powinien doradców (magistri). Wspomniana zaś godność zachowana być winna
z przyjaźnią sąsiednich władców i królestw70.
Szczególnie interesujące wydają się uwagi Zebrzydowskiego, poświęcone problematyce wewnątrzpaństwowej. Tę część swego wotum rozpoczął dostojnik od ogólnego, często w tym czasie powtarzanego apelu, by władca zadośćuczynił swej powinności. Precyzując, za rzecz najważniejszą uznał zlikwidowanie poróżnień i wzajemnych
nienawiści, które pojawiły się za rządów jego ojca. Miał biskup zapewne na myśli
podziały, które tak ostro wystąpiły w ostatnich latach życia Zygmunta I. Przyczyną ich
i skutkiem jednocześnie miało być odsunięcie części senatorów od dworu. Bardziej
jednak niż przeszłe sprawy Zebrzydowskiego niepokoiło to, co miał okazję obserwować
od kwietnia, i czego sam doświadczył, mianowicie wyraźne faworyzowanie przez króla najbliższych współpracowników i ludzi z nimi ściśle związanych, sprzyjające ufakcyjnieniu życia politycznego. Stąd też zrozumiałe wydaje się życzenie, wyrażone we
własnym interesie, by władca „radą członki swe, które wszystkiej głowie służą, jedna-

Andrzej Zebrzydowski należał nawet do powstałego około 1542 r. tzw. Koła Trzecieskiego, zrzeszającego sympatyków reformacji. Do towarzystwa tego należały między innymi takie postacie jak
wspomniani kaznodzieje Zygmunta Augusta — Wawrzyniec Dyskordia i Jan z Koźmina (zob. wyżej,
s. 157, przyp. 68), prowincjał franciszkanów polskich i przyjaciel Zybrzydowskiego Franciszek Lismanin, doktor praw Jakub Przyłuski, a także sekretarz królewski Andrzej Frycz Modrzewski oraz
późniejszy prymas Jakub Uchański (W. Urban, Epizod, s. 20; idem, Dwa szkice z dziejów reformacji,
Kielce 1991, s. 50). Kontaktów z prominentnymi różnowiercami nie unikał hierarcha także po objęciu diecezji włocławskiej. Z tego okresu (październik 1546 r.) pochodzi list do Jerzego Sabinusa,
pierwszego rektora Akademii Królewieckiej, w którym znajdujemy znaczący passus, wiele mówiący
o stosunku Zebrzydowskiego do „poróżnienia w wierze”: Scio, has meas literas, si ad quosdam ex nostris hominibus devenirent, minus gratiae esse habituras, qui studia vestra ob hanc religionis quandam differentiam nonnihil suspecta habent. Sed ego, qui Deum Optimum semper, qua possum, oro, ut discrimen
hoc aliquando tollat e medio, et unum sapere omnes faciat, dandas esse ad te putavi… (AH I, nr 77). Był
też hierarcha — choć nie on jeden — częstym korespondentem księcia pruskiego. O swobodnym
podejściu Zebrzydowskiego do kwestii wiary i doktryny świadczą również liczne świadectwa jemu
współczesnych. Na szczególne uwzględnienie zasługują fragmenty mu poświęcone w instrukcji kanoników krakowskich na synod piotrkowski 1551 r. (zob. AH I, nr 846) oraz przywoływane już
kilkakrotnie akta procesu z 1556 r. (Acta Nuntiaturae, nr A 19).
70
Dyaryusze, s. 167.

69
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ko czcił, ważył a chronił, gdyż wszystkie są potrzebne, acz też nie wszystkie jednakie
sprawy mają”71.
Strach przed utratą wpływów na rzecz osób bliżej związanych z dworem łączył się
z generalną obawą o godzące w powagę senatu obniżenie jego znaczenia jako ciała
doradczego. Ubi multa consilia nullum omino scelus, argumentował biskup, nalegając,
by król we wszystkim zasięgał rady u swoich senatorów. Napomnienie to było przede
wszystkim echem samowolnej, brzemiennej w skutki i niepochwalanej przez hierarchę matrymonialnej decyzji Zygmunta Augusta. Jednakże, jak się wydaje, odnosiło się
również do kwestii bardziej ogólnej, której zawarte bez wiedzy rodziców i senatorów
małżeństwo było konsekwencją. Przez niemal cztery lata rządów w Wielkim Księstwie
młody król, nieskrępowany konstytucjami sejmowymi i niepodlegający niczyjej niemal
kontroli, przywykł do znacznej niezależności72. Chęć przeniesienia tak korzystnego dla
siebie układu także na grunt koronny i skupienia w swoim ręku całej mocy decyzyjnej
oraz odpowiedzialności za podejmowane działania wydawała się całkiem realna. Tym
bardziej wobec rozczarowań związanych z narastającym konfliktem z poddanymi, którymi rozpoczynało się nowe panowanie.
Podnosząc obie te sprawy, nawiązywał Zebrzydowski do treści, które pojawiły się
na sejmie już wcześniej73. Bardzo podobnie problemy te ujął Jan Sierakowski, gdy
w imieniu rycerstwa prosił, by król „to poddanym swym łaskawie zachować raczył,
iżby nic bez wiadomości rady Korony zobopolnej czynić nie raczył”74. Jest ona bowiem
strażniczką wszystkich praw i czuwać ma, by władca „za niedobrem baczeniem swem
czego Rzeczypospolitej szkodliwego przedsię nie brał”75. Apelował też Sierakowski
o zaprowadzenie wśród senatorów zgody i równe traktowanie wszystkich członków
Rady76.
Ibidem; w drugim diariuszu podobnie: „Dane dostojeństwo pańskie, abyś umiał szafować aby nie
były simultates et odia, jako się były poczęły za Króla Jego Miłości starego” (Zbiór pamiętników, t. I,
s. 35).
72
W akcie z października 1544 r. przekazującym władzę nad Wielkim Księstwem Zygmuntowi
Augustowi Zygmunt I zachował dla siebie pełnię zwierzchności nad państwem i tytuł najwyższego
księcia, z kancelarii wielkoksiążęcej wycofano także wszystkie pieczęci majestatyczne. Ograniczenia
te jednak, jak zauważa A. Sucheni–Grabowska, w praktyce niewiele znaczyły (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 97).
73
Znaczną zbieżność między wotami wszystkich biskupów a otwierającą sejm mową Jana Sierakowskiego zauważa M. Baliński (M. Baliński, Pisma, t. I, s. 159).
74
Zbiór pamiętników, t. I, s. 31.
75
Dyaryusze, s. 162.
76
„Aleć tego jest największa potrzeba, naprzód aby Wasza Królewska Miłość raczył tę to Radę swą
przywieść ku zgodzie, przyjaźni a jedności […]. Albowiem czasów przeszłych, wiedząc co się między
Ich Miłościami dziewało, pytaliśmy się o tem, coby za przyczyna była onych nieprzyjaźni, onych
waśni, o którycheśmy między Ich Miłościwymi Pany słychali, tedyśmy największą być rozumieli, że
jeden nad drugiego więcej sobie authoritatis przywłaszczał, aby na nim więcej niż na innym należało
[…]. Et merito temu wszystkiemu Wasza Królewska Miłość nie inaczej zabiegać masz między Radą
71
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Nawiązaniem do powtarzających się od dawna żądań szlachty był również nieobecny, jak się wydaje, w wotach pozostałych senatorów postulat zachowania „w dobrym rządzie” dóbr pozostawionych Zygmuntowi Augustowi przez ojca77. Kwestię tę
poruszył zapewne biskup włocławski w reakcji na działania podjęte przez króla po
powrocie do kraju, zapowiadające rozwiniętą w późniejszym czasie politykę zdobywania nowych sojuszników i łamania kręgosłupa opozycji poprzez czynienie rozlicznych
nadań kosztem dóbr domeny królewskiej. Taktyka ta, z punktu widzenia Zygmunta
Augusta niezwykle skuteczna, groziła szybkim roztrwonieniem królewszczyzn, które
z niemałym trudem, przez cały okres swego panowania, odzyskiwał dla skarbu jego
ojciec. Zapisy, poczynione w metryce koronnej na rzecz najwierniejszych stronników
królewskich w początkowych miesiącach panowania, pozwalają śledzić pierwsze kroki
władcy w tym kierunku. Perspektywa taka mogła niepokoić dostojnika świadomego
niebezpieczeństw, które niosło ze sobą zminimalizowanie dochodów skarbu, przy jednoczesnych trudnościach z uzyskaniem od szlachty sum potrzebnych do zapewnienia
państwu należnej obrony78. Do niezadowolenia ordynariusza włocławskiego przyczyniała się zapewne także okoliczność, że na razie na szczodrości króla nie zyskał nikt
z jego najbliższej rodziny79.
Istotny, de facto jednoznacznie sytuujący Zebrzydowskiego po stronie Zygmunta Augusta, był apel, aby król zaraz po zakończeniu sejmu podjął jurysdykcję monarszą, zgodnie z praktyką. Było to powtórzenie rady udzielonej władcy pod koniec
kwietnia. Zdaniem hierarchy, winien król, za przykładem swych przodków, jeździć po
kraju, odprawiając sądy i czyniąc sprawiedliwość80. Postulat ten szczególnie istotny
swą, jedno każdemu z nich łaskę swą ex merito okazując, nie dawając tego na się znać, aby na jednym
więcej niż na drugim zależało w Radzie Waszej Królewskiej Miłości…” (Dyaryusze, s. 163).
77
Zbiór pamiętników, t. I, s. 36. Problem sprzecznego ze statutem króla Aleksandra z 1504 r. rozdawnictwa dóbr domeny królewskiej nie pojawił się wprost w witaniu wygłoszonym przez Jana
Sierakowskiego, zawierał się jednak w podniesionej przez niego, znacznie szerszej i wielokrotnie
w czasie sejmu powracającej kwestii egzekucji praw i dóbr. Życzenie wyrażone explicite przez Zebrzydowskiego wpisywało się więc w postulaty formułowane przez ruch egzekucyjny oraz konweniowało
z podjętą przez Zygmunta I, już u początków panowania, akcją restytucji rozparcelowanych królewszczyzn. Konsekwentne działania władcy zaowocowały uformowaniem ustabilizowanego i dochodowego zrębu domeny ziemskiej. O działaniach Zygmunta I na rzecz odbudowy systemu dóbr
królewskich i pewnych rozbieżnościach wynikłych na tej podstawie między władcą a ruchem szlacheckim zob. A. Sucheni–Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548, wyd. 2,
Warszawa 2007.
78
O trudnościach z zapewnieniem obrony granicom państwa, spowodowanych brakiem odpowiednich na ten cel funduszy, wspominał Zebrzydowski w swojej korespondencji kilkakrotnie
(AH I, nr 90, 224, 485).
79
Nagrody w postaci wsi królewskiej Lipnik, wraz z prawem ptronatu tamtejszego kościoła, za
własne jednak, nie Andrzeja, zasługi, doczekał się natomiast Florian Zebrzydowski (Matricularum,
P. V, vol. 1, nr 82).
80
Dyaryusze, s. 167; Zbiór pamiętników, t. I, s. 36.
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okazuje się w kontekście przywoływanej już, wcześniejszej opinii arcybiskupa Dzierzgowskiego, odbierającej Zygmuntowi Augustowi prawo do podejmowania jakichkolwiek działań mieszczących się w ramach prerogatyw monarszych, przed dokonaniem
obiecanej konfirmacji i egzekucji praw. Domagając się od króla natychmiastowego
wejścia w rolę najwyższego sędziego, Zebrzydowski uznawał jednocześnie pełnię i prawomocność jego władzy. Zauważyć jednak należy, że opowiadając się w tej kwestii
po stronie króla, nie wystąpił bezpośrednio przeciwko radykalnemu sądowi prymasa. Tym samym zachował umiarkowaną postawę wobec przeciwnej strony konfliktu. Radę ordynariusza włocławskiego, by władca sprawował jurysdykcję osobiście,
poparli biskup chełmski Jan Drohojowski oraz Janusz Latalski. Przeciwnego zdania
był natomiast kasztelan krakowski, który utrzymywał, że władcy wystarczy odprawować sądy na miejscu, w poszczególnych zaś ziemiach zdawać się na odpowiednich
urzędników. Pomysł Zebrzydowskiego, zakorzeniony w tradycji, w sposób szczególny
podkreślał zwierzchność sprawowaną przez króla nad całością sądownictwa, nakładał
jednak na niego dodatkowe, uciążliwe obowiązki, nie przyczyniając się jednocześnie
do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości81. Konieczność szybkiego podjęcia przez
króla obowiązków sądowniczych, nie precyzując ich trybu, podkreślił także bardzo
mocno biskup krakowski Maciejowski, który zabrał głos bezpośrednio przed biskupem
włocławskim. Wypowiedź Zebrzydowskiego wydaje się przede wszystkim potwierdzeniem wysnutych przez przedmówcę wniosków82. Wypowiedzi pozostałych obecnych
w Piotrkowie członków episkopatu nie odbiegały znacząco od wotów biskupów krakowskiego i włocławskiego.
Do problemu egzekucji jako takiego Zebrzydowski odniósł się dwukrotnie i, na ile
można wnioskować z dostępnych nam źródeł, bardzo ogólnikowo. Po raz pierwszy, wotując w obecności władcy i senatu, podsumował nalegania poselskie stwierdzeniem:
„konfirmacyja, jakom ja słyszał opisanie listu, miałaby pierwej wziąć koniec swój, a wnet
po tym egzekucyja, w czym nie wątpiem, że Wasza Królewska Miłość wedle obligacyi raczysz to uczynić”83. W drugiej swej wypowiedzi, już pod koniec sejmu, przekonywał zaś,
Jako najwyższy sędzia król uważany był za źródło sprawiedliwości. Jego przyjazd skutkował zawieszeniem czynności sądów w danym miejscu (M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007,
s. 145). Problemy i próby usprawnienia wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich za ostatnich
Jagiellonów szeroko opisał Oswald Balzer (Geneza Trybunału Koronnego. Studium z dziejów sądownictwa polskiego XVI, Warszawa 2009, s. 27–194; zob. też F. Koneczny, Dzieje administracji w Polsce
w zarysie, Wilno 1924, s. 107–110). Zebrzydowskiemu chodziło zapewne nie tyle o to, by król,
osobiście sprawując sądy w kolejnych prowincjach, przejął na siebie całość ciężaru w tym zakresie,
a raczej, by ukazując się poddanym w pełnym majestacie i przy pełni praw, umocnił swój monarszy
autorytet.
82
Według kanclerza sprawowanie jurysdykcji przydawało władcy autorytetu, który z kolei warunkował istnienie godności królewskiej, a więc i rzeczywistej zwierzchności nad poddanymi (Zbiór
pamiętników, t. I, s. 34–35; Dyaryusze, s. 166–167).
83
Zbiór pamiętników, t. I, s. 46.
81

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 161

2012-05-11 10:05:46

162

Moment przełomu (1 IV 1548 — II 1549 r.)

by finalizację spraw, których egzekucja nie mogła zostać przeprowadzona natychmiast,
w tym unii, odłożyć do przyszłego sejmu. Utrzymywał przy tym, że nie powinno się to
stać z uszczerbkiem dla władzy monarszej Zygmunta Augusta84. Z obydwu wystąpień
wynika, że hierarcha nie kwestionował samej egzekucji, opowiadał się jednak za rozłożeniem jej w czasie. Nie różnił się przy tym w poglądach od kanclerza i hetmana85.
Jak się okazało, podniesiona przez arcybiskupa kwestia natychmiastowej egzekucji jako warunku uzyskania pełni władzy przez Zygmunta Augusta była preludium do
drugiego z problemów dyskutowanych szeroko w okresie przedsejmowym. Delikatny
temat mariażu królewskiego podniósł 5 listopada Stanisław Lupa Podlodowski, stolnik sandomierski86. Wszyscy zgromadzeni w Piotrkowie, z wyjątkiem samego monarchy, byli wyjątkowo zgodni w kwestii małżeństwa Zygmunta Augusta z Barbarą. Przez
przedstawicieli izby poselskiej związek ten nazywany był „żałościwem i szkodliwem”.
Wytykano władcy, że decyzję podjął bez konsultacji, nie zawiadomiwszy nawet rodziców, że związał się z kobietą nierówną mu stanem i zaprzepaścił szanse na korzystny dla
państwa mariaż, z którymś z domów panujących. Dezaprobacie dawali wyraz (choć, jak
się wydaje, trochę na pokaz) także najbliżsi sojusznicy króla, czyli kanclerz i hetman.
Linia podziału jednak istniała. Przebiegła ona między tymi, którzy uważali, że dla dobra
państwa małżeństwo powinno zostać rozwiązane, a tymi, którzy wobec nieprzejednanego uporu króla uważali, że należy przejść nad nim do porządku dziennego i zająć
się innymi, naglącymi potrzebami. Rozgraniczenie to w dużej mierze pokrywało się
z wcześniejszym podziałem na stronnictwo królewskie i opozycjonistów. Spośród obecnych na sejmie senatorów duchownych87 po stronie króla na pewno opowiedzieli się
biskupi: krakowski — Samuel Maciejowski, płocki — Andrzej Noskowski, i chełmski
— Jan Drohojowski, którzy powołali się na nierozerwalność sakramentu. Przeciwnego
zdania byli prymas i Jan Dziaduski, ordynariusz przemyski, którzy związek ten uważali
za zawarty bezprawnie i stąd, za zgodą papieża, możliwy do rozwiązania. Podobnie na
sprawę tę zapatrywało się wielu z senatorów świeckich, w tym przede wszystkim konsekwentni antagoniści króla: Andrzej Górka, Piotr Kmita i Jan Tęczyński. Po przeciwnej
stronie znaleźli się natomiast hetman Tarnowski i Janusz Latalski.
Andrzej Zebrzydowski, konsekwentnie, także i w tej kwestii zdecydował się zająć stanowisko zgodne z oczekiwaniami władcy. Nie powstrzymało go to jednak od
wypowiedzenia swojego zdania o królewskim ożenku. Wotując po raz pierwszy w tej

List Zygmunta Augusta do Mikołaja Rudego z 6 grudnia (Listy króla, nr 36).
„Statuta, które są dobre, święte, bo w nich dotkniono i o stanie, i o radach, i o urzędach, od
deszczki do deszczki wypełnisz, a z nich egzekucyją prawom czynić będziesz raczył […]. Nie zarazem
ci ma być, ale się z nienagła, po trosze wprawować”, nalegał Tarnowski w pierwszym swym wotum
(Dyaryusze, s. 168).
86
Zob. I. Kaniewska, Stanisław Lupa Podlodowski, s. 63–67.
87
W sejmie nie uczestniczyli biskupi poznański — Benedykt Izdebiński oraz kamieniecki — Leonard Słończewski (zob. Dyaryusze, s. 168).
84
85
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sprawie, 7 listopada, oświadczył: „Co do małżeństwa, toć Miłościwy Królu obraża
wszystkie ludzie i mnie samego, ubogiego kapłana Waszej Królewskiej Miłości”. Przypomniał następnie władcy, jak to rok wcześniej próbował namowami i perswazją odwieść go od raz podjętej decyzji. Na koniec jednak, wobec jałowości wcześniejszych
działań, zgodził się podporządkować woli monarchy88. Sformułowania użyte przez biskupa włocławskiego wydają się ostre na tle pozostałych wygłaszanych tego dnia, a zachowanych w diariuszu wotów. Być może pewne znaczenie miał fakt, że wotowanie
odbywało się tym razem pod nieobecność posłów, przez co biskup włocławski pozwolił
sobie w stosunku do władcy na więcej.
Nie ulega wątpliwości, że wypowiedziana przy tej okazji opinia była szczera i hierarcha nie zamierzał jej ani przed królem, ani przed nikim innym ukrywać89. Zebrzydowski, człowiek z natury dumny, był szczególnie czuły na wszelkie uchybienia senatorskiej
godności. Samo już więc pominięcie Rady przy podejmowaniu tak istotnej z punktu widzenia państwa decyzji, jak małżeństwo koronowanego już następcy tronu, musiało mu
się wydać deprecjonujące i źle wróżyło na przyszłość90. Nie ma też powodu, by sądzić, że
biskup włocławski różnił się od sobie współczesnych w poglądzie, że małżonka królewska
pozostawać powinna poza wszelkimi podejrzeniami, dotyczącymi sfery moralności. Tego
warunku Barbara niestety nie spełniała91. Nie starając się łagodzić tonu, Zebrzydowski
pragnął zapewne dowieść, że nie zamierza bezwolnie popierać wszystkich działań króla i że wciąż zachowuje niezależność. Podkreślić jednak raz jeszcze należy, że niemiła
z pewnością dla władcy forma kryła w istocie całkowitą akceptację jego decyzji92.

88
Zbiór pamiętników, t. I, s. 46–47. W diariuszu wydanym przez J. Szujskiego w ogóle brakuje wotów senatorskich wygłoszonych przed królem 7 listopada. Wszystkie podsumowane zostały stwierdzeniem: „Mówili Panowie co jeno im należało i dosyć szeroko rozwodzili co im należało, czego Jego
Królewska Miłość pilno słuchał” (Dyaryusze, s. 177).
89
O tym, że niechęć Zebrzydowskiego do mariażu Zygmunta Augusta była rzeczą znaną, świadczy
tekst jednego z paszkwilów na małżeństwo królewskie, rozprowadzanego w czasie sejmu piotrkowskiego. Na tekst składają się jednozdaniowe komentarze, przypisane poszczególnym postaciom bądź
personifikacjom. Biskupowi kujawskiemu przyporządkowane zostało zdanie: Domine si possibile est,
transfer a nobis opprobrium hoc (M. Baliński, Pisma, t. II, s. 318–319). Z drugiej strony, nie sposób
nie zwrócić uwagi na kontekst ewangeliczny przytoczonego zdania. Zebrzydowski, podobnie jak
Chrystus w Ogrójcu, mógł pragnąć zmiany raz podjętej decyzji, gdyby jednak nie było to możliwe,
nie zamierzał się jej przeciwstawiać.
90
Obawy o autorytet senatu dzielił Zebrzydowski z innymi senatorami, a także z posłami. Świadczy
o tym fragment relacji autorstwa Stanisława Orzechowskiego, dotyczącej toczonego w Piotrkowie
sporu o małżeństwo królewskie: Gravis haec Regis oratio fuit senatui, legatis etiam acerba, ut desperatione pleni omnes ex curia discederent. Senatus certe autoritatem negligi querebantur, quod Rex ipse sibi
dux et autor vellet esse (Stanislaus Orichovius, Annales, ed. T. Działyński, Posnaniae 1854, s. 23).
91
O zarzutach dotyczących moralności Radziwiłłówny zob. A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 154–156; Z. Kuchowicz, Barbara Radziwiłłówna, Łódź 1976, s. 168–173.
92
Zygmunt August, opisując wydarzenia z pierwszych dni sejmu w liście do Mikołaja Rudego, relacjonował wota senatorskie z 7 listopada w następujący sposób: „Pierwej nas żądali i napominali,
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Zebrzydowski pozostał lojalny władcy także wtedy, gdy kilka dni później (13 listopada) zabronił on wotującym w obecności jego i posłów senatorom poruszania kwestii
małżeństwa, którą uważał za już zakończoną. Nie ująwszy się za wolnością senatorską,
podzielając zapewne królewskie pragnienie, by sprawa ta szybko ucichła, dostojnik
skwapliwie oświadczył, że wprawdzie nie omieszkałby powtórzyć swojego wotum (zapewne tego wygłoszonego 7 listopada), ale wobec rozkazu królewskiego zachowa milczenie93. Podjęta przez króla próba uniknięcia dalszego roztrząsania tematu poprzez odgórne ukierunkowanie dyskusji wywołała ostry sprzeciw wojewody krakowskiego Kmity,
którego głos wywołał burzę wśród senatorów i posłów. By uwolnić się od oskarżenia
o chęć ograniczenia panom Rady wolności głosu, Zygmunt August zezwolił na przeprowadzenie kolejnego wotowania. Stało się ono jeszcze jedną okazją do zademonstrowania przez przedstawicieli senatu swojej postawy. W tej sytuacji również Zebrzydowski zobligowany został do zabrania głosu w tej materii, tym razem w obecności izby poselskiej.
Zwrócił się on do króla, by wziął pod uwagę prośbę i starania „ludzi rycerskich” i, jeśli
to możliwe, uczynił im zadość. Jeśli natomiast by to być nie mogło, „aby się tu co znalazło, czem by się to mitygowało”. Na koniec zwrócił zaś uwagę, że „tem jednem samem
wszystko się hamuje i sprawiedliwość ludzka i inne potrzeby koronne”94.
Wotum to nie różni się w istotny sposób od poprzedniej wypowiedzi dostojnika
w sprawie mariażu królewskiego. Jego forma jest wprawdzie znacznie łagodniejsza,
zawiera ono także ukłon w stronę izby poselskiej, w obecności której zostało wygłoszone, co wydaje się mieć wydźwięk propagandowy. Zawartej w nim prośby o spełnienie
życzenia posłów, według diariusza, brakowało w przemowie wygłoszonej 7 listopada.
Realizacja jej uzależniona jednak została od możliwości, których oceny dokonać miał
sam władca. Gdyby stwierdził on, że uczynić tego nie może, powinien znaleźć wyjście
pośrednie. Pozwoliłoby to powrócić do spraw naglących, na czym Zygmuntowi Augustowi najbardziej w tym momencie zależało. Nie rozstrzygając tej kwestii ostatecznie,
można się domyślać, co miał na myśli Zebrzydowski, mówiąc o pośrednim rozwiązaniu. Pod koniec sejmu hierarcha znalazł się w grupie senatorów, wraz z Maciejowskim, Tarnowskim, Górką, Kmitą, Latalskim, Noskowskim, Jurandem Brudzewskim
— wojewodą łęczyckim, i Piotrem Firlejem — wojewodą ruskim, którzy, usiłując powstrzymać rozejście się sejmu, udali się do króla w celu przekonania go, by odstąpił aż
do następnego zjazdu od koronacji Barbary i zapisania jej oprawy na dobrach koronnych95. Być może właśnie to ustępstwo, na które, mimo poważnych obaw o swój au-

abyśmy naprzód exekucją tych artykułów, które by teraz mogły być egzekwowane uczynili, a potem
wszyscy, acz jedni tępiej, a drudzy ostrzej, nas prosili, żebyśmy to małżeństwo nasze precz puścić
raczyli” (Listy króla, nr 27).
93
Dyaryusze, s. 184.
94
Ibidem, s. 194.
95
Według relacji króla, Zebrzydowski przyszedł do niego 11 grudnia, zaraz po Maciejowskim, Kmicie i Latalskim, a razem z Noskowskim, Brudzewskim i Firlejem, gdy nie dały rezultatu wcześniejsze
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torytet, Zygmunt August się zdecydował, postrzegał biskup włocławski jako możliwy
kompromis.
Ostatecznie sejm rozszedł się, nic nie uchwaliwszy, 12 grudnia. Żegnający króla
w imieniu izby poselskiej Jan Sierakowski oświadczył, że wobec nieprzeprowadzenia
przez monarchę egzekucji, sejm nie może przyznać mu pełni władzy. Aż do przyszłego
zjazdu, który złożony miał być wspólnie z Litwinami i Prusakami, nie powinien on
sprawować funkcji najwyższego sędziego i poprzestać na prowadzeniu polityki zagranicznej i opatrzeniu kosztem skarbu zagrożonej najazdami tatarskimi granicy96.
Dokonując generalnej oceny udziału Zebrzydowskiego w sejmie piotrkowskim,
stwierdzić należy, że występował on na nim jako umiarkowany sojusznik króla i jako
taki postrzegany był przez innych uczestników97, a także samego władcę. Zygmunt
August, relacjonując Mikołajowi Rudemu, w liście z 6 grudnia, ostatnie sejmowe wypadki, wymienił biskupa włocławskiego jako jednego z senatorów (obok Maciejowskiego, Noskowskiego, Drohojowskiego, Tarnowskiego, Łukasza Górki — wojewody
poznańskiego, Piotra Służewskiego — kaliskiego, Łaskiego — sieradzkiego, Piotra
Firleja — ruskiego, Jana Mieleckiego — podolskiego, Andrzeja Tęczyńskiego — lubelskiego, oraz kasztelanów: sieradzkiego — Stanisława Przerębskiego, brzeskiego
— Erazma Kretkowskiego, bieckiego — Jana Ocieskiego, chełmskiego — Mikołaja
Grabi, przemyskiego — Mikołaja Herburta Odnowskiego, bełskiego — Wojciecha
Starzechowskiego, bydgoskiego — Jana Kościeleckiego, inowrocławskiego — Andrzeja Krotoskiego, zawichojskiego — Stanisława Tarnowskiego i wojnickiego —
Jana Spytka Tarnowskiego98), którzy optowali, by mimo niemożności dokonania przez
niego natychmiastowej i całościowej egzekucji, objął on pełnię jurysdykcji i przystąpił
namowy kanclerza i Andrzeja Górki. Ta druga grupa jednak także nic nie wskórała. Zygmunt August ugiął się dopiero po trzeciej wizycie biskupa krakowskiego, który tym razem przybył do władcy
wraz z kasztelanem krakowskim (list Zygmunta Augusta do Mikołaja Rudego z 11 grudnia — Listy
króla, nr 37, por. Dyaryusze, s. 252).
96
Dyaryusze, s. 253–256; A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 160–161.
97
Na karcie dołączonej do sprawozdania z przebiegu obrad sejmowych, wysłanego już po ich zamknięciu przez Stanisława Bojanowskiego do księcia Albrechta, widnieją dwie listy. Na jednej z nich
znajdują się nazwiska senatorów stojących w czasie sejmu po stronie króla i przeciwko niemu. Nazwisko Zebrzydowskiego wymienione zostało w tej pierwszej grupie. Zaznaczyć przy tym należy, że wyłącznie biskup Maciejowski i kasztelan krakowski Tarnowski określeni zostali, jako popierający władcę
aperte (list S. Bojanowskiego do księcia Albrechta z 19 grudnia — Elementa, XXXVIII, nr 1134).
98
W związku z pominięciem przez I. Kaniewską w edycji listu jego oryginału, a tym samym jednego z wersów zawierających godności senatorów, którzy wsparli w tej sprawie autorytet królewski
(zob. Listy króla, nr 36), opieram się na rękopisie z tzw. Tomu Dubrowskiego (Petersburg, Rosyjska
Biblioteka Narodowa, Collectio autographorum, sygn. 62, nr 36, k. 89v). Za udostępnienie jego
kopii i zwrócenie uwagi na problem serdecznie dziękuję Dr. Markowi Janickiemu (zob. recenzja:
M. A. Janicki, R. Jaworski, Nad nową edycją listów króla Zygmunta Augusta, „Przegląd Historyczny”,
t. XC (1999), z. 3, s. 347–364). Por. Wykaz dostojników obecnych na sejmie (niepełny) w Volumina
Constitutionum, t. I, vol. 2, s. 304).
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do sądzenia99. W zamian za ten dowód lojalności, król wezwał przychylnych mu panów do siebie, by podziękować im, „iż tam constanter nostrae authoritatis dignitatem
przestrzegają”100. Jednocześnie jednak, opowiadając się po stronie króla, Zebrzydowski nie zamierzał wchodzić w otwarty konflikt z opozycjonistami. Nie powstrzymał się
od szczerego wypowiedzenia swojej opinii o małżeństwie królewskim. Zachęcając zaś
ostatecznie do zaakceptowania faktu dokonanego, zasłonił się koniecznością szybkiego pochylenia się nad sprawami dla państwa istotniejszymi. Jak wnioskować można
z treści diariusza, nie odegrał też istotnej roli w ostrych sporach, toczonych między
stronnictwami w drugiej połowie listopada i pierwszej połowie grudnia101. Powściągliwość ta pozwalała dostojnikowi mieć nadzieję na zachowanie przyjaznych stosunków
z przedstawicielami opozycji. Poprawne czy nawet bliższe kontakty z nimi miały dla
hierarchy duże znaczenie nie tylko ze względu na liczne, łączące go z nimi sprawy
prywatne. Istotna była również niepewność związana z nieznajomością planów królewskich na przyszłość. Nie wiedząc, czy i jakie miejsce zostało mu w nich przeznaczone, Zebrzydowski, z całą pewnością, nie chciał pozbawiać się ewentualnego oparcia
w fakcji opozycyjnej, w dużej mierze wywodzącej się z jego dzielnicy — Wielkopolski.
Licznym obawom związanym z charakterem przyszłych rządów dał wyraz, w formie
przestróg, w pierwszym swoim piotrkowskim wotum.

6. POBYT W PIOTRKOWIE U BOKU KRÓLA
PO ZAKOŃCZENIU OBRAD
Po rozwiązaniu sejmu pozostał Zebrzydowski do początku lutego w Piotrkowie przy
królu102, gdy ten, wbrew końcowemu stanowisku sejmu, sprawował najpilniejsze oboNieco inaczej niż król owo wystąpienie Zebrzydowskiego odebrał autor diariusza, który skonstatował, że „biskup kujawski był neutralis” (Dyaryusze, s. 240).
100
Ta widoczna oznaka szczególnych faworów wzbudziła sprzeciw u pozostałych senatorów, którzy
zaprotestowali przeciwko wyróżnianiu w ten sposób kogokolwiek z Rady (Listy króla, nr 36). Według diariusza, król wyróżnił w ten sposób wyłącznie kanclerza i kasztelana krakowskiego (Dyaryusze, s. 240–241).
101
Po ostatnim wotum z połowy listopada nazwisko ordynariusza włocławskiego pojawia się jeszcze
dwukrotnie. Po raz pierwszy przy okazji wotowania senatorskiego z 19 listopada. Jak wynika z treści
diariusza, biskup kujawski potwierdził tylko głos przemawiającego wcześniej kanclerza, oświadczając,
„że radzi fideliter to, co rozumie pożyteczniejszego wedle przysięgi swej”, co oznaczało uznanie związku
małżeńskiego Zygmunta Augusta i Barbary (Dyaryusze, s. 213). Udział biskupa kujawskiego w tej części
obrad poświadczają także przywoływane już listy króla do Radziwiłła z 6 i 11 grudnia. Pierwszy z nich
mówiący o udziale Zebrzydowskiego w wotowaniu 1 grudnia (Listy króla, nr 36), drugi zaś o próbach
przekonania władcy do odłożenia decyzji o koronacji z zapisu oprawnego Barbary (ibidem, nr 37).
102
Oznacza to, że z Piotrkowa wyjechał Zebrzydowski w tym samym mniej więcej czasie, co i Zygmunt August. Por. itinerarium Zygmunta Augusta (A. Gąsiorowski, op. cit., s. 268). O obecności
99
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wiązki monarsze, w tym sądownicze. Obecność dostojnika miała dla władcy niepoślednie znaczenie. Zygmunt August odprawiał w tym czasie sądy apelacyjne, wymagające
formalnie forum sejmowego. By stworzyć pozór jego istnienia, korzystał z obecności
hetmana i kanclerza oraz, dorywczo, innych senatorów103. W tym zapewne również
biskupa włocławskiego. W ten sposób, samą swą asystą, hierarcha legitymizował działania króla, które okazały się zarzewiem kolejnego konfliktu między nim a opozycją.
Obecność Zebrzydowskiego w Piotrkowie pod koniec grudnia i przez cały styczeń nie
była jednak bezinteresowna. Jeszcze w listopadzie bowiem zdecydował się skierować
do sądu królewskiego apelację od wyroku senatu toruńskiego w toczonym z miastem
od lipca 1548 r. sporze o dom, co też, z pomyślnym dla siebie rezultatem, w styczniu
uczynił104.
W czasie styczniowego pobytu w Piotrkowie, a być może jeszcze pod koniec obrad,
dokonać się musiał przełom w stosunku biskupa włocławskiego do małżonki króla.
Wypadki ostatniego sejmu dowiodły determinacji Zygmunta Augusta, gotowego za
wszelką cenę utrzymać niemal powszechnie potępiane małżeństwo. W tej sytuacji
Zebrzydowski uznał zapewne, że dalsze okazywanie niechęci w stosunku do Barbary może mu tylko w oczach władcy zaszkodzić. Nie zmieniwszy więc zapewne swego
przekonania o niewłaściwości i szkodliwości tego związku, zdecydował się na wykonanie oficjalnego gestu wobec Radziwiłłówny. Udając się w lutym na Węgry z poruczonym mu wkrótce po rozwiązaniu sejmu poselstwem, zatrzymał się na dzień w Krakowie. Tam, wykorzystując nadarzającą się okazję, złożył wizytę małżonce królewskiej.
W obecności wielu dworzan wygłosił przemówienie tak eleganckie, „jako poddanemu
a radzie królewskiej królową i panią swą witać się godzieło”105. Wydarzenie to ostatecznie przypieczętowało pełny akces hierarchy do stronnictwa Zygmunta Augusta.

biskupa w Piotrkowie jeszcze 1 lutego świadczą dwa zapisy w Metryce Koronnej (Matricularum, P. V,
vol. 2, nr 4725, 4726).
103
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 162.
104
Od lipca rajcy miejscy usiłowali przeszkodzić finalizacji transakcji między hierarchą a torunianinem Grzegorzem, której przedmiotem był dom (kamienica?) wraz z zabudowaniami i stajniami
(AH I, nr 388, 394, 399, 400, 404). Rajcy obawiali się najwyraźniej konfliktów z możnym i kłótliwym sąsiadem, jak wykazała przyszłość — słusznie (zob. ibidem, nr 494, 502, 512, 515). W listopadzie wyjednał u króla mandat nakazujący rajcom miejskim i notariuszowi wydanie mu odpisu aktu
kupna i sprzedaży rzeczonego domu, tak by mógł go przedstawić w czasie sprawy (ibidem, nr 404,
405). W styczniu już mógł donieść ławnikom toruńskim, że wyrokiem sądu królewskiego dom
należy do niego. Zapewnił przy tym łaskawie, że od tej pory wydawać im się będzie nie tyle biskupem kujawskim i obywatelem toruńskim, co raczej obywatelem toruńskim i biskupem kujawskim
(ibidem, nr 410). Wyrok królewski nakazywał przekazanie biskupowi domu wraz z zabudowaniami
i stajniami wzniesionymi przy murach miejskich (Matricularum, P. V, vol. 1, nr 211).
105
List Mikołaja Trzebuchowskiego do Mikołaja Rudego z 18 marca 1549 r. — AGAD, Arch.
Radz., Dział V, Teka 408, za: A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 167 (autorka przez pomyłkę nazywa tu Zebrzydowskiego biskupem krakowskim).
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 167

2012-05-11 10:05:46

168

Moment przełomu (1 IV 1548 — II 1549 r.)

7. STOSUNKI Z KRÓLOWĄ BONĄ W OKRESIE WALKI
O KRÓLEWSKIE MAŁŻEŃSTWO
Z końca grudnia 1547 r. pochodzi pierwszy od końca marca tego roku zachowany list
Zebrzydowskiego do królowej Bony. Zawarte w nim informacje rzucają nieco światła
na to, jak kształtowały się wzajemne stosunki hierarchy i jego dawnej protektorki po
śmierci starego króla. Nie ulega wątpliwości, że kontakty w pewnym momencie uległy
zawieszeniu, choć treść pisma nie pozwala dokładniej określić, kiedy to nastąpiło. Domyślać się należy, że było to przynajmniej częściowo efektem przyjaznych gestów i zapewnień o lojalności składanych przez biskupa następcy tronu, a przez to godzących
w żywotne interesy wdowy, wspierającej i współtworzącej aktywnie opozycję przeciw
synowi. Nie wiadomo jednak, czy doszło do tego jeszcze przed krakowskimi uroczystościami pogrzebowymi, na których, oboje obecni, musieli się spotkać, w ich trakcie, czy
też dopiero w późniejszym czasie, gdy Zebrzydowski zaangażował się w przedsejmowe
działania na rzecz króla na Kujawach.
Inicjatorką odświeżenia kontaktów była królowa, która od opuszczenia Wawelu
w sierpniu przebywała wraz z córkami w swych dobrach oprawnych na Mazowszu106.
W piśmie hierarcha podkreślił radość, jaką sprawiła mu wizyta sługi królowej. Przyniósł on bowiem z powrotem wcześniej nieświadomie utraconą łaskę monarchini.
Niezwykle przykre — jak zapewniał biskup — było mu wspomnienie okresu, gdy myślał, że utracił jej przychylność, nie jakąkolwiek własną winą, a raczej czasu niepomyślnością (iniquitas temporis). Co się zaś wydarzyło, wynikało nie z niedostatecznej
gorliwości biskupa, ta bowiem pozostała niezmieniona, a z jakiejś innej przyczyny.
Dostojnik oświadczył, że zawsze służył adresatce z największym zaangażowaniem i tak
też pozostanie do końca, a postanowienia tego nie miały zmienić żadne okoliczności.
Solenne zapewnienia o niezmiennej wierności i pilnych służbach wskazują, że to zapewne właśnie niedostatek lojalności i jakieś zaniechanie były przyczyną odwrócenia
się Bony od dawnego protegowanego. Na zaistnienie konkretnego wydarzenia jako
przyczyny niełaski królowej wskazuje również użyte przez hierarchę sformułowanie:
…etenim quod fuit factum, id quavis potius causa alia factum fuit… Najbardziej prawdopodobne wydaje się lokalizowanie takiego faktu, jeśli rzeczywiście miał miejsce, w czasie sierpniowej bytności w stolicy. Od śmierci starego władcy była to prawdopodobnie
jedyna okazja do osobistego spotkania królowej i hierarchy. Pod pojęciem iniquitas
temporis rozumieć mógł dostojnik niesprzyjające okoliczności w danym momencie lub,
generalnie, zaburzenia związane ze śmiercią starego króla i powrotem do Korony Zygmunta Augusta wraz ze wszystkimi towarzyszącymi temu komplikacjami.
Bona udała się na Mazowsze po pogrzebie Zygmunta I, by uniknąć spotkania z Radziwiłłówną,
której szybkie sprowadzenie do Korony Zygmunt August zaplanował tuż po podjęcu decyzji o przełożeniu terminu sejmu piotrkowskiego (zob. M. Bogucka, Bona Sforza, Warszawa 1989, s. 150–151).
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Niezależnie, czy przyjmiemy zaistnienie jakiegoś konkretnego faktu jako przyczyny
niełaski królowej, czy też nie, wydaje się, że w czasie, gdy narastał konflikt między
matką a synem, dostojnik, jeśli nie unikał, to przynajmniej sam nie szukał kontaktów z królową. Ten wcześniej niespotykany we wzajemnych relacjach Bony i biskupa
włocławskiego dystans był zapewne spowodowany obawą przed posądzeniem przez
otoczenie królewskie o bliskie stosunki z przeciwnikami politycznymi. Zebrzydowski,
jako wieloletni stronnik Bony, szczególnie musiał się liczyć z zaklasyfikowaniem go
do szeregów opozycji. Podkreślając wyraźnie, że sytuacja konfliktowa była rezultatem
wyłącznie niesprzyjających okoliczności, dawał jasno do zrozumienia, że nie czuje się
winny i nie ma swemu postępowaniu nic do zarzucenia.
Dlaczego królowa zdecydowała się na odnowienie kontaktu w tym akurat momencie — pod koniec grudnia, wiedząc już z pewnością, jaką postawę w czasie sejmu
przyjął Zebrzydowski? Wydaje się prawdopodobne, że wobec niepodporządkowania
się Zygmunta Augusta decyzji sejmu i dalszego procedowania przez niego w Piotrkowie w wąskim gronie oddanych sobie senatorów, chciała mieć Bona na miejscu kogoś,
kto zadbałby o jej interesy. Biskup włocławski, choć bez wątpienia zawiódł pokładane
w nim wcześniej nadzieje, nie zaliczał się na pewno do wrogów wdowy. Z listu hierarchy dowiadujemy się, że królowa zachęcała go, by troszczył się w senacie o jej sprawy.
W odpowiedzi Zebrzydowski napisał, że zachęta ta jest ostrogą dla biegnącego już
konia. Ilekroć bowiem, wśród tych tak smutnych spraw, omawianych w tym czasie
w Radzie, królowa była wzmiankowana, hierarcha mówił o niej z najwyższą czcią, podczas gdy inni czynili to niedbale. We wszystkich zaś kwestiach podnoszonych w czasie
obrad obiecał pracować dla Bony nie mniej niż ktokolwiek z tych, do których w ostatnim czasie tak często przychodziły jej listy — zakończył z lekką wymówką107.
Kilka dni później, na początku stycznia, Zebrzydowski pisał do Bony raz jeszcze.
Przesyłał jej życzenia z okazji nowego roku i informował o powierzeniu mu przez senat
poselstwa na Węgry. Prosił również, aby królowa wyznaczyła kogoś ze swoich dworzan, by towarzyszył mu w misji108. Chora w tym czasie Bona nie przeczytała listu,
AH I, nr 407. Wśród spraw, na których dopilnowaniu tak zależało królowej, kryła się zapewne
kwestia jej dóbr oprawnych, których przeniesienia z Mazowsza domagała się szlachta. Sprawa ta
powracała regularnie na kolejnych sejmach od 1545 r., kiedy Zygmunt I dokonał odpowiednich
zapisów na rzecz żony na Mazowszu. W ich wyniku królowa, w zamian za włości położone w Małopolsce, które przypaść miały świeżo zaślubionej następcy tronu królowej Elżbiecie, otrzymała
rozleglejsze i bardziej dochodowe dobra mazowieckie (zob. też niżej, s. 250, przyp. 155). Znana
skłonność władczyni do prowadzenia niezależnej polityki we własnych majątkach budziła obawy
przed utrudnieniami w przeprowadzeniu unifikacji czy wręcz nawet oderwaniem Mazowsza od
Korony. Działania podjęte przez Bonę w tej prowincji obszernie opisała Maria Bogucka (Bona,
s. 235–244); przebieg konfliktu o dobra oprawne na sejmie 1546 r. przedstawiła A. Dembińska
(op. cit., s. 265–271). Problem dóbr mazowieckich stał się szczególnie aktualny od sierpnia, kiedy
stały się one główną siedzibą matki Zygmunta Augusta.
108
AH I, nr 408.
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co stało się przyczyną nieporozumienia. Przekonana, że hierarcha nie zawiadomił
jej o poruczonym mu zadaniu, chcąc ten fakt przed nią zataić, ponownie zerwała
kontakt. Z drugiej zaś strony, Zebrzydowski, jak później relacjonował Bonie, z braku
odpowiedzi wywnioskował, że decyzję o wysłaniu go do Izabeli przyjęła z niezadowoleniem. Odebrał to z pewnym zaskoczeniem, jako że przekonany był, iż królowa sama
przyczyniła się do zlecenia mu tego zadania. Dowiedziawszy się o nieporozumieniu
od osób trzecich, natychmiast pospieszył z wyjaśnieniami109. Reakcja królowej na rzekomy brak wiadomości w tej kwestii świadczy o znacznym napięciu we wzajemnych
stosunkach. Nabrawszy natychmiast przekonania o złych intencjach dawnego protegowanego, najwyraźniej nie podjęła ona nawet próby wyjaśnienia sytuacji. Zarazem
jednak zwraca uwagę gorliwość, z jaką dostojnik tłumaczył zaszłą pomyłkę. Dowodzi
ona, że zależało mu na utrzymaniu dawnych dobrych stosunków z wdową. Być może
uznał, że król nie będzie miał mu tego za złe wobec okazanej mu w czasie sejmu lojalności. W każdym razie czuł się pod tym względem na tyle pewnie, by do listu swego
dołączyć racje powierzonego sobie poselstwa (ratio legationis). Dodał przy tym, że nie
sądzi, iż zawini czymkolwiek przed majestatem królewskim, jeśli przedstawi matce, co
najżyczliwszy brat postanowił o swej siostrze110.
Krótkiego chociaż komentarza wymaga stan stosunków Zebrzydowskiego z przedstawicielami opozycji po sejmie jesiennym. Jedynym antagonistą królewskim, z którym kontakt, w krótkim czasie między rozwiązaniem sejmu a wyruszeniem na Węgry,
czyli do około połowy lutego, poświadczony jest w korespondencji, był arcybiskup
Dzierzgowski. Na podstawie zachowanych listów uznać należy, że w styczniu stosunki
były chłodne, a nawet nacechowane wzajemną niechęcią. Uległy one jednak wkrótce
pewnej poprawie111. W przemianie tej można doszukiwać się interwencji Bony. Królowej, żywo zainteresowanej losami najstarszej córki i przez lata zaangażowanej w politykę węgierską, zależało zapewne na zapewnieniu sobie przychylności posła. Być może
również obrana przez Zebrzydowskiego w Piotrkowie taktyka odniosła oczekiwany
skutek, pozostawiając mu możliwość porozumienia z prymasem.

Ibidem, nr 419.
Ibidem, nr 419.
111
Ewolucję relacji śledzić można na podstawie zachowanej korespondencji między dostojnikami.
Od utrzymanego w niechętnym tonie listu w sprawie protegowanego prymasa, kanonika Bromierskiego (ibidem, nr 417; zob. wyżej, s. 140, przyp. 6), poprzez pisma dotyczące spornej kwestii obsady
scholasterii wolborskiej, w których Zebrzydowski wyraźnie wykazywał wolę polubownego rozwiązania konfliktu (ibidem, nr 414, 418, 421), aż do sformułowanej pod adresem arcybiskupa i nader
przychylnie rozpatrzonej prośby o użyczenie na czas poselstwa trębacza do kapeli nadwornej (ibidem, nr 421, 429).
109
110
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V.
U BOKU KRÓLA
(I 1549 — IV 1551 R.)

1. MIĘDZY MATKĄ A SYNEM
Odnowione w styczniu stosunki między królową Boną i biskupem włocławskim weszły
w nową fazę. Zmiana ich charakteru wydaje się nieunikniona i naturalna. Przyczyną
tego była przede wszystkim odmiana położenia królowej–matki. Bona, pozbawiona
dawnych wpływów, a dodatkowo pozostająca w poważnym konflikcie z synem — dysponentem wszystkich urzędów i godności, w roli protektorki występować mogła, jak
się wydaje, wyłącznie jako posiadaczka licznych włości, praw i przywilejów na Mazowszu. Uprawnienia te, choć niemałe, nie miały wymiernego znaczenia dla hierarchy,
którego już tylko dwa stopnie dzieliły od najwyższej godności, którą duchowny mógł
osiągnąć w Królestwie Polskim. Nie mogąc zaoferować dawnemu protegowanemu
w zamian za lojalność nic wystarczająco atrakcyjnego, liczyć musiała na jego wdzięczność za jeszcze niedawno hojnie mu wyświadczane łaski. Zebrzydowskiemu zaś, choć
ostatecznie zdecydował się na akces do stronnictwa królewskiego, nie należy zarzucać
niewdzięczności w stosunku do swej dobrodziejki, o której prawach starał się w miarę
możliwości przypominać królowi. Na taką też pomoc przebywająca na mazowieckim
uboczu królowa zdawała się liczyć.

1.1. Sprawa klejnotów królowej Izabeli Zápolyi
Wykorzystując wciąż istniejącą więź między dostojnikiem a Boną, Zygmunt August
wysłał ordynariusza włocławskiego, po jego powrocie z Węgier w czerwcu 1548 r., jako
swego posła do matki. Celem misji było odebranie przeznaczonych dla Izabeli klejnotów, dotąd przechowywanych przez królową, i dostarczenie ich Zygmuntowi AugustoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wi1. Przedsięwzięcie to było, jak się wydaje, pomysłem Izabeli. Być może, wobec sygnalizowanej już przez Bonę chęci opuszczenia Polski, królowa pragnęła mieć pewność,
że kosztowności pozostaną w kraju. Mało prawdopodobne, by chciała od razu wejść
w ich posiadanie. Oznaczać by to musiało przesłanie drogocennych przedmiotów na
Węgry, co mimo chwilowej stabilizacji wiązałoby się z dużym ryzykiem. Tym bardziej
że władczyni wciąż jeszcze łudziła się nadzieją powrotu do kraju lub powtórnego zamążpójścia. Zwróciła się więc, zapewne za pośrednictwem Zebrzydowskiego, do brata,
aby odebrał i przechował precjoza2. Jak można wnioskować z korespondencji, zarówno król, jak i jego wysłannik spodziewali się oporu ze strony Bony. By go zniwelować,
zdecydowano się przedstawić królowej nieco zmienioną wersję królewskiego planu.
Jak się wydaje, Zebrzydowski miał ją zapewnić, że zabrane na życzenie Izabeli klejnoty
zostaną przewiezione do Krakowa i stamtąd jej rychło dostarczone. Podczas swojej
wizyty w Warszawie hierarcha wywiązał się z powierzonego zadania, choć wyjednanie zgody Bony nie było łatwe3. Wbrew obietnicy złożonej królowej, że osobiście uda
się on do stolicy, otrzymane kosztowności wysłał za pośrednictwem Gabriela Tarły,
prosząc władcę o wiadomość potwierdzającą odbiór cennej przesyłki4. Zwraca uwagę
nacisk położony w liście na własne w tym względzie zasługi. Hierarcha zwrócił się
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że mowa tu o klejnotach, których podziału
między spadkobierców dokonał w 1548 r. umierający władca. Precjoza wydzielone zostały ze skarbca koronnego jeszcze w czasie sejmu brzeskiego 1544 r. Pozostawiono je wtedy do użytku królowej
Bonie, z zastrzeżeniem, że Zygmunt August może je od matki odebrać. Szczegóły dokonanego przez
starego króla podziału pozostają niestety nieznane. Wkrótce po śmierci ojca nowy monarcha kazał
sporządzić dokument, którym z ojcowskich klejnotów zastrzegał sobie wyłącznie zawieszenie rubinowe oraz spinellę (F. Kopera, Dzieje skarbca koronnego, czyli insygniów i klejnotów koronnych Polski,
Kraków 1904, s. 56; E. Letkiewicz błędnie twierdzi, że dokument z roku 1544 się nie zachował,
i powołuje się na jego streszczenie wykonane przez Koperę (Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów, Lublin 2006, s. 53). Tymczasem dokument wystawiony w czasie sejmu brzeskiego
istnieje i znajduje się obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w Zbiorze Dokumentów Papierowych pod sygnaturą 4463. Za zwrócenie uwagi na tę kwestię dziękuję Dr. Markowi
Janickiemu).
2
W liście do Izabeli Zebrzydowski donosił o radości, jaką królowi sprawiła prośba siostry: Gaudet
profecto Regia Maiestas, se tanti a Vestra Maiestate fieri tantumque diligi, quantum ex ea re abunde perspicit. Dalej obiecywał, że klejnoty w rękach króla podwoją swą wartość (AH I, nr 441).
3
Informując kanclerza Maciejowskiego o odniesionym sukcesie i wysyłce klejnotów, Zebrzydowski
pisał: [Monilia — przyp. KG] magna mea diligentia obtinui, maiore etiam retinui (ibidem, nr 447). Na
początku września, przesyłając królowi listy Bony, pisał natomiast: …cognoscet inde, et quantopere
Maiestas Sua privatam se esse illis rebus fortassis doleat, et quae mea fuerit diligentia in iis acquirendis
(ibidem, nr 462).
4
O obietnicy złożonej królowej wspomniał Zebrzydowski w liście do króla z 25 lipca. Informował,
że w ślad za Tarłą i biskupimi sługami udał się do Krakowa sługa królowej, przysłany przez nią do
Wolborza, by razem z hierarchą udał się do króla i tam, w imieniu swej pani, ułożył wszystkie sprawy związane z przekazaniem kosztowności. Biskup prosił, by monarcha rozkazał, aby wysłannikowi
temu odpowiedziano łaskawie (ibidem, nr 448).
1
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z prośbą, by jego wierne i pilne służby pozostały w łaskawej i wdzięcznej pamięci króla
i aby mógł mieć świadectwo, że niegdyś mu w tych sprawach usłużył5. Nasuwa to podejrzenie, że zdawał sobie sprawę, iż nieuniknione ujawnienie prawdy zaważyć musi
na jego stosunkach z Boną. Jak się okazało — słusznie.
Poza zleconym przez króla zadaniem, podczas pobytu w Warszawie Zebrzydowski
omawiał z Boną także jej własne sprawy. Królowa ze łzami żaliła się biskupowi na
zaniedbania, których doświadczać miała od królewskich urzędników. Szczególnie zaś
narzekała na traktowanie jej przez kancelarię większą, pozostającą w pieczy Samuela
Maciejowskiego. Groziła przy tym, że jeśli w tej kwestii nic nie ulegnie zmianie, gotowa jest potajemnie opuścić kraj. Właśnie obawa przed skrytym wyjazdem wydała
się biskupowi szczególnie niepokojąca. O pretensjach Bony, na jej prośbę, hierarcha
poinformował władcę oraz kanclerza. Zaklinał Zygmunta Augusta, by raczył interesy
królowej wspierać z większą łaską i przychylnością. Podkreślił, że wyjazd matki nie
licowałby z godnością króla, nie byłby też dla niego korzystny6. Kanclerza prosił natomiast o wzgląd na płeć i przywileje przysługujące matce panującego7. Spodziewał się
zapewne, że wstawiennictwo to może być niemiłe Zygmuntowi Augustowi, nalegał
bowiem, by władca nie czuł się jego słowami obrażony, bo wszystko, co uczynił, uczynił zmuszony wielkimi żalami, a nawet łzami królowej8.
Wiadomość o tym, że biskup włocławski, wbrew obietnicy, nie wybrał się z klejnotami do Krakowa osobiście, szybko dotarła do królowej, która natychmiast zażądała
wyjaśnień, oskarżając dostojnika, że próbuje coś przed nią ukrywać. W odpowiedzi
Zebrzydowski oświadczył, że nie zwykł niczego taić przed swoimi władcami, chyba że
oni sami sobie tego zażyczą. Tłumaczył następnie, że otrzymał ponaglające go listy królewskie, a sam nie mógł natychmiast udać się do stolicy. Zapewniał też, że w listach do
króla i kanclerza poruszył sprawy powierzone mu przez Bonę9. Uspokajające w tonie
pismo dostojnika wywarło skutek odwrotny do zamierzonego. Następny list królowej,
jak wnioskować można z odpowiedzi, musiał być litanią najcięższych oskarżeń, z zarzutem sprzeniewierzenia przez biskupa włocławskiego położonego w nim zaufania na
czele. Pod koniec sierpnia Zebrzydowski wystosował do swojej byłej protektorki długą
odpowiedź, na podstawie której doskonale widać zmianę, która zaszła w ich stosunkach. Zasadne wydaje się więc szczegółowe zreferowanie jej treści.
List dostojnika rozpoczyna się stwierdzeniem, że gdyby zamierzał adekwatnie odpowiedzieć na treści zawarte w otrzymanym piśmie, musiałby zrobić to w sposób da-

Quaeso etiam, ut mea haec obsequia fidelia certe et studiosa in Maiestatis Vestrae clementi atque
grata memoria reponantur, et ut testimonium habere possim, in iis me aliquando rebus Vestrae Maiestati
servivisse (list z lipca — ibidem, nr 446).
6
Ibidem, nr 448.
7
Ibidem, nr 449.
8
Ibidem, nr 448.
9
Ibidem, nr 450.
5
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lece odbiegający od tego, co dane jest właśnie Bonie czytać. Jakkolwiek przyznaje
królowej, którą uważał za panią, dobrodziejkę i matkę nawet, prawo skarżyć się na
siebie, oskarżać, a nawet, jeśli tak będzie jej się podobało, bić własnymi rękami, jednak powinnością jego jest odpowiedzieć jej, na ile dozwala mu na to jego gorliwość
(studium)10. Zebrzydowski nawet nie starał się ukryć irytacji. W dalszej części listu
rozprawiał się z kolejnymi stawianymi mu zarzutami. Raz jeszcze powtórzył zapewnienie z poprzedniego pisma, że nie zwykł nic ukrywać przed swoimi władcami, chyba
że oni sami mu to nakażą. Tym razem jednak rozwinął to, co wcześniej pozostawało
w domyśle. Jeżeli więc królowa nie dowiedziała się od hierarchy w sprawie klejnotów
wszystkiego tego, co później wyszło na jaw, stało się to za wiedzą jego zleceniodawców,
czyli Zygmunta Augusta i Izabeli, którzy nakazali mu milczenie. Z wyrzutem dodał
także, że okazaną w ten sposób wierność Bona powinna raczej pochwalić, niż ganić.
Tym bardziej że gdyby ona sama rozkazała mu milczeć przed władcą, zrobiłby to, mimo
że był jego senatorem i doradcą. Poza tym, jak stwierdził, ujawnił Bonie wszystko, poza
tym jednym, co zamierzał uczynić z klejnotami po odebraniu ich od dotychczasowej
powierniczki. Okazał jej listy z pełnomocnictwami, zabrał kosztowności, a ich odbiór
pokwitował w imieniu własnym i Izabeli. Ponieważ zaś uważał, że jednoznaczne ujawnienie dalszych zamiarów podważyłoby jego wierność, powiedział, że planuje depozyt
ów albo złożyć w innym miejscu, gdzieś w Polsce, albo sprzedać, albo odesłać lub
odwieźć na Węgry — wszystko to za wolą Izabeli. Za nieporozumienie uznał silne
przekonanie Bony, że osobiście dostarczy precjoza ich właścicielce. Sam pomysł zresztą, by po tak wyczerpującej podróży, która zdrożyła zarówno jego samego, jak i konie,
miał się udać choćby do Krakowa, wydał mu się nierealny, a nawet absurdalny. Jak
bowiem stwierdził, rzeczą pokojowców, nie biskupów, jest błąkać się i biegać po świecie. Odnosząc się do zarzutu Bony, że nie dostała do tej pory od syna pokwitowania,
stwierdził, nie wiadomo, czy zgodnie z prawdą, że kilkakrotnie prosił króla o taki dokument dla matki11. Skoro zaś władca tego nie uczynił, nie jest to winą biskupa, który
zrobił dla królowej, co mógł. Najwidoczniej jednak monarcha nie uznał za konieczne
wysyłać dwóch pism w jednej sprawie do dwóch osób, z których od jednej tylko otrzymał przesyłkę. Tak czy inaczej, obiecał hierarcha w czasie swego przyszłego pobytu
w Krakowie obstawać przy życzeniu Bony. Uspokajał ją następnie, że sam widział
i poznał, jak wierną była depozytariuszką, i sądzi, że jest w tej sprawie tak czysta, że
Ibidem, nr 460.
Rzeczywiście, Zebrzydowski, jak wspomniano, nalegał, by władca potwierdził odbiór kosztowności. Prośba ta zdaje się jednak dotyczyć pokwitowania przeznaczonego dla samego biskupa, nie
dotychczasowej depozytariuszki klejnotów (Quaeso etiam, ut se haec a me cimelia accepisse litteris suis
Maiestas Vestra testatum faciat — list z lipca, ibidem, nr 446). Nie można oczywiście wykluczyć, że
część listów dotyczących sprawy nie wyszła spod ręki Nideckiego, a więc po prostu się nie zachowała. W dalszej części pisma biskup dodał, że w sprawie pokwitowania pisał także do samej Izabeli,
po raz pierwszy jeszcze z Warszawy, następnie zaś jeszcze dwa razy. Żadnego z tych listów jednak
w zbiorze nie ma.

10
11
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nie należy szukać sęka w trzcinie (czyli po prostu dziury w całym12). Tym bardziej że
również pewna kobieta — Chocimowska, która uczestniczyła w obiorze kosztowności w Krakowie, przekonała się, że wśród klejnotów niczego nie brakuje. Obruszył
się na zarzut sprzeniewierzenia położonego w nim zaufania, postawiony jemu, biskupowi i biskupów krewnemu, królewskiemu senatorowi, człowiekowi wiarygodnemu.
Po podsumowaniu dotychczasowych wywodów Zebrzydowski obiecał, że jeśli będzie
mógł to zrobić bez swojej niewygody (incommodum), gdy wróci do Wolborza (z Pirkowa), chętnie poinformuje królową o treści kwitującego listu królewskiego, który sam
otrzymał. Na koniec dodał, że skoro on sam, który pod względem bogactwa nic nie
znaczy przy Bonie, która mogłaby wypłacić się wielką ilością podobnych klejnotów,
sądzi, że jest w tej sprawie bezpieczny i wystawił królowej własne pokwitowanie, powinna ona uwolnić się od wszelkiego niepokoju.
List Zebrzydowskiego niewątpliwie stanowi odzwierciedlenie obaw Bony przed
bezzasadnymi nawet oskarżeniami o sprzeniewierzenie części poruczonego sobie skarbu. Histeryczne wręcz, jak się wydaje, nalegania królowej były niewątpliwie konsekwencją, a zarazem odbiciem pozbawionych elementarnego zaufania stosunków między matką a synem. Jeżeli rzeczywiście biskup włocławski zaniechał zwrócenia się do
monarchy z prośbą o wysłanie matce pokwitowania, zapierając się przy tym przed
Boną, że uczynił to dwukrotnie, to niewątpliwie wziął swój mały udział w pogłębianiu
i tak już złej, mimo zewnętrznych pozorów, atmosfery13. Wątpliwe, by było to działanie celowe. Pragnął zapewne po prostu zatrzeć ślady swej niesumienności. Przede
wszystkim zwraca jednak uwagę ton listu — pełen zniecierpliwienia, pretensji, chwilami wręcz zuchwały. Odparłszy wszystkie oskarżenia stawiane mu przez królową, sam
zarzucił jej niesłuszne, nielicujące z jego wysoką godnością podważanie jego wiarygodności. Chociaż pamiętał i doceniał łaski, których doświadczył niegdyś od królowej,
i był gotów interweniować w jej obronie, narażając się na niezadowolenie monarchy,
nie zamierzał znosić wyrzutów w związku ze służbami świadczonymi, nawet wbrew
interesowi Bony, Zygmuntowi Augustowi.
Biskup włocławski nie omieszkał wykorzystać ostrego listu królowej w celu pozyskania większego zaufania jej syna. Kilka dni po wysłaniu Bonie odpowiedzi, na początku
września, napisał do króla list, dołączając doń zarówno wcześniejsze pismo królowej,
jak i swój respons. Dzięki temu miał władca poznać, ile zabiegów kosztowało hierarchę
uzyskanie klejnotów od niemogącej się z nimi rozstać Bony14. Listy te miały też ułatwić
Zygmuntowi Augustowi odpowiedź na ewentualne zarzuty ze strony matki.
Nodum in scirpo quaerere (por. Publius Terentius Afer, Andria, V, 4, 38).
W 1549 r. starał się Zygmunt August podtrzymywać kurtuazyjne kontakty z matką. W tym czasie
korespondowali ze soba w sprawach m.in. starań księcia Albrechta o zgodę na swoje małżeństwo
z królewną Zofią i w sprawie zarządu starostw mazowieckich (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt
August, s. 181–182 oraz przyp. 45).
14
Zob. wyżej, s. 172, przyp. 3.
12
13
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1.2. Zerwanie relacji z Boną
Sprawa klejnotów położyła kres wieloletnim związkom łączącym królową z Zebrzydowskim. Biskup włocławski podjął jeszcze próbę podtrzymania relacji i odzyskania
przychylności Bony, jednak bezskutecznie. W drugiej połowie listopada królowa odesłała dostojnikowi konia, którego ten podarował królewnom. Ten manifestacyjny gest
niełaski wyraźnie dotknął hierarchę. Pod koniec tego miesiąca pisał do Bony, starając
się dociec przyczyn jej działania. Sam nie miał nic do zarzucenia swej wierności. Tym
bardziej że, o czym nie omieszkał wspomnieć, w czasie wrześniowego pobytu w Krakowie wziął stronę królowej podczas jednego z posiedzeń senatu. Powodów ostatniego
aktu niechęci upatrywał w niedawnym incydencie, o którym dowiedział się poniewczasie, nie mogąc mu już zapobiec. Pod nieobecność właściciela do dóbr wolborskich przybyła jakaś Włoszka, jak przypuszczał biskup — dwórka Bony. Została ona
źle przyjęta i potraktowana przez zarządców biskupich. Czyn ten hierarcha skłonny
był zrzucić raczej na głupotę niż złą wolę swoich sług, które mimo to zbeształ w najostrzejszych słowach. Podkreślał przy tym, jak bardzo wstrząsnęła nim zaistniała sytuacja i błagał, by Bona była o nim takiego mniemania jak dawniej. Zapewniał o stałej
swej gorliwości oraz że jego ufność i posłuszeństwo nie znikną, póki korzystać będzie
z dobrodziejstw przez nią wyświadczonych, czyli do końca życia. Jakby bezpośrednią
odpowiedzią na rozgoryczenie dawnej protektorki była deklaracja, że o ile czcił ją
i poważał za życia jej męża, o tyle bardziej czci, poważa i poważać będzie coraz bardziej jako wdowę. Na koniec zaś prosił, by jeśli inna była przyczyna doznanej niełaski,
królowa mu ją wyjawiła. Zasugerował również, że za owym złym mniemaniem, które
powzięła o nim Bona, stoi jakiś nieprzyjaciel15. Listopadowe pismo różni się znacznie
od poprzedniego, dotyczącego sprawy klejnotów. Ton jego jest znacznie bliższy listom
pisanym przez Zebrzydowskiego w okresie, gdy był od Bony ściśle zależny. W całości
ma charakter pokornego usprawiedliwiania się z cudzych win, pełen jest też wiernopoddańczych zapewnień o niezmienności swojego stosunku do dobrodziejki16.
Zarówno fakt podarowania konia, jak i powrót do formy listów właściwej dla okresu ścisłej zależności biskupa od królowej świadczą, że dostojnikowi wciąż zależało na
przychylności królowej–matki. Obie podjęte przez Zebrzydowskiego próby poniosły
fiasko. Jak można wnioskować na podstawie zachowanej korespondencji, po liście
hierarchy z końca listopada 1549 r. nastąpiła przerwa w kontaktach aż do kwietnia
następnego roku. Z tego okresu (kwiecień, maj) pochodzą trzy pisma, na podstawie
których stwierdzić można postępującą erozję relacji. W pierwszym z nich, datowa-

AH I, nr 468.
W warstwie leksykalnej znalazło to wyraz w całkowitym zastąpieniu czasownika rogare przez czasowniki orare, a przede wszystkim quaerere, które, choć w swym zakresie semantycznym pozostają
zbliżone, stosowane często w odniesieniu do Boga, zawierają w sobie znamię uniżoności i szczególnego szacunku w stosunku do osoby, pod adresem której są wypowiadane.
15
16
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nym 18 kwietnia, biskup prosił, by królowa rozkazała swoim ludziom, zajmującym
się spławianiem towarów do Gdańska, aby opłacili cło należne z tego tytułu kanonikom włocławskim, czego do tej pory nie czynili17. Pismo to jest krótkie i nie wyróżnia
się niczym spośród wielu podobnych listów, wysyłanych przez hierarchę do innych
osób. Uwagę zwraca całkowity brak akcentów osobistych, niespotykany w dotychczasowej korespondencji z królową. Kolejna wiadomość pochodziła z końca kwietnia i pisana była w dniach bezpośrednio poprzedzających planowany początek obrad
sejmu piotrkowskiego 1550 r., który zwołany został na 4 maja18. Biskup włocławski
zawiadamiał w niej, że nie będzie mógł wyjść królowej naprzeciw, gdy wjeżdżać będzie
ona w granice jego włości. Wyznaczona przez Bonę data przypadała akurat na drugi
dzień zjazdu. Nieprzystojnie by więc było, gdyby już wcześniej w Piotrkowie obecny,
nie stawił się wtedy w senacie. Późno zawiadomiony nie mógł też wymyślić sposobu,
by uczynić zadość zarówno terminom, jak i potrzebom państwa oraz szacunkowi dla
królowej19. Chociaż hierarcha wyraził ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją oraz
zobowiązał dziekana kapituły i podstarościego wolborskiego do dogodzenia wszelkim
potrzebom dostojnego gościa, w jego deklaracjach nie wyczuwa się szczerego żalu
i zaangażowania.
Wrażenie zaistnienia poważnego dystansu między Boną a biskupem włocławskim
pogłębia się w trakcie lektury kolejnego listu, wysłanego w pierwszych dniach maja
już z Piotrkowa. Królowa, spędziwszy wraz z córkami pod nieobecność gospodarza
jedną noc na zamku wolborskim20, zwróciła się do Zebrzydowskiego o gościnę na czas
trwania całego sejmu. Ten jednak stanowczo odmówił, zasłaniając się brakiem wystarczającej ilości prowiantu na utrzymanie dwóch dworów21. Poprzestając na tym
usprawiedliwieniu, swój krótki list zakończył konwencjonalnymi życzeniami dobrego zdrowia. Następne zachowane pismo Zebrzydowskiego do Bony pochodzi dopiero
z 8 sierpnia 1552 r.22

Ibidem, nr 490.
W rezultacie sejm rozpoczął się dopiero 15 maja. Zob. Volumina Constitutionum, t. II, vol. 1,
s. 11.
19
AH, t. I, nr 491.
20
O tym, że mimo niechęci dawnego protegowanego królowa zdecydowała się jednak zatrzymać
na noc w Wolborzu, dowiadujemy się z relacjonującego poprzedzające początek obrad dni listu
jednego z kanoników krakowskich lub dworzan biskupa Maciejowskiego do nieznanego adresata.
Zob. Kraków, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Libri Archivi 4, k. 405r.
21
Z tłumaczeń biskupa wynika, że sprawa cała była nieporozumieniem. Bona o gotowości udzielenia gościny poinformowana została przez wspomnianego w liście pana Sieniawskiego, który opacznie zrozumiał deklarację biskupa o możliwości dostarczenia prowiantu dla przejeżdżającego orszaku
(ibidem, nr 492, por. nr 491).
22
Pismo to, ostatnie z zachowanych listów do Bony, było efektem poselstwa, które w kwietniu
1552 r. sprawował Zebrzydowski z ramienia króla, wraz z Andrzejem Noskowskim i Marcinem
Zborowskim, do przebywajacej w Warszawie królowej i królewien (ibidem, nr 762, 773). Jeśli po
17
18
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Niezależnie od wszelkich zaszłości, odmowa, której hierarcha udzielił królowej, nie
powinna dziwić. Bona na sejm zjechała z postanowieniem prowadzenia szeroko zakrojonych działań przeciwko poczynaniom syna, zmierzającego do koronacji Radziwiłłówny. Gdyby plany królewskie zostały zrealizowane, nieakceptowany przez królową
związek byłby ostatecznie przypieczętowany i tym samym zaprzepaszczona zostałaby
szansa na jego unieważnienie w przyszłości, na co wciąż liczyła23. W tej sytuacji udzielenie gościny Bonie, którą Zygmunt August zaliczał w tym czasie do swoich najgroźniejszych antagonistów, równoznaczne by było z udzieleniem poparcia opozycji, poprzez ułatwienie jej działań w tak newralgicznym dla władcy momencie. Zebrzydowski
uznał zapewne rozsądnie, że chcąc zachować opinię lojalisty, nie może sobie na to
pozwolić. Szczególnie że pretendenci do łask królewskich stawali się coraz liczniejsi.

2. W SŁUŻBIE ZYGMUNTA AUGUSTA
Wprost proporcjonalnie do regresu w stosunkach z królową–wdową następowało zacieśnienie relacji biskupa włocławskiego z Zygmuntem Augustem. Zakończona sukcesem legacja węgierska miała niewątpliwie wpływ na wzrost królewskiej przychylności
dla dostojnika. Pierwszym tego wyrazem było wystawienie 28 czerwca przez kancelarię królewską upragnionego dokumentu, przyznającego Zebrzydowskiemu zarząd
i opiekę nad klasztorami pomorskimi w Kartuzach, Żarnowcu i Żukowie24. Była to
odpowiedź na prośby formułowane przez hierarchę zapewne w czasie jego czerwcowej
bytności w Krakowie25. Dokument ten był w istocie potwierdzeniem i przypieczętowaniem wcześniejszych pism, wydanych jeszcze za życia Zygmunta I26. Choć sukces ten,
jak się miało wkrótce okazać, był tylko połowiczny27, niewątpliwie uznać go należy za
przejaw dobrej woli monarchy wobec aspirującego do łask dostojnika.

8 sierpnia biskup utrzymywał jeszcze jakieś kontakty z Boną, nie zostały one poświadczone w znanej
nam korespondencji.
23
O akcji rozwijanej przez Bonę przed i w czasie sejmu 1550 r. oraz o wadze, którą do jej działań
przywiązywał Zygmunt August, obszernie pisze A. Sucheni–Grabowska (Zygmunt August, s. 245–
248).
24
AH I, nr 831.
25
Dziękując 25 lipca za otrzymany właśnie dokument, Zebrzydowski pisał do króla: Quod me per
meum servitorem novissima ista etiam gratia cumulare Vestra Serenissima Maiestas non sit dedignata,
supplex illi ago et habeo gratias, multum enim haec me apud Vestram Maiestatem obtinere intererat (ibidem, nr 448).
26
Jeszcze w czasie sejmu jesiennego 1548 r. Zygmunt August konfirmował wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje biskupów, kapituły, wszystkich kościołów i całego kleru diecezji włocławskiej
(Matricularum, P. V, vol. 1, nr 154).
27
Zob. niżej, s. 188–189.
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Ze swojej strony Zebrzydowski robił wszystko, by król nie żałował swej przychylności. Czerwcowe poselstwo do Warszawy, które na poważny szwank naraziło relacje
hierarchy z królową, stało się jednocześnie okazją do udowodnienia władcy swojego
oddania. Tym razem Zebrzydowski, który do tej pory niechętnie deklarował się po
jednej tylko stronie konfliktu, starając się na własną korzyść rozgrywać wszelkie animozje, okazał się pewnym i lojalnym człowiekiem Zygmunta Augusta.
W połowie września udał się Zebrzydowski do Krakowa, by wziąć udział w uroczystości hołdu książąt pomorskich, który odbył się 20 dnia tego miesiąca. Wydarzenie
to niestety nie jest uchwytne w korespondencji, w związku z brakiem jakichkolwiek
listów z okresu od mniej więcej połowy września do 19 listopada 1549 r.28 W Krakowie hierarcha był już z pewnością 19 września29. Obecność biskupa kujawskiego
była swego rodzaju deklaracją polityczną. Do Krakowa nie przybyli bowiem pierwsi
dostojnicy Korony, arcybiskup Dzierzgowski i marszałek Kmita, którzy z racji pełnionych urzędów odpowiadać winni za cały ceremoniał. Absencja ich była demonstracją
wymierzoną w króla, dla niego samego zaś dowodem lekceważenia Majestatu30.
Pomimo demonstrowanej przez biskupa lojalności oraz widocznych oznak łaski
królewskiej, nie udało się jednak Zebrzydowskiemu osiągnąć znaczącej pozycji u boku
władcy. Jak się wydaje, bardzo słabo orientował się on w planach królewskich, które
stały się fundamentem polityki Zygmunta Augusta na następne kilkanaście lat. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że jeszcze w lutym 1550 r. dostojnik był przekonany,
iż następny zwołany przez monarchę zjazd w swym założeniu będzie sejmem unijnym.
Scenariusz taki musiał być dla Zebrzydowskiego całkowicie oczywisty, skoro, odpowiadając na zapytanie królewskie o czas i miejsce zjazdu, zaproponował Toruń, jako
Obecność Zebrzydowskiego w czasie hołdu poświadczona została w liście sekretarza królowej
Barbary, Stanisława Koszuckiego, do Mikołaja Rudego (Listy polskie, t. II, nr 328) oraz w piśmie
Bernarda Pohybla do księcia Albrechta Hohenzollerna: Der crokysch woywod ist nicht ankommen.
Der bischoff von Croca, der von Plotzki, der aus der Koyen, der von Komienetz etc. sindt hier und heute negst konigliche maiestat uff der lyncken seyten gesessen. Der von Tentzyn etc., der von Tarnoff, dy
pfalzgrefische, marggrefische bothen uff der anderen seyten (Elementa, XLIV: Documenta ex Archivo
Regiomontano ad Poloniam spectantia, XIV pars, HBA, B2b, 1546–1567, ed. C. Lanckorońska, Romae 1978, nr 35 — w wydaniu list Pohybla został błędnie wydatowany na 23 lutego 1549 r., na
podstawie zawartej w piśmie datacji z dnia poprzedzającego dzień św. Mateusza Apostoła. W tym
przypadku w grę wchodzi jednak jedynie dzień św. Mateusza Apostoła Ewangelisty — 21 września).
W korespondencji znajdujemy dwie wzmianki zapowiadające udział biskupa w uroczystościach:
Dum ipse isthuc [Cracoviam — przyp. KG] venio, mitto… (AH I, nr 462), pisał on w liście do króla na początku września. W tym samym mniej więcej czasie prosił arcybiskupa Dzierzgowskiego
o upewnienie go, czy będzie w Krakowie (ibidem, nr 465).
29
Tego dnia bowiem (w czwartek przed świętem św. Mateusza Apostoła Ewangelisty) wystąpił
jako świadek pod wystawionym przez króla, na prośbę Stanisława Czarnkowskiego, potwierdzeniem
przywileju na młyn Tur pod Samoklęskami (E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, to jest wojewodztw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, Poznań 1842, s. II–V).
30
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 240.
28
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miejsce najdogodniejsze, bo między innymi nieodległe od prowincji, z których powodu zjazd miał być zwołany, czyli Litwy, Prus i Mazowsza31.

2.1. Relacje z najbliższym otoczeniem króla
Dobre stosunki z władcą miały przełożenie na relacje ze stojącym najbliżej niego kanclerzem. W czasie pobytu na Węgrzech Zebrzydowski pisał do niego dwa razy, donosząc o postępach swojej misji. Od powrotu z poselstwa zwracał się do Maciejowskiego wielokrotnie — do maja 1550 r., czyli do początku sejmu, zachowało się dziesięć
pism. Spośród wszystkich listów wysłanych w tym okresie do króla, tylko dwóm nie
towarzyszy pismo adresowane do biskupa krakowskiego. Listy te są przede wszystkim
relacjami z podejmowanych działań (sprawa klejnotów królowej Izabeli), prośbami
o poparcie spraw przedstawianych władcy, część z nich dotyczy zaś protekcji na pomniejsze godności znajdujące się w gestii biskupa krakowskiego. Bardzo serdeczny list
z gratulacjami z okazji narodzin syna wystosował Zebrzydowski w sierpniu do Mikołaja
Radziwiłła Czarnego. Winszując, obiecał także stawić się na chrzcie, na który został
zaproszony, i ubolewał, że do tej pory różne przyczyny uniemożliwiały wzajemne wizyty. Zapewniał też o swojej miłości, niezależnej od pomyślnych bądź nie okoliczności32.

2.2. Kontakty z przedstawicielami opozycji
Konstatując dobre stosunki panujące między biskupem włocławskim a królem i jego
najbardziej wpływowymi stronnikami, nie można pominąć relacji łączącej hierarchę
z Mikołajem Dzierzgowskim. Aż do sejmu 1550 r. arcybiskup wciąż pozostawał jednym z najzagorzalszych przeciwników Zygmunta Augusta, skupiając w swym ręku
nici łączące strefy wpływów wielkopolskich — kasztelana Górki, i mazowieckich —
królowej Bony33. Wroga władcy postawa prymasa nie przeszkodziła jednak Zebrzydowskiemu utrzymywać z nim stałego kontaktu. Fakt ten może w pierwszej chwili
dziwić, szczególnie w związku ze zdecydowaną postawą biskupa włocławskiego wobec
królowej. Tym bardziej że z Dzierzgowskim, jak wspomniano, nigdy nie łączyły go
naprawdę serdeczne stosunki, a funkcjonujący długo sojusz wynikał raczej z przynależności do jednego stronnictwa i bieżących potrzeb. Analiza treści korespondencji
nasuwa wniosek, że biskup włocławski nie mógł pozwolić sobie na zerwanie czy nawet
poważne ograniczenie kontaktów z prymasem, ze względu na realną władzę, którą
Una, ut designetur civitas tuta Equiti, commoda Senatori, honesta Regi, apta temporibus; altera, ut sit
eiusmodi, in quam non adeo magnis itineribus earum provinciarum Legati venire possint, quarum causa
haberi comitia maxime interest. Talem ego urbem ex omnibus, si modo ab hoste externo nihil est ingruentis
periculi, Thorunium esse arbitror, quae secura moenibus, abundans hospitiis, commeatus ex Vistula allabente haud indiga, provinciis Prussiae, Lithuaniae, Masoviae finitima est… (AH I, nr 476).
32
Ibidem, nr 461.
33
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 178.
31
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ten dysponował. Zebrzydowski pisał do niego niemal wyłącznie w sprawach podlegających jurysdykcji arcybiskupiej, wstawiając się przeważnie za swymi protegowanymi.
Sam także wyświadczał Dzierzgowskiemu drobne przysługi34. W listach swoich nie
poruszał jednak tematów wykraczających poza problematykę dotyczącą Kościoła35.
Warto zauważyć, że prymas był jedynym przedstawicielem opozycji antykrólewskiej,
w przypadku którego zachowały się jakiekolwiek ślady kontaktów z biskupem włocławskim w tym okresie.

3. SEJM PIOTRKOWSKI 1550 R.
Przebywając z poselstwem na Węgrzech, nie był Zebrzydowski świadkiem niepokojów
w Królestwie, stanowiących następstwo sejmu jesiennego. Po wprowadzeniu Barbary
na Wawel w lutym 1549 r. król zmagać się musiał z różnorakimi przeciwnościami, których nastręczali mu przeciwnicy. W zdecydowany sposób przystąpił do porządkowania zakłóconego wymiaru sprawiedliwości. Jak wspomniano, wobec niewywiązania się
przez władcę w czasie ostatniego zjazdu z obietnicy przeprowadzenia egzekucji, sejm
zażądał zawieszenia jurysdykcji królewskiej aż do czasu zwołania następnego sejmu.
Zygmunt August nie podporządkował się temu postulatowi i po zamknięciu obrad
przystąpił do zwyczajowych sądów. Nie przyczyniło się to do uspokojenia nastrojów
szlacheckich. W całej niemal Koronie, poza województwem krakowskim, dochodziło
do uchylania się pozwanych od stawiennictwa na sądach. Wobec pogłębiającej się
dysfunkcji sądownictwa, król zmuszony był do podjęcia zdecydowanych i, jak się okazało, skutecznych przeciwdziałań. W ich wyniku burza wokół wymiaru sprawiedliwości ucichła jeszcze w lecie tego roku36.

AH I, nr 459
Jedynym wyjątkiem było krótkie ustosunkowanie się do sprawy rozproszenia żaków krakowskich, do którego doszło na początku czerwca wskutek ich tragicznie zakończonego konfliktu
ze sługami kanonika krakowskiego Andrzeja Czarnkowskiego oraz następstw tego wydarzenia.
W sierpniu właśnie, z którego to miesiąca pochodzi list, zmierzał ku końcowi proces w tej sprawie
przed sądem biskupa krakowskiego (zakończony 22 września). Jak wynika z pisma do Dzierzgowskiego, Zebrzydowski nie pochwalał działań prowadzonych w tej sprawie przez Maciejowskiego
i obawiał się, że wydawać się będzie, iż przez ich (episkopatu) niedbałość Królestwo i prowincja
utraciły tak wspaniałe ozdoby — żaków (ibidem, nr 459). Przebieg wydarzeń w Krakowie oraz
ich konsekwencje opisał A. Karbowiak (Rozproszenie młodzieży szkolnej krakowskiej w roku 1549,
Kraków 1900).
36
W połowie maja król pozwał przed swój sąd Mateusza Stadnickiego, który publicznie występował przeciw władzy monarszej na lelowskich rokach ziemskich. Stadnicki, oskarżony o crimen laese
Maiestatis, stawił się przed królem 2 sierpnia w licznym towarzystwie i ukorzył przed władcą. Ostatecznie popieranemu przez kasztelana kaliskiego Marcina Zborowskiego szlachcicowi wina została
łaską królewską odpuszczona (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 176–178).
34

35
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Ten niekwestionowany sukces władcy nie oznaczał jednak ogólnej pacyfikacji
nastrojów. Napięta atmosfera wciąż panowała w województwach wielkopolskich,
gdzie wielkim autorytetem cieszył się nadal nieprzejednany Andrzej Górka37. Zygmunt August, zaniepokojony pogłębiającym się izolacjonizmem Wielkopolski, zamyśliwał osobiście udać się do niespokojnej dzielnicy. Podróż taka, pod warunkiem
że przebiegałaby po myśli króla, niewątpliwie pomogłaby w uciszeniu separatyzmów
i zmniejszeniu dystansu powstałego po śmierci Zygmunta I między obiema głównymi dzielnicami Korony. W obecności króla, w innych niż Małopolska dzielnicach,
także Zebrzydowski widział niezawodny sposób na uspokojenie poddanych. W maju,
przebywając w Gyulafehérvárze (Alba Iulia), prosił Samuela Maciejowskiego, by, gdy
w sprawach międzynarodowych wszystko toczy się pomyślnie, zachęcał monarchę,
żeby także w domu cały czas poprzedzający sejm przepędził tak, by Polacy wydawali
się równie szczęśliwi tak w kwestiach zewnętrznych, jak i u siebie. Przyczynić miał się
król do tego, udając się do innych dzielnic swego Królestwa38. Rada hierarchy była bez
wątpienia cenna. Zebrzydowski, jako senator wielkopolski i czynny uczestnik sejmików w ostatnich latach, a w końcu członek rodu posiadającego w tej dzielnicy swoje
włości, miał z pewnością dobrą orientację w nastrojach panujących wśród tamtejszej
szlachty. Sam zresztą, zaledwie rok wcześniej, przeżywał frustracje wynikające z poczucia zlekceważenia przez monarchę możnowładców wielkopolskich. Ostatecznie
jednak, wobec licznych wątpliwości, planowana podróż nie doszła do skutku39.
Źródłem niepokoju dla Zygmunta Augusta wciąż pozostawała jego matka. W tym
czasie Bona nie tylko panowała nad Mazowszem, ale także posiadała własne, wrogie
obydwu Radziwiłłom stronnictwo w Wielkim Księstwie. Nie mogąc się pogodzić z postępowaniem syna, starała się tam animować działania opozycjonistów40.
Zarówno buntownicze nastroje panujące w kraju, jak i przebieg sejmu jesiennego odstręczały władcę od zwołania nowego zjazdu. Niechęć jego stała w sprzeczności
z oczekiwaniami poddanych, którzy jeszcze w trakcie poprzednich obrad domagali się
szybkiego złożenia kolejnego sejmu, tym razem wspólnego z Litwinami, i przeprowadzenia na nim egzekucji. Potrzebę odbycia kolejnego zjazdu dostrzegał zresztą także
sam król, który chcąc przeprowadzić plan koronacji Barbary, musiał najpierw ustabilizować swą władzę. Przyczynić się do tego miało przyjęcie przez szlachtę konfirmacji
praw oraz porozumienie się z prymasem i marszałkiem dworu, których nieobecność

O sytuacji w Wielkopolsce w 1549 r. i o roli Andrzeja Górki zob. ibidem, s. 183–193.
AH I, nr 440.
39
Królowi pierwotnie towarzyszyć miała Barbara, co stanowczo odradzał Mikołaj Czarny, obawiając się demonstracji niechęci wobec królowej. Ponadto król musiałby w takim przypadku albo
wystąpić w roli gościa kasztelana poznańskiego, nie będąc pewnym jego reakcji, albo osobiście przy
tej okazji dokonać destytucji z urzędu niezmiernie wpływowego dostojnika (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 186).
40
Ibidem, s. 241–242.
37
38
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w czasie ceremonii byłaby ciosem wymierzonym nie tylko w królową, ale także w powagę tronu. Ostatecznie, w marcu 1550 r., król zdecydował się zwołać sejm na 4 maja
tego roku41.
Biskup włocławski, choć oburzony zuchwałą, w jego mniemaniu, postawą szlachty
w czasie ostatniego zjazdu, zdawał sobie sprawę z konieczności złożenia kolejnego
sejmu42. Zbesztawszy więc na wstępie swej odpowiedzi na królewskie litterae deliberatoria antagonistów monarchy, oświadczył, że w duszy cieszy się, że król skłonny jest
uczynić zadość powszechnym oczekiwaniom. Sam ufał, że z Bożą pomocą zjazd okaże
się dla króla zaszczytny, a dla Rzeczypospolitej zbawienny. Nie udzielił odpowiedzi na
pytanie o czas sejmu, pozostawił to władcy. Odniósł się natomiast do kwestii miejsca
jego zwołania, proponując Toruń43. Zachęcając króla do przyjęcia tej sugestii, argumentował, że odprawiwszy pomyślnie sejm, mógłby dokonać lustracji potężnych zamków pruskich oraz miast i pól Wielkopolski44, wracając tym samym do pomysłu wizyty
monarchy w tej dzielnicy. Już wkrótce jednak zmienił w tej kwestii zdanie. Nie otrzymawszy jeszcze zwołujących sejm listów królewskich45, pod wrażeniem wywołanym
wiosennym najazdem wołoskim, radził w marcu, by władca złożył sejm w Piotrkowie,
położonym od razu na szlaku, którym szlachta podążać miała na wojnę46.

3.1. Sejmik w Radziejowie
16 kwietnia odprawiony został sejmik ziemski w Radziejowie47. Przed biskupem włocławskim stanęło ważne zadanie pokierowania zjazdem w taki sposób, by przebiegł
on w spokoju, po myśli monarchy, i dokonał wyboru posłów, co po wydarzeniach
z lata 1548 r. nie było sprawą oczywistą. W pamięci zarówno Zebrzydowskiego, jak
Ibidem, s. 240; Matricularum, P. V, vol. 1, nr 794.
Zob. niżej, s. 253.
43
Toruń miał być miejscem optymalnym, ze względu na swoje dogodne położenie nieopodal granic
Litwy, Prus i Mazowsza (zob. wyżej, s. 179–180, przyp. 31), bezpiecznym, bo otoczonym umocnieniami oraz posiadającym wiele kwater. Bliskość spławnej rzeki rozwiązywać miała znakomicie
problem zaopatrzenia. Niewątpliwie zaletą było również znaczne oddalenie miasta od obszarów
dotykanych przez najazdy tatarskie, którymi zagrożenie wzrosło od wrześniowego wypadu czambułów na Wołyń i Podole (A. Tomczak, Z dziejów stosunków polsko–tureckich za Zygmunta Augusta
1548–1553, [w:] idem, Studia Historico–Archivistica, Toruń 2002, s. 38–40; A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 240; W. Dworzaczek, Hetman, s. 159–160; zob. niżej, s. 220–221). Trudno
oprzeć się jednak wrażeniu, że w oczach biskupa Toruń miał jeszcze jeden atut, w postaci niedawno
tam objętego przez niego w posiadanie domu.
44
AH I, nr 476.
45
Listy królewskie otrzymał zapewne pod koniec marca. Z tego też czasu pochodzi jego odpowiedź,
w której zadeklarował swoją gotowość służenia Rzeczypospolitej i Majestatowi zarówno na sejmikach ziemskich, jak i na samym sejmie (ibidem, nr 487).
46
Ibidem, nr 485.
47
Ibidem, nr 487.
41
42
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i Zygmunta Augusta pozostało zapewne wspomnienie, że właśnie w Radziejowie wybrano marszałka izby poselskiej, która na poprzednim sejmie tak ostro występowała
przeciw poczynaniom króla. Tym razem sejmik przebiegał w znacznie spokojniejszej
atmosferze niż ten sprzed półtora roku48. Zgodnie ze słowami dostojnika, wyróżnił
się on jednak na tle wszystkich poprzednich frekwencją przybyłej szlachty. „Był czas,
Najjaśniejszy Królu — donosił hierarcha — gdy sejmik radziejowski uważany był za
mniej istotny od pozostałych, tak że zwyczajem tylko, nie z potrzeby był odprawiany
i wydawało się, iż tylko liczbę posłów sejmowi generalnemu przydawał a nic ze znaczenia nie wnosił. Jaki był tym razem, widział sam poseł Waszego Najjaśniejszego
Majestatu”49. Zebrzydowski, zgodnie ze swoim zwyczajem, uczynił wszystko, by podkreślić wagę swego udziału w zjeździe. Relacja jego jednak, ze względu na obecność
legata królewskiego, nie mogła mijać się z prawdą. Jak można z niej wywnioskować,
ordynariusz włocławski postępował rzeczywiście roztropnie i z wyczuciem. Do Radziejowa przybył licznie otoczony przez związaną ze sobą szlachtę, by jasno pokazać,
że także senatorowie służący królowi nie są odseparowani od przedstawicieli stanu
rycerskiego50. W mowie swojej zapewnił zebranych o gorliwości króla w stosunku
do państwa, jego miłości do poddanych i skłonności do sprawiedliwości. Wszystko
to miało być w pierwszej chwili dla zgromadzonych nowością, zaraz jednak wydało się im szczególnie miłe. Oświadczenie biskupa wysłuchane zostało przez posłów
z poprzedniego sejmu. Przybyłych Zebrzydowski ocenił bardzo pochlebnie jako ludzi znacznych w osądzie (iudicio magni), przychylnych i odznaczających się wielką
elokwencją. Ci, którzy zdawali się im przewodzić, zostali wybrani na posłów. Miał
Zebrzydowski nadzieję, że przez wierność dla państwa będą posłuszni zdaniu królewskiemu. Jako jedynego z elektów wymienił biskup dawnego swego protegowanego Jerzego Tulibowskiego, od niedawna, dzięki zabiegom hierarchy, stolnika brzeskiego51.
Jego też w sposób szczególny polecił łasce królewskiej, podkreślając oddanie szlachcica osobie władcy i sprawom państwa. Kolejny już wybór Tulibowskiego świadczył
z jednej strony o wpływie hierarchy na przebieg obrad, z drugiej zaś o poważaniu,
którym cieszyć musiał się wśród krajan sam stolnik. Jak można się spodziewać, biskup celowo odstąpił od dotychczasowego zwyczaju wymieniania wszystkich posłów,

Sejmik w Radziejowie nie stanowił pod tym względem wyjątku. W podobnie spokojnej atmosferze przebiegały wszystkie zjazdy partykularne: Acti igitur sunt Conventus longe diversa ratione quam
anno anni erant superiore. Nihil enim turbatae ab Equitibus in iis actum fuit, quin vero illa uxor, ob quam
turbae fiebant superiores, in summam oblivionem omnibus Conventibus erat adducta (Stanislaus Orichovius, Annales, ed. T. Działyński, Posnaniae 1854, s. 43).
49
AH I, nr 489.
50
…effecique Deo gratia, ut plane perspiceretur, nos, qui Serenissimae Maiestati Vestrae servimus, ab
equestri ordine non prorsus esse destitutos (ibidem, nr 489).
51
O godność tę dla Tulibowskiego zabiegał Zebrzydowski w lutym 1549 r., już po opuszczeniu
Piotrkowa (ibidem, nr 423, 424).
48
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ponieważ wśród nich powtórnie znalazł się Jan Sierakowski52. Lojalnie nie pominął
dostojnik wkładu pozostałych senatorów w sukces radziejowski: Jana Kościeleckiego, wojewody inowrocławskiego, Andrzeja Krotoskiego, kasztelana inowrocławskiego, Jana Kościeleckiego, kasztelana bydgoskiego53, Łukasza Lubieńskiego, kasztelana
kowalskiego. Na gorące pochwały zasłużył także legat królewski54.

3.2. Przebieg obrad piotrkowskich
Podobnie jak w przypadku poprzednich sejmów, tak i tym razem korespondencja
biskupa włocławskiego nie dostarcza nam żadnych istotnych informacji zarówno na
temat samych obrad, jak i udziału w nich Zebrzydowskiego. Jedynym w zasadzie,
potwierdzonym źródłowo pewnikiem jest data jego przyjazdu do Piotrkowa, 6 maja,
oraz fakt, że przybył tam w orszaku królewskim wraz z kanclerzem Samuelem Maciejowskim, biskupem chełmskim Janem Drohojowskim i chełmińskim Stanisławem
Hozjuszem oraz kilkoma jeszcze dostojnikami świeckimi55. Już sam ten fakt interpretować należy jako deklarację przynależności do stronnictwa królewskiego. Niestety,
żadnych wzmianek o postawie przyjętej przez biskupa włocławskiego wobec poruszanych w Piotrkowie kwestii nie dostarczają nam Annales Stanisława Orzechowskiego
— główne źródło wiadomości o przebiegu sejmu 1550 r. Jego nazwisko nie pada także
w relacjach wysyłanych księciu Albrechtowi. Ten uszczerbek w naszej wiedzy o działalności Zebrzydowskiego jest szczególnie dotkliwy. Tym bardziej że wiosną 1550 r.
w Piotrkowie szeroko omawiano wiele spraw, które przez następnych kilkanaście lat
stale powracały w czasie kolejnych sejmów. Dyskusję sejmową zdominowały problemy wiążące się z postulowaną egzekucją. Posłowie krytykowali nieprzestrzeganie
przepisów o niepołączalności urzędów objętych odpowiednimi zakazami ustawowymi. Opracowali też szereg postulatów dotyczących osoby króla i jego aparatu władzy,
w tym żądanie opisania prawem obyczajów parlamentarnych, usankcjonowania kodyfikacji Jakuba Przyłuskiego, ujednolicenia uprawnień szlachty Korony i Wielkiego Księstwa po zawarciu unii realnej obydwu państw. Przypomniano również wiele
O aktywnej obecności Sierakowskiego na sejmie dowiadujemy się z relacji Stanisława Orzechowskiego (Annales, s. 46, 52).
53
Wojewoda inowrocławski i kasztelan bydgoski, pochodzący z tego samego rodu, nosili również
to samo imię. Prawdopodobnie ta zbieżność spowodowała błędne zidentyfikowanie kasztelana bydgoskiego przez wydawcę, który zasugerował, że mógł nim być Adalbert (Wojciech) Lasocki (AH I,
s. 244, przyp. 4; zob. Urzędnicy, t. VI, z. 2, s. 240–241).
54
AH I, nr 489.
55
Według autora wzmiankowanego wyżej listu–relacji z kilku dni poprzedzających rozpoczęcie obrad (zob. wyżej, s. 177, przyp. 20), królowi, poza wzmiankowanymi biskupami, towarzyszyć mieli Jan
Tarnowski (z dużą grupą szlachty), a także wojewodowie włocławski i rawski, oraz kasztelanowie
wojnicki, sądecki, zawichojski, bydgoski, międzyrzecki i biecki, a także niezidentyfikowany na razie
brat nieznanego adresata listu (być może podkanclerzy Jan Ocieski, który miał brata Mikołaja,
zasiadającego w tym czasie w kapitule krakowskiej) (AKKK, LA 4, k. 404r).
52
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dawnych, nieprzestrzeganych norm, nadając im często szerszą interpretację. Rezultatem dialogu między monarchą a izbą była obszerna konfirmacja praw wydana przez
króla, który zatwierdził wszystkie w zasadzie postulaty poselskie opierające się na
literze prawa. Wszelakie jednak kwestie kontrowersyjne, jak realizacja unii, sprawa
niepołączalności wyższych urzędów czy obowiązku osiadłości na terenie jurysdykcji,
odłożone zostały do przyszłego sejmu. Władca nie zgodził się też na działania zmierzające do ustabilizowania i wzmocnienia systemu parlamentarnego. Posłowie konfirmację królewską przyjęli, nakładając na siebie tym samym obowiązek posłuszeństwa
i wierności monarsze. Sejm rozszedł się jednak, nie uchwaliwszy podatku na zaciągi
obrony potocznej56.

3.3. Zebrzydowski na sejmie 1550 r.
Pomimo braku jednoznacznych informacji domyślać się można, że Zebrzydowski konsekwentnie bronił w swoich wypowiedziach polityki królewskiej. Niemożliwe pozostaje niestety określenie, na ile był w wystąpieniach stanowczy. Pytanie o zakres i formę
poparcia udzielonego władcy wydaje się szczególnie istotne wobec dokonanej w tym
czasie przez Zygmunta Augusta zmiany polityki wobec sojuszników i opozycjonistów.
Odstąpiwszy od praktyki izolowania przeciwników politycznych i nagradzania wierności dotychczasowych sprzymierzeńców, zaczął pozyskiwać poparcie najwybitniejszych
dygnitarzy za pomocą hojnych nadań. W ten sposób udało się monarsze zjednać marszałka Kmitę, kasztelana Górkę, arcybiskupa Dzierzgowskiego i wojewodę sandomierskiego Jana Tęczyńskiego. W rezultacie grono kandydatów do łask królewskich uległo
wydatnemu powiększeniu57. W zdecydowanej opozycji do Zygmunta Augusta trwała
natomiast jego matka. Po odmowie Zebrzydowskiego udzielenia jej gościny na czas
sejmu w zamku wolborskim, Bona zjechała do pobliskiego Gomolina, gdzie odwiedzana była przez niektórych senatorów58.
W czasie obrad piotrkowskich wielkie kontrowersje wzbudziła sprawa ożenku kanonika przemyskiego Stanisława Orzechowskiego, który postanowił nie rezygnować
przy tym z kapłaństwa. Śmiałe ujawnienie swoich zamierzeń na sejmiku w Sądowej
Wiszni ściągnęło na duchownego gniew biskupa przemyskiego Jana Dziaduskiego,
który ogłosił duchownego banitą. W Piotrkowie za Orzechowskim ujęła się izba poselska i część senatorów świeckich. Przeciwko sobie miał zaś cały episkopat. Jak można
wnioskować z relacji samego zainteresowanego, w tej kwestii wszyscy obecni w PiotrPrzebieg sejmu wyczerpująco opisała A. Sucheni–Grabowska (Zygmunt August, s. 248–259);
zob. też W. Dworzaczek, Hetman, s. 160–163, a przede wszystkim materiały do sejmu wydane w Volumina Constitutionum, t. II, vol. 1, s. 11–32.
57
Na stronę króla przeszli również oddani do tej pory królowej Bonie wojewoda płocki Feliks
Srzeński oraz wiceregens mazowiecki Jan Dzierzgowski, rodzony brat prymasa (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 244–245; W. Bogatyński, op. cit., s. 15–16).
58
AH I, nr 242.
56
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kowie biskupi, a więc, siłą rzeczy, również Zebrzydowski, byli zgodni. Rzecz znamienna
wobec faktu, że już wkrótce biskup włocławski stał się jednym z najznaczniejszych
obrońców kanonika59.
Po rozwiązaniu sejmu Zebrzydowski pozostał w Piotrkowie aż do końca lipca, czyli
tak długo, jak długo przebywał tam król60. W tym czasie, 6 lipca, na zaproszenie biskupa włocławskiego, Zygmunt August przybył z wizytą do zamku wolborskiego. Hierarcha podejmował władcę ucztą, na którą zaprosił również przybyłych na sejm posłów cesarza i króla rzymskiego, Zygmunta von Herberstein i Jana Langa — obydwu
znanych już sobie z dawniejszych czasów61. Wizyta ta świadczy o trwaniu niezmiennie
przyjaznych stosunków między Zebrzydowskim a królem, a także znaczeniu, jakim
cieszył się dostojnik.

4. DRUGA WIZYTA W GDAŃSKU
W sierpniu Zebrzydowski zdecydował się na powtórną wizytę w Gdańsku. Jak informował Maciejowskiego, zamierzał tam postanowić coś w kwestiach wyznanioPostawa biskupa kujawskiego na sejmie 1550 r. nie dziwi. Posłowie ziemscy, broniący Orzechowskiego, występowali nie tyle w obronie jego prawa do ożenku, ile przeciwko trybowi nałożenia przez
Dziaduskiego kary (Legati cum iniuria Orichovii, tum periculo communi commoti causam suscipiunt, ac
Regem adeunt, agunt et orant universi, ne Rex Episcopos ius Regium sibi usurpare in Polonia pateretur: soli
Regi convictos rerum capitalium licere proscribere ac illorum bona publicare, praeterea nemini — Stanislaus Orichovius, Annales, s. 52). W tej sytuacji hierarcha nie mógł poprzeć działań zmierzających
do ograniczenia uprawnień biskupich, niezależnie od osobistego stosunku do kanonika. Zebrzydowski, jak się wydaje, od początku nie przykładał zbyt wielkiej wagi do ożenku Orzechowskiego.
27 lutego 1551 r., a więc wkrótce po ślubie, donosił o tym fakcie arcybiskupowi Dzierzgowskiemu,
nazywając go lekceważąco błazeństwem (ineptia) (AH I, nr 491). Na początku marca w liście do
kapituły krakowskiej wspominał, że chociaż sprawa ta z różnych przyczyn, w tym przez zły przykład,
jest niebezpieczna, to jednak nie porusza ona hierarchy tak bardzo, gdy rozważa obyczaje jej sprawcy — człowieka uczonego, lecz nie dość poważnego i stałego (ibidem, nr 594). W czasie sejmu
1552 r., wskutek próśb samego Orzechowskiego oraz jego przyjaciół, hierarcha występował już jako
jawny obrońca kanonika (list S. Orzechowskiego do A. Zebrzydowskiego z 30 listopada 1551 r.
— Orichoviana. Opera inedita et epistulae Stanislai Orzechowski. 1543–1566, vol. 1, ed. I. Korzeniowski, Cracoviae 1891 (Editiones Academiae Litterarum Cracoviensis. Bibliotheca Auctorum
Polonorum, t. XIX), s. 396–409; list A. P. Nideckiego do S. Orzechowskiego z 17 grudnia 1551 r.
— K. Morawski, Andrzej Patrycy, s. 389–390; Orichoviana, s. 410–412, s. 720–722; Stanislaus Orichovius, Annales, s. 104–105).
60
Według itinerarium Zygmunt August opuścił Piotrków 30 lipca i tego samego dnia przybył do
Secemina (A. Gąsiorowski, op. cit., s. 268).
61
Fakt wizyty królewskiej w Wolborzu odnotował Herberstein (Sigismund von Herberstein, Selbstbiographie MCCCCLXXVI bis MDLIII, hsgb v. Th. G. v. Karajan, Wien 1855 (Fontes Rerum Austriacarum. Scriptores, Bd. 1), s. 377; por. A. Przezdziecki, Jagiellonki polskie w XVI wieku, t. I:
Obrazy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta Królów Polskich, Kraków 1868, s. 248).
59
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wych oraz w innych sprawach, związanych, jak można się domyślać, z wciąż aktualną
sprawą jurysdykcji62. 1 lipca 1549 r., a więc dwa dni po wystawieniu wspomnianego
mandatu królewskiego, przyznającego biskupom włocławskim zarząd klasztorów pomorskich63, zmarł opat oliwski Adrian. Natychmiast po otrzymaniu tej wiadomości
Zebrzydowski wystosował do króla list, ostrzegając go przed kandydatem, którego,
jak się spodziewał, przedstawić mieli mnisi. Przewidywał, że elekcji sukcesora, rękami
zakonników, dokonają w istocie świeccy, ze szkodą dla i tak już podupadłego przybytku64. Aby temu zapobiec, poprosił monarchę o wystawienie kolejnego mandatu (którego wzór zresztą sam napisał i dołączył do listu), zakazującego mnichom czynienia
czegokolwiek w sprawie wyboru nowego opata oraz zarządu klasztoru. Obie te sprawy
pozostać miały w wyłącznej gestii biskupa65. Usiłowania hierarchy spełzły jednak na
niczym. Niemniej rozwój wypadków dowiódł, że był on zupełnie dobrze zorientowany
w sytuacji opactwa i panujących w nim stosunkach. Nowym opatem już 9 lipca obrany został przez współbraci Lambert Schlieff66. Zgodnie ze świadectwem roczników
oliwskich miał on być człowiekiem nieuczonym i nieposłusznym, któremu w krótkim
czasie udało się doprowadzić do roztrwonienia powierzonego mu majątku67. Swoje
wyniesienie zawdzięczał on, jak przewidział biskup, protekcji rodziny Loitzów. Być
może samo wstawiennictwo majętnych gdańszczan nie przesądziłoby jeszcze o porażce Zebrzydowskiego. Loitzowie cieszyli się jednak poparciem samego monarchy, który
zatwierdził wybór68. Jak się wydaje, w doprowadzeniu do korzystnego dla Schlieffa
rozstrzygnięcia swój istotny udział miał kanclerz Maciejowski. Ordynariusz włocławski jeszcze rok później wypominał mu jego zaangażowanie w sprawę i obwiniał o problemy, których przysparzał mu niesubordynowany mnich69. Swoją rolę w konflikcie
odegrał również biskup warmiński Tiedemann Giese, do którego Schlieff zwrócił się,
z poparciem Rady Gdańska, 20 marca 1550 r. Ten zaś, według Echo sepulchralis, udzielić miał mu benedykcji opackiej, której odmówili mu pozostali ordynariusze70.

AH I, nr 524.
Zob. wyżej, s. 178.
64
W liście do władcy Zebrzydowski brutalnie stwierdził, że wśród zakonników nie ma żadnego,
który zdołałby podołać funkcji opata. Oni sami są zaś zbyt głupi (stupidi), by dokonać samodzielnego wyboru (AH I, nr 443).
65
W tej samej sprawie zwrócił się Zebrzydowski także do kanclerza oraz Mateusza Mancolina
(ibidem, nr 444, 445).
66
Z. Iwicki, Konwent oliwski (1186–1831). Leksykon biograficzny i nie tylko..., współpraca M. Babnis, Gdańsk 2010, s. 152.
67
Godność opata pełnił Schlieff do roku 1557, kiedy został usunięty przez kapitułę (Annales monasterii Oliviensis ord. cist. aetate posteriores, cur. P. Czaplewski, Toruni 1916–1919, s. 1–4).
68
Ibidem, s. 1; zob. też K. Dąbrowski, Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk
1975, s. 128–129.
69
AH I, nr 526.
70
Szerzej na ten temat zob. Z. Iwicki, op. cit., s. 152.
62
63
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Sprawa wyznaczenia następcy opata Adriana nie była jedynym problemem Zebrzydowskiego w zakresie spraw pomorskich. Mandat królewski z czerwca 1549 r.71
zmobilizował przedstawicieli klasztorów pomorskich do podjęcia wspólnych działań
przeciwko zwierzchności biskupów włocławskich. Zapewne wczesną wiosną następnego roku opat pelpliński Jodok Kron, w imieniu swoim i innych, zwrócił się do Rady
Pruskiej z prośbą o interwencję u króla. Ta zaś pod koniec kwietnia wystosowała do
Zygmunta Augusta list, w którym prosiła go o respektowanie uzyskanych niegdyś
przez klasztory przywilejów i pozbawienie Zebrzydowskiego zwierzchności nad nimi72.
Władca uznał najwidoczniej przedstawione mu racje i potwierdził przedłożone przywileje. Tym samym dał oręż do ręki adwersarzom biskupa włocławskiego73.
Uporządkowaniu sytuacji na Pomorzu służyć miał październikowy synod diecezjalny w Gdańsku, który poprzedził zwołany przez arcybiskupa na następny rok synod
prowincjonalny74. Jak się wydaje, wyprawa na Pomorze była efektem bezradności biskupa w kontaktach z mieszkańcami tej części biskupstwa, połączonej z niemożnością
wyegzekwowania swych podstawowych uprawnień. Nie miał też de facto wpływu na
stosunki panujące w dobrach należących do diecezji. Te zaś w znacznej mierze opanowane zostały przez niechętnych hierarchii kościelnej świeckich75. Ponieważ nie potrafił na odległość zapobiec postępującej erozji swojego autorytetu oraz ponoszonym
stratom, postanowił udać się do Gdańska osobiście. Liczył przy tym zapewne po cichu
Zob. wyżej, s. 178; AH I, nr 831.
Ibidem, nr 832. Romuald Frydrychowicz, powołując się na zapiskę w kronice pelplińskiej, twierdził, że Kron w sprawie klasztorów osobiście rozmawiał z Zygmuntem Augustem (Geschichte der
Cistercienserabteil Pelplin und ihre Bau– und Kunstdenkmäler, Düsseldorf 1907, s. 89). Informację tę
powtarza za nim również K. Dąbrowski (op. cit., s. 129). Niewykluczone, że Kron, zwróciwszy się
najpierw o pośrednictwo do Rady Pruskiej, następnie już sam konferował z władcą.
73
R. Frydrychowicz informuje wręcz o anulowaniu przez Zygmunta Augusta, w wyniku interwencji
Krona, mandatu z 28 czerwca 1549 r. (R. Frydrychowicz, op. cit., s. 89). Za Frydrychowiczem to
samo powtarza K. Dąbrowski (op. cit., s. 129).
74
O zwołaniu synodu Zebrzydowski wspominał w liście do wojewody pomorskiego z 1 października
(AH I, nr 535).
75
Korespondencja prowadzona przez Zebrzydowskiego z senatem gdańskim od kwietnia 1548 r.
jest w istocie wykazem kolejnych nieporozumień i konfliktów. Hierarcha na bieżąco starał się
reagować na kolejne podejmowane przez Prusaków działania, które uważał za naruszające jego
uprawnienia. Kilkakrotnie interweniował w sprawie buntów wszczynanych przeciw niemu przez
mieszkańców miasta i udzielania schronienia w Gdańsku jego przeciwnikom (list do rajców gdańskich z początku kwietnia 1548 r. — ibidem, nr 367; list do rajców gdańskich i Jana Werdena
z sierpnia 1550 r. — ibidem, nr 510, 511), w sprawie bezprawnego wykopywania w posiadłościach
biskupich gliny (list do Jana Werdena i Jerzego Giese z początku września 1548 r. — ibidem, nr 397;
list do rajców z maja 1550 r.; list do rajców gdańskich z końca czerwca 1550 r. — ibidem, nr 499,
450), alarmującej sytuacji klasztorów pomorskich i lekceważenia biskupiego prawa zwierzchności
nad nimi (ibidem, nr 397; list do pewnych senatorów pruskich z maja 1550 r. — ibidem, nr 495),
wstrzymywania dochodów należnych ordynariuszowi diecezji (listy do wojewody pomorskiego, rajców gdańskich i Jana Werdena z lutego 1549 r. — ibidem, nr 426, 427, 428).
71
72
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na przyjęcie podobne do tego, którego doznał cztery lata wcześniej. Z doświadczenia nie ufał już jednak tak bardzo w moc swojego dostojeństwa. Dlatego też prosił
kanclerza Maciejowskiego i nowego podkanclerzego Jana Ocieskiego76 o wystawienie
odpowiednich, skierowanych do gdańszczan listów królewskich77.
We włościach pomorskich przebywał biskup włocławski od mniej więcej połowy
sierpnia aż do końca października78. W tym czasie, poza bytnością na synodzie, usiłował uporządkować sprawy majątków należących do diecezji oraz rozprawić się z antagonistami. Zarówno długi czas wizyty, jak i mnogość datowanych na ten okres listów,
związanych ze sprawami pomorskimi, świadczą o determinacji Zebrzydowskiego,
by zakończyć toczone od kilku lat spory. Trudno ocenić, na ile wysiłki te zakończyły
się sukcesem. Z pewnością nie udało się pozytywnie rozwiązać istotnego problemu
zarządu nad klasztorami. Gdańszczanie konsekwentnie negowali bowiem biskupie
uprawnienia, wskazując, że kolidują one z przywilejami pruskimi79. W tej sytuacji Zebrzydowski potrzebował argumentu silniejszego niż własny autorytet. Dzięki własnym
staraniom doprowadził do wydania przez władcę 10 października kolejnego pisemnego potwierdzenia prerogatyw biskupów włocławskich w zakresie administracji klasztorami pomorskimi80. Nie wystarczyło to jednak do natychmiastowego zakończenia
Jan Ocieski objął urząd po śmierci Mikołaja Grabi w lipcu 1550 r. (Urzędnicy, t. X: Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, opr. K. Chłapowski, S. Ciara,
Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992, s. 109; A. Sucheni–Grabowska, Ocieski Jan, [w:] PSB, t. XXIII, Wrocław 1978, s. 508). Biskup kujawski bardzo
wylewnie gratulował mu uzyskanej godności już na początku sierpnia 1550 r. (AH I, nr 507).
77
Ibidem, nr 524, 525.
78
W drodze z Włocławka na Pomorze Zebrzydowski zatrzymał się kilka dni pod Toruniem, by zająć się sprawą spornych granic między swoją podtoruńską posiadłością Kaczorki a ziemiami należącymi do miasta. Sprawy nie udało się jednak sfinalizować z powodu panującej zarazy, w obawie
przed którą biskup wkrótce wyruszył w dalszą drogę na północ (ibidem, nr 512, 515).
79
Twierdzeniu temu Zebrzydowski przeciwstawił się z całą stanowczością i nawoływał do podporządkowania się woli królewskiej (ibidem, nr 539). Jak można wnioskować z listu do Jana Werdena,
raz jeszcze próbowano użyć siły i nacisków do zakwestionowania przysługujących biskupowi praw,
na co odpowiedział on własnymi groźbami (ibidem, nr 540). Korzystając ze zbliżającego się terminu synodu, dostojnik postanowił uporządkować także sprawy majątkowe klasztorów w Kartuzach,
Żarnowcu i Żukowie. Zażądał dopełnienia nieprzestrzeganej dotąd powinności składania ordynariuszowi lub jego oficjałowi rocznych sprawozdań z przychodów i rozchodów (ibidem, nr 537). Przypomniał także opatowi pelplińskiemu o istnieniu zwyczaju, zgodnie z którym powinien on z okazji
niektórych świąt wysyłać zarządcom włości biskupich w Sobkowie ryby (ibidem, nr 549). Hierarcha
podjął również akcję zmierzającą do rewindykowania należnych mu dochodów. W sprawie tej wysłał ponaglający list do starosty elbląskiego Marcina Tessena (ibidem, nr 533). Zwrócił się również
do wojewody Kostki, przypominając mu jednocześnie, że na mocy przywileju należące do biskupstwa wybrzeże wolne jest od wszelkich świadczeń (ibidem, nr 535; por. ibidem, nr 536).
80
Pisma brak w Metryce Koronnej, domyślać się jednak można, że wystawione zostało przez kancelarię Ocieskiego, którego biskup kujawski prosił o pomoc w tej sprawie jeszcze we wrześniu (ibidem, nr 531). Za mało prawdopodobną uznać należy możliwość, by do wystawienia go przyczynił
76
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konfliktu. Pod koniec miesiąca Zebrzydowski informował bowiem Zygmunta Augusta
i nowego podkanclerzego, że królewskie zarządzenie nie jest egzekwowane zarówno
przez wojewodę pomorskiego Stanisława Kostkę, jak i władze Gdańska81. Prosił przy
tym Ocieskiego o radę, czy powinien, wsparty odpowiednim mandatem Zygmunta
Augusta, wezwać nieposłusznych mnichów i mniszki przed sąd królewski, jeśli zaś nie
ich wszystkich, to może przynajmniej opata oliwskiego, którego zakonnicy z pozostałych klasztorów ogłosili swoim obrońcą82. Sprawa ciągnęłaby się zapewne jeszcze
długo, gdyby nie nowe okoliczności, które już wkrótce skierowały uwagę dostojnika
w zupełnie innym kierunku.
Uwagę zwraca różnica w przebiegu i konsekwencjach wizyt Zebrzydowskiego na
Pomorzu w latach 1546 i 1550. Tym razem energiczne działania podejmowane przez
ordynariusza, chociaż budziły sprzeciw mieszkańców tej części diecezji, nie wywołały żadnych reperkusji w skali państwa. Jedynym śladem interwencji z zewnątrz po
stronie przeciwników dostojnika jest list Stanisława Hozjusza. Niedawno mianowany
biskup chełmiński zarzucił w nim Zebrzydowskiemu, że przejmując zarząd nad klasztorami, kierował się chciwością. Z obszernej, emocjonalnej odpowiedzi ordynariusza
włocławskiego jasno wynika, że stosunki między oboma duchownymi od poprzedniego konfliktu pruskiego nie uległy długotrwałej poprawie83. Zebrzydowski nie musiał
się jednak przejmować brakiem przychylności Hozjusza, mając oparcie we władcy,
a zapewne i podkanclerzym. Jego niezbitym dowodem było wspomniane zarządzenie
królewskie z 10 października. Ta aktywna przychylność monarchy dla działań podej-

się kanclerz. Powodem jest nie tylko postawa Maciejowskiego, której w sprawach klasztorów nie
można uznać za jednoznacznie dla Zebrzydowskiego przychylną, z drugiej zaś, poważnie pogorszający się w tym czasie stan jego zdrowia (ostatni wpis Maciejowskiego w Metryce nosi datę 8 października 1550 r. — Matricularum, t. V, cz. 1, nr 1112). Zarządzenie zaadresowane było imiennie
do sędziów tczewskiego i puckiego, starosty grudziądzkiego oraz Krzysztofa Czarlińskiego i Piotra
Bankowskiego i nakazywało im przekazanie Zebrzydowskiemu zarządu nad klasztorami, szpitalami
wraz z należącymi do nich włościami i ich mieszkańcami (AH I, nr 834).
81
Ibidem, nr 541, 542.
82
Biskup wspomniał przy tym enigmatycznie o innych jeszcze nieporozumieniach ze Schleffem,
które rozstrzygnąć chciał przed władcą. Zasugerował, by termin ewentualnej sprawy wyznaczony
został na początek grudnia (ibidem, nr 542).
83
Odpowiedź swoją zaczął Zebrzydowski słowami, które wiele mówią o treści i tonie listu biskupa
chełmińskiego: Si virtutem, si honestum, si officium consector in meis actionibus, si etiam consilia Venerabilium familiarium meorum in deliberationem adhibeo, non me puto hos tam atroces insultus, tam
saevas denuntiationes et vero tam apertas calumnias, tam acutatos morsus, qualium plena fuit epistola Reverendissimae Dominationis Vestrae, meruisse. W dalszej części, odpierając zarzuty Hozjusza,
proponował, by wysiłek, który włożył on w łajanie Zebrzydowskiego, spożytkował na naprawienie
uchybień we własnej diecezji. Hierarcha ostro zareagował na stwierdzenie Hozjusza, że niesłusznie
wyniesiony został na biskupstwo. Wytknął przy tym antagoniście, że jego z kolei nominacja sprzeczna była z przywilejami pruskimi (ibidem, nr 544). Zarzut był celny, bowiem Hozjusz rzeczywiście nie
posiadał pruskiego indygenatu (W. Urban, Hozjusz, s. 43).
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 191

2012-05-11 10:05:47

192

U boku króla (I 1549 — IV 1551 r.)

mowanych przez dostojnika była kolejnym profitem uzyskanym w nagrodę za lojalną
postawę.
Niezależnie jednak od stopnia, w którym udało się Zebrzydowskiemu zrealizować
swoje zamierzenia, musiał on wraz z końcem października opuścić Pomorze. Na 25 listopada zaplanowano bowiem w stolicy uroczystości koronacji królowej Barbary oraz
hołdu księcia pruskiego. Goszcząc w Chełmży, prawdopodobnie już w drodze powrotnej, Zebrzydowski otrzymał informację, która sprawiła, że wszelkie kwestie związane
z problematycznym zarządem nad diecezją zeszły na dalszy plan — 26 października
zmarł biskup krakowski i kanclerz wielki koronny Samuel Maciejowski84.

5. NA DRODZE DO BISKUPSTWA KRAKOWSKIEGO
Śmierć Samuela Maciejowskiego stworzyła dla Andrzeja Zebrzydowskiego realną
szansę na kolejny awans. Po ponad czterech latach zasiadania na stolicy włocławskiej hierarcha liczył się zapewne z możliwością, że wyższej godności już nie dostąpi85.
Śmierć niespełna pięćdziesięciodwuletniego Maciejowskiego była zapewne zaskoczeniem, choć kanclerz już od 1543 r. często niedomagał86. Niewątpliwie nowo dostrzeżona perspektywa objęcia najważniejszego po arcybiskupstwie biskupstwa prowincji,
którego rangę dodatkowo podwyższała stołeczna funkcja Krakowa oraz bogate uposażenie, musiała być miła ambitnemu i niezwykle dumnemu krewnemu Piotra Tomickiego i Andrzeja Krzyckiego. Zebrzydowski z pewnością liczył, że król nie pominie
nadarzającej się okazji, by wynagrodzić mu lojalność okazywaną przez dwa pierwsze,
trudne lata rządów w Koronie. Z drugiej jednak strony doskonale zdawał sobie sprawę, że nie jest jedynym kandydatem do zaszczytów. Zdając sobie sprawę z wagi czasu,
natychmiast podjął kroki, które zapewnić mu miały upragnioną infułę.
Zapewne od razu po otrzymaniu od przebywającego na dworze królewskim brata Kaspra wiadomości o wakacie na stolicy krakowskiej, Zebrzydowski wystosował
w tej sprawie długi list do Zygmunta Augusta. Hierarcha dołożył starań, by ukryć
przed władcą, jak bardzo pożąda nowej godności. Przywołał wiele argumentów, które
przekonać miały króla, że jego nominacja będzie rozwiązaniem słusznym i korzystnym
przede wszystkim dla niego samego. Pomimo tak rzeczowego podejścia, ujętego w pokorną, uniżoną wręcz formę, z pisma przebijają wyraźnie niecierpliwość i napięcie,
które w tych dniach towarzyszyć musiały dostojnikowi. Po krótko wyrażonym ubolewaniu z powodu śmierci człowieka tak zasłużonego w służbie państwu i zapewnieniu
W. Dworzaczek, Maciejowski Samuel, s. 68. Dwa dni po śmierci kanclerza, 28 października, biskup kujawski wysłał do niego list, w którym zawiadamiał o bólu, jaki sprawiła mu wiadomość
o niemocy dostojnika i życzył mu zdrowia (AH I, nr 545).
85
Zob. niżej, s. 211.
86
W. Dworzaczek, Maciejowski Samuel, s. 68.
84
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o modlitewnym wsparciu jego duszy Zebrzydowski przystąpił do rzeczy. Na wstępie
oświadczył, że on sam może być ze swego losu zadowolony. Gdyby ktoś był bowiem
tak żądny zaszczytów, że nie uważałby biskupstwa włocławskiego za wystarczające dla
siebie, nie byłoby w Polsce nic, co by go satysfakcjonowało. Tak samo, gdyby ktoś
myślał, że woli biskupstwo krakowskie od włocławskiego, bo więcej ono splendoru
imieniu przynosi, nie licząc przy tym, że przysparza ono tyleż blasku, co ciężaru i pracy,
ten zdawałby się pojmować tylko pozór rzeczy, nie rzecz samą. Dawszy w ten sposób
do zrozumienia, że nie szuka pustych zaszczytów, hierarcha zaznaczył jednak, że ponieważ wszelkie trudności są piękne, nie ma nic takiego, czego człowiek szlachetnie
urodzony nie podjąłby się dla swojej chwały i godności. Poza tym zasiadanie na stolicy krakowskiej byłoby doskonałą okazją, by posłuszeństwo i służbę, już raz władcy
ofiarowane, wciąż bardziej i bardziej poświadczać, czego on sam pragnął. Dlatego też
pokornie prosił monarchę, by raczył mieć na niego wzgląd. Zebrzydowski wymienił
wiele racji, które winny mieć wpływ na decyzję króla. Przede wszystkim, jako ordynariusz włocławski był on ze wszystkich hierarchów najbliższy upragnionej godności.
Podkreślił też znaczenie swoich zasług wobec Majestatu położonych w ostatnim czasie, które mogły się wydawać godnymi łaski królewskiej. Zwrócił przy tym uwagę, że
zwolnienie przezeń stolicy włocławskiej będzie doskonałą okazją do wynagrodzenia
innych jeszcze zasług. Choć wszystkie przytoczone argumenty uważał hierarcha za
godne uwzględnienia, wolał jednak wesprzeć się nie na nich, ale na łasce władcy,
która sama powinna wystarczyć do osiągnięcia przez Zebrzydowskiego upragnionego
poparcia. Nie powstrzymał się biskup od wskazania monarsze konsekwencji ewentualnego pominięcia go przy obsadzie godności po Maciejowskim. Jego porażka miałaby
dać nieżyczliwym asumpt do snucia podejrzeń na temat zasług dostojnika i wdzięcznej
woli panującego wobec swych sług. Kończąc, biskup powrócił do tonu pokory, obecnego w pierwszej części pisma. Choć świadom był — jak zapewniał — swych braków,
to jednak uważał, że niedostatek wrodzonych zdolności zrekompensowany być może
wiernością państwu, posłuszeństwem Majestatowi i przywiązaniem do Kościoła, których mu nie brakowało. Prosił więc, by król sprawił, jeśli uzna, że tak jest w istocie,
aby widoczne było, że biskupstwo krakowskie osiągnął nie dzięki zabieganiu i chełpieniu się zasługami, ale z bożego powołania i z łaski władcy87.
Lektura listu skłania do wyciągnięcia wniosków dotyczących sytuacji biskupa włocławskiego i jego pozycji u boku Zygmunta Augusta. Znaczące, że hierarcha zwrócił się
do władcy, nie mając żadnych przesłanek, poza ufnością we wdzięczność królewską,
by sądzić, że jego kandydatura jest w jakikolwiek sposób uprzywilejowana. Z tej też
przyczyny podał szereg racjonalnych argumentów, przemawiających za swoją osobą.
Zdaje się więc nie ulegać wątpliwości, że nigdy wcześniej nie doszło między monarchą
a biskupem włocławskim do rozmowy, w której król czyniłby mu obietnice awansu

87

AH I, nr 550.
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jako nagrody za wierność. Niewątpliwie jedyną prawdziwie wartościową dla ordynariusza włocławskiego łaską byłoby wyniesienie na stolicę gnieźnieńską bądź krakowską, które stanowiłoby ukoronowanie dotychczasowej kariery. Gdyby tego rodzaju
sugestia kiedykolwiek się pojawiła, z pewnością Zebrzydowski nie omieszkałby się na
nią powołać. Sądzić więc należy, że decydując się na przyjęcie konsekwentnie lojalnej
postawy w stosunku do młodego władcy kosztem dawnych powiązań, przede wszystkim z królową–wdową, Zebrzydowski podjął ryzyko, nie mając pewności w kwestii
spodziewanych korzyści.

5.1. Poszukiwanie protektorów
Nie chcąc polegać wyłącznie na położonych przez siebie zasługach i sile własnej perswazji, zwrócił się Zebrzydowski o poparcie swoich zabiegów do osób, które uznać
mógł w danym momencie za najbardziej wpływowe. Wśród adresatów znaleźli się
w pierwszej kolejności Jan Tarnowski, Mikołaj Radziwiłł Czarny oraz Jan Ocieski.
Hierarcha niewątpliwie bardzo liczył na pomoc hetmana. Tym bardziej że udało mu
się już wcześniej uzyskać od niego obietnicę korzyści oraz strzeżenia i powiększania
swego dostojeństwa88. Deklaracja ta złożona została zapewne półoficjalnie w imieniu
młodego króla, w czasie, gdy najbliżsi współpracownicy Zygmunta Augusta starali się
pozyskać biskupa dla sprawy swego mocodawcy. Niewątpliwie miał więc Zebrzydowski podstawy, by oczekiwać, że w tak korzystnych dla siebie okolicznościach uzyska
obiecywane wcześniej wsparcie. Wbrew jego nadziejom kasztelan krakowski zawiódł
pokładaną w nim ufność. Od udzielenia poparcia aspiracjom dostojnika uchylił się,
oświadczając, że niewielki ma wpływ na jego ewentualną nominację. Zasugerował
przy tym, by hierarcha swoją sprawę przedstawił rzeczywistemu dysponentowi najwyższych godności — monarsze89. Zdeterminowany ordynariusz włocławski nie pozwolił zbyć się wyraźnie nieprzychylną odpowiedzią i 15 listopada, już z Wolborza,
wystosował do hetmana jeszcze jedno, tym razem znacznie dłuższe pismo. Stanowczo
odrzucił twierdzenie Tarnowskiego, jakoby dysponował on niewielkim wpływem na
szafunek dostojeństw. Podkreślając oczywiste i powszechnie uznane zasługi dla władców i państwa, nie tylko samego hetmana, ale także jego przodków, oświadczył, że
pominięcie jego rady w kwestii obsady krzeseł senatorskich byłoby ze strony króla niewdzięcznością, żeby nie powiedzieć zniewagą. Dawszy w ten sposób do zrozumienia, że
argumenty kasztelana uważa za wymysły, przeszedł do ofensywy. Wprost przypomniał
Tarnowskiemu, że do tej pory nie wywiązał się ze złożonej obietnicy. Wypróbowawszy
Perficiat modo gratia atque autoritate sua, ut quum idem erga ipsam studium gero et benevolentiam,
eandem etiam dignitatem gerere, quam gessit ille [Samuel Maciejowski — przyp. KG], queam. Non
dubito haec a Vestra Illustrissima Magnificentia petere, fretus cum mea in ipsam observantia, tum ipsius
magnificis et liberalibus promissis de fortunis, de dignitate mea tuenda et augenda (ibidem, nr 551).
89
Principio, quod ad meam dignitatis accessionem exiguas suas esse vires scribit: scire me, quis haec
munera conciliet, quis etiam largiatur (ibidem, nr 554).
88
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w tak trudnych czasach jego wierność władcy, oddanie sprawom wzburzonego państwa i życzliwość wobec siebie, hetman zobowiązał się, że dołoży szczególnych starań,
by przy najbliższym wakacie na którejkolwiek wyższej godności Zebrzydowski otrzymał
należną mu nagrodę. Dostojnik zaznaczył przy tym z wyrzutem, że chciałby, aby kasztelan łaskę swoją zechciał okazać czynem raczej aniżeli listami i słowami90. Tak jasne
przedstawienie sprawy przez biskupa włocławskiego było w istocie żądaniem ustalonej
wcześniej z Tarnowskim (a zapewne również z Samuelem Maciejowskim) zapłaty za
okazaną w trudnych momentach lojalność. Chwilami wręcz brutalnie otwarty ton
pisma wskazuje także, że Zebrzydowski liczył raczej na przywiązanie do danego słowa
niż na dobrą wolę i życzliwość Tarnowskiego, z którym, jak się wydaje, łączyły go
nader chłodne stosunki, pozbawione nie tylko wzajemnej sympatii, ale nawet szczególnego szacunku91. Mimo niechęci, którą kasztelan krakowski żywił do biskupa, nie
należy traktować wyłącznie jako wymówki twierdzenia dostojnika o swym niewielkim
wpływie na obsadę godności. Chociaż deklaracja ta z pewnością była przesadzona,
jednak rzeczywiście w 1550 r. nastąpiło wyraźnie rozluźnienie relacji między Tarnowskim i monarchą92. Z tego jednak procesu przebywający na uboczu Zebrzydowski mógł
nie zdawać sobie sprawy. Jak się zresztą okazało, miał hetman swojego własnego kandydata na wakującą diecezję. O pomoc poprosił go bowiem biskup przemyski Jan
Dziaduski93.
Ibidem, nr 554.
Do podobnego wniosku doszedł także W. Dworzaczek, który twierdzi, że „prawdziwej życzliwości dla biskupa opartej na szacunku hetman nie miał nigdy”. Następnie zaś podaje autor własne
uzasadnienie takiej postawy Tarnowskiego: „Bo i nie zasługiwał na nią ów dygnitarz kościelny,
który ostrością wystąpień przeciw innowiercom usiłował pokrywać niedbałość duszpasterską, wielką chciwość i daleko idącą swobodę obyczajów” (W. Dworzaczek, Hetman, s. 171). Jak się wydaje,
ocena hierarchy w oczach kasztelana krakowskiego rzeczywiście mogła nie odbiegać nadto od sądu
historyka. O niechęci jego do Zebrzydowskiego świadczy nie tylko słabo zawoalowana odmowa
poparcia jego kandydatury na stolicę krakowską, ale także wydarzenia nieco tylko późniejsze. Do
ostrego spięcia między senatorami doszło już w czasie sejmu 1552 r. W trakcie dyskusji nad prawem
biskupów do zasądzania kary śmierci oraz wyroków infamii, wywołania z kraju i konfiskaty majątku
w sprawach o herezję Tarnowski i Zebrzydowski reprezentowali przeciwne stanowiska szlachty,
w tym senatorów świeckich, oraz senatorów duchownych. Gdy, słysząc żądania pozbawienia biskupów jurysdykcji w dotychczasowym jej zakresie, Zebrzydowski zapytał: quo ergo loco fuero, si
de haeresi episcopus non iudicavero, praeconisne, an vero episcopi?, kasztelan ripostował: aequius vero
fieret, Andrea Zebrzydowi, te praeconem in Polonia fore, quam me servum (Stanislaus Orichovius,
Annales, s. 105).
92
O przyczynach dysonansów między kasztelanem krakowskim a królem zob. W. Dworzaczek,
Hetman, s. 163–164.
93
O sprawie tej pisał Bernard Pohybel w swojej relacji dla księcia Albrechta z 19 grudnia: Der
her von Tarnoff hette es gantz gern dem byschoffen vom Przymssel zugeschantzt, welcher nit eyn kleyn
summa gelts zu geben irboten etc. (Elementa, XLIV, nr 49). Trudno stwierdzić, czy ordynariusz przemyski kontaktował się w tej sprawie z hetmanem jeszcze przed swoim przybyciem do Krakowa na
uroczystości.
90
91
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Kolejnego adresata swoich próśb, podkanclerzego Ocieskiego, Zebrzydowski potraktował jako pewnego kandydata do przejęcia po zmarłym Maciejowskim pieczęci
większej. W związku z tym na wstępie oświadczył, że w najwyższym stopniu sprzyja
jego aspiracjom do tej godności. W zamian oczekiwał poparcia w realizacji własnego
celu, powołując się na starą przyjaźń i analogiczną przysługę, wyświadczoną niegdyś
Mikołajowi Dzierzgowskiemu przez kanclerza Sobockiego94. Jak wnioskować można
z następnego adresowanego do Ocieskiego listu, perspektywa awansu Zebrzydowskiego na diecezję krakowską znalazła u niego pełną aprobatę95.
Pozornym przynajmniej powodzeniem zakończyły się również zabiegi o uzyskanie
poparcia Mikołaja Czarnego. W liście z 2 listopada biskup wspomniał swe dawne
oddanie i życzliwość dla jego rodziny, a także ostatnie wysiłki podjęte dla przydania
jej świetności, po wyniesieniu Barbary96. Kolejne pismo Zebrzydowskiego, datowane 15 listopada, sugeruje życzliwy stosunek Mikołaja Czarnego do aspiracji biskupa
włocławskiego. Hierarcha dziękował w nim wylewnie za zadeklarowaną mu przychylność i nalegał, by wzbudzoną otrzymanym listem nadzieję umocnił także działaniem97.
Wydarzenia następnych tygodni wykazały jednak, że życzliwość Radziwiłła pozostała
wyłączne w sferze deklaracji.
Chociaż bez wątpienia poparcie dostojników, uważanych za najbliższych królowi,
miało dla Zebrzydowskiego niepoślednie znaczenie, najistotniejszą kwestią było stanowisko samego Zygmunta Augusta. Monarcha, świadomy znaczenia i dostojeństwa
przypisanego infule krakowskiej, nie chciał podejmować decyzji pochopnie. Na prośby biskupa odpowiedział bardzo łaskawie, nie czyniąc mu jednak żadnych obietnic.
Treści królewskiej odpowiedzi domyślać można się na podstawie drugiego listu hierarchy do władcy, z 16 listopada. Zebrzydowski w wyszukanej formie dziękował Jagiellonowi za uznanie wyrażone dla jego cnoty i wierności. Zapewniał przy tym gorliwie,
że w zamian za doznaną łaskę ofiaruje monarsze taką wiarę, stałość, posłuszeństwo
i służbę, jakich nie zwykło się znajdować między sługami. Oświadczył także, że służąc
mu, również samo swe życie będzie uważał za mało znaczące i będzie mieć je w pogarNunc prorsus erigendus est ille Ocescanus animus hac tanta spe, tam que ampla proposita, nunc
perficiendum illud idem, quod olim Sobotius in R. Dno Dzerzgovio perfecit. Quid illud? Ut quum Vestrae
Magnificentiae maius illud et augustius Regis Regnique signum tradendum sit, maior mihi etiam, veteri
amico atque familiari ipsius, infula decernatur (AH I, nr 553).
95
W liście z 16 listopada Zebrzydowski tłumaczył się Ocieskiemu, który, jak wywnioskował biskup
z relacji Stanisława Słomowskiego, poczuł się obrażony tym, że nie jemu powierzono przedstawienie
władcy listu Zebrzydowskiego, zawierającego prośbę o infułę krakowską. Hierarcha argumentował,
że po otrzymaniu wiadomości o śmierci kanclerza, w wielkim pośpiechu nie pomyślał, kto ma pismo
jego dostarczyć. Zaznaczył jednak, by we wszystkich jego sprawach informowano podkanclerzego.
Niezadowolenie adresata potraktował jednak jako przejaw gorliwej woli, nie mniej miłej niż sama
przysługa (ibidem, nr 558).
96
Ibidem, nr 552.
97
Ibidem, nr 555.
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dzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po złożeniu wszystkich należnych deklaracji dodał, że
wierzy, iż skoro władca nie wahał się wystawić mu takiego świadectwa, nie zawaha się
również darować owej cnocie najbardziej odpowiedniej nagrody — zaszczytu (honor).
Nie zechce być bowiem liczony między tych, o których Katon mówił, że cnotę pozbawiając godności, usuwają ją z centrum życia ludzkiego. Na koniec zaś nie omieszkał
biskup ostrzec, że odrzucenie i pozbawienie cnoty nagrody zniósłby bardzo ciężko.
Człowiek natomiast, który zostanie nad niego przez władcę przedłożony, zyskałby nie
wiele tylko więcej, niż gdyby objął zwolnione przez niego biskupstwo włocławskie98.
List Zebrzydowskiego świadczy o żywionym przez niego niepokoju o ostateczną
decyzję władcy. Dowodzi tego nie tylko nacisk, który hierarcha położył na własne
oczekiwania oraz uniwersalne w istocie znaczenie nagrody. Znacząca wydaje się również decyzja o wysłaniu pisma na krótko przed jego osobistym stawieniem się w stolicy
na planowanych uroczystościach. Źle wróżyć zdawało się przede wszystkim uchylenie
się władcy od złożenia wiążącej obietnicy i ograniczenie się do wyrażenia aprobaty dla
dotychczasowej postawy Zebrzydowskiego, na którą ten, w swoim przeświadczeniu,
i tak uczciwie zasłużył.
Niejednoznaczna postawa monarchy skłoniła biskupa do intensywnych poszukiwań poparcia wśród senatorów i możnych. 16 listopada, czyli wkrótce po otrzymaniu
odpowiedzi królewskiej, zwrócił się w swej sprawie do Piotra Kmity, używając argumentów nieodbiegających od tych, które przytaczał we wcześniejszych pismach99.
Wojewoda krakowski, od sejmu 1550 r. pozostający z władcą w bliskich stosunkach,
rzeczywiście mógł wyświadczyć dostojnikowi na tym polu znaczne usługi. Niestety
nie wiemy, w jaki sposób ustosunkował się on do powyższego życzenia. Nie poprzestając na próbach pozyskania dla swoich planów najbliższych współpracowników króla,
Zebrzydowski postanowił zwrócić się również do księcia Albrechta Hohenzollerna.
Swoją sprawę pragnął przedstawić osobiście, spodziewając się jego wizyty w dobrach
wolborskich, w drodze na uroczystość złożenia przez niego hołdu. Powyższe rachuby zawiodły. Wobec opóźniającego się przyjazdu księcia, który ostatecznie do stolicy w ogóle nie przybył, biskup zmuszony był życzenie swoje wyłożyć listownie. Raz
jeszcze powołał się na swą wysoką pozycję, która czyniła go najbliższym wakującej
godności, oraz na wierność i poszanowanie dla władcy i państwa. Dodał też, że choć
decyzja w tej kwestii należy do Boga i monarchy, przecież ani Bóg nie zwykł ujmować
się za leniwymi, ani władca za tymi, którzy zaniechali próśb. Tak jak majestat boski
zjednywać należy błaganiami i modlitwami, tak i majestat królewski przychylnością
orędowników, tych zwłaszcza, których autorytet jest wielki i jemu drogi. Ponieważ
zaś do tej właśnie grupy biskup włocławski zaliczał księcia, poprosił go, by tak jak niegdyś łaską swą i życzliwością uzyskał u Zygmunta I arcybiskupstwo gnieźnieńskie dla
Andrzeja Krzyckiego, tak teraz zechciał u jego syna wyjednać infułę krakowską dla
98
99

Ibidem, nr 556.
Ibidem, nr 557.
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siostrzeńca prymasa100. Ordynariusz włocławski ufał najwyraźniej, że nawet jeśli sam
władca nie będzie mu wystarczająco przychylny, może ulec namowom najbliższych
swych doradców i spokrewnionego blisko ze sobą lennika. W kwestii tej zdał się
także na pisarza królewskiego Mikołaja Trzebuchowskiego, którego również prosić
miał o pośrednictwo101.

5.2. Rywalizacja z Jerzym Podlodowskim
Istotne zagrożenie dla realizacji pragnienia Zebrzydowskiego stanowiło pojawienie się
innych kandydatów do infuły krakowskiej. Jednym z nich był biskup przemyski Jan
Dziaduski, popierany, jak się wydaje, przez Tarnowskiego102. Drugim zaś Jerzy Podlodowski, kanonik krakowski i kanclerz królowej Barbary. Duchowny w pierwszej kolejności zwrócił się o poparcie do swojej pani. Radziwiłłówna, zazwyczaj niechętnie
wykorzystująca swoją szczególną pozycję u boku małżonka, nie odmówiła protekcji
wiernemu słudze. Zyskawszy tak potężną opiekunkę, Podlodowski postanowił dodatkowo zdobyć przychylność rodzonego brata Barbary. W liście z 12 listopada informował podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego o łasce, którą okazała mu królowa,
prosił również, by i sam dostojnik poparł jego starania. Chociaż czuł się „niesposobnem na tak wielkie a poważne miejsce”, dowodził jednak, że ponieważ zna osoby,
które również starały się o wakującą godność, nie rozumie „by co lepiej, pożyteczniej,
abo też i Panu Bogu przyjemniej było, gdyby któremu z tych było dano”. Przypomniał
również swe wierne służby w czasach, gdy „ci, ktorzy się teraz do tego [biskupstwa —
przyp. KG] za przednie mieć chcą, sami przez się jawnie przez ine tajemnie bluźnili,
zwali [...], łgali, nas wzgardzali”. Ci sami się teraz kłaniają „acz nie ze szczerego serca”103. Argumentacja kanonika, nawiązująca do pierwszego okresu walki Zygmunta
Augusta o swoje małżeństwo, stawiała w złym świetle wierność i czystość intencji jego
najpoważniejszego z pewnością konkurenta — biskupa kujawskiego, który, jak wspominano, honory należne małżonce królewskiej świadczyć zaczął dopiero w przeddzień
legacji węgierskiej. Wcześniej natomiast nie unikał ostrych wypowiedzi o królewskim
mariażu.
Wbrew obecnemu w literaturze poglądowi, jakoby Mikołaj Czarny wspierać miał
przed królem starania Zebrzydowskiego kosztem kandydatury Podlodowskiego, Litwin skłaniał się raczej ku poparciu dążeń kanclerza królowej104. Dowodem przyIbidem, nr 559; por. L. Barszcz, op. cit., s. 175.
Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 45.
102
Zob. wyżej, s. 195, przyp. 93.
103
Listy polskie, t. III, nr 389.
104
Teza o różnicy zdań między Radziwiłłami w kwestii obsady wakującej diecezji krakowskiej, obecna w dziele M. Balińskiego (Pisma, t. II, s. 183) i pracy M. Ferenca (Mikołaj Radziwiłł, s. 131, 149),
ukuta została, jak się wydaje, przede wszystkim na podstawie wzmianki uczynionej przez Łukasza
Górnickiego, który opisując reakcje na nominację Podlodowskiego, pisał: „Lecz dowiedziawszy się
100
101
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chylności dla oddanego Barbarze sługi był jego list do monarchy, wysłany w grudniu
1550 r., a więc już po zapadnięciu decyzji w sprawie wakatu. Wojewoda ujął się w nim
za najwierniejszymi sługami króla, którzy pomijani być mieli przy szafunku godności.
Po długim wstępie, ogólnie opisującym cały problem, Radziwiłł przywołał dwa przykłady. Pierwszym była nominacja starosty bełskiego na starostwo lubelskie105, kosztem
kasztelana wojnickiego (Jana Spytka Tarnowskiego), dla którego o urząd ten starał się
Mikołaj Czarny już wcześniej. Drugim zaś sprawa Jerzego Podlodowskiego, o którym
Radziwiłł pisał: „Ksiądz Podlodowski, Kanclerz Jej Krolewskiej Miłości, z bracią swą
stryjeczną mało za gęby nie chodził słownie i przez pisanie swe z Nowego Miasta do
Piotrkowa w rzeczach Waszej Krolewskiej Miłości. Dziś przed się tego nie przestaje,
co ja o nim świadczyć muszę, bo Bóg zna, Miłościwy Krolu, że chociaż wiślny karp
smaczny, ale nam go na Nowem Mieście często przesiadało z takich trwog, jakie nas
dochodziły, co jako my wszytcy tak ten cnotliwy sługa Waszej Krolewskiej Miłości,
ksiądz Podlodowski, gdzieby — Boże uchowaj — na to przyszło pewnie by był gardłem swem pieczętował testamentum wiary swej przeciw Waszej Krolewskiej Miłości
[...], za którego tedy cnotliwe zasługi pokornie proszę swego miłościwego Pana. Gdy
czem inym już być nie mogło, racz Wasza Krolewska Miłość [...], opatrzyć onego z łaski swej miłościwej biskupstwem na ten czas wakującem w Prusiech chełmieńskiem
[...]”106. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że owym wspomnianym przez Radziwiłła
„czem inym”, czym miałby król wynagrodzić sługę, było właśnie biskupstwo krakowskie. W tym kontekście wydaje się wątpliwe, by Mikołaj Czarny stanął na przeszkodzie
aspiracjom tak wysoko cenionego współpracownika. W tej sytuacji postawa Radziwiłła wobec obsady diecezji krakowskiej pozostawała niewątpliwie w jawnej sprzeczności
z wcześniej czynionymi ordynariuszowi włocławskiemu nadziejami.
Wstawiennictwo Barbary oraz protekcja wojewody trockiego107, a być może także wileńskiego, nie zawiodły oczekiwań Podlodowskiego. Pod wpływem namów król

księża, jako Andrzej Zebrzydowski, biskup kujawski, który już był począł przez wojewodę wileńskiego i przez Trzebuchowskiego, komornego pisarza królewskiego, staranie czynić o to biskupstwo...”
(Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 45). Tymczasem zarówno wzmianka, którą znajdujemy u Górnickiego,
jak i korespondencja biskupa kujawskiego dostarczają nam informacji jedynie o podjętych przez
hierarchę staraniach o pozyskanie przychylności wojewody wileńskiego, nic nie mówiąc o jego faktycznej w tej kwestii pomocy. Nawet słowa Zebrzydowskiego z drugiego, przywoływanego już listu
do Radziwiłła dowodzą, że w pełnej zapewne kurtuazji i mglistych nadziei odpowiedzi nie zawarł on
żadnej wiążącej obietnicy i nie podjął konkretnych działań na rzecz hierarchy, o co biskup raz jeszcze go prosił (Interea rogo, ut quam mihi spem literis in hoc Episcopatus Cracoviensis negotio excitavit,
eam re ipsa confirmare dignetur — AH I, nr 555).
105
Stanisław Tęczyński starostą lubelskim został w roku 1547 (Urzędnicy, t. IV, z. 2).
106
Listy polskie, t. III, nr 390.
107
Podlodowski miał okazję powtórnie prosić Mikołaja Rudego o wsparcie, gdy ten, przybywszy
pod koniec listopada do Krakowa, zatrzymał się w domu kanonika (Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 44;
M. Baliński, Pisma, t. II, s. 182).
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obiecał powierzyć stolicę krakowską kanclerzowi królowej108. O decyzji władcy Zebrzydowski dowiedział się natychmiast, ponieważ już od końca listopada z rozkazu
królewskiego przebywał w Krakowie, oczekując na dwa istotne dla monarchy wydarzenia. Pierwszym z nich była długo wyczekiwana koronacja jego małżonki, drugim zaś
hołd księcia Albrechta Hohenzollerna. Obie okazje wymagały zgromadzenia w stolicy
wszystkich najważniejszych dostojników Królestwa. Grudniowy pobyt biskupa w Krakowie warunkuje niestety poważną lukę w jego korespondencji. Nie dysponujemy ani
jednym listem napisanym między 21 listopada a 20 grudnia. Tym samym niemożliwe
staje się prześledzenie reakcji hierarchy na przychylną Podlodowskiemu decyzję króla
oraz podjętych przez niego przeciwdziałań na podstawie jego własnych relacji. W tej
sytuacji posiłkować musimy się innymi przekazami109.
Nie godząc się łatwo z utratą być może ostatniej już możliwości awansu, Zebrzydowski postanowił dotrzeć do arcybiskupa Dzierzgowskiego. Chłodne w ostatnich latach stosunki między hierarchami sprawiły zapewne, że biskup włocławski postanowił
szukać pośrednictwa u kanonika krakowskiego Jana Przerębskiego, tymczasowego
administratora diecezji po śmierci Samuela Maciejowskiego. Przerębski, według informacji Łukasza Górskiego nieutrzymujący przyjaznych stosunków ze swoim konfratrem, przedstawił sprawę Zebrzydowskiego prymasowi. Dzierzgowski stanowczo
zaprotestował przed władcą przeciwko wyniesieniu prostego kanonika nad wszystkich
biskupów, co miało stanowić obrazę nie tylko dla samych hierarchów, ale także dla
ich przyjaciół i przedstawicieli Rady Koronnej, którzy stopniowo pięli się, by objąć
piastowane godności. Szczególne niezadowolenie budzić miała bowiem praktyka wywyższania ludzi nie za ich zasługi, ale wyłącznie mocą łaski królewskiej. Argument
ten był odzwierciedleniem niechęci do niekontrolowanego przez nikogo szafunku
dostojeństw. Pozwalał on bowiem na szybkie awanse, umożliwiając władcy tworzenie grona osób piastujących najwyższe godności, które swoją pozycję jemu wyłącznie
zawdzięczały. Przemowę swoją zakończyć miał prymas zdaniem: „Na ostatek ja stąd
odjachać bym musiał, żebym się nie zdał pozwalać WKM na to, co widzę szkodliwe
być Rzeczy Pospolitej naszej”110. O ile monarcha mógł nie uwzględnić argumentów
Dzierzgowskiego, o tyle poważnie rozważyć musiał postawione przez niego ultimatum.
Perspektywa opuszczenia stolicy przez prymasa kilka dni przed planowaną koronacją
Barbary groziła zaprzepaszczeniem z pietyzmem czynionych przygotowań, co więcej,
byłaby uwłaczająca dla obojga małżonków. Monarcha ustąpił od razu i obiecał diecezję krakowską powierzyć któremuś z biskupów111.
Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 45.
Przebieg wydarzeń przedstawił Łukasz Górnicki (ibidem, s. 44–47); zob. też M. Baliński, Pisma,
t. II, s. 182–183.
110
Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 45–46.
111
Według informacji Górnickiego, Podlodowski miał się cieszyć infułą krakowską jedną tylko noc
(ibidem, s. 45).
108
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Uwagę poświęcić warto niezwykle ciekawej informacji, której dostarcza pomijany
dotychczas list Jana z Koźmina, kaznodziei królewskiego, do księcia Albrechta, prawdopodobnie z 12 stycznia 1551 r.112 Relację tę uważać należy za tym cenniejszą, że pochodzącą od człowieka na bieżąco śledzącego bieg wydarzeń. Duchowny informował,
że władca, całkowicie uzależniony w kwestii koronacji od episkopatu, szczególnie zaś
od arcybiskupa gnieźnieńskiego, zobowiązać miał się do oddania biskupstwa krakowskiego właśnie Mikołajowi Dzierzgowskiemu, za to, że tak łatwo przychylił się on do
projektu nałożenia na głowę Barbary korony królewskiej. Król zdawał sobie zapewne
sprawę, że połączenie przez Dzierzgowskiego w swoich rękach dwóch najważniejszych
biskupstw Korony musiało wywołać wzburzenie wśród tak aktywnych w ostatnich czasach egzekucjonistów. Sprzeciwy budziła zresztą już wcześniej analogiczna kumulacja
dostojeństw przez prymasa Gamrata. Fakt, że zdecydował się zaproponować Dzierzgowskiemu takie rozwiązanie, wskazywać może, że do ostatniej chwili nie był całkowicie przekonany, czy arcybiskup nie zrezygnuje ze swojego udziału w koronacji. Być
może była to też próba mocniejszego związania ze sobą na przyszłość Dzierzgowskiego,
który, narażając się na nasilające się ataki ze strony przedstawicieli szlachty, musiałby
zdać się całkowicie na opiekę monarchy. Prymas miał się jednak zrzec ofiarowanej
godności, prosząc, by powierzono ją kandydatowi przez niego wyznaczonemu. W ten
właśnie sposób stolica krakowska dostać się miała Zebrzydowskiemu — homini — jak
stwierdził kaznodzieja — vitae contaminatissimae, moribus spurcissimis, a sacris litteris
alienissimo113.

5.3. Sprawa synodu ministrów małopolskich w Pińczowie i edykt królewski
Wydarzenia związane z pochopną decyzją króla o powierzeniu godności biskupa krakowskiego Jerzemu Podlodowskiemu rozegrać musiały się między końcem listopada
a 7 grudnia. Na ten bowiem dzień przesunięto datę koronacji Barbary. Zebrzydowski
był obecny zarówno w czasie tej uroczystości, jak i podczas złożenia dzień później
Oryginalna datacja listu brzmi: Datum Cracoviae, die Ioannis sacro, anno Domini 1551, co wydawcy rozwiązują jako 24 czerwca, czyli święto narodzin św. Jana Chrzciciela (Elementa, XXXIX:
Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia, IX pars, HBA, B2, 1550–1553,
ed. C. Lanckorońska, Romae 1976, nr 1301). Mało prawdopodobne wydaje się jednak, by dopiero
w czerwcu Jan z Koźmina relacjonował księciu wydarzenia z grudnia ubiegłego roku — koronację
Barbary i elekcję nowego ordynariusza. Jeżeli więc data roczna listu została prawidłowo odczytana,
autor miał zapewne na myśli święto św. Jana, arcybiskupa Rawenny, obchodzone w diecezji krakowskiej właśnie 12 stycznia (zob. Chronologia polska, s. 243). Potwierdza to datacja dołączonego
do listu tekstu edyktu przeciw heretykom, datowanego następująco: feria sexta post festum Conceptionis B.V.M., anno Domini 1550, czyli z 12 grudnia. Wydawcy podali zaś w nagłówku całkowicie
błędną datę 25 marca (Elementa, XXXIX, nr 1301).
113
Ibidem, nr 1301. Wyraźna niechęć Jana z Koźmina do Zebrzydowskiego nie pozostawała nieodwzajemniona. W lutym 1551 r. nominat krakowski pisał o nim do króla (AH I, nr 578) oraz kapituły krakowskiej (ibidem, nr 588, 589), jako o heretyku i człowieku niebezpiecznym dla Kościoła.
112
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hołdu przez księcia Albrechta, za pośrednictwem posła114. W czasie, gdy w stolicy
celebrowano obie uroczystości, w małopolskim Pińczowie zaszły wydarzenia, które
okazały się dla Zebrzydowskiego doskonałą okazją do zademonstrowania swojej gorliwości pasterskiej i dbałości o Kościół, a tym samym udowodnienia zasadności swoich
aspiracji do objęcia drugiej najważniejszej diecezji w Koronie115. W mieście należącym do Mikołaja Oleśnickiego jesienią 1550 r. odbył się pierwszy synod ministrów
małopolskich, na którym obecny był m.in. Franciszek Stankar, wybitny działacz reformacyjny, przybyły do Polski prawdopodobnie w 1549 r. Zapewne za jego namową
Oleśnicki w listopadzie 1550 r. wypędził miejscowych paulinów i wprowadził nowy
porządek nabożeństw116. Samowola dziedzica Pińczowa nie mogła pozostać bez echa
wśród przedstawicieli zaangażowanego w walkę z nowinkami religijnymi duchowieństwa i niechętnych wzrostowi reformacji świeckich. Tymczasowy administrator diecezji krakowskiej Jan Przerębski, pragnąc przeciwdziałać decyzjom Oleśnickiego, pozwał go przed swój sąd, na który dziedzic Pińczowa stawił się w towarzystwie zbrojnej
eskorty, uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie rozprawy117. Ponieważ działania Oleśnickiego, popierane przez różnowierczą szlachtę małopolską, stanowiły naruszenie porządku prawnego, król zdecydował się na zwołanie specjalnego posiedzenia
senatu. W obawie przed destabilizacją państwa, stanowczych przeciwdziałań ze strony
władcy domagali się senatorowie świeccy, ze znanym z otwartej postawy wobec kwestii wyznaniowych Janem Tarnowskim i jawnym protektorem różnowierców Piotrem
Kmitą na czele118. W imieniu duchowieństwa przemawiał Andrzej Zebrzydowski119.

114
O obecności biskupa kujawskiego w czasie obydwu wydarzeń pisze Łukasz Górnicki (Dzieje,
s. 47).
115
Przebieg całej sprawy szczegółowo opisuje Stanisław Orzechowski (Annales, s. 60–64), a także
Marcin Bielski (Kronika, t. II, s. 1104–1106)
116
O działalności Stankara w Polsce zob. W. Urban, Dwa szkice, s. 79–119.
117
Stanislaus Orichovius, Annales, s. 58–60; W. Dworzaczek, Hetman, s. 169. W tej sytuacji zareagowała także zaniepokojona nieskrępowanymi działaniami różnowierców kapituła krakowska.
Wydelegowała ona ze swego grona do zgromadzonych w stolicy senatorów kanoników Stanisława
Górskiego i niedawno zawiedzionego w swych nadziejach na infułę Jerzego Podlodowskiego. Żądać mieli oni podjęcia kroków przeciw szerzącej się herezji (B. Przybyszewski, Stanisław Hozjusz,
s. 508–509).
118
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 304–305.
119
Kapituła krakowska w swojej instrukcji na synod piotrkowski 1551 r. oskarżała biskupów, w tym
także Zebrzydowskiego, o to, że opuścili stolicę po uroczystościach związanych z koronacją królowej
Barbary, nie podjąwszy żadnych działań przeciw zgromadzonym w Pińczowie heretykom. W przypadku biskupa kujawskiego powodem wyjazdu miał być chrzest córki (Fama est, illum in primo suo
Gedanum ingressu puellam quandam illinc abduxisse et in Volborz penes se tenuisse, et filiam ex ea
procreasse, ac ad illius baptismalia post coronationem Reginae, deserta contra Pinczoviensis Ecclesiae
causa cucurrisse — AH I, nr 846). Niewątpliwie jednak hierarchowie byli jeszcze obecni w Krakowie 12 grudnia, czego dowodem są podpisy złożone przez nich pod edyktem królewskim przeciw
heretykom (zob. Dyaryusze, s. 59–60; AH I, s. 282, przyp. 3). Autorzy instrukcji mieli zapewne na
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Wykorzystując talenty oratorskie, w mowie swojej hierarcha wskazał królowi na
nierozerwalny związek Kościoła i państwa, w którym władza monarsza zależy od władzy kapłańskiej. Przywołał przy tym przykład cesarstwa, w którym odrzucenie starej wiary oraz upadek autorytetu Kościoła i papieża skutkowały nieposłuszeństwem
wobec władcy. Powinien więc monarcha czym prędzej znieść to zło, a gdyby tego
zaniedbał, swojej raczej niż biskupów zguby winien się obawiać. Wiara bowiem przetrwa u ludzi przeznaczonych do Zbawienia, królestwa jednak, raz wytrącone ze swych
posad fałszywymi poglądami, nigdy już nie zostaną odbudowane i nie powrócą do
dawnego porządku. Następnie przystąpił biskup do wyliczenia czynów, których dopuścił się Oleśnicki przeciw Bogu i jego kapłanom. Nie omieszkał też zaznaczyć, że
przyjmując zbiegów wygnanych z innych miejsc, Oleśnicki dawał pozostałym przykład
do wzgardy dla praw i władzy w królestwie. Z odpowiedzią na oskarżenia formułowane
przez Zebrzydowskiego wystąpił dworzanin królewski Mikołaj Rej, który decyzję o wygnaniu paulinów składał na karb niecnotliwego życia samych zakonników, którego
mieszkańcy Pińczowa nie mogli ścierpieć120. W efekcie sprawy Oleśnickiego i poruszenia, które ona wywołała w Radzie królewskiej, Zygmunt August wydał 12 grudnia
ostry edykt przeciw różnowiercom, grożący odstępcom od wiary rzymskiej najsurowszymi konsekwencjami, z karą infamii i wygnania łącznie. Sprawy o herezję podlegać
miały ponadto egzekucji monarszego aparatu władzy121.
Biskup włocławski z pewnością mógł się czuć współautorem tego niewątpliwego,
choć w istocie chwilowego, triumfu Kościoła. Należy się domyślać, że to szczególne zaangażowanie w sprawę pińczowską ze strony dostojnika, któremu wiele można
by zarzucić pod względem ortodoksji, miało swój jasno określony cel. Zebrzydowski,
występując przeciw małopolskim różnowiercom, stawiał się w roli nie tylko obrońcy
Kościoła w całym państwie, ale szczególnie opiekuna pozbawionej chwilowo własnego
pasterza diecezji krakowskiej, w której doszło do omawianych wypadków. Podejmując
się tego zadania, stawiał się niejako w roli zastępcy zmarłego ordynariusza.

6. ELEKCJA NA BISKUPSTWO KRAKOWSKIE
Po ponad miesiącu zabiegów i pełnego napięcia wyczekiwania Zebrzydowski doczekał się nominacji królewskiej na krakowską stolicę biskupią. Decyzję o obdarzeniu
myśli zaniechanie przez episkopat konkretnych działań, wykraczających poza poparcie oficjalnie
udzielone edyktowi grudniowemu.
120
Stanislaus Orichovius, Annales, s. 61. Przebieg rady niemal identycznymi słowami oddał w swojej publikacji Jan Ponętowski, protonotariusz apostolski. Zob. komentarz W. Wisłockiego w: AH I,
nr 837, przyp. 8.
121
Treść edyktu zob. Elementa, t. XXXIX, s. 121–122; zob. też A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt
August, s. 305.
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tą godnością dotychczasowego biskupa włocławskiego monarcha podjął najpóźniej
19 grudnia122. 22 grudnia, po obwieszczeniu kapitule krakowskiej przez podkanclerzego Jana Ocieskiego woli monarchy, kanonicy dokonali jednogłośnego obioru Zebrzydowskiego na miejsce zmarłego Samuela Maciejowskiego123. Zaznaczyć przy tym
należy, że wybór ten był wyłącznie formalnością i odbył się z całą pewnością nie po
myśli kapituły, którą przez siedem ostatnich lat dzieliły z byłym konfratrem niewygasające konflikty.

6.1. Geneza sukcesu
Istotne jest pytanie o motywy, które skłoniły Zygmunta Augusta do powierzenia tak
wysokiej godności, której piastowanie łączone było z zasiadaniem na trzecim (po arcybiskupach gnieźnieńskim i lwowskim) najważniejszym krześle senatorskim, właśnie
Zebrzydowskiemu. Chociaż, jak już wspomniano, od sejmu jesiennego 1548 r. hierarcha pozostawał lojalnym stronnikiem władcy, doświadczając w zamian jego łask,
stanowczo nie można było zaliczyć go do najbliższych współpracowników króla. Nie
tylko nie uczestniczył on w rozstrzyganiu istotnych dla Majestatu kwestii, wykraczających poza bieżące kompetencje Rady Koronnej, takich jak choćby istotna z prestiżowego punktu widzenia koronacja Barbary, ale także nie orientował się nawet w podstawowych założeniach polityki królewskiej (jak na przykład stosunek do sprawy unii
Korony z Wielkim Księstwem Litewskim). Zapewne władca wolałby poruczyć infułę
kandydatowi darzonemu przez siebie większym zaufaniem. Tym bardziej że przyszły
ordynariusz zająć miał pozycję szczególną, nie tylko ze względu na rangę samego biskupstwa, ale także przez fakt rezydowania w bezpośredniej bliskości głównej siedziby
monarszej. Okoliczność ta sprawiała, że biskupi krakowscy zaliczali się często do senatorów ad latus — najbliższych doradców króla, ludzi dysponujących największymi
wpływami. Być może te właśnie względy, obok protekcji, zaważyły na decyzji o oddaniu infuły Jerzemu Podlodowskiemu, człowiekowi zaufanemu, który swoje szybkie wyniesienie zawdzięczałby wyłącznie władcy. Podobnej zalety nie miał dumny, wykazujący się znaczną niezależnością, ale też kunktatorstwem, Zebrzydowski, za którym stała
powaga piastowanych przez ostatnich siedem lat godności senatorskich, uzyskanych
łaską Zygmunta I i Bony.
Jeśli wierzyć przekazom Górnickiego i Bielskiego, znaczny wpływ na sukces dostojnika miało ultimatum, postawione królowi przez prymasa tuż przed koronacją
Radziwiłłówny, oraz jego skutek w postaci obietnicy powierzenia tej infuły wyłącznie
członkowi episkopatu. W zawężonym w ten sposób gronie wskazać można trzech hierarchów, którzy w sposób szczególny przysłużyli się Zygmuntowi Augustowi. Pierw122
19 grudnia datowany był list Bernarda Pohybla do księcia Albrechta, w którym nadawca donosił:
Das bischtumb Croca hot man dem von der Coya, byschoffen Zebrzedofski, geben (Elementa, XLIV, nr 49).
123
Electio Andreae Zebrzydowski in Episcopum Cracoviensem, [w:] AH I, nr 838.
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szym z nich był Andrzej Noskowski, który nie tylko stanął po stronie monarchy
w czasie burzliwego sejmu 1548 r., ale wcześniej jeszcze uczynił znaczący gest, witając
wjeżdżającą do Korony Barbarę. Jako drugiego wskazać można Benedykta Izdebińskiego. Nie wziął on wprawdzie udziału w sejmie jesiennym, zamierzał jednak, podobnie jak Noskowski, powitać Radziwiłłównę w Łukowie, czemu przeszkodziła wyłącznie
choroba, przez którą nie pojawił się następnie na obradach piotrkowskich124. Za trzeciego uznać należy właśnie Andrzeja Zebrzydowskiego. Z dostojników tych najbardziej naturalnym kandydatem wydawać się mógł biskup włocławski, jako najwyższy
godnością. Bezpośrednia bliskość krzeseł zajmowanych w senacie przez ordynariuszy
krakowskiego i włocławskiego nie miała jednak w żadnym razie waloru determinującego podobną nominację125.
Argumentem na rzecz Zebrzydowskiego były niewątpliwie zasługi położone przez
niego w trakcie trudnej i zakończonej tymczasowym sukcesem legacji węgierskiej.
Nic więc dziwnego, że oddanie mu infuły postrzegane było również jako nagroda za
pomyślne wywiązanie się z powierzonego zadania126. Znaczącą rolę w rozstrzygnięciu
rywalizacji o stolicę krakowską, według świadectw współczesnych, odegrać miały argumenty natury finansowej. Poseł króla rzymskiego, Jan Lang, donosił już po opuszczeniu Korony swemu mocodawcy: „Nowy biskup krakowski dotąd nie mianowany
[...], lubo wielu jest spółzawodników do tego dostojeństwa, którzy walczą o nie ze złotemi i srebrnemi kopijami”127. Osiągnięcie nowej godności drogą kupna zarzucano
zresztą Zebrzydowskiemu niejednokrotnie. Około pięciu miesięcy po uzyskaniu przez
dostojnika upragnionej nominacji kapituła krakowska oskarżyła go o to, że uzyskał
od władcy biskupstwo w zamian za dobra wawrzeńczyckie, które tym samym zostały
nieprawidłowo wydzielone z majątku diecezji. W wyniku tej transakcji, jak przewidywała kapituła, odzyskanie utraconych włości miało być niemożliwe bez narażenia
się na gniew królewski128. Podobne oskarżenie rzuciła w gniewie Zebrzydowskiemu
Szwankujące zdrowie utrudniało zresztą biskupowi poznańskiemu udział w życiu publicznym aż
do jego śmierci w 1553 r. (I. Kaniewska, Izdebiński Benedykt, [w:] PSB, t. X, Wrocław 1962–1964,
s. 195).
125
Chociaż Zebrzydowski, szukając poparcia, chętnie powoływał się na ten argument (zob. wyżej,
s. 202), nominacje kandydatów z mniej znacznych biskupstw na ważniejsze diecezje, z pominięciem
wyższych godnością ordynariuszy, nie należały do rzadkości. Wystarczy wymienić Samuela Maciejowskiego, który postąpił ze stolicy płockiej bezpośrednio na krakowską.
126
Magister Gabriel, dominikanin, w czasie procesu przeciwko Zebrzydowskiemu, wytoczonego
w 1556 r. przez nuncjusza papieskiego Alojzego Lippomano, w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
osiągnął on swoją godność, zeznał, że eum [Zebrzydowski — przyp. KG] fuisse promotum in Episcopum Cracoviensem indulgentia et promissis Regis, quia ei inservivit in Ongarica Legatione (Acta Nuntiaturae, nr A 19).
127
List Jana Langa do Ferdynanda z 4 stycznia 1551 r. — Jagiellonki, t. V: Uzupełnienia, rozprawy,
materiały głównie z cesarskiego tajnego Archiwum Wiedeńskiego, Kraków 1878, s. LXVIII.
128
Zgodnie z przewidywaniami kanoników, król zechcieć miał zachować rzeczone dobra na zawsze, ze względu na ich dogodne położenie w okolicach niepołomickich terenów łowieckich (AH I,
124
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królowa Bona, gdy w 1555 r., w imieniu króla i senatu usiłował odwieść ją od zamiaru
udania się do Italii. Na emocjonalny wybuch królowej: „Ty, ty, któryś biskupstwo kupił”, odrzekł biskup, „iż przedajne było”129. Mało prawdopodobne wydaje się jednak,
by obietnica odstąpienia władcy kompleksu dóbr biskupich mogła w istotny sposób
wpłynąć na jego decyzję. Wywiązanie się z niej było bowiem całkowicie zależne od
wcześniejszego uzyskania nominacji, a Zygmunt August mógł takie samo życzenie
wyrazić w stosunku do każdego z kandydatów. W tej sytuacji, poza deklaracją przekazania władcy wsi, zaangażował hierarcha zapewne także znaczne środki własne130.

6.2. Zabiegi o uzyskanie konfirmacji papieskiej — konflikt z Andrzejem
Czarnkowskim
Zaraz po otrzymaniu nominacji królewskiej i elekcji przez kapitułę, rozpoczął Zebrzydowski starania o uzyskanie konfirmacji w Rzymie. W tym celu, pod koniec grudnia,
wysłał do Italii swoich posłów wraz z częścią potrzebnej sumy pieniędzy131. O pomoc dla
nich, w drodze i w samym Wiecznym Mieście, prosił listownie Alessandra Farnese132,
kardynała protektora Polski, przebywającego w Rzymie Jana Dębnickiego133 oraz znanego jeszcze z czasów legacji do króla rzymskiego barona Zygmunta von Herberstein134.
nr 846). O dokonanej w ten sposób alienacji wawrzeńczyckich dóbr biskupich wspomniał także
kanonik włocławski Stanisław Stampowski w czasie zeznań składanych w procesie 1556 r. (Acta
Nuntiaturae, nr A 19).
129
Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 124. Ponieważ we fragmencie, którym Górnicki rozpoczyna passus
dotyczący poselstw do Bony, wspomina, że królowa, niegdyś dla Zebrzydowskiego łaskawa, wyjednała mu pierwsze biskupstwo (ibidem, s. 117), można zakładać, że właśnie nominacji na diecezję
kamieniecką dotyczył przytoczony zarzut (tak A. Dybkowska, O powoływaniu biskupów, s. 140,
przyp. 31). Wydaje się jednak, że rzucone w emocjach dictum dotyczyć mogło sprawy znacznie
świeższej i ze względu na rangę biskupstwa znacznie poważniejszej i zarazem głośniejszej. W każdym razie zarzut kupienia biskupstwa musiał dostojnikowi ciążyć i to głównie z przyczyn prestiżowych. Wniosek taki nasuwa dialog przeprowadzony kilka lat później z Adamem Konarskim, który
nawiązał do jakiegoś konfliktu z przeszłości. Hierarcha powiedzieć miał wtedy: sis sciens esse me
Zebridovium te vero Conarium; virtute, nobilitate, dignitateque mea sum locum hunc assecutus, non
autem caponibus emi, sicut propatruus tuus. Na co, broniąc przodka, odrzekł Konarski: neque meus
propatruus caponibus emit. Zebrzydowski ripostował: lege, inquit, Cromeri Historiam, ibi reperies. Po
takim dictum posła królewskiego od dobycia miecza powstrzymała wyłącznie duchowna godność
przeciwnika (list z 14 października 1559 r., HE, t. III, cz. 1, nr 94, s. 207–208).
130
Nieprzychylny hierarsze autor noty biograficznej jemu poświęconej napisał: Ad episcopatum
Cracoviensem largitione et pactione pensionum evectus est anno Domini 1551 (MHDW IX, s. 48).
131
Cierpiąc na chroniczny brak funduszy, tym razem spowodowany być może przez wydatki związane z niedawnymi zabiegami o uzyskanie nominacji, prosił Zebrzydowski Jana Dębnickiego, by w razie potrzeby zdobył pieniądze i uzupełnił brakującą kwotę (AH I, nr 563).
132
Ibidem, nr 561.
133
Ibidem, nr 563. Zob. wyżej, s. 206, przyp. 131.
134
AH I, nr 565.
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Początkowy entuzjazm szybko jednak opadł. W drugiej połowie stycznia do nominata
krakowskiego dotarła informacja, że wysłany do Rzymu z obediencją królewską scholastyk krakowski Andrzej Czarnkowski135, powołując się na otrzymaną od króla prezentę,
natychmiast podjął starania o uzyskanie dla siebie konfirmacji papieskiej136. Rzeczywiście,
niedługo przed śmiercią ordynariusza krakowskiego, otrzymał on od monarchy listowną
obietnicę na pierwsze wakujące biskupstwo spośród pięciu najcelniejszych137. Zaskoczony
nominacją królewską dla dotychczasowego biskupa włocławskiego, powrócił do kraju,
by na miejscu dopilnować swoich interesów. Zaniepokojony takim stanem rzeczy Zebrzydowski podjął natychmiast działania, których celem było zniweczenie dotychczasowych
dokonań konkurenta i niedopuszczenie, by sprawa nabrała rozgłosu138.
Sytuacja Zebrzydowskiego była szczególnie trudna. Po pierwsze, pod znakiem zapytania stanął wywalczony ze znacznym trudem awans. Po drugie, rozdysponowane
już zostały pozostałe infuły, przy czym wyłącznie nominat krakowski napotkał trudności w sprawie konfirmacji. Obawiać mógł się więc sytuacji, w której uprawomocnieniu ulegną wszystkie nominacje królewskie, poza tą udzieloną Zebrzydowskiemu,
a łącznie z nominacją Jana Drohojowskiego na diecezję włocławską. W takiej sytuacji
nie tylko nie mógłby objąć rządów w Krakowie, ale również utrudnieniu uległby jego
ewentualny powrót do Włocławka, który miałby już oficjalnie i w majestacie prawa
nowego ordynariusza139. Dodatkowo liczyć musiał się z niechęcią kapituły krakowskiej, która zdawała się sprzyjać działaniom scholastyka140. Wszystkich obaw dostoj-

Vetera monumenta, nr 650.
W korespondencji informacja ta pojawia się po raz pierwszy w liście z 19 stycznia 1551 r. do
Jana Drohojowskiego, dotychczasowego biskupa chełmskiego, następnie zaś nominata kujawskiego
(ibidem, nr 573).
137
Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 43–44. Por. A. Dybkowska, O powoływaniu biskupów, s. 133.
138
O dyskrecję prosił Zebrzydowski już Jana Drohojowskiego, zawiadamiając go o sprawie w przywoływanym już liście z 19 stycznia. Hierarsze zależało, by jeśli rzeczywiście fakt taki zaszedł, nie
wiedziano, że posiadł już wcześniej tę informację, jeśli zaś okazałoby się to tylko pogłoską, by nie
wskazywać nikomu drogi i nie natchnąć do podobnych działań (AH I, nr 573).
139
9 marca pisał wzburzony hierarcha do króla o działaniach podjętych przez Andrzeja Czarnkowskiego w celu umocnienia swojej pozycji. W czasie zgromadzenia kapituły krakowskiej w siedzibie
nominata chełmskiego Jakuba Uchańskiego, dowodził on niepodważalności swoich praw do infuły.
Na pytanie zaniepokojonego Uchańskiego, czy w związku z tym nie ucierpi nominacja jego oraz
biskupa Drohojowskiego, Czarnkowski odrzekł uspokajająco, że nie powinni obawiać się żadnego
uszczerbku, w przeciwieństwie do Zebrzydowskiego, który utracić miał zarówno postulowaną, jak
i dotychczas piastowaną godność. Groźbę tę potraktował hierarcha bardzo poważnie, prosząc władcę o interwencję w swojej sprawie. Jak stwierdził: et turpe omnino et mihi perquam grave videretur,
Episcopatu me Vladislaviensi abdicare, quem quietus et securus obtineo, Cracoviensem vero acceptare
in quo fluctuandum mihi sit (ibidem, nr 599).
140
Czarnkowski osobiście przekonywał konfratrów do swoich racji (ibidem, nr 599). Zebrzydowski, niespokojny o stanowisko kapituły, wystosował do niej obszerny list, w którym przekonywał ją
o słuszności swoich racji i wzywał, by nie dawała wiary słowom scholastyka (ibidem, nr 600).
135
136
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nika nie mogła usunąć nawet deklaracja królewska, że diecezja krakowska jemu wyłącznie przynależy141. Czarnkowski bowiem jeszcze przez następne dwa miesiące nie
odstępował od swoich roszczeń, zarzucając Zebrzydowskiemu, że bezprawnie zagrabił
biskupstwo142. Ustąpić musiał dopiero w kwietniu, wobec nadesłania z kancelarii papieskiej długo wyczekiwanej konfirmacji143.

7. PRZEBUDOWA ZAMKU WOLBORSKIEGO
Biskupstwo włocławskie opuszczał Zebrzydowski silnie skonfliktowany z kapitułą,
z którą stosunki nie układały mu się właściwie już od początku. Nie wykazał się też
niczym szczególnym jako pasterz Kościoła kujawskiego, który w głównej mierze traktował po prostu jako stałe źródło dochodów. Także jego wytrwała walka o utrzymanie
rzeczywistej, nie tylko nominalnej, jurysdykcji biskupów włocławskich nad pomorską
częścią diecezji nie przyniosła trwałych rezultatów. Zagadnienie działalności Zebrzydowskiego jako zwierzchnika diecezji i charakter jego kontaktów z kapitułą włocławską jest tematem niezwykle szerokim, wykraczającym poza ramy przyjęte dla tej pracy,
zasługującym przy tym na osobne opracowanie144. Jako podsumowanie obrazu jego
biskupiej służby we Włocławku, jaki zachował się w oczach poddanych oraz kanoników tamtejszej katedry, niech wystarczy wyimek z zeznań w procesie następcy Zebrzydowskiego na Kujawach — Jana Drohojowskiego, przed sądem nuncjusza papieskiego w 1556 r.: Habuimus alias malum Episcopum, qui postea translatus est ad Ecclesiam
Cracoviensem, et adhuc vivit, deinde, quando sperabamus habere meliorem Episcopum,
habuimus illo longe deteriorem modernum, qui de praesenti vivit; quod, si iste moreretur
vel alio transferretur, expectamus Diabolum, qui nobis imperet et animas nostras imperet145.
Tak jednoznacznie negatywna opinia o obydwu duszpasterzach wymaga oczywiście
gruntownej weryfikacji.
List A. Zebrzydowskiego do Zygmunta Augusta z 15 lutego (ibidem, nr 584).
Wszystkie zarzuty scholastyka odparł Zebrzydowski w liście do kapituły krakowskiej z 9 marca
(ibidem, nr 600). O atmosferze towarzyszącej zaciętej walce o biskupstwo krakowskie świadczy
list administratora diecezji Jana Przerębskiego do Stanisława Hozjusza z 17 marca: Nos episcopum
nondum habemus et tamen eum, qui designatus est, Vatiniano quidam persequuntur iam odio, qui bolum
hunc ab eo sibi aut suis praereptum dolent, qui nescio an non deteriores eo fuissent, cum eos nunc repulsos
vix feramus (AH, t. IV/2, nr 400).
143
Konfirmacja wystawiona została 25 lutego (Excerpta, nr 137).
144
Wyjątkowo bogate źródło do rozpoznania relacji łączących Zebrzydowskiego z kapitułą oraz ewolucji wzajemnych stosunków stanowi korespondencja biskupa. Olbrzymią wartość dla tego tematu mają
również po części wydane akta kapituły włocławskiej. Na tej podstawie stwierdzić można, że konflikty
ogniskowały się przede wszystkim wokół nieprawidłowego, wręcz grabieżczego, według kanoników,
zarządu dóbr biskupstwa przez prokuratorów ordynariusza, oraz niespłacanych przez niego długów.
145
Acta nuntiaturae, nr A 19.
141
142
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Odchodząc na stolicę krakowską, Zebrzydowski pozostawił po sobie jednakże jedno przynajmniej trwałe i godne podziwu dzieło. W czasie swojej posługi w diecezji
włocławskiej podjął się on przebudowy części wnętrz zamku wolborskiego — swojej
ulubionej w tym czasie rezydencji146. Celem przebudowy było stworzenie sali reprezentacyjnej. By to osiągnąć, zlikwidowano ściany dzielące mniejsze komnaty, znajdujące
się prawdopodobnie na wysokości drugiej kondygnacji147. Prace na zamku rozpoczęły
się zapewne wkrótce po powrocie Zebrzydowskiego do Wolborza po sejmie krakowskim, pod koniec maja 1547 r. W tym celu w czasie pobytu w stolicy zaangażował
robotników, którzy wraz z nim przybyli do włości biskupich. W czerwcu rozbiórka,
w wyniku której powstała obszerna sala, została zakończona i przystąpiono do kolejnego etapu148. Prace murarskie przy wznoszeniu nowej komnaty trwały najdłużej do
późnej zimy 1548 r.149 Wtedy też prawdopodobnie zaczęła powstawać zdobiąca ściany
galeria portretów wszystkich poprzedników Zebrzydowskiego na biskupstwie kujaw-

Informacje o zleconych przez Zebrzydowskiego na zamku wolborskim pracach czerpiemy z korespondencji hierarchy, z pokrewnych opisów zawierających się w notach biograficznych dostojnika
z kontynuacji katalogu Długosza (MHDW IX, s. 49) oraz poświęconej mu noty biograficznej autorstwa Stefana Damalewicza (Vitae Vladislaviensium Episcoporum, s. 383–387), a także z krótkich
wzmianek w herbarzu Kaspra Niesieckiego (Herbarz, s. 145) i katalogu biskupów włocławskich
wydanym przez Wojciecha Kętrzyńskiego (Catalogi episcoporum Vladislaviensium, s. 30).
147
…Altruum Wolboriae, sala vulgo vocant, singulari proportione et pulchritudine, dum esset episcopus
Wladislaviensis, dirutis aliis habitaculis quae eodem in loco erant, extrui […] curavit, jak zanotował
anonimowy autor (MHDW IX, s. 49). Według Damalewicza: Reliquit non contemnendum Volboriae
nominis monimentum; quod solarium seu hypocaustum maius eximia proportione dirutis aliis habitationibus, quae eodem in loco erant exstrui et imagines omnium Episcoporum in eo cum subscriptionibus usque
ad suammet aetatem depingi curaverit (Stephanus Damalewicz, Vitae Vladislaviensium episcoporum,
s. 384). Na podstawie inwentarza zamku wolborskiego z roku 1582 wywnioskować można, że pomieszczenie reprezentacyjne znajdowało się na piętrze. Wymieniona w inwentarzu wielka sala, do
której wchodziło się bezpośrednio z klatki schodowej, mieściła w tym czasie pięć wielkich stołów.
Prowadziły do niej malowane drzwi. Zachowały się wszystkie tafle w oknach, co na tle stanu zachowania pozostałych pomieszczeń okazało się wyjątkiem i zdaje się świadczyć o szczególnym znaczeniu tego pomieszczenia (Inventarium rerum in arce Wolboriensi contentarum, Anno Domini 1582,
18 Januarii factum, wyd. S. Chodyński, Wladislaviae 1896 (Monumenta Historica Dioeceseos
Wladislaviensis, t. XIII, s. 24 [21])).
148
W czerwcu 1547 r. Zebrzydowski informował Jana, opata sulejowskiego, o trwających przy budowie sali pracach. Prosił przy tym o użyczenie suchego drewna, którego potrzebował w znacznych
ilościach. Jak donosił, jego własne zasoby zawilgły i nie nadawały się do użycia, a sprowadzeni z Krakowa robotnicy zamierzali odejść w razie, gdyby zabrakło materiału. Zwrócił się o przygotowanie
kilku kop desek (tabulae) o wymiarach podanych przez wysłanego z listem domownika. Pragnął
też, by sprawę załatwić szybko, tak by w krótkim czasie mógł przysłać podwodę po zamówienie. Na
koniec obiecywał oddać pożyczkę, nawet z naddatkiem, gdyby adresat sobie tego zażyczył (AH I,
nr 226).
149
Na początku marca 1548 r. Zebrzydowski dziękował kanonikowi Piotrowi Myszkowskiemu za
przysłanie mu murarza, z którego usług korzystał (ibidem, nr 357).
146
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skim150. Najprawdopodobniej znajdował się wśród nich także wizerunek samego Zebrzydowskiego. Wszystkie malowidła opatrzono inskrypcjami, zawierającymi zapewne
podstawowe informacje na temat uwiecznionych postaci151. Założono także stropy
kasetonowe udekorowane drewnianymi, złoconymi różami152, w okna zaś wstawiono
witraże. Końcowy efekt musiał być imponujący, skoro nawet wrogo nastawiony do
hierarchy autor jego życiorysu stwierdził, że sala ta była singulari proportione et pulchritudine153. Niestety, nie dysponujemy żadnymi informacjami dotyczącymi wykonawców zlecenia. Prawdopodobnie Zebrzydowski planował także założenie lub odnowienie przyzamkowego ogrodu154. Terminem ante quem ostatecznego zakończenia prac
był 6 lipca 1550 r., wtedy bowiem, jak wspomniano, do zamku wolborskiego przybył
z wizytą monarcha155. Mało prawdopodobne, by Zebrzydowski zaprosił władcę, gdyby
główne, reprezentacyjne pomieszczenie jego siedziby nie zostało wykończone.
Przedsięwzięcie zrealizowane przez biskupa włocławskiego godne jest uwagi. Decyzja o częściowej przebudowie siedziby niewątpliwie miała na celu stworzenie rezydencji godnej rangi swego właściciela — trzeciego senatora Korony — która poza
funkcjami użytkowymi spełniałaby przede wszystkim funkcję reprezentacyjną. Przy
tej okazji Zebrzydowski już po raz drugi miał okazję pokazać się jako mecenas sztuk,
a więc człowiek o wysokiej kulturze, ceniący sobie piękne rzemiosło. Ograniczenie się
do wzniesienia jednej tylko komnaty warunkowane było zapewne brakiem wystarczających funduszy, na co świetnie uposażony, jednak wiecznie zapożyczony hierarcha
często narzekał. Co istotne, wskazuje ono jednak na wyznaczone priorytety. Dostojnik postanowił cały wysiłek skupić na budowie miejsca, które z samego założenia słuNa początku marca zwrócił się Zebrzydowski do Piotra Myszkowskiego z prośbą o szybkie przysłanie mu malarza. Biskup pragnął człowieka doskonałego w swej sztuce, który mógłby pozostać
w Wolborzu przez kilka miesięcy. Najwyraźniej zależało mu również na czasie. Nie tylko bowiem
nalegał na szybkie spełnienie prośby, ale zaznaczył również, że malarz powinien być człowiekiem
młodym i nieżonatym, takim, którego nie absorbowałyby troski domowe (ibidem, nr 357).
151
Krótkie, zawierające podstawowe informacje inskrypcje znajdują się np. pod portretami biskupów krakowskich w galerii znajdującej się w krużgankach klasztoru oo. franciszkanów w Krakowie
(zob. S. Tomkowicz, op. cit.).
152
O tym, że owe inaurata emblomata, jak określił je autor żywota, były w istocie różami, dowiadujemy się z późniejszego listu biskupa do Piotra Myszkowskiego (grudzień 1548 r.). Hierarcha prosi
w nim o ponaglenie malarza pracującego nad różami (rosae), po które pojutrze chciał posłać (AH I,
nr 406). Użyty przez dostojnika termin rosae został mylnie zinterpretowany przez T. Troskolańskiego
(za którym z kolei poszedł K. Morawski), który rozumiał pod nim po prostu gatunek kwiatów, które
Zebrzydowski zamawiał w Krakowie do swego ogrodu (T. Troskolański, Andrzej Radwan Zebrzydowski,
„Przewodnik Naukowy i Literacki”, R. 25 (1897), nr 9, s. 783; K. Morawski, Andrzej Patrycy, s. 45).
153
Stephanus Damalewicz, Vitae Vladislaviensium episcoporum, s. 384; zob. wyżej, s. 209, przyp. 147.
154
Zamiary takie poświadczają wzmianki w liście biskupa do Jerzego Martinuzziego (Utiešenovicsa) oraz wspólnym piśmie do Piotra Petrowicza i Franciszka Patócsyego, w których prosił o przysłanie mu ogrodnika, a także lutnistów (AH I, nr 477, 478).
155
Zob. wyżej, s. 187.
150
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żyć miało reprezentacji. Świadczą o tym nie tylko znaczne rozmiary sali, podkreślane
w przekazach, ale przede wszystkim udekorowanie jej galerią wszystkich zwierzchników diecezji. Wizerunki te skłaniać miały zapewne oglądającego je gościa do refleksji
nad dawnością i znaczeniem biskupstwa oraz dostojeństwem jego pasterzy, oczywiście
włącznie z ostatnim. Nie sposób nie zwrócić uwagi na związek fundacji Zebrzydowskiego z analogicznymi seriami portretów znajdującymi się w krużgankach krakowskiego klasztoru oo. franciszkanów czy w pałacu biskupim w Poznaniu156. Z całą pewnością hierarcha miał okazję poznać doskonale obie kolekcje. Szczególnie inspirująca
mogła być dla niego kolekcja poznańska, jako w całości powstała w nieodległym czasie
na zlecenie biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego157.
W związku z pracami podjętymi w zamku wolborskim nasuwa się jeszcze jeden
wniosek. Stworzenie wielkim nakładem finansowym pomieszczenia będącego w istocie izbą pamięci, w której przeznaczono miejsce także dla samego fundatora, wydaje
się w założeniu stanowić zwieńczenie drogi, którą przebył Zebrzydowski od początku
swojej kariery. Być może więc, przynajmniej w 1547 i na początku 1548 r., ambitny
dostojnik pogodził się z myślą, że wyższych godności już nie dostąpi, a objęcie diecezji
włocławskiej było kulminacją jego osiągnięć.
Warto dodać, że fundacja nie przetrwała w swej pierwotnej postaci awansu fundatora. Zgodnie z informacją podaną przez anonimowego autora, Zebrzydowski,
opuszczając Wolborz, zabrał ze sobą złocone, zdobiące kasetony róże, a także witraże
(również te z okien siedziby włocławskiej). Nie było jednak dane Zebrzydowskiemu
spożytkować tych dóbr w nowej siedzibie. W czasie przenosin dobytku jeden z biskupich wozów, przejeżdżając przez krakowski rynek, przewrócił się, a złożony w nim
delikatny bagaż uległ zniszczeniu158.
Analogiczne galerie portretów istniały w tym czasie również na dworze biskupów wrocławskich
oraz w zamku w Lidzbarku Warmińskim (P. Budzan, A. Karłowska–Kamzowa, Działalność fundacyjna biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, „Kronika Miasta Poznania”, t. LXVII (1999), z. 2, s. 94;
por. M. A. Janicki, Aksjologiczne aspekty epigrafiki i ikonografii w Polsce późnego średniowiecza i wczesnej
nowożytności, [w:] Dzieło sztuki: Źródło ikonograficzne, czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, 15–18 września 2004, red. M. Fabiański, Warszawa
2005, s. 101–102, tam też uwagi na temat podobnych, świeckich galerii rodowych i ich funkcji). Trudno ustalić, jakie były dalsze losy stworzonej przez Zebrzydowskiego galerii. Z całą pewnością znalazła
ona swoją kontynuację. W inwentarzu zamku z 1623 r. znajduje się informacja o portretach biskupów
od biskupa Uchańskiego włącznie (E. Kubiak, Rezydencje biskupów włocławskich w okresie nowożytnym,
Sztuka Polski Środkowej, Łódź 2010, s. 70–71). Postawić więc należy pytanie, co stało się z wizerunkami ufundowanymi przez Zebrzydowskiego. Zagadnienie to wymaga osobnego opracowania.
157
Galerię poznańską biskup Lubrański zlecił namalować Stanisławowi Skórce w czasie prac nad
odnowieniem pałacu biskupiego w latach 1503–1520. Wzmianki o niej znajdujemy we Wróżkach
Jana Kochanowskiego oraz w aktach kapituły poznańskiej z listopada 1555 r. (J. Kochanowski,
Proza, opr. B. Kreja, B. Otwinowska, M. Szymański, Wrocław 1997, s. 333–334; por. P. Budzan,
A. Karłowska–Kamzowa, op. cit., s. 94).
158
MHDW IX, s. 49.
156
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VI.
SENATOR

O

d momentu wstąpienia na pierwszą stolicę biskupią w Kamieńcu dołączył Zebrzydowski do ścisłej elity politycznej Królestwa, którą stanowili członkowie
senatu. Poza niewątpliwym prestiżem funkcja senatorska nakładała na niego wiele
obowiązków wobec władcy i państwa. Należały do nich obowiązek wierności i „wiernej rady”, w tym odpowiadania na królewskie deliberatoria, dochowania tajemnic
państwowych oraz obrony interesów monarchy i kraju. Jako senator zobowiązany
był również do uczestnictwa w zjazdach rady królewskiej, posiedzeniach senatu,
sejmu i sądach sejmowych. Zadaniem jego było również uczestniczenie w życiu publicznym ziem Korony, znajdujących się w granicach jego diecezji, a więc, przede
wszystkim, uczestnictwo w sejmikach partykularnych i generalnych. W tym przypadku absencja obłożona była sankcjami karnymi. Senatorom powierzano ponadto
różnego typu misje krajowe i zagraniczne1.
Na podstawie zachowanej korespondencji stwierdzić można, że Zebrzydowski do
godności senatorskiej przywiązywał szczególną wagę. Członków senatu uważał za osoby, którym, z racji piastowanej funkcji, należał się wyjątkowy szacunek, jako ludziom
w sposób szczególny odpowiedzialnym za dobro publiczne. Przejawem tego poglądu
była swego rodzaju solidarność grupowa, którą dostojnik podkreślał, posługując się
alegorią senatu jako jednego ciała, którego członki stanowili wszyscy panowie rady.
Owo poczucie wspólnoty przekładało się bezpośrednio na obserwowaną w korespondencji skłonność do postrzegania personalnych zniewag uczynionych poszczególnym
senatorom, jako uszczerbku dla godności całego stanu. Interweniując u Zygmunta I
w związku z najwyraźniej bardzo ostro sformułowanym pozwem w nieznanej nam bliżej
sprawie przeciw wojewodzie inowrocławskiemu Janowi Kościeleckiemu, Zebrzydowski

1

A. Dybkowska, O powoływaniu biskupów, s. 117.
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podkreślał, że stanowi on zniewagę zarówno dostojnika, jak i wszystkich senatorów.
Prosił więc władcę, by ukarał podobną zuchwałość tak, aby zrozumiałe było, jaki jest
majestat i autorytet senatora, oraz jak owe publiczne nieomal oszczerstwa są monarsze nienawistne2. W podobnym tonie pisał w tej sprawie do Piotra Kmity: Equidem
ita existimo, nos qui eiusdem corporis in Senatu membra sumus, inprimis decere, ut casus
alterius nostros esse putemus, neque patiamur, quod possumus malevorum hominum animos
in eo exultare, si quam nostro ordini irrogent infamiam3. Problem godności senatorskiej
powracał również kilkakrotnie w czasie konfliktu pruskiego z 1546 r. Jak wspominano,
jeszcze przed ingresem dostojnik obawiał się ekscesów, które zagrozić by mogły jego
autorytetowi4. Jako zniewagę dotyczącą zarówno władców, jak i stanu senatorskiego
przedstawiał on opisywany już incydent z Tucholi5. Zebrzydowski nie tylko jednak
żądał przestrzegania i egzekwowania wyjątkowego statusu panów rady. Przez cały
okres, w którym zasiadał na stolicy włocławskiej, starał się on sumiennie wywiązywać
ze wszystkich nałożonych na siebie obowiązków.

1. ZEBRZYDOWSKI JAKO DORADCA KRÓLEWSKI
Szczególną wagę przywiązywał hierarcha do doradczej i moderacyjnej funkcji senatu
wobec króla. Pogląd na tę kwestię wyraził explicite w swym pierwszym, przywoływanym już wotum w czasie sejmu jesiennego 1548 r. Warto przypomnieć, że nawoływał
wtedy, by władca we wszystkich sprawach zasięgał rady senatorów, nikogo przy tym
nie faworyzując. Praktyka taka zabezpieczyć miała państwo przed zgubą6. Tak wysokie mniemanie o znaczeniu panów rady dla systemu politycznego Korony nie było
wyjątkowe. Podzielali je bowiem nie tylko pozostali senatorowie, ale także, jak to
wykazał przebieg sejmu 1548 r., przedstawiciele szlachty. W związku z lokalizacją
swojej głównej siedziby w znacznej odległości od stołecznej rezydencji królewskiej,
Zebrzydowski nie należał do senatorów ad latus — przebywających najbliżej władcy,
co zresztą, jak się wydaje, w pewnym stopniu urażało jego ambicję7. W związku z tym
obowiązek „wiernej rady” realizować mógł przede wszystkim przy okazji dłuższych,
stosunkowo rzadkich pobytów u boku monarchy, przede wszystkim właśnie w czasie
sejmów czy wydarzeń szczególnych, gromadzących dostojników Królestwa, takich

AH I, nr 45.
Ibidem, nr 46.
4
Zob. wyżej, s. 72–76.
5
Zob. wyżej, s. 87.
6
Zob. wyżej, s. 158–159.
7
Nietrudno doszukać się goryczy we wtrąconym przez Zebrzydowskiego w jednym z listów do
króla Zygmunta I stwierdzeniu, że przypadło mu jak gdyby w jakimś kącie siedzieć, co miało mu
utrudniać ogląd spraw państwowych (AH I, nr 90).
2
3
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jak np. pogrzeb Zygmunta I, uroczystości hołdów książąt lennych czy koronacji królowej Barbary8.

1.1. Na forum senatu
Zachowana korespondencja dostarcza niewielu informacji na temat wystąpień Zebrzydowskiego na forum senatu. Są to pojedyncze wzmianki w listach dotyczące
wyłącznie spraw, w których hierarcha zabierał głos9. Nieporównanie bogatszym pod
tym względem źródłem są diariusze sejmowe, zawierające streszczenia wotów biskupa,
przede wszystkim z sejmu 1548 r. Najpełniejszym przekazem wystąpienia Zebrzydowskiego jest zachowana u Stanisława Orzechowskiego oraz Jana Ponętowskiego mowa,
dotycząca sprawy Mikołaja Oleśnickiego z jesieni 1550 r., a ogólniej zagrożeń wynikających dla państwa w związku z rozprzestrzenianiem się herezji i osłabienia pozycji
Kościoła10. Pomimo kompletności, jej wartość dla poznania retorycznych talentów
dostojnika obniża fakt, że znana nam jej wersja powstała na bazie opublikowanego,
a więc przeznaczonego do rozpowszechniania tekstu, przypisywanego Zebrzydowskiemu, w istocie zaś zapewne napisanego przez jego sekretarza Andrzeja Patrycego Nideckiego11. Cel taki determinować mógł pewne zmiany w warstwie kompozycji
i stylistyki, mające na celu podniesienie lub podkreślenie walorów mowy. Niezwykle
interesującym, jednak z założenia silnie subiektywnym świadectwem pozamerytorycznej strony wystąpień Zebrzydowskiego na forum senatu jest poświęcona mu nota biograficzna nieznanego autorstwa. Przedstawiła ona biskupa jako człowieka chętnego
do wypowiadania własnych sądów w senacie, przy tym mówiącego wiele i kąśliwie,
który jednak nie miał ani powagi, ani niezbędnej senatorowi mądrości politycznej
(civilis prudentia), zwanej przez Tukidydesa politiken synesein. Miał często zapalać się
gniewem i być wtedy w swych gestach i mowie śmieszny. Dodatkowo zaznaczona
została łatwość, z jaką zmieniał zdanie. Scenae serviebat [Zebrzydowski — przyp. KG],
jak podsumował autor noty12. Niezależnie od otwartej niechęci autora do biskupa,
uznać należy, że właściwa charakterowi Zebrzydowskiego wybuchowość, którą stwier-

Jedynym, jak się wydaje, okresem w czasie pontyfikatu włocławskiego, gdy Zebrzydowski przez
dłuższy czas przebywał u boku władcy, doradzając mu w sprawach bieżących, był lipiec i sierpień
1547 r. Wtedy właśnie Zygmunt I, w towarzystwie nielicznego dworu, rezydował w Piotrkowie
(zob. wyżej, s. 114–115).
9
Pisząc do księcia Albrechta z sejmu krakowskiego 1547 r., Zebrzydowski zapewniał, że poparł
przed senatem w swym wotum listy nadesłane przez Hohenzollerna (AH I, nr 189). Analogicznie zapewniał królową Bonę o wysiłkach podjętych na jej rzecz podczas sejmu jesiennego 1548 r.
(ibidem, nr 407) oraz w czasie swojej bytności w Krakowie z okazji wrześniowego hołdu książąt
pomorskich w 1549 r. (ibidem, nr 468).
10
Zob. wyżej, s. 203.
11
Niezachowana Andreae Zebridovii, Episcopi Cujaviensis, Oratio de haeresi tollenda.
12
MHDW IX, s. 48.
8
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dzić można na podstawie lektury jego korespondencji, rzeczywiście rzutować mogła
w pewnym stopniu na niektóre przynajmniej z jego wystąpień publicznych. Z drugiej
jednak strony pamiętać należy, że cieszył się on sławą dobrego mówcy13.
Inną formą realizacji obowiązków doradczych były odpowiedzi na kierowane listownie zapytania królewskie. Wszystkie pisma dostojnika o tym charakterze są obszerne i zawierają wyczerpujący respons, poprzedzony zazwyczaj dokładną analizą
omawianej sytuacji, niezależnie od tego, czy dotyczą postulowanego terminu i miejsca
zwołania sejmu, czy też zagrożeń związanych ze skomplikowaną sytuacją międzynarodową państwa.

1.2. Zebrzydowski a polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów
Zebrzydowski należał do grona dostojników, u których obydwaj ostatni Jagiellonowie zasięgali opinii w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej. Problematyka ta
stanowiła temat żywo interesujący biskupa włocławskiego. Źródeł tego zaangażowania szukać należy w czasach, w których, jako młody człowiek, przebywał na dworach
swoich krewnych — biskupów Tomickiego i Krzyckiego. Okres spędzony w otoczeniu obydwu dostojników, aktywnie uczestniczących w kształtowaniu polityki państwa
w tym zakresie, zarówno w charakterze doradców, jak i posłów, pozwolił przyszłemu
ordynariuszowi krakowskiemu zdobyć konieczną w tej problematyce orientację. Prywatne doświadczenia gromadził natomiast w trakcie legacji do króla Ferdynanda I,
odbytej latem 1543 r.14
1.2.1. Zagadnienie stosunków z Turcją
Dzięki praskiej misji dyplomatycznej Zebrzydowski traktowany mógł być jako polityk
orientujący się w skomplikowanych stosunkach łączących Polskę z krajami pozostającymi pod panowaniem Ferdynanda Habsburga oraz z Turcją. W tym przypadku sporne kwestie ogniskowały się wokół władztwa Izabeli Jagiellonki i jej syna Jana Zygmunta Zápolyi, które stanowiło obszar krzyżowania się interesów obydwu mocarstw. Nic
więc dziwnego, że na zapytania królewskie, nadsyłane zarówno przez Zygmunta I, jak
i jego syna, Zebrzydowski odpowiadać mógł wyczerpująco i z wyraźną znajomością tematu. Zagadnienie relacji polsko–tureckich nie ograniczało się oczywiście wyłącznie
do problematyki węgierskiej. Istotnym źródłem konfliktów pozostawało pogranicze
nękane powtarzającymi się, wzajemnymi najazdami.
Pierwszym uchwytnym w korespondencji Zebrzydowskiego wydarzeniem dotyczącym stosunków między państwem jagiellońskim a Portą była sprawa uwięzienia przez
hospodara mołdawskiego Piotra IV Raresza Jakuba Wilamowskiego, posła króla polskiego do sułtana. Zatrzymanie dyplomaty było konsekwencją wypadków z wiosny
13
14

Zob. wyżej, s. 46, przyp. 72.
Zob. wyżej, s. 62–64.
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1546 r., kiedy to na ziemi wołyńskiej ograbiony i zamordowany został powracający
z Moskwy poseł mołdawski, wiozący daninę, w postaci futer, dla sułtana i legitymujący
się salvo conducto otrzymanym od Zygmunta Augusta15. Uwolnienie Wilamowskiego
uzależnione zostało od zwrotu zagrabionych wcześniej rzeczy. Władca polski uznał
uwięzienie swego posła za naruszenie prawa narodów (ius gentium), choć większą
jeszcze niegodziwością miało być, jak stwierdził, zabójstwo wysłannika mołdawskiego,
którego bezpieczeństwo gwarantował wspomniany glejt. Znaczenie miało jednak nie
tylko dokonane w ten sposób naruszenie autorytetu monarchy, ale przede wszystkim
groźba wojny z Turcją, która, w razie niespełnienia żądań, wystąpić mogła w obronie
interesów wasala16.
W tej sytuacji monarcha zwrócił się o radę do swoich senatorów. Zebrzydowski,
właściwie oceniając wszelkie trudności i zagrożenia wynikające z niebezpieczeństwa
zerwania sojuszu z imperatorem tureckim, odpowiedział władcy listem z początku
sierpnia 1546 r.17 Stwierdził, że ostatnie wypadki są oliwą dolaną do dopiero co zagaszonego ognia oczakowskiego18. Słusznie też, w jego mniemaniu, straszna śmierć posła
poruszyła wojewodę mołdawskiego, choć jest on barbarzyńcą. Biskup całkowicie zaaprobował uznanie przez króla racji hospodara, uznając to za najlepsze możliwe rozwiązanie. Radził następnie, by przez sługę przetrzymywanego Wilamowskiego przekonać
wojewodę mołdawskiego, że do incydentu doszło nie z woli i za radą monarchy, lecz
wręcz przeciwnie, że wiadomość o nim sprawiła mu wielki ból i strapienie. Powinien
też władca obiecać, że surowo ukarze kniaziów Wiśniowieckich (których oskarżał hospodar19), jeżeli ustali, że było to ich dzieło, jeśli zaś nie, że dołoży starań, aby sprawca
tej zbrodni został wykryty i ukarany. Należało się też zobowiązać, by przy tych dziaGlejt Zygmunta Augusta dla posłów wojewody Piotra IV do Moskwy w: Sprawy wołoskie za
Jagiellonów. Akta i listy, wyd. i szkicem historycznym poprzedził A. Jabłonowski, Warszawa 1878,
(Źródła dziejowe, t. X), nr 57.
16
A. Dziubiński, op. cit., s. 161–162. Autor obszernie omawia kwestię stosunków polsko–tureckich w ramach chronologicznych przyjętych dla niniejszej pracy; zob. też V. Ciobanu, Stosunki
polityczne rumuńsko–polskie (1538–1548), „Sobótka”, R. XXXVII (1982), z. 3–4, s. 355–356.
17
AH I, nr 43.
18
20 września 1545 r. miał miejsce dokonany za wiedzą kniazia Fiodora Sanguszki, starosty włodzimierskiego i bracławskiego, oraz kniazia Andrzeja Prońskiego, starosty czerkaskiego, napad na
zamek w Oczakowie, obsadzony przez garnizon turecki. Akcja inspirowana była przez dążące do
wojny stronnictwo prohabsburskie z hetmanami wielkim, Janem Tarnowskim, i polnym, Mikołajem
Sieniawskim, na czele. Incydent, stanowiący naruszenie traktatu pokojowego z Turcją, wywołał
ostrą reakcję Porty, która zażądała schwytania winnych i wypłacenia odszkodowania. Konflikt został szczęśliwie zażegnany dzięki wyłożeniu żądanej sumy z prywatnej szkatuły króla (A. Dziubiński,
op. cit., s. 160–161, 181–183; W. Dworzaczek, Hetman, s. 121–123). Zebrzydowski obecny był
w Krakowie na przełomie kwietnia i maja, w czasie, gdy w stolicy przebywał poseł sułtański z żądaniem wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawców. O niepewności towarzyszącej oczekiwaniu na
rozwój wypadków donosił na początku czerwca z Wolborza Stanisławowi Łaskiemu (AH I, nr 7).
19
Zob. ibidem, s. 19, przyp. 2; A. Dziubiński, op. cit., s. 161.
15
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łaniach uwzględnić tego, którego wojewoda zechciałby wydelegować. Zebrzydowski
zachęcał monarchę, by zadeklarował, że najwyższą jego troską jest zwrot wszystkiego,
co zostało zagrabione, także jeśli nie będzie możliwa rychła wypłata z majątku winowajców, sięgnie on do prywatnego skarbu, tak jak to się stało w przypadku konfliktu
oczakowskiego20. Według hierarchy sprawę należało poprowadzić w ten sposób, by jej
rozwiązanie hospodar pozostawił Zygmuntowi, zamiast mścić się na więzionym Wilamowskim. Ponieważ zaś Eliasz wspomniał przy okazji o długu, który mieli u niego dwaj
inni poddani władcy polskiego21, Zebrzydowski doradzał, by król napisał, że sprawa ta,
mająca już swój bieg w sądzie, nie może być powodem przetrzymywania posła. Podobnie zresztą nie mogłaby nią być i sprawa zabójstwa, gdyby wojewoda był wystarczająco
ufny w przyjaźń i sojusz z królem Polski. Takie przedstawienie sprawy, zdaniem biskupa,
miało stanowić zarówno ostrzeżenie dla adresata, jak i przyczynić się do uwolnienia
zakładnika. Mając na uwadze bezpieczeństwo posła, radził Zebrzydowski, by póki znajduje się on w niewoli, król wybaczył hospodarowi, że powodowany bólem, który sprawiła mu śmierć jego ludzi, uwięził Wilamowskiego. I choć czyn ten jest dla monarchy
obraźliwy i uchybia jego godności, zostanie jednak wybaczony, jeśli zakładnik odzyska
wolność. Hierarcha zaproponował też próbę swego rodzaju odwrócenia warunków postawionych przez hospodara. Zaproponował bowiem, by król uzależnił zwrot wszystkich zagrabionych rzeczy od uprzedniego uwolnienia swojego legata.
Decyzja władcy o sposobie zażegnania konfliktu nie odbiegała od rad udzielanych
mu przez biskupa włocławskiego (i być może nie tylko przez niego). Hospodar Eliasz,
nie chcąc rozpoczynać swego panowania od konfliktu z Polską, okazał się skłonny
ułożyć stosunki z dworem polskim, a król 5 września wypłacił należne odszkodowanie22. Unormowanie stosunków polsko–tureckich pozwoliło Zygmuntowi I jesienią
1546 r. wysłać do Porty poselstwo ze Stanisławem Broniowskim na czele. Zadaniem
legacji było przedstawienie rejestru szkód wyrządzonych przez Tatarów na ziemiach
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz odwiedzenie Turków od zamierzonej przez nich
odbudowy zamku Balakly. Twierdza stanąć miała na szlaku, którym przemieszczały się
polsko–litewskie oddziały w czasie wypadów rabunkowych23. Starania wysłanników
dworu polskiego z 1547 r. nie przyniosły w tej kwestii żadnych rezultatów. Projekt
restytucji twierdzy pozostał w mocy przynajmniej do lata 1548 r. W każdym razie
do tego czasu dwór polski miał na pewno świadomość grożącego mu z tego względu
niebezpieczeństwa24. Plany tureckie wywołały na Wawelu poważne zaniepokojenie.

Zob. wyżej, s. 216, przyp. 18.
Zob. AH I, s. 19, przyp. 3.
22
A. Dziubiński, op. cit., s. 161–162; W. Dworzaczek, Hetman, s. 123; V. Ciobanu, op. cit., s. 356.
23
A. Dziubiński, op. cit., s. 163, 183–184.
24
A. Dziubiński twierdzi, że postulat przedstawiony przez Broniowskiego został spełniony (ibidem,
s. 163). Jak można jednak wnioskować na podstawie listu hierarchy do króla, sukcesu tego nie
należy jednoznacznie przypisywać działaniom legacji polskiej z 1546/1547 r. Decyzja o rezygnacji
20
21
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W podjętym przez potężnego sąsiada zamiarze wzniesienia z ruin twierdzy położonej na ziemiach litewskich, nieopodal Pieszczanego Brodu na Bohu, musiał widzieć
monarcha coś więcej niż tylko chęć zapobieżenia powtarzającym się rejzom. Odbudowany, znajdujący się w miejscu strategicznym zamek stanowić mógł w przyszłości
doskonały punkt oparcia dla armii tureckiej.
Niebezpieczeństwo to docenił w pełni również Andrzej Zebrzydowski. Otrzymawszy list królewski w tej sprawie, odpowiedział na niego pismem datowanym na początek czerwca25. Na wstępie już orzekł, że zamiar wzniesienia zamku na terenie władztwa
króla polskiego i okupacji ziem do niego należących jest naruszeniem zasad sojuszu
i świętości przysięgi. Szczególnie zaś w sytuacji, w której król Zygmunt dotrzymywał
wiary zawartemu układowi, nie dając żadnych znaków, które sygnalizowałyby zmianę
jego nastawienia. Co więcej, pokrywał nawet z własnego skarbu szkody wyrządzone
imperatorowi przez swoich poddanych. Wobec wrogich działań Porty, dostojnik jedyne wyjście widział w zorganizowaniu odpowiedniej demonstracji siły. Z aprobatą
odniósł się więc do wcześniej podjętej przez władcę decyzji o wysłaniu znacznej części
wojska ze swojego dworu26. Najkorzystniejszym według dostojnika rozwiązaniem byłoby, gdyby wysiłek ten wystarczył do powstrzymania tureckich działań. W sytuacji,
w której potęga przeciwnika okazałaby się jednak zbyt wielka, co łatwo ocenić mogli
zaprawieni w bojach żołnierze, powinien monarcha ruszyć całą swą moc i powołać
pod broń rycerstwo swego Królestwa. Zebrzydowskiemu, jak zwykle nieufnemu woz budowy zapaść musiała dłuższy czas po wyjeździe poselstwa, skoro Zygmunt I w alarmującym tonie
informował senatorów o rozpoczętych przez Turków przygotowaniach, a sam Zebrzydowski, w liście
z 16 lipca, donosił Benedyktowi Izdebińskiemu o tym, że między innymi właśnie nierozwiązana
kwestia odbudowy zamku Balakly była treścią narad toczonych w tym czasie u boku władcy (AH I,
nr 248). Mimo że na początku sierpnia tego roku hierarcha informował biskupa poznańskiego
o uzyskanej od posła tureckiego wiadomości, że imperator zdecydował się wycofać swoje oddziały
z Podola i Siedmiogrodu (ibidem, nr 253), co mogło oznaczać zarazem zaprzestanie prac w Balakly,
sprawa odbudowy zamku powróciła raz jeszcze przed sejmem jesiennym 1548 r., jako wciąż aktualna i niebezpieczna (zob. listy do senatorów większych z 1 czerwca oraz legację królewską na sejmiki
partykularne, w: Dyaryusze, s. 279, 281).
25
AH I, nr 224. Datacja powyższa budzi pewne zastrzeżenia, ponieważ, według A. Sucheni–Grabowskiej, list Zygmunta I do senatorów, w którym opisywał on intensywne prace przygotowawcze
przy fortyfikacjach, a więc zapewne ten właśnie list, na który odpowiedź znajdujemy w korespondencji, pochodzi z 14 czerwca 1547 r. (zob. A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 121,
przyp. 17). Jeśli przyjąć tę wersję, pismo Zebrzydowskiego napisane zostałoby zapewne w drugiej
połowie czerwca. Wobec niemożności skonfrontowania obydwu wersji, pozostaniemy jednak przy
wariancie zaproponowanym przez wydawcę.
26
Zdaniem biskupa, postępek taki unaocznić miał wszystkim, jaką miłością wspólnej ojczyzny
i swojego królestwa władca jest ogarnięty, skoro, gdy poddani jego w czasie sejmu nie postanowili nic w sprawie zabezpieczenia granic, sam, własnym sumptem, raczył naprawić to zaniedbanie
(AH I, nr 224). Taka wymowa działań królewskich skierowana była oczywiście nie tyle do przeciwnika, co do samych poddanych, których skłonić miała na przyszłość do większej dbałości w kwestiach bezpieczeństwa poprzez zapewnienie władcy odpowiednich na ten cel funduszy.
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bec mas szlacheckich, nie podobała się perspektywa zwołania pospolitego ruszenia,
zwłaszcza w kontekście występujących w ostatnim czasie wewnętrznych niedomagań
państwa (incommoda domestica)27. Jak stwierdził, nie uważałby tego rozwiązania za
remedium, gdyby nie fakt, że z zewnątrz groziło Królestwu większe jeszcze niebezpieczeństwo. Wyczerpawszy pomysły na działania doraźne, zdał się dostojnik na pomoc
Boga, który zawsze występuje przeciw wiarołomnym. Doradził też, by jak najszybciej
zwołać sejm, który, pod wrażeniem grożącego niebezpieczeństwa, chętniej zapewne
zgodziłby się na obciążenia podatkowe na rzecz obrony granic.
Z całą pewnością nie zależało Zebrzydowskiemu na bezpośredniej konfrontacji sił
z Imperium, którego potęgę znał i przed którą żywił obawę. Postawę tę umacniała
dodatkowo świadomość braku stabilizacji wewnętrznej Korony. Biskup liczył zapewne
jednak, że zdecydowana demonstracja gotowości do podjęcia walki skłoni do ustępstw
Portę, której również w tym czasie nie zależało na wojnie z oboma państwami jagiellońskimi. Jak się wkrótce okazało, rachuby takie nie były chybione. Stanowcze i szybkie działanie Zygmunta I, polegające na zgromadzeniu nad granicą chorągwi zaciężnych i nadwornych, ogłoszenie wici oraz wyznaczenie Zygmunta Augusta na dowódcę
połączonych sił Korony i Wielkiego Księstwa, przyniosły oczekiwany efekt28, chociaż
jeszcze w połowie lipca, przebywając w Piotrkowie przy królu, Zebrzydowski donosił biskupowi poznańskiemu, że zgromadzeni senatorowie radzą między innymi nad
sposobami powstrzymania odbudowy Balakly29. Kilkanaście dni później, na początku
sierpnia, poseł turecki przyniósł informacje o wycofaniu wojsk Imperium z Podola, na
czym prawdopodobnie zakończyła się sprawa odbudowy zamku30.
Zamknięcie spraw związanych z incydentem oczakowskim i tureckimi planami
odbudowy Balakly pozwoliło na jakiś czas przywrócić dobre stosunki z Portą. Odprężeniu sprzyjała również z pewnością wiadomość o zawarciu 19 czerwca 1547 r. pięcioletniego rozejmu turecko–habsburskiego, potrzebnego sułtanowi na czas wojny z Persją. Oznaczać to musiało przeniesienie punktu ciężkości polityki Osmanów z zachodu
na wschód. Otoczenie Sulejmana, wraz z samym władcą, już wcześniej nie szczędząc
wyrazów życzliwości Zygmuntowi I, żywo zareagowało na wiadomość o chorobie, następnie zaś o śmierci sędziwego króla31. Pomimo formalnego wygaśnięcia wieczystego
Zob. wyżej, s. 112–113.
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 116; A. Tomczak, Pretwicz Bernard, [w:] PSB,
t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 434.
29
AH I, nr 248.
30
Ibidem, nr 253. Rezygnację z odbudowy twierdzy, a więc i niechęć do ewentualnego konfliktu
zbrojnego z Polską tłumaczyć należy czynionymi w tym czasie przez Portę przygotowaniami do wojny z Turcją (M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, t. I: Lata 1500–1548, Zabrze
2011, s. 307–309).
31
O stosunku Sulejmana do ostatnich Jagiellonów oraz o ożywionej korespondencji związanej
ze zmianą na tronie polskim zob. A. Tomczak, Z dziejów, s. 38–40; por. A. Dziubiński, op. cit.,
s. 194–197.
27
28
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pokoju zawartego między sułtanem a władcą polskim w 1533 r., Zygmunt August
uzyskał zapewnienie o niegasnącej przychylności potężnego sąsiada. Zapowiadające
się tak obiecująco stosunki ostatniego Jagiellona z Wysoką Portą uległy jednak nagłemu ochłodzeniu. Przyczyną były powtarzające się najazdy rot polsko–litewskich
na okolice Oczakowa i Akermanu. Za straty poniesione w ich wyniku sułtan zażądał rekompensaty, domagał się również powołania komisji dla rozpatrzenia i pokrycia
szkód32. Z drugiej strony, we wrześniu 1549 r. doszło do najazdu tatarskiego na Wołyń,
Podole i Ruś Czerwoną, w czasie którego spalono Peremirkę i Sokal oraz wzięto do
niewoli kniazia Wiśniowieckiego. Tatarom stawili czoła Bernard Pretwicz, starosta
barski, Jan Herburt, podkomorzy kamieniecki, oraz hetman Sieniawski. Odwrót przeciwnika spowodowało pojawienie się posiłków, z Janem Tarnowskim na czele. Niezależnie od tego, czy za wydarzeniami tymi rzeczywiście stała inspiracja turecka33, z całą
pewnością sytuacja sprzyjała narastaniu atmosfery zagrożenia.
W korespondencji biskupa włocławskiego brak bezpośrednich wzmianek na temat
wypadków wrześniowych. Znalazły jednak odbicie w liście hierarchy do króla w sprawie miejsca i terminu projektowanego sejmu, z początku lutego 1550 r. Doradzał
wtedy Zebrzydowski, by przyszły zjazd zwołać do Torunia, m.in. dlatego, że miasto to
pozostawało niezagrożone przez wroga zewnętrznego34.
Wyraźniejszy ślad w listach hierarchy znajdujemy po kolejnym najeździe wasala
sułtańskiego, tym razem wojewody wołoskiego Eliasza, z lutego 1550 r. Napad ten,
choć nie tak poważny w skutkach (Wołosi wycofali się po nieudanym uderzeniu na
Bar, ścigani następnie z powodzeniem przez Pretwicza35), wywarł w kraju znaczne
wrażenie. Przyczyną tego było przekonanie, że Eliasz działał na polecenie Porty36. Podobną opinię wyraził w marcu Zebrzydowski w odpowiedzi na list królewski w tej
sprawie. Całą kwestię rozpatrywać był gotów w kategoriach kary boskiej za to, że
Polacy, widząc zbliżające się niebezpieczeństwo, w wyniku sporów wewnętrznych nie
W latach 1548–1549 nasiliła się działalność rotmistrzów polskich i litewskich, stacjonujących
na kresach, co przez Turków wiązane było z zaangażowaniem Sulejmana w wojnę z Turcją (A. Tomczak, Z dziejów, s. 41).
33
W literaturze brak zgodności, czy wrześniowy najazd tatarski był inicjatywą własną chana krymskiego Chasib–Gireja, czy też może nastąpił z polecenia tureckiego. Za pierwszą wersją opowiada
się A. Tomczak, argumentując, że największe szkody w okolicach Oczakowa, za które odwetem
miał być napad tatarski, nastąpiły dopiero później. Poza tym, według autora, sułtan zwykł był w korespondencji wprost poruszać wszelkie drażliwe sprawy (ibidem, s. 47–48). Ku drugiej możliwości
przychyla się A. Dziubiński, twierdząc, że Tatarzy ruszyli po otrzymaniu sekretnego rozkazu sułtańskiego (A. Dziubiński, op. cit., s. 198–199).
34
AH I, nr 476.
35
A. Tomczak, Z dziejów, s. 48; idem, Pretwicz Bernard, s. 434.
36
Tak zresztą akcję swoją tłumaczył sam wojewoda w liście wysłanym w sierpniu tego roku. Najazd
miał być reakcją sułtana na organizowane przez Pretwicza najazdy na Oczaków. A. Tomczak uznaje to tłumaczenie za mało prawdopodobne, widząc w wyprawie inicjatywę samego Eliasza (idem,
Z dziejów, s. 48–49).
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tylko nie zadbali w czasie ostatniego sejmu o odpowiednie zabezpieczenie, ale nawet
nie rozmawiali na ten temat37. Dowodem gniewu Bożego była okoliczność, że choć
nie raz już z prywatnej inicjatywy czyniono gwałt poddanym sułtana, nigdy jeszcze
nie stało się to przyczyną do takiej reakcji. Poza ułagodzeniem Stwórcy i zniesieniem
wewnętrznych podziałów, które stały się jego przyczyną, radził Zebrzydowski, by król
listami swymi umocnił dzielnie i skutecznie do tej pory walczących Bernarda Pretwicza i Mikołaja Sieniawskiego, zapewniając ich o swej łasce. Jednocześnie należałoby
zwrócić się do wojewodów, kasztelanów i szlachty Rusi, Podola i sąsiadujących ziem
i zażądać od nich, by w imię swej miłości ojczyzny i gorliwości wobec władcy, wysłali,
ile tylko mogą, wsparcia. Biskup proponował także, by z apelem o pomoc zwrócić się
również do dostojników i szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dodatkowo doradzał wysłanie możliwie największej liczby zaciężnych, aby, jeśli nie uda się pokonać
wroga dostępnymi siłami, można go było chociaż powstrzymać. Jak wynika z pisma
dostojnika, Zygmunt August zamierzał osobiście stanąć na czele wyprawy, czemu Zebrzydowski się sprzeciwiał. Pomny przykładu Ludwika Jagiellończyka, obawiał się o los
władcy, którego bezpieczeństwo, ze względu na pustki w skarbie, powierzone zostałoby wyłącznie rotom dwornym. Nie budziła entuzjazmu także koncepcja zwołania
pospolitego ruszenia. Podobnie jak w przypadku mobilizacji na wieść o pracach nad
restytucją Balakly, tak i tym razem uważał hierarcha powoływanie całej szlachty pod
broń za wysoce ryzykowne dla targanego niepokojami państwa. Jednocześnie uważał,
że konieczne jest jak najszybsze zwołanie sejmu i wspólne podjęcie decyzji o jak najszybszej, poprzedzonej pojedynczymi wiciami, wyprawie38.
W poglądach Zebrzydowskiego na kwestię stosunków polsko–tureckich dostrzec
można przede wszystkim respekt i obawę przed potęgą turecką, mogącą stanowić
śmiertelne zagrożenie dla państwa Jagiellonów. Dlatego też za rzecz najistotniejszą
uważał hierarcha zachowanie pokojowych relacji z Sulejmanem. Powodowało to, że
z wyraźną niechęcią odnosił się do wszelkich inicjatyw, które owej pokojowej koegzystencji mogły zagrażać. Zabójstwo dokonane na pośle mołdawskim w 1546 r. określił
jako przeprowadzone przez ludzi gwałtownych (homines seditiosi)39. Organizowane
z prywatnej inicjatywy wyprawy polsko–litewskie uważał zaś za wyrządzające krzywdę
współmierną do tej, którą zadawały analogiczne wyprawy poddanych sułtańskich

Konieczność przeciwdziałania zagrożeniu tureckiemu poprzez zapewnienie odpowiedniej obrony
pogranicza stanowiło jeden z najistotniejszych punktów legacji królewskiej na sejmiki ziemskie
przed sejmem jesiennym 1548 r. (zob. tekst instrukcji królewskiej w: Dyaryusze, s. 280–283; także
wcześniejszy list do senatorów większych, w: ibidem, s. 279–280). W związku z burzliwym przebiegiem obrad i skupieniem się sejmujących wyłącznie na zagadnieniach wewnątrzpaństwowych,
rzeczywiście nie udało się problemu tego nawet przedyskutować. Sam Zebrzydowski, przynajmniej
dwukrotnie, nieskutecznie apelował o zajęcie się tą żywotną kwestią.
38
AH I, nr 485.
39
Ibidem, nr 43.
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ziemiom obydwu władztw jagiellońskich40. Dostrzegał wprawdzie zasadność stosowania wobec sąsiada metod stanowczych, tak jak postulowana przez niego i zastosowana przez Zygmunta I demonstracja siły w 1547 r., traktował je jednak, jak się wydaje,
wyłącznie jako ryzykowny środek ostateczny, mający powstrzymać nadmierną śmiałość sąsiada.
W swej niechęci do jakichkolwiek zadrażnień w stosunkach z Wysoką Portą nie
pozostawał Zebrzydowski odosobniony. Utrzymanie pokoju z Turcją było także jedną
z konstytutywnych cech polityki zagranicznej Zygmunta I, przejętą następnie przez
jego syna. Pokojowe relacje z Imperium pozwalały stworzyć przeciwwagę dla habsburskiej supremacji w Europie41. Pogląd władcy podzielała także królowa Bona, dla której
dążenie do zachowania dobrosąsiedzkich stosunków z sułtanem było rzeczą naturalną
i konieczną, stanowiąc element jej antyhabsburskiej polityki42. Całkowicie odmienne
poglądy prezentowało natomiast silne stronnictwo prohabsburskie. Jedną z wybijających się w nim postaci był hetman Tarnowski, forsujący ideę wspólnej z Habsburgami
krucjaty przeciwko poganom. Należał on też do inspiratorów incydentu oczakowskiego43. Pogląd Tarnowskiego na przyszłość stosunków polsko–tureckich podzielał
w tym czasie również młody król, który sprzeciwił się udziałowi skarbu wielkoksiążęcego w wypłacie odszkodowania za szkody wyrządzone w Oczakowie44. Swój stosunek
do sąsiada zweryfikować musiał dopiero po śmierci ojca.
1.2.2. Kwestia węgierska
Jak wspomniano, dla stosunków polsko–tureckich duże znaczenie miała sytuacja na
Węgrzech, które stanowiły teren ścierania się wpływów Porty i władztwa Habsburgów.
Królestwo Polskie wmieszane zostało w tę rywalizację poprzez mariaż Izabeli, córki
Ibidem, nr 485.
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 44.
42
Dowiedziawszy się o pogwałceniu pokoju z Turcją w wyniku incydentu oczakowskiego, królowa
przejęła inicjatywę, której celem było zażegnanie złych skutków tego wydarzenia. Wysłała ona do
Baru swego komornika, z zadaniem przeprowadzenia śledztwa i wskazania winnych. Groziła sankcjami wobec wiernie jej dotąd służącego starosty barskiego Bernarda Pretwicza, gdyby oskarżenia
wysuwane przeciwko niemu przez Turków okazały się zasadne (A. Dziubiński, op. cit., s. 160, 182).
43
O stosunku stronnictwa prohabsburskiego do kwestii relacji polsko–tureckich i o planach krucjaty szczegółowo pisze W. Dworzaczek (Hetman, s. 92–124). O udziale Tarnowskiego w incydencie
oczakowskim zob. też A. Dziubiński, op. cit., s. 161.
44
Król odmówił również wysłania swoich przedstawicieli do komisji obradującej w Barze, której
zadaniem było oszacowanie strat (ibidem, s. 161; W. Dworzaczek, Hetman, s. 122). Pragnął też
zademonstrować gotowość bojową, poprzez osobiste przeprowadzenie lustracji twierdz ukrainnych.
Od tego zamiaru odstąpił jednak wobec usilnych nalegań ojca, obawiającego się reakcji tureckiej.
Okazywany przez następcę tronu brak cierpliwości spowodowany był być może namowami księcia
Albrechta, również wspierającego projekt krucjaty przeciw sułtanowi (A. Sucheni–Grabowska,
Zygmunt August, s. 116).
40
41
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Zygmunta I i Bony, ze zmarłym w 1540 r. Zygmuntem Zápolyą45. Problematyka ta wydawać się mogła Zebrzydowskiemu szczególnie bliska w związku z jego wcześniejszym
zaangażowaniem w sprawy Izabeli oraz jej syna Jana Zygmunta, w czasie poselstwa do
króla rzymskiego w lecie 1543 r. Od tego czasu położenie Izabeli uległo pogorszeniu.
W wyniku kampanii tureckiej w sierpniu 1543 r. padł Ostrzychom. Następny rok
przyniósł dalsze podboje, w wyniku których Sulejmanowi udało się scalić pod swym
panowaniem środkowe Węgry, na wschód od Balatonu, i zająć Szkésfehervár, miejsce koronacji monarchów węgierskich. Niepowstrzymana ekspansja turecka trwożyła
Izabelę, tym bardziej że sułtan zażądał od niej wkrótce przekazania Temeszváru, Becse i Becskereke, będących kluczowymi punktami obronnymi Siedmiogrodu, z czego
warownia Beckse stanowiła bramę w głąb kraju. Zdesperowana królowa, pod turecką
groźbą użycia siły, zwróciła się o pomoc zbrojną do ojca. Zygmunt I nie mógł spełnić
tego życzenia, nie zrywając jednocześnie pokoju z Turcją. By nie prowokować Porty,
w lipcu 1546 r. zakazał Pretwiczowi organizowania na Podolu zaciągów na wyprawę
węgierską46. Nie chcąc jednak pozostawić córki samej sobie, król postarał się w tej
sprawie o mediację posła francuskiego, przedstawiciela państwa utrzymującego tradycyjnie przyjazne stosunki z Imperium47. W efekcie twierdze pozostały tymczasowo
w rękach Izabeli48.
Trudną sytuację Izabeli i jej syna komplikowały dodatkowo układy wewnątrzpolityczne. We władztwie zápolyańskim ścierały się ze sobą wpływy dwóch stronnictw. Pierwsze z nich, z banem Temeszváru Piotrem Petrowiczem na czele, popierało uprawnienia Jana Zygmunta. W myśl forsowanej przez nie koncepcji utrzymanie
odrębności wschodniej części Węgier pozwolić miało w przyszłości na odbudowę
niezależności całego kraju. W imię tego celu jego członkowie skłaniali się ku akceptacji protektoratu tureckiego, który zapobiegał bezpowrotnemu zajęciu części ziem
węgierskich przez Habsburgów. Przeciwną fakcję reprezentował biskup Waradynu
i podskarbi królowej Jerzy Martinuzzi (Utiešenović), który w 1541 r. wezwał sułtana na pomoc przeciwko habsburskim zakusom na koronę po zmarłym Janie Zápolyi
i tym samym walnie przyczynił się do zajęcia znacznej części środkowych Węgier49.
Obecnie jednak brat Jerzy nie wierzył już w możliwość przywrócenia Węgrom niepodległości, obawiał się przy tym postępującego uzależnienia od Turcji. Dokonawszy
diametralnej zmiany swojej pierwotnej koncepcji, opowiedział się za przekazaniem
Ferdynandowi władzy sprawowanej w imieniu nieletniego syna przez Izabelę. Miało

O sytuacji na Węgrzech do lata 1543 r., tzn. do poselstwa Zebrzydowskiego do Ferdynanda
Habsburga, zob. też wyżej, s. 63, przyp. 147.
46
M. Plewczyński, op. cit., s. 307.
47
Okoliczności towarzyszące staraniom dworu polskiego o francuską interwencję w sporze między
Izabelą a Sulejmanem szczegółowo omawia A. Dziubiński (op. cit., s. 164–167).
48
Ibidem, s. 154–155, 159, 164–167; A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 221–222.
49
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 50.
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to stanowić wstęp do zjednoczenia w późniejszym czasie ziem węgierskich pod berłem habsburskim50.
Dysponującemu szerokim poparciem społecznym Martinuzziemu udało się praktycznie przejąć władzę nad państwem, w czym dopomogła mu kontrola, którą, jako
podskarbi, sprawował nad jego finansami. Jeszcze w 1546 r. królowa skarżyła się ojcu,
że mniej obawia się Turków niż własnych poddanych, przede wszystkim zaś właśnie biskupa Waradynu. Oskarżała też ministra, że zawłaszczył on należne jej dochody51. Nie
mogąc przeciwdziałać niezależnej i silnej pozycji biskupa Waradynu, królowa zdecydowała się przyjąć jego projekt podjęcia rozmów z Ferdynandem. Postawionym przez
nią warunkiem zrzeczenia się praw do tronu było, podobnie jak w trakcie uprzednio
prowadzonych pertraktacji, zapewnienie odpowiedniego ekwiwalentu Janowi Zygmuntowi52.
O trudnej sytuacji Izabeli doskonale poinformowane były dwory obydwu Jagiellonów. Zygmunt August, wkrótce po objęciu władzy, zaproponował siostrze powrót
do Polski. Na trwanie córki w Siedmiogrodzie przestała nalegać również Bona, która
przed śmiercią męża była gorącą rzeczniczką zachowania przez Jana Zygmunta praw
do tronu53. Niemniej jednak finalizacja układów z Habsburgiem nie pozostawałaby
obojętna dla Królestwa Polskiego. Z jednej strony oznaczałaby znaczne przedłużenie
granicy z ekspandującym imperium Habsburgów. Z drugiej zaś groziłaby konfliktem
z sułtanem, przeciwnym rezygnacji ściśle od niego uzależnionych Zápolyów.
Ze złożoności położenia Izabeli oraz z niebezpieczeństw wiążących się z próbą jego
zmiany doskonale zdawał sobie sprawę Zebrzydowski54. Poglądom na tę kwestię dał
wyraz na początku września 1548 r., gdy Zygmunt August, zdecydowany na sprowadzenie Izabeli, jednak bez syna, do kraju, prosił swych senatorów o radę, w jaki
sposób, bez uszczerbku godności siostry, należałoby tego dokonać. Odpowiadając na
królewskie zapytanie, hierarcha stanowczo sprzeciwił się podjętemu zamiarowi. Był
wprawdzie głęboko poruszony losem Izabeli, której, jak deklarował, od dawna był oddany55, i gdyby kierować miał się wyłącznie swoim do królowej stosunkiem, a zdanie
swe dostosować by miał do pogłosek na temat biskupa Waradynu, które docierały do
Polski, opowiedziałby się za jak najszybszym jej powrotem. Od udzielenia podobnej
Ibidem, s. 222–224.
A. Dziubiński, op. cit., s. 163–164. W 1541 r. sułtan, nadając inwestyturę na Siedmiogród trzyletniemu wówczas Janowi Zygmuntowi, powierzył zarząd nad krajem, w tym również na zamkami
Fogarsz, Warad i Kasog, właśnie Martinuzziemu. Zobowiązany on został do płacenia Porcie 10 tysięcy dukatów rocznie, w imieniu nieletniego władcy. Z kolei banat temeszwarski, wraz z zamkiem,
dostał się pod zarząd Piotra Petrowicza (ibidem, s. 155–156).
52
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 224–225; por. wyżej, s. 63, przyp. 147.
53
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 225.
54
Por. ibidem, s. 225.
55
Znajomość ta datowała się zapewne od lat 30., gdy duchowny, jeszcze przed osiągnięciem pierwszego biskupstwa, przebywał na dworze królewskim w Krakowie (zob. wyżej, s. 60, przyp. 132).
50
51

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 224

2012-05-11 10:05:48

Zebrzydowski jako doradca królewski

225

rady powstrzymywała go jednak świadomość, że nie samej Izabeli sprawa dotyczy.
Generalnie dostojnik przychylał się do opinii wyrażonej przez Piotra Petrowicza, ustami jego posła, który decyzję o opuszczeniu przez królową Siedmiogrodu lub pozostaniu u boku syna uważał za kluczową dla dalszej egzystencji namiastki państwowości
węgierskiej. Wyjazd władczyni z królestwa oznaczałby więc jego kres. Rozpatrując
spodziewane konsekwencje, Zebrzydowski w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na
prawdopodobną reakcję sułtana. Dostojnik był przekonany, że sprowadzenie Izabeli
potraktowane zostanie jako złamanie układów, zawartych niegdyś, jeszcze za życia
starego króla. W tej sytuacji realna stawałaby się groźba inwazji tureckiej na ziemie
pozostające do tej pory pod władzą zápolyańską. Biskup włocławski ujął się również za
Janem Zygmuntem. Ustąpienie matki wyrządziłoby zło synowi, chłopcu jeszcze, który
pozbawiony zostałby opiekuna i wydany ambicji Turka i swym nieprzyjaciołom. Osobie młodego Jana Zygmunta przypisywał zresztą Zebrzydowski niepoślednie znaczenie.
On bowiem miał być gwarantem przetrwania chrześcijańskiego państwa. Z tej już
choćby racji narażanie go na niebezpieczeństwo uważał hierarcha za niesłuszne. Poza
przytoczonymi racjami, biskup uznał, że pozostanie w Siedmiogrodzie będzie bezpieczniejsze i znacznie godniejsze dla samej Izabeli. Szczupłym dochodom, na które żaliła
się królowa, zaradzić mogła obiecana zarówno przez Petrowicza, jak i Martinuzziego
cesja zamków. Hierarcha uznał wreszcie, że nie należy lekceważyć groźby bana Temeszváru, który za pośrednictwem swego posła zapowiedział, że w razie gdyby królowa
zdecydowała się opuścić Siedmiogród, przeciwstawi się jej odejściu zbrojnie. W zaistniałej sytuacji Zebrzydowski radził wysłać czym prędzej gońca, który powstrzymałby
Izabelę od realizacji podjętej już decyzji. W następnej kolejności za konieczne uznał
wyznaczenie w czasie najbliższego sejmu poselstwa, które na miejscu dopilnowałoby
przekazania regentce obiecanych zamków, złożenia odpowiedniej przysięgi przez ich
zarządców i przeprowadzenia pozostałych spraw ku jej godności i korzyści56.
Przeciwstawiając się stanowczo podjętej już właściwie przez Zygmunta Augusta
i jego siostrę decyzji o przenosinach do Polski, wykazał się Zebrzydowski znaczną niezależnością i odwagą w formowaniu sądów. Zwraca uwagę również widoczne wyczucie realiów, szczególnie znaczące w sytuacji, w której, przebywając z dala od dworu,
dysponował wyłącznie pośrednimi relacjami o bieżących wydarzeniach57. Słusznie
dostrzegał niebezpieczeństwo, które stworzyłoby dla Korony i Wielkiego Księstwa poszerzenie obszaru pozostającego pod bezpośrednią władzą Osmanów. Szczególnie zaś

AH I, nr 398.
O tym, że hierarcha doskonale zdawał sobie sprawę, że oddalenie od centrum decyzyjnego
w osobie władcy i jego najbliższego otoczenia wpływać może na jego ogląd poruszanych spraw,
świadczą pierwsze słowa odpowiedzi na królewski list: Ad ea, quae Serenissima Maiestas Vestra scribit
de rebus Serenissimae Dominae Hungariae Reginae, sororis Suae, timidius Maiestati Vestrae respondeo,
nam de rebus tam magnis, quae legi etiam sine timore non possunt, dicere sententiam quomodo quis sine
metu potest? Praesertim qui a Maiestate Vestra abest longius (ibidem, nr 398).

56
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w sytuacji, w której sułtan zmieniłby swój generalnie dotychczas pokojowy stosunek
do monarchii jagiellońskiej. Jednocześnie jednak rozumiał, że niemożliwe było dalsze
funkcjonowanie Izabeli jako regentki w sytuacji, gdy praktycznie pozbawiona została
środków materialnych i realnej władzy. Ostatecznie mógł dostojnik poczuć się usatysfakcjonowany, ponieważ monarcha, biorąc pod uwagę jego opinię, zawiesił tymczasowo realizację swego planu i uznał konieczność wysłania do siostry odpowiedniego
poselstwa.
Sprawa, zgodnie z sugestią biskupa włocławskiego, powróciła już wkrótce, w czasie
sejmu jesiennego 1548 r., gdy do Polski przybyły poselstwa Martinuzziego i Petrowicza, przedstawiając sprzeczne wobec siebie racje58. Przyszłe losy Izabeli dyskutowane
były w czasie obrad senatu. Większość senatorów poparła stanowisko bana Temeszváru, sprzeciwiając się powrotowi królowej i odrzucając możliwość pozostawienia
w Siedmiogrodzie samego Jana Zygmunta. Zdecydowano o wysłaniu do Izabeli poselstwa z misją przekonania królowej, by pozostała na miejscu przynajmniej do czasu
powtórnego zamążpójścia, o które zabiegać miał jej brat, pogodzenia ze sobą przywódców obydwu stronnictw i uzyskania od stanów węgierskich gwarancji uporządkowania statusu królowej przez przywrócenie jej władzy, dochodów, zamków i miast, znajdujących się dotychczas we władzy Martinuzziego. W razie niepowodzenia dopiero
wysłannicy winni byli zabezpieczyć możliwość bezpiecznego wyjazdu dla regentki oraz
jej syna. Ostateczne decyzja o pozostaniu bądź powrocie do Polski pozostawać miała
jednak przy Izabeli. Z nią też legaci konsultować mieli wszystkie swe poczynania59.
Najwyraźniej jednak, co charakterystyczne, usiłowano ukryć prawdziwy cel poselstwa
przed królem rzymskim. Jan Lang, po raz kolejny przebywający w Krakowie z ramienia
Ferdynanda Habsburga z misją dyplomatyczną, dowiedział się w marcu 1549 r., że
biskup włocławski wyruszył do Siedmiogrodu, by sprowadzić Izabelę do Polski. Następnie miała ona zostać wydana za księcia bawarskiego. Otrzymanymi informacjami
Lang podzielił się oczywiście ze swoim panem60. Taktyka polskiego dworu nie dziwi.
Wiadomość, że Zygmunt August zamierzał namawiać siostrę do wytrwania, przynajA. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 225.
Na podstawie instrukcji dla posłów do Siedmiogrodu (AGAD, L. Leg. 12, k. 179–184), za:
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 226. Podobnie cele swojej misji przedstawiał sam Zebrzydowski w liście do Bony z początku stycznia 1549 r. Zadaniem poselstwa miało być uporządkowanie spraw królowej Izabeli oraz rozpatrzenie się w sporze między Jerzym Martinuzzim a Piotrem
Petrowiczem (AH I, nr 408).
60
„Biskup Kujawski (Jędrzej Zebrzydowski) pojechał do Siedmiogrodzia jako poseł do wdowy Izabelli; powiadają, że ma ją tu przywieść, ponieważ ma zaślubić tę niewiastę Księciu Bawarskiemu
Administrator arcybiskupstwa Salcburskiego. Dla tego to Fryderyk Knobelsdorf objawił zdanie,
aby W. Kr. M. wykupiła Księstwo Opolskie i Raciborskie” (A. Przezdziecki, Jagiellonki, t. I, s. LXV).
W przypisach do wydanego przez J. Szujskiego diariusza sejmu 1548 r. ten sam list, z pominięciem
jednak informacji o planowanym powtórnym zamążpójściu Jagiellonki: „Biskup kujawski pojechał
do królowej Izabelli na Siedmiogród, aby ją tu sprowadzić” (Dyaryusze, s. 286).
58
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mniej przez jakiś jeszcze czas, na tronie siedmiogrodzkim, wpłynęłaby niekorzystnie na
relacje Jagiellona z Domem Habsburskim, w sytuacji, w której Ferdynandowi zależało
na jak najszybszym przejęciu schedy po Janie Zápolyi, do czego miał zresztą prawo na
mocy wcześniejszych układów61.
Poselstwo postanowiono powierzyć Zebrzydowskiemu. Fakt ten był bezsprzecznie miarą zaufania, którym monarcha w kwestiach węgierskich darzył biskupa włocławskiego. Decyzja podjęta przez króla i senat zapadła prawdopodobnie w ostatnich
dniach grudnia lub na początku stycznia62. Za towarzysza przydano Zebrzydowskiemu
kasztelana wiślickiego Sebastiana Mieleckiego63. Biskup włocławski podjął przygotowania do podróży zaraz po powrocie z sejmu piotrkowskiego do Wolborza, na przełomie stycznia i lutego. Występując jako poseł królewski, musiał się liczyć Zebrzydowski
ze znacznymi wydatkami, do pokrycia których zobowiązywały go obowiązki senatorskie64. Funkcja posła miała jednak walor prestiżowy, w razie zaś pomyślnego finału,
dyplomata mógł liczyć na rekompensatę poniesionych kosztów w postaci różnych dowodów łaski królewskiej. Hierarcha, czuły także na kwestie własnego wizerunku, zadbał o odpowiednią oprawę zarówno samej misji, jak i własnej osoby. Według relacji,
w drogę wyruszył w asyście około dwustu jezdnych i swej nadwornej kapeli65. Wyjazd,
Zob. wyżej, s. 63, przyp. 147.
J. Pajewski podaje, że Zebrzydowski mianowany został posłem dopiero 28 stycznia, zaś dwa
tygodnie później wyznaczono mu towarzysza — kasztelana wiślickiego Sebastiana Mieleckiego.
Wniosek ten wysnuty został na podstawie rachunków dworu królewskiego, w których pod tą datą
zapisano przydzielenie biskupowi i kasztelanowi kolejno 800 i 300 fl na pokrycie kosztów podróży
(J. Pajewski, Węgierska polityka, s. 71, przyp. 2). Tymczasem z pochodzącego z początku stycznia
listu hierarchy do Bony wynika, że już wtedy legacja była mu powierzona: Iter mihi in Hungariam Senatus consulto decretum est provinciaque demandata, et Maiestatis Reginalis Hungariae res constituendi,
et de duorum isthic senatorum controversiis cognoscendi, Reverendissimi Episcopi Varadiensi Magnificique
Petrowicz (AH I, nr 408).
63
Decyzja ta nie wzbudziła w Zebrzydowskim entuzjazmu. Jak donosił na początku stycznia królowej, pragnął, by przydzielono mu za towarzysza któregoś z wojewodów (ibidem, nr 408). Powodem
takiego nastawienia było zapewne pragnienie nadania poselstwu jak najwyższej rangi.
64
Zebrzydowskiemu przydzielono wprawdzie 800 fl ze skarbu państwa, suma ta, choć niemała, pokryć miała jednak wyłącznie koszty dalekiej podróży i z pewnością nie była wystarczająca, by utrzymać na odpowiednio godnym poziomie liczny orszak przez cały czas legacji. O wielkich wydatkach,
które ponieść musiał z okazji powierzonego sobie poselstwa, wspominał Zebrzydowski w liście do
Jana Korczboka, ze stycznia 1550 r. (AH I, nr 475). O problemie uposażenia poselstw polskich
w czasach ostatnich Jagiellonów zob. Historia dyplomacji, s. 768–773.
65
List A. Wranciusa do brata Michała z 27 maja 1549 r. (Antonii Vrancii Epistolae, Pest 1860
(Monumenta Hungariae Historica. Scriptores, t. IX)), nr CXXXVI; AH I, nr 828). Pewne trudności napotkał Zebrzydowski przy kompletowaniu rzeczonej kapeli. Jeszcze z Piotrkowa pisał do
biskupa płockiego Noskowskiego, skarżąc się, że w czasie, gdy w drodze z sejmu przejeżdżał on przez
Wolborz, jeden z członków jego dworu uprowadził trębacza — Moskwicina, którego Zebrzydowski wychowywał od małego. Wobec zbliżającego się poselstwa, prosił Noskowskiego o odnalezienie
i odesłanie muzyka (ibidem, nr 415). W tym czasie moskiewscy trębacze musieli być w cenie, skoro
61
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pierwotnie planowany na 10 lutego, uległ opóźnieniu. Prawdopodobnie Zebrzydowski wyruszył ostatecznie z Wolborza 18 lub 19 tego miesiąca, a może jeszcze kilka dni
później66. Zanim opuścił kraj, zatrzymał się krótko w Krakowie, by odebrać niezbędne
pisma — rację legacji oraz salvum conductum od króla rzymskiego67. Identycznymi
listami zapowiedział swoje rychłe przybycie do Siedmiogrodu banowi Temeszvaru
i biskupowi Waradynu, prosząc ich o obecność i informując, że zamierza radzić nad
sprawami królowej68.
Przebieg legacji znany jest przede wszystkim z czterech listów pisanych do Zygmunta Augusta i kanclerza Maciejowskiego69. Zadanie postawione przed obydwoma
dostojnikami okazało się niełatwe. Szczególnych trudności nastręczał Utiešenović,
o czym Zebrzydowski informował króla w pierwszym liście, pisanym spod Waradynu. Biskup włocławski należycie docenił przeciwnika. Donosił władcy, że rzeczywista
przemyślność (industria) Martinuzziego nie ustępuje tej, którą przypisuje mu się
w Polsce. W liście do kanclerza Maciejowskiego scharakteryzował go jako człowieka,
którego nie można skłonić do niczego, czego sam nie zechce70. Podskarbi, przeciwny
celom polskiego poselstwa, uznał najwyraźniej, że najlepszą taktyką będzie unikanie
bezpośredniej z nim styczności. W marcu, w drodze do Gyulafehérváru (Alby Iulii),
gdzie w tym czasie rezydowała Izabela, królewscy wysłannicy zatrzymali się w Waradynie, licząc, że uda im się odbyć rozmowę z potężnym ministrem. Martinuzzi usiłował
jednak wymówić się od widzenia koniecznością spotkania się z posłem przybyłym od
Ferdynanda. Zaproponował Polakom, by poczekali w mieście do jego powrotu, przy
czym dodał, że nie wie, kiedy on nastąpi. Zebrzydowski słowa podskarbiego zinterpreo pożyczenie jednego zwrócił się do Feliksa Srzeńskiego (ibidem, nr 416). O podobną przysługę
poprosił również Mikołaja Dzierzgowskiego, nie precyzując tym razem jednak, jakiej narodowości
miałby być muzyk (ibidem, nr 421; zob. s. 170, przyp. 111). Prymas do prośby odniósł się nad wyraz
przychylnie, wysyłając aż dwóch członków orkiestry. Biskup kujawski jednak, z należytą wdzięcznością, jednego z nich odesłał, tłumacząc, że drugiego pozyskał skądinąd (zapewne od Srzeńskiego)
(ibidem, nr 429).
66
Taką przewidywaną datę opuszczenia Wolborza podał Maciejowskiemu sam Zebrzydowski.
Przed terminowym wyjazdem powstrzymała biskupa powódź, która dotarła pod same mury zamku
wolborskiego i gdzie indziej również wyrządziła poważne szkody, o czym donosił biskup kanclerzowi
(ibidem, nr 422).
67
Salvus conductus wystawiony przez Ferdynanda, w: Dyaryusze, s. 285. Wobec nieprzewidzianego opóźnienia, Zebrzydowskiemu szczególnie zależało, by na jego przyjazd wszystko było w stolicy
przygotowane tak, by mógł spędzić w Krakowie nie więcej niż jeden dzień. Z acta actorum biskupa
wynika, że przebywał tam 26 lutego (AH I, s. 208, przyp. 1). Sprawa wydawała mu się tym bardziej
istotna, że jak stwierdził w liście do Maciejowskiego, zbliżał się czas dla podróży bardzo niedogodny
(ibidem, nr 422).
68
Ibidem, nr 430.
69
O legacji Zebrzydowskiego zob. też E. Zivier, Neuere Geschichte Polens, vol. 1: Die zwei letzten
Jagellonen, Gotha 1915, s. 507–509.
70
AH I, nr 432.
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tował po swojemu, jak się wydaje, słusznie podejrzewając, że gdy raz opuści on miasto,
więcej swoich gości nie zobaczy. Biskup włocławski wykazał się jednak należytą stanowczością. Oświadczył, że nie może zgodzić się na zwłokę, nie wiadomo jak długą,
w sytuacji, gdy powinien jak najszybciej podążyć do królowej, co nie tylko należy mu
uczynić, ale czego sobie również sam życzy. Dał następnie do zrozumienia Martinuzziemu, że lekceważy on w ten sposób tak znaczną legację wielkiego króla, o której
wcześniej został poinformowany, zajmuje się zaś sprawami innymi, mniej istotnymi,
wcześniej nieplanowanymi. Dodał, że minister przyzywany jest do Izabeli listem, któremu jeśli się nie podporządkuje wtrąci swoją panią i władczynię oraz jej syna w smutek i zmartwienie. Nie chcąc ograniczać się wyłącznie do wyrzutów, Zebrzydowski
sięgnął na koniec po groźbę. Ostrzegł Utiešenovicia, by wiedział, co czyni, bo poza
innymi niedogodnościami, wypływającymi z jego postępowania, dopuści się również
obrazy sąsiadującego i przyjaznego królestwu węgierskiemu monarchy. Jaką wagę będzie miała owa obraza, sam z łatwością w swej roztropności może pojąć. Sprawa ta
jest tak ważna, że powinien on odrzucić lub powierzyć swoim ludziom wszystko inne.
Postawiony przed takim ultimatum, biskup Waradynu poprosił o czas do namysłu.
Następnego zaś dnia poinformował posłów w przyjaznym tonie, że mogą wyruszać, on
zaś w dwa dni podąży ich śladem71.
Stosowana przez Martinuzziego, ukierunkowana na utrudnianie Polakom wykonania poruczonego zadania strategia uników nie mogła dziwić. Plan ministra zakładał
jak najszybsze i dobrowolne przekazanie władzy przez królową Izabelę Ferdynandowi.
Powodzenie misji Zebrzydowskiego uniemożliwiłoby, a przynajmniej odsunęło w przyszłość realizację tego celu. Godząc się na swoje uczestnictwo w rozmowach z Izabelą
i Petrowiczem w obecności polskich mediatorów, liczyć musiał się z koniecznością zawarcia ugody. W przeciwnym razie, zmuszony byłby jawnie opowiedzieć się przeciwko
stabilizacji, co uczyniłoby go w oczach królowej, Zygmunta Augusta i części opinii
publicznej w znacznym stopniu odpowiedzialnym za sytuację w kraju. Nie mogłoby
to również pozostać bez konsekwencji dla stosunków biskupa z sułtanem, z którym
dostojnik oficjalnie pozostawał w dobrych relacjach, faktycznie zarządzając w jego
imieniu władztwem Jana Zygmunta. Wydaje się więc, że konieczność spotkania z wysłannikiem Ferdynanda, którą Martinuzzi zasłaniał się przed przyjęciem Polaków, nie
była wyłącznie wygodną wymówką. Zapewne rzeczywiście zależało mu na omówieniu
problemu z przedstawicielem króla rzymskiego.
Z tego uwikłania biskupa Waradynu zdawał sobie zresztą sprawę także Zebrzydowski72. Jak się jednak okazało, nie docenił on w pełni determinacji przeciwnika.
Martinuzzi udał się wprawdzie za Polakami do Gyulafehérváru, wkrótce jednak opuIbidem, nr 431.
Relacjonując Zygmuntowi Augustowi swoje przejścia z Martinuzzim, Zebrzydowski pisał: Volebat
is [Martinuzzi — przyp. KG] primum totam rem ita inficere, ut universae nostrae legationis rationes
concidisse viderentur; nam quum hos esse missos Oratores intelligeret, qui finem omnibus rebus illis, de
71
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ścił miasto, korzystając prawdopodobnie z nieobecności Petrowicza73. Obiecał jednak
rychły powrót. Wkrótce po jego wyjeździe, jeszcze w kwietniu, zgodnie z obietnicą
stawił się u dworu królowej ban Temeszváru, z którym współpraca, ze względu na
wspólnotę interesów, układała się polskiemu poselstwu znacznie lepiej74. Do miasta
przybyli także inni członkowie rady królewskiej. Przedłużająca się nieobecność jednego z kluczowych uczestników planowanych negocjacji niepokoiła i irytowała biskupa
włocławskiego, co można wywnioskować z dwóch ponaglających listów, wystosowanych przez niego w końcu kwietnia i na początku maja oraz z pisma do Jakuba Paczyńskiego, który wysłany został do ministra. Hierarcha obawiał się przede wszystkim,
że przybyli, zniecierpliwieni już panowie opuszczą Albę Julię, nie czekając na powrót
Martinuzziego. Zebrzydowski powtórnie wezwał go do porzucenia wszelkich innych
spraw i szybkiego powrotu. Ostrzegł także raz jeszcze, że jeśli tego nie uczyni, posłowie przekonają się, że interes króla polskiego i królowej węgierskiej uchodzi u niego
za mało znaczący oraz że oni sami zostali zlekceważeni75. W drugim piśmie poinformował, że dłużej nie zdołają zatrzymać przybyłych, i zażądał od Martinuzziego jasnej
deklaracji, czy w ogóle jest sens na niego czekać76.
W tym czasie Utiešenović, być może po konsultacji z posłem habsburskim, postanowił zwołać sejm. Liczył być może, że dla zniweczenia wysiłków polskiego poselstwa
uda mu się wykorzystać poparcie społeczne, którym do tej pory dysponował. Biskup
włocławski w liście do króla zjazd ten określił jako zwołany z rozmysłem, dla wyszy-

quibus internuncii toties iam cursitarunt, imponerent, hoc egit, ne legationi nostrae interesse cogeretur
(ibidem, nr 431).
73
Jak można wywnioskować z podsumowującego legację listu Zebrzydowskiego do króla, Petrowicz
mógł być obecny w mieście jeszcze przed przybyciem Martinuzziego, jednak opuścił je albo przed
jego przyjazdem, albo tuż po nim: …illud nobis fatale quodammodo impedimentum fuit, quod Reverendissimum Dominum Varadiensem Episcopum et Magnificum Dominum Comitem Themessiensem […]
nunquam una habere potuimus, sed praesente altero alter aberat, et altero adventante discedebat alter
— ibidem, nr 439).
74
Przed osobistym spotkaniem posłów z Petrowiczem dostojnik wysłał do Zebrzydowskiego swego
sekretarza z listem. Pismo wywarło na biskupie kujawskim bardzo korzystne wrażenie, dając nadzieję na nawiązanie jak najlepszych stosunków. Poseł zapowiadał, że ma od swego władcy polecenia,
które ucieszą bana zarówno w kwestiach prywatnych, jak i publicznych (ibidem, nr 433). Drugi list
Zebrzydowskiego, wysłany już z Gyulafehérváru, zachęcał Petrowicza do jak najszybszego przybycia
(ibidem, nr 434). Prośba ta, jak już wspomniano, została rychło spełniona.
75
Ibidem, nr 435.
76
Ibidem, nr 436. Przebywającemu przy Martinuzzim Paczyńskiemu Zebrzydowski nakazał, by,
w imieniu jego oraz Sebastiana Mieleckiego, doprowadził do tego, by minister albo przybył jak
najszybciej, albo nie trzymał wszystkich w niepewności i, jeśli wrócić nie zamierza, jasno to zadeklarował. W tym drugim przypadku wysłannik oświadczyć miał, że nie z winy posłów legacja ta, której
główne punkty powinien pokrótce Paczyński wyłożyć, tak szlachetna i korzystna dla królestwa, nie
zostanie wypełniona. To, że niedane jej jest osiągnięcie finału, sprawiła nieobecność Martinuzziego
(ibidem, nr 437).
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dzenia legacji77. Nie można stwierdzić, czy obydwaj węgierscy możnowładcy spotkali
się jeszcze w Albie Julii, czy może dopiero w Vasarhely nad rzeką Maros, gdzie zebrały
się stany. Niezależnie od tego Martinuzzi nie dopiął swego i nie zrealizował swojego
planu. Ostatecznie udało się Zebrzydowskiemu i Mieleckiemu doprowadzić do pozornego przynajmniej pojednania dostojników, co wywołać miało euforię wśród zgromadzonych78. Nie należy jednak zapominać, że kapitulacja Martinuzziego nie miała
dla niego samego szczególnego znaczenia. Ulegając naciskowi poselstwa polskiego,
równocześnie prowadził tajne rokowania z posłami Ferdynanda, zmierzające ku przekazaniu mu władzy nad Siemiogrodem79. Niemniej przeprowadzona przez Zebrzydowskiego i Mieleckiego akcja pozwoliła na czas jakiś ustabilizować sytuację i odsunąć
w czasie generalne rozstrzygnięcia.
Równie pomyślnie przeprowadzone zostały sprawy dotyczące samej Izabeli. Zebrzydowski pozostawił obydwu senatorom wybór: albo pozwolą królowej powrócić do
Polski, zapewniając jej odpowiednio godną podróż, albo też prośbami ją zatrzymają,
zniósłszy uprzednio przyczyny, które skłaniają ją do wyjazdu, wszystkie zaś inne sprawy tak ustalą, by mogła być ze wszech miar do pozostania zachęconą. Reakcja senatu
okazała się sprzeczna z nadziejami biskupa Waradynu. Wszyscy bowiem panowie solidarnie poprosili Izabelę, by, jeśli droga jest jej integralność królestwa, bezpieczeństwo i dostojeństwo syna oraz honor wszystkich jej doradców, odstąpiła od wyjazdu
i nie pozbawiała ich swej obecności. Zobowiązali się też dbać, by już więcej nie mogła
żałować swej decyzji. Izabela zgodziła się przychylić do tej prośby, jeśli tylko możni
postarają się, by mogła żyć godnie.
Dyskusje nad formą, w której spełniony miał być warunek Jagiellonki, trwały jeszcze
długo. W ich trakcie wypracowany został następujący konsensus: jurysdykcja i autorytet królowej miały pozostać przy Izabeli i nie doznać żadnego uszczerbku. Emanacją tego
miało być odprawianie sądów w jej imieniu, opatrywanie pozwów i pozostałych listów
sądowych jej podpisem, możliwość wnoszenia do niej apelacji. Królowa miała orzekać
w każdej sprawie wraz z senatorami i rozstrzygać spory, które do tej pory wszystkie niemal znajdowały się w gestii jednego sędziego generalnego. Ponadto do skarbu królowej
miały powrócić i pozostać tam nienaruszone jej pierwotne dochody z podatków, w dużej mierze już uszczuplone. Przy tej okazji Zebrzydowski wraz z Mieleckim przyczynili
się do zwiększenia wpływów do skarbu królowej poprzez uchwalenie swego rodzaju
daniny, którą corocznie, w wysokości 10 tysięcy florenów, płacić mieli swojej władczyni
senatorowie. Zwrotowi podlegać miał także świetnie umocniony i sąsiadujący z Albą
Julią zamek Dyudum, który Izabela nadała uprzednio swojemu podskarbiemu, mając
Ibidem, nr 439.
Etenim quum se iam mutuo amplexi fuissent [Martinuzzi et Petrowicz — przyp. KG], tanta laetitia
omnes, qui circumstabant, pervasit, non mihi non turba illa hominum, sed universa Hungaria gaudio
exultare visa esset (ibidem, nr 439).
79
M. Duczmal, op. cit., s. 306.
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nadzieję na wyjazd. Posłom królewskim zależało także na doprowadzeniu do restytucji
władzy Jagiellonki nad pozostałymi zamkami, czemu jednak sprzeciwiła się ona sama,
poprzestając na odebraniu przysięgi wierności od ich prefektów80.
W drogę powrotną wyruszyli posłowie przed 27 maja81, do Krakowa dotarli
w czerwcu. Niewątpliwie legacja zakończyła się sukcesem. Osiągnięte zostały wszystkie zamierzone cele: odwiedziono królową od planów powrotu do Polski, doprowadzono do tymczasowego pojednania bana Temeszváru i biskupa Waradynu (abstrahując od rzeczywistych intencji obydwu wielmożów), a także zapewniono Izabeli oraz jej
synowi odpowiednio godne warunki dalszej egzystencji na tronie siedmiogrodzkim.
Istotną rolę w tak pomyślnym zakończeniu misji przypisać należy prowadzącemu negocjacje biskupowi włocławskiemu. Zebrzydowski wykazał się w swych działaniach
dyplomatycznym wyczuciem, cierpliwością, ale również stanowczością i konsekwencją oraz, niewątpliwie, umiejętnością perswazji. Niestety sukces okazał się nietrwały82.
Po jeszcze ponaddwuletnim lawirowaniu między Martinuzzim i Petrowiczem, a zarazem między Wysoką Portą a Habsburgiem, Izabela w lipcu 1551 r. podpisała układ
z Ferdynandem, na mocy którego wraz z synem opuścić miała Siedmiogród i przyległy kraj nad Cisą za odszkodowaniem pieniężnym i przekazaniem śląskiego księstwa
opolskiego83. Wspomniane wypadki nie powinny jednak w żadnej mierze wpływać na
ocenę dokonań poselstwa polskiego z wiosny 1549 r.

AH I, nr 439. O sukcesie misji, o którym z radością donosił biskup kujawski Zygmuntowi Augustowi, świadczy również list Antoniego Wranciusa, dyplomaty w służbie Izabeli i towarzysza Zebrzydowskiego w jego poselstwie do Ferdynanda Habsburga z 1543 r., do brata Michała. 27 maja,
niedługo po wyjeździe polskiej legacji, Wrancius, po krótkim naszkicowaniu sytuacji wewnątrzpolitycznej Siedmiogrodu i planów wyjazdowych Izabeli, donosił: Quare missus his de rebus Zebridovius
noster sic gessit se in hac provincia, vel mole potius tanti negotii, ut reductis in mutuam gratiam iis dynastis
nostris, Regina quoque a discessu revocata, eique et maiestatis et autoritatis omnia, quae detracta esse
videbantur, restituta, non sine laude reversus est in patriam. Wyrażane przez dyplomatę zadowolenie
z efektów działań biskupa kujawskiego niepozbawione było jednak obaw o trwałość jego osiągnięć:
Quamquam vereor plurimum, ne laudis huius ampullas, mirifice enim adhuc hic iam tumuescebat gloriola,
citius abiiciat, quam Poloniae fines attingat; quippe quod multa illi gratia Regis eius concessa, et in omnibus
sic assensum, ut auspicia eius ad coelm prope extollerentur. Si tamen quaeris, quid rei tandem? Ficte omnia
et in pristina iurgia, confusionemque brevi relapsura; emerget tamen et superabit Regina. Sic Turca iubet,
ipsa que Regina fortius ad dominandum accingitur, post tot experimenta incommodorum (Antonii Vrancii
Epistolae, nr CXXXVI; AH I, nr 828).
81
W datowanym 27 maja liście Wranciusa znajduje się informacja, że Zebrzydowski już odjechał.
82
Spełniły się więc wszystkie prognozy Antoniego Wranciusa. Już w lutym 1550 r. Zebrzydowski
napisał do Martinuzziego list, w którym informował o docierających do króla pogłoskach, jakoby
biskup Waradynu dokonywał zmian w ustaleniach podjętych w sprawie królowej w czasie misji
z wiosny poprzedniego roku. Hierarcha dyplomatycznie stwierdził, że nie wierzy plotkom pochodzącym zapewne od źle królowej życzących ludzi, to samo też doradzać miał Zygmuntowi Augustowi.
Niemniej poprosił dostojnika, by sam napisał o tym królowi (AH I, nr 477).
83
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 226–231.
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Powrót Zebrzydowskiego do kraju nie oznaczał zerwania kontaktów z dworem
siedmiogrodzkim. Hierarcha miał jeszcze okazję wyświadczyć Izabeli pewne przysługi84. Szczegółowo omówiona została już sprawa klejnotów władczyni. Nie było to jednak jedyne działanie, którego hierarcha podjął się na jej zlecenie. Zapewne jeszcze
w czasie pobytu poselstwa na Węgrzech królowa wyraziła życzenie, by, na wypadek
jej powrotu, zabezpieczono dla niej i dla jej syna dobra oświęcimskie i zatorskie85.
Zaraz po dotarciu do stolicy Zebrzydowski wraz z Sebastianem Mieleckim przedstawili prośbę Jagiellonki jej bratu. Nie została ona spełniona, ponieważ wymienione
posiadłości zapisane zostały już komu innemu. Monarcha obiecał jednak zająć się
sprawą i przekazać siostrze lepsze jeszcze dobra. Biskup włocławski mógł też donieść
królowej, że rysuje się nowa nadzieja na powtórne wydanie jej za mąż. Gdyby jednak tego nie chciała, władca gotów był zapewnić jej odpowiednie warunki w swoim
królestwie. Jak można się domyślać, pewną rolę w podtrzymaniu kontaktów Zebrzydowskiego z dworem Izabeli odegrał sekretarz królewski i dawny domownik biskupa
Jakub Paczyński, towarzyszący hierarsze w jego misji do Siedmiogrodu. Powierzenie
mu niezwykle istotnego, a jednocześnie wymagajcego politycznej zręcznośći poselstwa do Utiešenovicia dowodzi zaufania, które pokładał w nim biskup86. Podobną
ufność musiał Paczyński wzbudzić także w królowej, skoro po zakończeniu misji Zebrzydowskiego i Mieleckiego zatrzymała go u swego boku jako kanclerza87. Zaufany
sługa, przebywający stale w najbliższym otoczeniu władczyni, stanowił niewątpliwie
potencjalne źródło wiarygodnych informacji88.
Wobec niepomyślnie rozwijającej się współpracy Izabeli z Jerzym Utiešenoviciem,
Zebrzydowski zmuszony był wkrótce zmienić swój pogląd na kwestię przyjazdu kró-

Mimo deklarowanego przez Zebrzydowskiego pełnego oddania królowej, do ich wzajemnych
stosunków wkradły się pewne nieporozumienia, których przyczyn, bez wyraźnych przesłanek, trudno dociec. O jakichś pretensjach królowej do siebie wspomina Zebrzydowski z żalem i poczuciem
krzywdy, ale bardzo ogólnikowo, w listach z lutego i lipca 1550 r. (list do J. Paczyńskiego — AH I,
nr 479; list do Izabeli — ibidem, nr 501).
85
Królowej zależało zapewne szczególnie na tych właśnie ziemiach, ponieważ od 1544 r. starała
się, by obiecane jej i Janowi Zygmuntowi dobra spiskie, które zrekompensować miały im zrzeczenie
się praw do korony węgierskiej, zamienić na księstwa opolskie, raciborskie i głogowskie (J. Wijaczka, Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V
(1519–1556), Kielce 1998, s. 166–167). Połączenie tych pięciu księstw pozwoliłoby stworzyć zwarty kompleks dóbr na Śląsku.
86
AH I, nr 435, 436, 438.
87
Kariera Paczyńskiego na dworze siedmiogrodzkim nie trwała jednak długo wobec sprzeciwów
poddanych królowej, żądających w lutym 1550 r. na sejmie w Kolozsvárze, by kanclerzem ustanowić kogoś znającego węgierską mowę i prawa. W marcu 1551 r. Paczyński z powrotem pojawił się
u boku dawnego mocodawcy (ibidem, nr 606; M. Duczmal, op. cit., s. 308; W. Urban, Paczyński
Jakub, [w:] PSB, t. XIV, Wrocław 1979, s. 789).
88
Znany jest niestety tylko jeden list biskupa do Paczyńskiego (z lutego 1550 r. — ibidem, nr 479).
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lowej do Polski89. Odpowiadając na list królewski w tej sprawie z września 1550 r.,
biskup włocławski doradzał, by umożliwić królowej powrót do rodzinnego kraju. Na
miejscu pozostać miał jednak kilkuletni Jan Zygmunt. Zmianę swego stanowiska
tłumaczył sytuacją na Węgrzech, gdzie podzielone do tej pory na dwa obozy społeczeństwo zwróciło się solidarnie do Martinuzziego. W takim układzie spokojne rządy
Siedmiogrodem wydawały się niemożliwe. Nie było też nikogo w państwie, kto zechciałby przeszkodzić wyjazdowi władczyni. Hierarcha doradzał, by przedsięwzięcie to
przeprowadzić możliwie szybko, zaczynając od powiadomienia o podjętym zamiarze
króla rzymskiego, który powinien zapewnić władczyni bezpieczny przejazd przez swoje
włości. Jednocześnie wysłać należało posła do sułtana z wytłumaczeniem, że Izabela
wraca do Polski, by oddać się swoim sprawom, ponieważ syn jej osiągnął wiek, w którym nie potrzebuje już obecności i troski matczynej. Takie przedstawienie sprawy
miało pozwolić uniknąć obrazy którejkolwiek ze stron konfliktu. Nie wydawał się król
bowiem działać na korzyść Martinuzziego czy przeciwko niemu, ale wyłącznie mieć
pieczę nad sprawami i problemami swojej siostry90.
Mimo tej rady Zygmunt August podjął jeszcze jedną próbę unormowania sytuacji w Siedmiogrodzie. W tym celu wysłał do Izabeli poselstwo, którego zadaniem
było powtórne pojednanie przywódców obydwu stronnictw. Położenie Izabeli stało
się w tym czasie szczególnie trudne. Szykując się do ostatecznej rozprawy z przeciwnikiem, ban Temeszváru poprosił o interwencję sułtana. W obawie przed zajęciem kraju
przez Turków, królowa, w porozumieniu z Martinuzzim, skłoniła paszę budzińskiego
do rezygnacji z marszu na Siedmiogród, a jednocześnie podjęła przerwane wcześniej
układy z Habsburgiem91. Na pewno więc po myśli Izabeli postąpił Zebrzydowski, gdy
w grudniu 1550 r., wbrew zdaniu innych senatorów, zebranych podówczas w Krakowie z okazji koronacji królowej Barbary, radził królowi, by sprowadził siostrę do Królestwa. Władca obiecał wtedy, że jeżeli królowa poinformuje go przez posłów o swoich
krzywdach, będzie chciał sprowadzić ją jak najszybciej92. Radę swoją hierarcha powtórzył raz jeszcze w liście do króla ze stycznia 1551 r., w którym komentował poselstwo
przybyłe od Izabeli. Argumentował w nim, że cesarz niemiecki i król rzymski pochwalą udzielenie przez monarchę zgody na powrót siostry, zaś sułtan, jeżeli poczuje się obrażony, to nie przez króla polskiego, który przyczyni się do tego nie wolą i staraniem,
a wyłącznie przyzwoleniem, ale przez króla rzymskiego. Na nim też będzie chciał się
89
Izabela zwróciła się do brata z prośbą, by interweniował u sułtana w związku ze złym traktowaniem jej przez Martinuzziego, co przyrzekł on spełnić. Odmówił jednak poinformowania Sulejmana o zamiarze opuszczenia przez siostrę Siedmiogrodu (A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August,
s. 234, przyp. 32). List Zygmunta Augusta do Izabeli nosi datę 24 września, zapewne więc zapytania
do senatorów skierował właśnie w celu zasięgnięcia rady w sprawie problemów poruszonych przez
królową.
90
AH I, nr 529.
91
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 229.
92
AH I, nr 560.
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zemścić93. I tym jednak razem plany Izabeli nie doczekały się realizacji. Sułtan przyrzekł uznać samodzielność Jana Zygmunta i aprobować jego koronację na króla94.
Gdy pół roku później Jagiellonka ostatecznie zdecydowała się opuścić swoje władztwo, zabierając ze sobą syna, Zebrzydowski, już jako biskup krakowski, żywił poważną
obawę, by sułtan nie doszedł do wniosku, że stało się to za wolą i poduszczeniem króla
polskiego. Doradzał władcy, by zapewnił Sulejmana, że o fakcie tym dowiedział się na
krótko przed przybyciem siostry do Koszyc, sam zaś zawsze pragnął, by siostra wraz
z synem pozostali w Królestwie Węgierskim, które zachowywane było przez sułtana
dla potomka Jana Zápolyi95. Reakcja taka nie świadczyła jednak o radykalnej zmianie
poglądów hierarchy na kwestię powrotu Izabeli do Polski. Decyzję tę wydawał się
postrzegać raczej jako nieprzemyślaną. Opinie swoje dostosowywał do zmieniającej
się sytuacji politycznej. Co w jego mniemaniu było możliwe i bezpieczne na jesieni
i w zimie 1550 r., kilka miesięcy później grozić już mogło poważnymi konsekwencjami.
1.2.3. Stosunki z Karolem V i sprawy pruskie
Drugą dziedziną polityki zagranicznej Jagiellonów, w której biskup włocławski miał
pewną orientację, dzięki której mógł służyć monarsze merytoryczną pomocą, były
stosunki Polski z Rzeszą Niemiecką96. Tym bardziej że częściowo pokrywały się one
z problematyką prowadzonej przez Wawel, omówionej już, polityki węgiersko–tureckiej. Zagadnieniem odrębnym, w sposób szczególny ważącym na relacjach króla
z cesarzem, była natomiast skomplikowana kwestia Prus Książęcych oraz statusu ich
W liście Zebrzydowskiego znajduje się jedna jeszcze interesująca informacja. Z pisma wynika,
że posłowie Izabeli, poza prośbą królowej o pomoc w opuszczeniu Siedmiogrodu, przynieśli analogiczną prośbę od biskupa Waradynu, który prosił króla polskiego o udzielenie mu gościny w Polsce.
Hierarcha zaznaczył, że nad tym dezyderatem będzie jeszcze czas się zastanowić. W jego opinii
jednak należało się ku niemu przychylić, jako że nie godziło się odmawiać gościny człowiekowi
strapionemu, sprytnemu wprawdzie, ale w tym wieku, w którym oczekiwać już powinien w spokoju
swojego kresu. Co więcej, jak spodziewał się Zebrzydowski, Martinuzzi przybyłby opatrzony znacznym majątkiem, który po jego śmierci przeszedłby zapewne w ręce króla (ibidem, nr 567). Prośba
Utiešenovicia była zapewne przejawem wspominanego, chwilowego sojuszu z Izabelą, a prawdopodobnie także obaw przed grożącą interwencją sułtana, który w tym czasie nie miał już żadnych złudzeń co do faktycznego stosunku dostojnika do Porty. Pozostając w Siedmiogrodzie, w razie najazdu
tureckiego nie mógłby liczyć na zachowanie znaczącej pozycji, miał natomiast prawo obawiać się,
jeśli nie o swoje życie, to na pewno o wolność.
94
A. Sucheni–Grabowska, Zygmunt August, s. 229–230.
95
Zob. też E. Zivier, op. cit, s. 513.
96
Zagadnienie stosunków między Polską a Rzeszą Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V opracował Jacek Wijaczka (J. Wijaczka, Stosunki, passim). Cenne uwagi na temat relacji
z cesarstwem, szczególnie w pierwszych latach panowania Zygmunta Augusta, znaleźć można w artykule A. Sucheni–Grabowskiej, Stanisław Hozjusz jako dyplomata Zygmunta Augusta. Wokół traktatu
praskiego z 1549 roku, „Studia Warmińskie”, t. XVIII (1981), s. 99–156; zob. także eadem, Zygmunt
August, s. 195–219.
93
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władcy Albrechta Hohenzollerna, od 1525 r. pozostającego w stosunku lennym do
swego wuja Zygmunta I Jagiellona. Nieuznanie przez Karola V oraz stany Rzeszy
nowego porządku prawnego na dawnych ziemiach zakonu krzyżackiego, powstałego
wskutek sekularyzacji państwa zakonnego, stwarzało w konsekwencji permanentne
zagrożenie zbrojną interwencją na tym terenie. Kolejne wydarzenia potwierdzały istnienie niesłabnących aspiracji Habsburga do odzyskania zwierzchności nad częścią
przynajmniej ziem pruskich. W 1527 r. mianował on mistrza krzyżackiego Waltera
von Cronberg administratorem urzędu wielkiego mistrza w Prusach. Trzy lata później, w czasie sejmu Rzeszy w Augsburgu, otrzymał on z rąk cesarza inwestyturę na
ziemie znajdujące się pod zwierzchnością Albrechta97. W tej sytuacji uznanie traktatu krakowskiego z 1525 r. za nieważny było tylko formalnością. Posłuszny rozkazowi swego suzerena Albrecht nie stawił się przed sądem cesarskim, przed który go
zawezwano. W wyniku tej decyzji obłożony został banicją98. Wyrok ten dawał nowemu wielkiemu mistrzowi mocne podstawy do podjęcia zbrojnej interwencji w Księstwie. Nasilające się konflikty wewnątrz Rzeszy, których przejawem było powstanie
w 1531 r. protestanckiej Ligi Szmalkaldzkiej, zagrożenie tureckie oraz odnawiające
się konflikty z Francją sprawiły jednak, że cesarz, w imię dobrych stosunków z Wawelem, nie podjął egzekucji wyroku z 1532 r. Sytuacja zmieniła się dopiero u schyłku
panowania Zygmunta I. Rok 1547 obfitował w wydarzenia szczególnie dla cesarza
pomyślne. We Francji zmarł jego największy antagonista w Europie — Franciszek
I. Wkrótce po tym, w bitwie pod Mühlbergiem, Karolowi V uległy siły Ligi z Janem
Fryderykiem Mądrym Saskim oraz Filipem Heskim na czele. Zwycięstwo to pozwoliło mu na czas jakiś uporać się z opozycją protestancką, która dodatkowo pozbawiona
została nadziei na wsparcie z zewnątrz wskutek śmierci króla Anglii Henryka VIII,
która nastąpiła dwa miesiące po klęsce. Dopełnieniem tego był pięcioletni rozejm
zawarty z wyruszającym przeciw Persji sułtanem99. W tak sprzyjających okolicznościach cesarz mógł powrócić do zawieszonej sprawy spornego lenna pruskiego. Tym
bardziej że żądała tego szlachta niemiecka i duchowieństwo100. Do dawnych pretensji
pod adresem Hohenzollerna dodane zostało oskarżenie o aktywne współdziałanie
Obecny w tym czasie w Augsburgu poseł króla polskiego Jan Dantyszek usiłował interweniować
przeciwko cesarskiemu zamierzeniu nadania Kronenbergowi Prus w lenno. W tym celu przedłożył Habsburgowi obszerny wywód historyczny, uzasadniający polskie prawa do tych ziem. Wysiłki
dyplomaty nie przyniosły żądanego skutku (J. Wijaczka, Stosunki, s. 61; idem, Albrecht von Brandenburg–Ansbach (1490–1568). Ostatni mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”,
Olsztyn 2010, s. 118–119).
98
Wyrok, który zapadł w czasie sejmu w Ratyzbonie w styczniu 1532 r., ogłoszony został jedynie
w katolickich Spirze, Frankfurcie nad Menem i Wezlar. W Hesji próby zakończyły się fiaskiem,
w innych krajach protestanckich Rzeszy nawet ich nie podjęto (J. Wijaczka, Stosunki, s. 63–64;
idem, Albrecht von Brandenburg–Ansbach, s. 122–123).
99
A. Sucheni–Grabowska, Stanisław Hozjusz, s. 102–104.
100
J. Wijaczka, Stosunki, s. 90–91; idem, Albrecht von Brandenburg–Ansbach, s. 131–132.
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z antycesarską opozycją Ligi101. Podobny zarzut sformułowano także wobec książąt
pomorskich: szczecińskiego Barnima IX i wołogoskiego Filipa I. Obydwaj oni, choć
faktycznie podlegli cesarzowi, liczyli na wstawiennictwo swego wuja i wujecznego
dziada, Zygmunta I Jagiellona, z którym Barnima, jako właściciela Lęborka i Bytowa,
łączył dodatkowo stosunek lenny102.
Pomimo swych powiązań ze stronnictwem królowej Bony, nieprzejednanej przeciwniczki Habsburgów, Zebrzydowski nie podzielał w tym zakresie poglądów swojej
protektorki. W stosunku do cesarza niemieckiego żywił podobny respekt jak wobec
sułtana. W oczach biskupa reprezentował on bowiem siłę, która, w razie konfliktu,
realnie zagrozić mogła Królestwu Polskiemu. Za szczególnie niebezpieczną uważał zaś
możliwość jednoczesnego starcia z obiema potęgami naraz103. Poza obawą przed siłą
habsburską, biskup włocławski darzył też przedstawicieli tej dynastii szczerym szacunkiem. Szczególny sentyment zdawał się żywić do króla rzymskiego Ferdynanda, co
było zapewne w znacznej mierze efektem niezwykle łaskawego i wystawnego przyjęcia,
którego zaznał będąc posłem na dwór praski w 1543 r. W późniejszym okresie nie
utrzymywał stałych kontaktów z przedstawicielami Habsburgów, nie angażował się też
w żadne akcje prowadzone w Królestwie na rzecz cesarza i jego brata, a przede wszystkim, wbrew stanowisku stronnictwa prohabsburskiego, stanowczo przeciwny był jednoznacznemu opowiedzeniu się po stronie Ferdynanda w jego konfliktach z Portą.
Chętnie jednakże podkreślał swój pełen rewerencji stosunek do króla rzymskiego104.
A. Sucheni–Grabowska, Stanisław Hozjusz, s. 104–105.
Pomorze Zachodnie pozostawało w stosunku lennym do Cesarstwa od 1521 r., kiedy to ostatecznie poniosły fiasko starania kanclerza i prymasa Polski Jana Łaskiego, który w porozumieniu z księciem zachodniopomorskim Bogusławem X dążył do zjednoczenia tych ziem z Koroną (P. Tafiłowski,
Jan Łaski (1456–1531) kanclerz koronny i prymas Polski, Warszawa 2007, s. 205–208). Po śmierci
w 1531 r. najstarszego syna Bogusława i Anny Jagiellonki, księcia Jerzego I, przez rok księstwem
pomorskim rządzili wspólnie brat zmarłego Barnim IX oraz syn Filip I. W 1532 r. doszło do podziału
władztwa na księstwa szczecińskie i wołogoskie. Zwolennik luteranizmu Barnim zaprowadził to
wyznanie w swoim państwie w 1534 r. Wyznawcą nauki Lutra był również jego bratanek.
103
W liście do biskupa poznańskiego z 16 lipca 1547 r. Zebrzydowski obrazowo przedstawił sytuację
senatorów, radzących o ewentualnej pomocy dla księcia Albrechta i przeciwdziałaniu odbudowie
przez Turków Balakly, jako lawirowanie między Scyllą a Charybdą (AH I, nr 246).
104
Okazją do złożenia deklaracji wielkiej życzliwości i służb był awans Zebrzydowskiego na stolicę
krakowską. Po ingresie z sierpnia 1551 r. król rzymski wysłał nowemu ordynariuszowi list gratulacyjny. W odpowiedzi na niego Zebrzydowski pisał: Effecit sane Vestra Serenissima Maiestas, ut quum
prius nihil me de illa meritum esse iudicaverim, nunc omnia me illi debere profitear, quamobrem omne
meum studium, omnem operam, laborem, vigilantiam, obsequium, omnem si qua est gratiam apud Serenissimum Regem meum et autoritatem, me ipsum denique cum meis omnibus do, dico, addico Vestrae Serenissimae Maiestati. Illi ego medius fidius ita in hac vicinitate, in qua me Deus cum illa posuit, inserviam,
ut nullum in me neque ipsa, neque Caesarea Fraterna Maiestas, neque quis alius ex beata ista progenie,
boni et fidelis servi officium desiderare possit: nihil erit, quod quidem modo ad dignitatem Serenissimae
Maiestatis Vestrae pertinere videatur, quod summo studio non sim suscepturus (ibidem, nr 690). Obietnicę swoją powtórzył Zebrzydowski raz jeszcze na początku października tego roku, dodając, że po
101
102
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Popierał również aktywnie, już jako biskup krakowski, projekt małżeństwa króla polskiego z córką Ferdynanda, Katarzyną105.
1.2.4. Poglądy na politykę wobec Prus Książęcych
Połączenie respektu i życzliwości, jakie Zebrzydowski odczuwał wobec obydwu Habsburgów, rzutować musiało na jego stosunek do księcia Albrechta. Nastawienie hierarchy do Hohenzollerna cechowała wyraźna ambiwalencja. Pełne życzliwości, bliższe
stosunki nawiązał z nim hierarcha w czasie uroczystości weselnych Zygmunta Augusta
i Elżbiety Habsburżanki w maju 1543 r.106, choć znał Albrechta jeszcze z czasów swego
wuja Andrzeja Krzyckiego107. Znajomość tę podtrzymywał następnie poprzez wymianę
korespondencji. Tą drogą zabiegał o przychylność księcia108, ale też zapewniał o swojej
przychylności i zabiegach, które podejmował na forum senatu na rzecz królewskiego
lennika109. Albrecht był jedną z osób, u których szukał Zebrzydowski wsparcia w swoich staraniach o infułę krakowską110. Z tak manifestowanymi życzliwością, oddaniem
Zygmuncie Auguście nie ma nikogo, komu służyć będzie z większą gorliwością i zapałem, niż Ferdynand (ibidem, nr 703). Jak wynika z oświadczenia hierarchy złożonego staroście bytomskiemu,
który wszedł w konflikt z podległym biskupowi starostą siewierskim, deklaracje te zostały spełnione.
Zebrzydowski, pragnąc skłonić urzędnika do uległości, powoływał się na swe dobre stosunki z królem rzymskim, ujawniając, że wspiera jego sprawy w senacie (ibidem, nr 729).
105
Zob. listy do Ferdynanda z 10 kwietnia 1553 r. (ibidem, nr 806), Mikołaja Czarnego Radziwiłła,
również z 10 kwietnia (ibidem, nr 807) oraz Zygmunta von Herberstein z 15 kwietnia (ibidem,
nr 808), w których wspomina swoje zasługi dla realizacji tego projektu matrymonialnego.
106
Ibidem, nr 189.
107
Ibidem, nr 387.
108
W październiku 1546 r. rekomendował Jerzemu Sabinusowi, rektorowi Akademii Królewieckiej, pewnego młodzieńca, prosząc, by polecił go następnie księciu, quem ego — jak pisał — profecto
unum ex multis ita observo, ut nihil magis cuperem, quam mea aliquando in illum obsequia constare
(ibidem, nr 77). Za pośrednictwem wojewody Stanisława Łaskiego zalecał też Hohenzollernowi
młodego Cikowskiego (ibidem, nr 249). Przyjazne stosunki zmącone zostały na krótki czas w związku z konfliktem o jurysdykcję nad klasztorami pomorskimi. Jak wnioskować można z listu hierarchy do Aleksandra Korczboka, książę nie pochwalił w pierwszym momencie działań dostojnika.
Zebrzydowski nalegał, by adresat zapewnił księcia o jego wielkim oddaniu i bezzasadności oskarżeń
(ibidem, nr 159). Chwilowe to nieporozumienie zostało jednak szybko wyjaśnione, ku wyraźnej
radości biskupa kujawskiego (ibidem, nr 189). Miał też okazję przynajmniej raz udzielić księciu
gościny w Wolborzu, gdy ten podążał do Krakowa na pogrzeb Zygmunta I (ibidem, nr 387).
109
Zebrzydowski informował księcia o wyrażonym przez siebie poparciu dla treści listu, nadesłanego przez Albrechta w czasie sejmu wiosennego 1547 r. Obiecał także nie zaniedbać dalszych starań
w tej sprawie (ibidem, nr 189). Książę musiał być zresztą dobrego zdania o stosunku hierarchy do
siebie, skoro w lutym 1560 r., tuż przed śmiercią Andrzeja, pisał do jego brata stryjecznego Floriana,
w tym czasie już kasztelana lubelskiego, wspominając swoją starą przyjaźń z biskupem (Elementa,
LXIX: Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia, Ostpr. Fol., vol. 45, 53, 1559–
1560, ed. C. Lanckorońska et L. Olech, Romae 1988, nr 4995).
110
Zob. wyżej, s. 197–198.
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i szacunkiem koliduje stosunek dostojnika do Hohenzollerna, obserwowany w listach
do osób trzecich. W pismach tych, odnoszących się do kwestii relacji polsko–niemieckich, książę w Prusach, wespół z książętami pomorskimi, przedstawiany jest jako
główny winowajca występujących zadrażnień.
W maju 1547 r., po klęsce protestantów w wojnie szmalkaldzkiej, książę Albrecht
zwrócił się do Zygmunta I o zapobieżenie spodziewanemu najazdowi wielkiego mistrza, wspieranego przez posiłki cesarskie, i o wstawienie się za więzionym przez cesarza elektorem saskim111. Król postanowił między innymi w tej kwestii zasięgnąć rady
senatorów112. Na zapytanie królewskie Zebrzydowski odpowiedział pismem datowanym na początek czerwca. W części poświęconej stosunkom z Rzeszą pobrzmiewa
wyraźna irytacja hierarchy, który winą za nabrzmiałą sytuację gotów był obarczyć
wyłącznie książęta. Dostojnik zarzucał im, że nie zastosowali się do zaleceń króla
polskiego, który dbał, by nikt nie zawinił niczym w stosunku do cesarza. Hierarcha
wspominał, że gdy rok wcześniej jeździł po Pomorzu, publicznie mówiono, że cała
niemal młodzież szlachecka wysłana została do wojska przeciw majestatowi cesarskiemu. W tej sytuacji Zebrzydowski uważał, że gdyby rzecz nie dotyczyła władztwa
króla polskiego, książąt, samych sobie winnych, należałoby pozostawić własnemu
losowi. Ponieważ jednak w grę wchodziły ziemie znajdujące się pod zwierzchnością
Zygmunta I, hierarcha uznał za konieczne podjęcie stosownych działań. Wykluczał możliwość konfrontacji zbrojnej, jako że siły państwa nie były wystarczające,
by zmagać się z potęgą dwóch imperiów113. Doradzał natomiast wysłanie posła, który
wstawiłby się za książętami i przekonał Karola, by ten, zwycięski i proszony o łaskę
przez pokonanych, odwrócił swe niezwyciężone niemal siły od karków chrześcijan,
a skierował je na Turcję. Miał też władca zaznaczyć, że sam również wyśle swoje
wojska, by połączyły się przeciw wrogowi z oddziałami cesarza. Tym też sposobem
pokojowo zazwyczaj do Osmanów nastawiony biskup zamyśliwał uzyskanie pomocy
w spodziewanym wiosną i latem 1547 r. konflikcie polsko–tureckim. Wysłannik króla polskiego miał ponadto zapewnić Habsburga, że książęta skrupulatnie oczyścili się
przed monarchą z podejrzeń o udział w spisku przeciw cesarzowi i że boleją, że popadli w jego niełaskę. Na końcu zaś, według Zebrzydowskiego, odwołać się należało do
tytułów własności zagrożonych ziem, należących do władcy Polski. Jeśli więc żaden
argument nie przekona Karola V do okazania książętom łaski, to przynajmniej powinien on wziąć pod rozwagę, że winowajcy nie mogą ponieść kary tak, by jednocześnie
nie zostały zagrożone ziemia i panowanie Jagiellona.
Elementa, LXII, nr 2947; J. Wijaczka, Stosunki, s. 91–92.
W tym samym liście król informował o rozpoczęciu przez Turków prac nad odbudową zamku
Balakly (zob. wyżej, s. 217–218).
113
W tym samym piśmie hierarcha chwalił królewską decyzję o wysłaniu żołnierzy zaciężnych
na południowo–wschodnie rubieże państwa, licząc się z koniecznością podjęcia walki z Turkami
(zob. wyżej, s. 219–220).
111
112
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Niewiele miał biskup włocławski przy tej okazji do powiedzenia na temat sytuacji
elektora Jana Fryderyka, który, z własnej winy, liczyć mógł już nie na czyjąkolwiek
radę, a wyłącznie na łaskę i pobłażliwość cesarza114.
Zebrzydowski konsekwentnie sprzeciwiał się udzieleniu książętom militarnego
wsparcia w ich konflikcie z Habsburgiem. Na początku sierpnia, gdy na dworze przebywającego w Piotrkowie władcy trwały dyskusje nad formą wsparcia dla zagrożonych
lenników, hierarcha donosił Benedyktowi Izdebińskiemu, że wraz z jednym jeszcze
senatorem115, mając przeciw sobie dwóch innych panów rady, postulował w pierwszej
kolejności wysłać posła do samych książąt z zapytaniem, dlaczego według nich cesarz
jest na nich zagniewany. Sugestia została przyjęta. Z legacją na Pomorze wyruszył wojewoda sieradzki Stanisław Łaski116.
Po wizycie w Królewcu wojewoda udał się na sejm Rzeszy do Augsburga, by tam,
zgodnie z otrzymaną instrukcją, starać się o zniesienie banicji ciążącej na Albrechcie, lub przynajmniej o zawieszenie jej na kilka lat, oraz doprowadzić do powołania
komisji, która rozstrzygnęłaby polubownie zatarg. Wobec ewentualnej odmowy i podjęcia przygotowań do zbrojnej rewindykacji spornych ziem przez cesarza, Łaski miał
zaświadczyć o gotowości króla polskiego do udzielenia militarnej pomocy swemu lennikowi117. Wojewoda w czasie swego poselstwa napotkał znaczne trudności118. Misja
Łaskiego, trwająca od końca października 1547 do marca 1548 r., z prawnego punktu
widzenia nie posunęła naprzód negocjacji w sprawie pruskiej. Przez kilka miesięcy
poseł królewski zmagać się musiał ze zdecydowanymi żądaniami mistrza niemieckiego
Wolfganga Schutzbara, domagającego się wszczęcia egzekucji wyroku banicji. Jego
roszczenia znalazły poparcie wśród części elektorów. Po stronie swojego krewniaka
stanęli natomiast inni przedstawiciele Domu Brandenburskiego — Albrecht Alcybiades, margrabia brandenburski, oraz Joachim, elektor brandenburski. Niepokojące
wieści z Augsburga docierały na obradujący na przełomie 1547 i 1548 r. sejm piotrkowski i zmusiły obydwu Jagiellonów do podjęcia odpowiednich kroków mających na
celu zabezpieczenie państwa na wypadek interwencji z Rzeszy119.
AH I, nr 224.
W liście do Izdebińskiego nie precyzował Zebrzydowski, ilu dokładnie miał stronników. Wywnioskować można to jednak z pisma z kwietnia następnego roku, adresowanego do Stanisława
Łaskiego, w którym wspomina w kontekście tych narad o jednym właśnie sprzymierzeńcu (ibidem,
nr 373).
116
Ibidem, nr 253.
117
J. Wijaczka, Stosunki, s. 92–93.
118
Szczegółowy opis wydarzeń towarzyszących poselstwu Stanisława Łaskiego do Augsburga
zob. ibidem, s. 92–98; idem, Albrecht von Brandenburg–Ansbach, s. 132–133; A. Sucheni–Grabowska, Stanisław Hozjusz, s. 104–110.
119
O mianowaniu Zygmunta Augusta naczelnym wodzem na wypadek konfliktu zbrojnego zob. wyżej, s. 128. Ponadto wystawiono listy zapowiednie dla rotmistrzów, wysłano mandaty do Rady Prus
Królewskich, nakazujące podjęcie niezbędnych w tej sytuacji kroków, rozesłano poselstwa do ksią114
115
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Pomimo wzmożonych starań nie mógł też polski poseł uzyskać od cesarza żądanej,
jednoznacznej odpowiedzi w sprawie Hohenzollerna. Niezadowolony z przebiegu legacji król Zygmunt nakazał swojemu posłowi natychmiastowy powrót. Jeszcze przed
otrzymaniem tego polecenia wysłał Łaski do kraju własne sprawozdanie, jak również
pismo Karola, w którym władca w ogóle nie odniósł się do sprawy Prus, wspominając
jedynie, jako o kwestii spornej, o konflikcie granicznym z Brandenburgią. Otrzymawszy listy, monarcha rozesłał je do członków rady, informując zarazem o udzielonej
na nie przez siebie odpowiedzi. Biskup włocławski, daleki od lekceważenia sprawy
pruskiej, uważający ją ponadto za główną przyczynę dysonansów między Królestwem
a Rzeszą, odniósł się do pism z dużym niepokojem. Podzielał z monarchą niepokój,
wynikający z całkowitego pominięcia przez cesarza sprawy Prus i z przedstawienia nieporozumień granicznych jako jedynej przyczyny krzywdy Habsburga120. Raz jeszcze
powtórzył to, o czym wypowiadał się już w czasie posiedzeń senatu i w czym znalazł
poparcie u innych panów, że to właśnie skierowane na Hohenzollerna i innych jeszcze
Polaków podejrzenie o współpracę z buntownikami walnie się przyczyniło do zniweczenia cesarskiej przychylności dla Polski121. Co więcej, Zebrzydowski był najwyraźniej
przekonany o celowości zabiegów Habsburga, który niby płaszczem zakrywać miał
swe rzeczywiste motywacje. Obawiał się przy tym dostojnik najwyraźniej, by taktyka
ta, mająca jego zdaniem na celu uśpienie czujności króla polskiego, nie przyniosła
jakiegoś nieoczekiwanego zła, zapewne w postaci zbrojnego najazdu. Dlatego też biskup zdecydowanie zaaprobował zarówno decyzję władcy o rozesłaniu wici, jak i treść
odpowiedzi udzielonej cesarzowi oraz dalsze instrukcje, udzielone wojewodzie sieradzkiemu122. Sam zaproponował, by nakazać Łaskiemu, by naciskał jeszcze na Habsburga
w sprawie odpowiedzi dla króla polskiego, niechętnego dłuższemu pobytowi swojego
żąt pomorskich, elektora brandenburskiego Joachima i margrabiego Jana na Kostrzyniu z prośbą
o dochowanie lojalności spokrewnionej dynastii jagiellońskiej, poproszono również króla duńskiego Chrystiana III o zamknięcie Sundu, w razie zawinięcia tam floty zakonnej (ibidem, s. 106).
120
Priores Maiestatis Vestrae litteras cum exemplis Caesareae Maiestatis et Magnifici Siradiensis Palatini
epistolarum quum legissem, foris quae aguntur, intellexi, eamque spem, quam Maiestatis Vestrae litterae
ostentant, libenter sum amplexus. Faxit Dominus, ut haec initia, quae metuebamus, laetiorem aliquem
exitum inveniant, id quod sperare plane possemus, si Caesarem nulla causa alia, quam Regni Maiestatis
Vestrae et Marchionatus Brandenburgiensis finibus offensum haberemus (AH I, nr 358). Por. J. Wijaczka, Stosunki, s. 99.
121
Przekonaniu temu dał wyraz raz jeszcze w liście do Łaskiego, wkrótce po jego powrocie do kraju
(AH I, nr 373).
122
Wobec niemożności wywiązania się przez Łaskiego z powierzonej misji, monarcha już na początku lutego nakazał posłowi powrót, jeśli jego wysiłki nadal nie będą przynosić oczekiwanych
efektów. W piśmie z 10 marca, a więc zapewne tym, do którego miał okazję ustosunkować się
Zebrzydowski, władca ganił swego wysłannika, którego zadaniem było żądanie cofnięcia lub zawieszenia banicji i wyznaczenia komisarzy do rozstrzygnięcia sprawy, za wdawanie się w spory na temat
własności ziemi pruskiej, która według króla polskiego nie podlegała żadnej dyskusji (J. Wijaczka,
Stosunki, s. 96–97).
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posła w Rzeszy123. Ostatecznie jednak doczekał się Łaski odpowiedzi Karola V. Decyzją Habsburga zachowane zostały uprawnienia mistrza niemieckiego. Wyznaczona
miała jednak zostać komisja, której celem było znalezienie polubownego rozwiązania
sporu. Rozjemcą zostać miał król rzymski. Stwierdzono również nieodwołalną przynależność Gdańska i Elbląga do Rzeszy124. Chociaż otrzymany respons w istocie nie
wnosił do sprawy nic nowego, niebezpieczeństwo egzekucji wyroku z 1532 r. zostało
oddalone dzięki niekorzystnej dla cesarza sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej.
Mimo braku zamierzonych efektów biskup włocławski, zważając na wszelkie okoliczności czyniące tę misję tak skomplikowaną, odnosił się z najwyższym uznaniem do
wysiłków wojewody sieradzkiego. Zwłaszcza że już po opuszczeniu Augsburga przez
posła, Karol V zdecydował się jednak zawiesić banicję na rok125. Decyzja ta odsuwała
o rok groźbę wojny, co wydaje się szczególnie istotne w sytuacji, gdy w Polsce zaczynały się właśnie niepokoje wiązane ze zmianą panującego. W liście skierowanym do Łaskiego zaraz po jego powrocie, w kwietniu 1548 r., Zebrzydowski wyrażał nadzieję, że
Rzeczpospolita odwdzięczy mu się należycie za jego starania, do czego sam obiecał się
przyczynić126. To samo życzenie wyraził raz jeszcze, na początku czerwca tego roku127.
Niestety brak w korespondencji biskupa śladów jednego z najistotniejszych wydarzeń dyplomatycznych z początków panowania Zygmunta Augusta, a mianowicie
wynegocjowanego przez biskupa chełmińskiego Stanisława Hozjusza traktatu praskiego między królem polskim a Ferdynandem Habsburgiem. Pominięcie to wydaje się
całkowicie zrozumiałe, zważywszy na fakt, że misja Hozjusza pokrywała się czasowo
z poselstwem węgierskim biskupa włocławskiego128.
1.2.5. Podsumowanie
Podejmując próbę określenia na podstawie korespondencji poglądów Andrzeja Zebrzydowskiego na kwestię polityki zagranicznej Królestwa, stwierdzić należy, że niemożliwe jest proste przyporządkowanie go do któregoś z rywalizujących między sobą
stronnictw możnowładczych. Mimo ścisłych związków łączących go przez lata z Boną
i zbieżnego spojrzenia na politykę węgierską i turecką, nie podzielał jej wrogości dla
Domu Habsburskiego. Jednocześnie, pragnąc przyjaznych stosunków z cesarzem
AH I, nr 358.
J. Wijaczka, Stosunki, s. 97–98; A. Sucheni–Grabowska, Stanisław Hozjusz, s. 109–110.
125
J. Wijaczka, Sosunki, s. 98; idem, Albrecht von Brandenburg–Ansbach, s. 133. Jednoznacznie
o rocznym zawieszeniu banicji, jako o zasłudze Łaskiego, pisał Zebrzydowski: Ac tametsi adhuc non
plane omnia, quae confecta sunt, perspecta habeam, tamen hoc de pace annua, quod totius vulgi sermone
circumfertur, maximi fit a me, video enim, quantum fuerit alienatissimos animos ad id concedendum
inducere (AH I, nr 373).
126
Ibidem, nr 373.
127
Ibidem, nr 379.
128
Na temat poselstwa Hozjusza zob. A. Sucheni–Grabowska, Stanisław Hozjusz, passim.
123
124
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i królem rzymskim, nie aprobował możliwości wspólnego z nimi sojuszu przeciwko
Turcji, zmierzającego do organizacji krucjaty, której głównym głosicielem w Koronie
był hetman Tarnowski. Jak się wydaje, Zebrzydowskiemu najbliższa była wizja polityki
zagranicznej, którą wcielał w życie król Zygmunt I, a następnie kontynuował jego
syn. Hierarcha postrzegał Polskę jako kraj położony między dwiema potęgami — imperium tureckim i habsburskim — Scyllą i Charybdą, jak sam je określił — którego
bezpieczeństwo, a nawet byt uzależnione były od umiejętności zachowania dobrych
relacji z nimi obiema. Zadanie o tyle trudne, że oba wrogie sobie mocarstwa usiłowały osiągnąć przewagę w regionie poprzez zaangażowanie po swojej stronie państwa
Jagiellonów. Z niechęcią odnosił się też dostojnik do wszelkich akcji zaczepnych, dostrzegając w nich realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju129. Jednocześnie jednak
przekonanie o konieczności zachowania przyjaznych relacji z sąsiadami nie oznaczało
zgody na jakiekolwiek uszczuplenie praw monarchy polskiego przynależnych mu z racji zwierzchności nad całym władztwem jagiellońskim oraz podległymi mu lennami.
W sytuacji zagrożenia integralności terytorialnej państwa oraz dostojeństwa i autorytetu panującego akceptował w pełni konieczność podjęcia odpowiednich kroków
o charakterze militarnym. Jak się jednak wydaje, możliwość taką traktował jako ostateczność, w sytuacji, gdy zawodziła dyplomacja.
Co istotne, przynależność do stanu duchownego i wynikający z tego obowiązek
posłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej nie przeszkadzały Zebrzydowskiemu w popieraniu działań monarchy, sprzecznych w istocie z polityką prowadzoną przez papiestwo. Dotyczyło to przede wszystkim aprobaty dla zachowania pokoju z Turcją, a tym
samym rezygnacji z udziału w lansowanej przez państwo kościelne krucjacie przeciw
poganom, oraz przekonania o konieczności obrony ziem zsekularyzowanego państwa
zakonnego w Prusach. Stwierdzić należy więc, że w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej biskup włocławski kierował się przede wszystkim polską racją stanu, czym
zresztą nie wyróżniał się na tle pozostałych członków episkopatu130. Rady, których
udzielał władcom za pośrednictwem odpowiedzi na wcześniej otrzymane zapytania,
Z wielkim uznaniem, stawiając ją za wzór dla Zygmunta Augusta, wyrażał się Zebrzydowski
o polityce jego ojca, który uważał, że dość będzie zachować granice, które przypadły mu w dziedzictwie, rezygnując z zakusów na ziemie innych władztw: Saepe ego Serenissime Rex Divinum illum
hominem, Maiestatis Vestrae parentem, recolo et admiror, cui ea quaedam naturae et ingenii moderatio
praeclara inerat, ut in ea donatione acquiescens, quae illi veluti haereditaria obtigerat, hanc solam tueri
atque defendere, reliquorum imperiorum abstinens satis esse putaret. Ac fecit hoc tum quidem vir ille
Divinus, quum parietes adhuc Regni huius starent incolumnes, nec dum aut domi in Regno suo, aut foris
per omnes propemodum gentes atque nationes tantus simultatum, contentionum, bellorum ignis arderet
excitatus (ibidem, nr 689).
130
O rozbieżnościach między założeniami popieranej przez Zebrzydowskiego polityki zagranicznej
Zygmunta I a koncepcjami politycznymi Stolicy Apostolskiej zob. Historia dyplomacji, s. 669–671.
Problematyką postaw senatorów duchownych wobec spraw państwa w XVI w., w tym ich stosunkiem do działań władców polskich stojących w sprzeczności z interesem papiestwa, zajęła się Alicja
129
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były efektem gruntownych przemyśleń, możliwych dzięki dobrej orientacji w omawianych zagadnieniach. Opinie wyrażane przez Zebrzydowskiego często pokrywały
się z działaniami podejmowanymi następnie przez panującego. Świadczy to, że nawet
jeżeli zdanie biskupa włocławskiego nie miało znaczenia decydującego, z pewnością
zaliczyć je należy do znaczących. Szczególnym zaufaniem cieszył się dostojnik w zakresie problematyki węgierskiej, czego najlepszym dowodem była decyzja o powierzeniu
mu ważnej legacji do królowej Izabeli. Odniesiony sukces potwierdził zasadność wiary
pokładanej w jego dyplomatyczne zdolności.

2. SENATOR WŚRÓD SZLACHTY
Kolejnym spośród wymienionych wyżej obowiązków senatora było partycypowanie
w życiu politycznym ziem, które podlegały mu z racji pełnionego urzędu. Winien on
był przede wszystkim, pod groźbą sankcji131, uczestniczyć w sejmikach partykularnych
i generalnych. Jego naczelnym zadaniem było dopilnować przeprowadzenia woli królewskiej, a więc akceptacji przez zgromadzoną szlachtę propozycji władcy oraz wyboru
odpowiednich posłów na sejm, najlepiej opatrzonych przez ziomków plena potestate. By spełnić należycie pokładane w nim oczekiwania, dostojnik musiał cieszyć się
znacznym autorytetem i poważaniem wśród społeczności, którą przyszło mu pokierować. Umożliwiało mu to nakłonienie do swoich racji najaktywniejszych, a więc i świadomych przedstawicieli narodu politycznego.

2.1. Działalność polityczna na szczeblu lokalnym
Jako biskup włocławski, Andrzej Zebrzydowski zobowiązany był w latach 1546–1550
do uczestnictwa w zjazdach ziemskich szlachty województw inowrocławskiego oraz
brzesko–kujawskiego, odbywających się zwyczajowo w Radziejowie, jak również w sejmiku generalnym Wielkopolski, zbierającym się przeważnie w Kole. W okresie zasiadania Zebrzydowskiego na stolicy włocławskiej odprawione zostały cztery sejmy walne
poprzedzone sejmikami, z czego radziejowski zjazd ziemski przed sejmem jesiennym
1548 r. został powtórzony, ze względu na odmowę wybrania posłów w pierwszym wyznaczonym terminie. Z pięciu łącznie zjazdów hierarcha uczestniczył w czterech. Jego
absencja w Radziejowie przed sejmem jesiennym 1547 r. spowodowana była choro-

Dybkowska (Senatorowie duchowni a sprawy państwa w XVI wieku. Zagadnienia wybrane, „Przegląd
Powszechny”, nr 7–8 (1999), s. 418–419).
131
Prawo przewidywało wysoką, dwukrotnie wyższą niż w przypadku senatorów świeckich, karę
dla biskupów uchylających się od obowiązku partycypacji w sejmikach ziemskich (A. Dybkowska,
Udział Kościoła rzymsko–katolickiego w sprawach państwa. Lata 1506–1572, [w:] Tradycje polityczne
dawnej Polski, red. A. Sucheni–Grabowska, Warszawa 1995, s. 124).
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bą. W zastępstwie wysłał jednak swego kanclerza Laurentego Kierskiego oraz brata
Bartłomieja132. Znacznie trudniej jest określić frekwencję biskupa włocławskiego na
sejmiku generalnym w Kole. Z całą pewnością wiadomo o jego tam obecności w lipcu
1548 r.133 Wybierał się również na sejmik generalny ze stycznia 1547 r.134, brak jednak
pewności, czy zamiar ten zrealizował. Nie podniósłszy się jeszcze z niemocy, nie dotarł
do Koła przed ostatnim sejmem za życia Zygmunta I. Nic nie wiadomo natomiast
o jego planach związanych z sejmikiem kolskim przed sejmem wiosennym 1550 r.135
W Radziejowie Zebrzydowski występował jako senator najwyższy godnością, co
nakładało na niego szczególną odpowiedzialność przed władcą. W związku ze swoją pozycją prawdopodobnie otwierał obrady i przewodniczył im136. Zapewne jako
pierwszy zabierał też głos po przedstawieniu treści legacji królewskiej137. Wotum
hierarchy z pewnością miało niepoślednie znaczenie, porównywalne z wystąpieniem
wysłannika królewskiego, dla przekonania zgromadzonych o słuszności postulatów
monarchy i konieczności ich zaakceptowania. Jak można wnioskować ze słów samego dostojnika, przykładał on do tego obowiązku należną wagę, objaśniając gorliwie
szlachcie motywacje panującego. Dla zrozumienia, w jaki sposób Zebrzydowski postrzegał rolę senatora w życiu politycznym lokalnej społeczności, przyjrzeć należy się
postawie, którą sam przyjmował w czasie obrad sejmikowych. W relacjach ze zjazdów
wysyłanych władcom biskup włocławski kreuje się wyraźnie na moderatora obrad
— przewodnika tłumu, który radą swą prowadzi (ducere) zgromadzonych, pomagając im osiągnąć niezbędny, a zarazem korzystny dla władcy i państwa konsensus138.

Zob. wyżej, s. 125.
Brak w korespondencji informacji na temat bytności Zebrzydowskiego na powtórzonym sejmiku
generalnym w październiku tego roku. Zważywszy jednak na zaangażowanie biskupa na rzecz polityki królewskiej w czasie poprzedzającego go zjazdu radziejowskiego (zob. wyżej, s. 126), ostrożnie
przyjąć można, że przybył również do Koła.
134
AH I, nr 161.
135
Trudności z potwierdzeniem obecności hierarchy na sejmikach kolskich łatwo wytłumaczyć faktem, że jego udział w zjazdach ustalany jest na podstawie relacji, które wysyłał on do monarchy.
Tego rodzaju listy pisał jednak wyłącznie po sejmikach ziemskich, jako najwyższy godnością z obecnych dostojników. Analogiczne pisma z Koła wysyłał prawdopodobnie arcybiskup Dzierzgowski,
wojewoda poznański Janusz Latalski lub też Andrzej Górka, jako starosta generalny. Jego obecność
w Kole w lipcu 1548 r. stwierdzić można z pewnością wyłącznie dzięki wiadomości adresowanej z tej
miejscowości do księcia Albrechta, dotyczącej jednak innych spraw (zob. ibidem, nr 387).
136
Według W. Uruszczaka, przed pojawieniem się instytucji marszałka sejmikowego, obradom
przewodniczył najstarszy rangą dostojnik świecki, rzadziej zaś duchowny (Historia sejmu, s. 69–70).
Zważywszy jednak na fakt, że Zebrzydowski występował w imieniu wszystkich obecnych senatorów
przed władcą, domyślać się można, że jemu również przypadała kluczowa rola na sejmiku.
137
Por. ibidem, s. 71.
138
W relacji z sejmiku ze stycznia 1547 r. donosił Zebrzydowski Zygmuntowi I: Nam quum […]
abunde cognovissemus, quid a nobis Reipublicae causa curari illa velit, incubuimus diligenter, et universos
huc Equites, quanquam etiam non renitentes duximus magis quam traximus, ut iuxta arbitrium Serenis132
133
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Najdobitniej przekonanie to wyrażone zostało w liście podsumowującym powtórzony
sejmik z 1548 r., na którym hierarcha, pod nieobecność pozostałych senatorów, sam
zmagać się musiał z niespokojnymi nastrojami szlachty. Podsumowując swoje zasługi dla szczęśliwego sfinalizowania obrad, skonstatował: „Gdy bowiem nie ma tłum
przewodnika, który by go poprowadził, nie łatwo sam może dojść do jednego i pewnego [rozwiązania] — ilu ludzi, tyle zdań; jak różnią się między sobą formy i kształty, tak różnią się także dążenia i opinie”139. To sentencjonalne zakończenie służyło
podkreśleniu, że w roli takiego właśnie przewodnika, mimo osamotnienia, Zebrzydowski świetnie sobie poradził. Zaznaczyć należy, że z trzech odprawionych i pomyślnie zakończonych w obecności hierarchy sejmików, dwa z całą pewnością udzieliły
swoim posłom plenam potestatem, w przypadku zaś jednego (1550 r.) brak w źródle
informacji na ten temat. Milczenie dostojnika w tej kwestii sugerować może, choć
nie przesądza, że w tym przypadku posłowie opatrzeni zostali ograniczonymi pełnomocnictwami. Do tego pomyślnego w zasadzie bilansu na pewno w znacznej mierze
przyczynił się biskup włocławski.
W swojej działalności sejmikowej nie polegał jednak wyłącznie na wrodzonych
i nabytych zdolnościach oratorskich. Na podstawie zachowanej korespondencji wywnioskować można, że biskup włocławski dysponował znacznymi wpływami wśród
szlachty województw inowrocławskiego i brzesko–kujawskiego. Częściowo wytłumaczyć można to faktem istnienia powiązań lokalnych, wynikających z położenia na
Kujawach majątków rodzinnych, a więc zasiedzenia rodu Zebrzydowskich na tych
terenach. O swojej przedsejmikowej działalności wśród przedstawicieli narodu politycznego, której celem było pozyskanie ich dla polityki królewskiej, wspominał wprost
w relacji z powtórzonego zjazdu radziejowskiego z września 1548 r.140
Zachowane listy hierarchy nie pozwalają niestety udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jak rozległymi faktycznie wpływami cieszył się on wśród szlachty kujawskiej. Niemożliwe jest też, z dwoma wyjątkami, ustalenie tożsamości osób, które
w sposób szczególny przysłużyć się mogły biskupowi w jego kontaktach z pozostałą
bracią. Uznać jednak należy, że oddziaływanie biskupa na społeczność lokalną było
znaczne. Dowodzi tego fakt, że wśród posłów na sejm wybieranych w Radziejowie
regularnie pojawiał się Jerzy Tulibowski, którego kandydaturę dostojnik każdo-

simae Maiestatis Vestrae Reipublicae serviant (AH I, nr 164). Podobnie rzecz ujęta została w liście
do Bony: Absolvimus Conventum in Radziejow cum quiete atque ex animo, in quo curatum est a nobis
diligenter, ut quae pro Republica necesse erat fieri, ea fierent omnia ex sententia Serenissimae Regiae Maiestatis. Facile autem omnes ductum consilii nostri secuti sunt... (ibidem, nr 165).
139
Ibidem, nr 402.
140
Illud certe abunde a me omnibus est demonstratum, ita Rempublicam defendi oportere, ut illam dignitate maxime et Maiestate Regia contineri existiment, qua labefactata Rempublicam ipsam ruere oportere.
Itaque magna multorum Equitum manu atque gratia conciliata, in quo uno totam vim consistere saepe
compereram, ad Comitia sum profectus (ibidem, nr 402).
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razowo forsował141. Tulibowski nie pojawia się w korespondencji przed styczniem
1547 r., czyli pierwszym uchwytnym w korespondencji sejmikiem, w późniejszym
jednak okresie przywoływany był często jako człowiek cieszący się znacznym zaufaniem dostojnika, protegowany przez niego u monarchy142. Wkrótce też szlachcic ten
wejść musiał z biskupem włocławskim w związek rodzinny, ponieważ już w sierpniu
1548 r. Zebrzydowski nazywa go swoim powinowatym (affinis)143. Rekomendując
Tulibowskiego w lutym 1549 r. na wakujące stolnikostwo brzeskie, pisał hierarcha
Zygmuntowi Augustowi, że człowiek ten jest ochoczym sługą we wszystkich sprawach, w których biskup był i zawsze może być władcy użytecznym144. W dotyczącym
tej samej sprawy liście do kanclerza Maciejowskiego sprecyzował, że okazana łaska
jeszcze bardziej pobudzi jego protegowanego do służby królowi między krajanami
z Kujaw, do której jest on szczególnie zdatny i chętny145. W stwierdzeniu tym należy
dopatrywać się aluzji do zleconej mu przez dostojnika działalności wśród szlachty przed sejmem jesiennym 1548 r. O znaczeniu, które miał dla niego Tulibowski,
świadczy też list adresowany do senatorów kujawskich przed sejmikiem radziejowskim na jesieni 1547 r., zawierający prośbę o dopilnowanie wyboru tego właśnie
kandydata, tak przez wzgląd na dobro państwa, jak i na przysługi, które zwykł on
wyświadczać swemu protektorowi w czasie sejmów146. Drugą z postaci, które oddać mogły biskupowi włocławskiego pewne usługi, pośrednicząc w jego kontaktach
z bracią szlachecką, był Grzegorz Kretkowski, wybrany na posła na sejm wiosenny
1547 r. Jeszcze w lipcu 1546 r. hierarcha rekomendował go władcy na starostwo
przedeckie, wspominając przy tym o jego wielkim dla siebie oddaniu i wierności
władcy147. W późniejszym okresie nazwisko Kretkowskiego nie pojawia się w korespondencji biskupa, wiadomo jednak, że zależność ta utrzymała się także w następnych latach148.

W przypadku sejmiku przed zjazdem piotrkowskim 1547 r., na którym hierarcha był nieobecny,
nie posiadamy listy nazwisk elektów. Wiadomo jednak, że dostojnik, po nieudanej próbie doprowadzenia do powierzenia Tulibowskiemu legacji królewskiej, szczególnie zalecał jego kandydaturę
pozostałym, wybierającym się do Radziejowa senatorom (zob. wyżej, s. 125).
142
O szczególnie bliskich w późniejszym okresie związkach świadczy informacja z kwietnia
1551 r. W liście do Zygmunta Augusta Zebrzydowski wspominał o oddaniu okazywanym hierarsze przez Tulibowskiego i jego posłuszeństwie wobec króla, którym wykazywać się miał, gdy
często w czasie sejmów sprawował funkcję posła i mieszkał wspólnie z biskupem (AH I, nr 621).
Rok wcześniej dostojnik w sposób szczególny zalecał swego protegowanego łasce monarszej
(ibidem, nr 489).
143
Ibidem, nr 392, 393, 423, 424.
144
Ibidem, nr 423.
145
Ibidem, nr 424.
146
Ibidem, nr 315.
147
Ibidem, nr 34, 35.
148
Zob. H. Kowalska, Kretkowski, s. 281.
141
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2.2. Zagadnienie klienteli biskupiej
Tulibowskiego i Kretkowskiego traktować należy jako szczególnie istotnych dla biskupa włocławskiego przedstawicieli szerszej grupy szlachty z nim związanej. O istnieniu takiej zbiorowości przekonują nas liczne wzmianki w korespondencji dostojnika.
Dwukrotnie na jej określenie użyte zostały przez hierarchę terminy clientela, clientes,
które, jak się wydaje, funkcjonować miały jako zamienniki znacznie częściej stosowanego zaimka w znaczeniu rzeczownikowym — mei. Ze względu na przypadkowość
tych przywołań trudno jest określić, kto konkretnie zaliczać miał się do rzeczonej
grupy i jaki charakter miały związki łączące jej członków z biskupem. Posiłkując się
ustaleniami Antoniego Mączaka, stwierdzić można, że prawdopodobnie zaliczała się
do niej szlachta, której status społeczny był wyraźnie niższy od statusu Zebrzydowskiego, znajdująca się w trwałej, choć nieformalnej i dość luźnej od niego zależności, polegającej na wzajemnym zobowiązaniu149. Ze swojej strony hierarcha zapewniał
swoim klientom opiekę. Na podstawie lektury listów wymienić można trzy jej prawdopodobne formy: wstawiennictwo w przypadku spraw sądowych, toczonych poza
obszarem jurysdykcji biskupa włocławskiego, zapewnienie częściowego przynajmniej
utrzymania oraz protegowanie ich na wakujące stanowiska. W zamian za ofiarowane
dobrodziejstwa klienci wyświadczali dostojnikowi pewne usługi, do których zaliczała
się między innymi działalność wśród lokalnej szlachty, prowadzona na zlecenie patrona i w jego interesie150. W razie potrzeby biskup włocławski mógł również zażądać
od przedstawicieli tej grupy pomocy zbrojnej zarówno w sprawach natury prywatnej,
jak i państwowej151. Poza znaczeniem czysto praktycznym posiadanie licznej grupy
„Klientelizm [w XV i XVI w. — przyp. KG] dostrzegam w tych przypadkach, gdy powinności
słabszego partnera ujęte były w kategoriach dość ogólnych (tu przeciwstawienie ceremonialności
systemu lennego) i gdy układ miał być trwały (nie zaś polegający na jednorazowej wymianie dóbr
i usług). Istotą tego stosunku jest bowiem jego trwałość: wyrównanie bilansu wzajemnych zróżnicowanych usług nie kończy układu” (A. Mączak, Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce
i Europie XVI–XVIII w., Warszawa 1994, s. 119; zob. również uwagi tegoż [w:] Nierówna przyjaźń.
Układy klientalne w perspektywie historycznej, Wrocław 2003, s. 14–69).
150
Niezwykle interesująca wzmianka, dotycząca charakteru wzajemnych relacji Zebrzydowskiego czy, szerzej, senatora ze swoimi klientami, znajduje się w liście biskupa do Jana Korczboka,
ze stycznia 1550 r. Po podkreśleniu, jak trudne, niebezpieczne i pełne zamętu czasy nastały (co
było wyraźną aluzją do napiętej po sejmie jesiennym 1548 r. sytuacji w państwie), hierarcha pisał:
De nobis loquor, qui Rempublicam administramus, nam privati homines, ceu quaedam contracta vela,
facile hiemem atque procellas effugiunt. Nobis onus totum incumbit, nos illud ferre et levare cogimur! Nos
numerosiores clientum catervas alere, nos sumptus maiores facere cogimur, quam quisquam de nostris
maioribus aut fecerit, aut factos audiverit, dum non modo nostras ipsorum, sed etiam eorum, qui divinitus
nostrae fidei sunt comissi, dignitates et fortunas a summa perditorum hominum improbitate, audacia,
potentia defendimus (AH I, nr 475).
151
Interwencją zbrojną w razie nieposłuszeństwa groził Zebrzydowski rajcom gdańskim, gdy doniesiono mu o wygnaniu ustanowionych przez niego zarządców klasztoru w Kartuzach. Jak stwierdził,
nie będzie to żadnym problemem dla człowieka porywczego (seditiosus) i posiadającego tylu klien149
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oddanej sobie szlachty stanowiło niewątpliwie tak istotny dla Zebrzydowskiego czynnik prestiżu. Prawdopodobnie klienci współtworzyli świtę (comitatus) biskupa, towarzyszącą mu przy różnych okazjach, przede wszystkim zaś ów liczny, dwustuosobowy
orszak, asystujący dostojnikowi w drodze do Siedmiogrodu152.
Problematyka dotycząca systemu powiązań Zebrzydowskiego jako ordynariusza
włocławskiego z niższymi statusem przedstawicielami narodu politycznego, a być może
również mieszczanami, oraz związków między grupą klientów a członkami dworu biskupiego wymaga dalszych, dogłębnych studiów. Cenne byłoby również zidentyfikowanie
części przynajmniej osób zaliczających się do biskupiej klienteli i ustalenie ich pozycji
w społeczności lokalnej, jak również ewentualnych związków łączących ich z hierarchą
w okresie sprzed objęcia diecezji włocławskiej, a co za tym idzie, ustalenie relacji między
szlachtą powiązaną z kujawsko–wielkopolską gałęzią rodu Zebrzydowskich a przedstawicielami narodu politycznego, którzy weszli we współzależność z samym Andrzejem
jako dostojnikiem Kościoła i senatorem. Gruntowne przebadanie powyższych zagadnień
umożliwiłoby pełniejsze odtworzenie systemu zależności łączących hierarchę z lokalną
(czy wyłącznie?) szlachtą, a więc zarazem ukazanie pozycji, którą w tym środowisku
zdołał on wypracować w okresie zasiadania na stolicy włocławskiej.

2.3. Zebrzydowski a reprezentacja szlachecka
W związku z rozpatrywaną wyżej działalnością biskupa włocławskiego wśród szlachty
lokalnej należy spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie o jego generalny stosunek
do reprezentacji stanowej i jej miejsca w systemie politycznym Korony.
Zebrzydowski, człowiek wychowany na dworach dostojników ściśle związanych
z „senatorskim władcą” — Zygmuntem I, był głęboko przekonany o słuszności modelu
państwa, w którym udział reprezentacji szlacheckiej w rządach ograniczać winien się
do akceptacji decyzji podjętych uprzednio przez króla i doradzających mu senatorów
oraz do każdorazowego udzielania zgody na pobór podatków na potrzeby państwa. Pogląd był zresztą pochodną zasady wyznawanej przez darzonego przez dostojnika wielkim szacunkiem i przywiązaniem ojca Zygmunta Augusta153. Taki sam stosunek do
tów co on sam (ibidem, nr 128). Natomiast w 1551 r. zamierzał wysłać swoich ludzi (comitatus)
na pomoc wojskom hetmana Tarnowskiego, po otrzymaniu od niego wiadomości o najeździe na
Bracław (ibidem, nr 697, 699).
152
Jeszcze wspanialszy orszak towarzyszyć miał Zebrzydowskiemu, już jako biskupowi krakowskiemu, w czasie podróży do Gdańska w lecie 1552 r., w której asystował Zygmuntowi Augustowi.
Przygotowując się do wyjazdu, prosił Jana Werdena o przygotowanie miejsca dla 300 koni (ibidem,
nr 765). O licznej asyście, towarzyszącej mu na sejmiku w Radziejowie w kwietniu 1550 r., wspominał w liście do Zygmunta Augusta (ibidem, nr 489).
153
Historia sejmu, s. 63. Biograf Zygmunta I nazwał go królem senatorskim, który uznanie dla
systemu władzy opartego na przewadze możnowładztwa zawdzięczał latom spędzonym na dworze
węgierskim (Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, s. 403).
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roli sejmu od początku samodzielnego panowania aż do pierwszych lat szóstej dekady
XVI w. podzielał także ostatni Jagiellon. Taka wizja roli reprezentacji szlacheckiej
w systemie politycznym państwa nie oznaczała bynajmniej jej lekceważenia. Biskupowi włocławskiemu zdarzało się wyrażać o przedstawicielach stanu z najwyższym
uznaniem. Przybyłych do Radziejowa na sejmik w kwietniu 1550 r. określił jako ludzi wielkich w osądzie, odznaczających się wielką życzliwością i szczególną elokwencją154. Warunkiem tego uznania była jednak zgodność zapatrywań członków narodu
politycznego z polityką królewską. Odrzucić należy domniemanie, jakoby hierarcha
oczekiwał pełnej zgody na podejmowane przez władcę działania wyłącznie ze względu
na szacunek do Majestatu. Żywił natomiast przekonanie, że postępowanie monarchy,
uzgodnione z radą, zasługuje na lojalne i bezwarunkowe wsparcie dlatego, że jest po
prostu słuszne — zgodne z interesem państwa. Ten paternalistyczny w istocie stosunek do braci młodszej znajdował wyraz w omawianym wyżej modelu senatora jako
przewodnika, roztropnie kierującego debatującym, uprawnionym do podejmowania
decyzji tłumem.
Zebrzydowski uznawał więc izbę poselską za grono, które faktycznie, w imieniu
całego stanu, udzielać miało wyłącznie formalnego i ostatecznego poparcia polityce
królewskiej. Stąd też wszelkiego rodzaju roszczenia szlachty do uzyskania większego
wpływu na bieg spraw w państwie, wbrew władzy monarszej, a także odmowy uchwalania żądanych taks, traktował Zebrzydowski jako obrazę majestatu władcy i uważał
za patologię, której z całą stanowczością należy zapobiegać. Istotę swojego zdania
w tej kwestii wyłożył krótko acz treściwie w pierwszych słowach odpowiedzi na skierowane do siebie deliberatoria z sierpnia 1546 r. Ustosunkowując się do królewskiego
planu zwołania kolejnego sejmu, pisał, że wyłącznie świadomość konieczności wyboru
mniejszego zła, ufność w Rzeczpospolitą, a także utrwalona w sercu gorliwość i posłuszeństwo woli władcy, powstrzymują go od podjęcia wszelkich wysiłków, by do projektowanego sejmu w ogóle nie doszło. Powodem tej deklaracji było wrażenie, które
wywarł na dostojniku burzliwy przebieg poprzedniego zjazdu, odbytego w Krakowie
na przełomie 1545/1546 r. Pomijając przedstawione im postulaty, posłowie wykorzystali nadarzającą się okazję do przedłożenia władcy szerokiego wachlarza żądań, obejmującego sprawy natury prawnej, ustrojowej i gospodarczej155. Zasiadając w senacie,
AH I, nr 489.
Żalono się na sprzeczne z prawem pospolitym uprzywilejowanie części społeczeństwa, mianowicie możnych i Kościoła. Zażądano m.in. zwołania w najbliższym czasie sejmu, na którym przeprowadzona miała zostać unia Korony z Wielkim Księstwem Litewskim, księstwami śląskimi, Mazowszem
oraz Prusami, postulowano także zmiany mające na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości;
powrócił po raz kolejny postulat zniesienia tzw. nowego cła oraz polityki monetarnej Zygmunta
I. Szczególne emocje wzbudziła sprawa wyznaczenia Mazowsza na dobra oprawne królowej Bony.
Niezadowolenie szlachty wzmagała okoliczność, że decyzję o przeniesieniu oprawy z dóbr małopolskich podjęto pod koniec poprzedniego sejmu, jednak już po odejściu posłów. Gwałtowny, choć,
co należy zaznaczyć, bezowocny sprzeciw reprezentantów ziem wobec tej decyzji królewskiej musiał

154
155
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obserwował Zebrzydowski z rozgoryczeniem przebieg obrad i towarzyszące mu, wedle
poglądu hierarchy, przypadki niegodnego traktowania Majestatu. Dopuszczać mieli
się ich przeważnie ludzie niskiego stanu156. Jak łatwo się domyślić, tym deprecjonującym określeniem obdarzył przybyłych do Krakowa delegatów ziem. Oburzenie było
tym większe, że wobec nieugiętej postawy obu stron, sejm rozszedł się bez uchwał.
Brzemienne w skutki całkowite rozminięcie się oczekiwań monarchy i jego poddanych okazało się w oczach dostojnika dyskwalifikować reprezentację szlachecką.
O możliwości tymczasowego zaniechania (w innych, bardziej sprzyjających okolicznościach) zwoływania sejmu, jako reakcji, a w istocie kary za uchybienie godności
królewskiej, wspomina też biskup w liście pisanym w tym samym mniej więcej czasie
do Bony157. Na podobny w swej istocie pomysł miał wpaść biskup również w czasie
burzliwego sejmu jesiennego 1548 r. Wspominając rok później tamte wydarzenia, pisał do Zygmunta Augusta o towarzyszącej mu w ten czas myśli, by rozwiązawszy sejm,
radził on wyłącznie ze swoimi senatorami, narzucając następnie podjęte w tym trybie
decyzje pozostałym stanom158.
Święte oburzenie senatora zachowaniem posłów, wyrażane w listach do władców,
można by uznać za przejaw chęci szczególnego przypodobania się im poprzez stanowczy
sprzeciw wobec niezgodnych z królewską wizją państwa dążeń braci szlacheckiej. Wydaje się jednak, że postawa Zebrzydowskiego przynajmniej w równej mierze wynikała
ze szczerego przekonania o niedopuszczalności takich zachowań wobec najwyższej władzy króla, cui Deus ipse secundum se primas in honore et obedientia partes dedit159. Tuż przed
terminem sejmików przed zjazdem wyznaczonym na początek 1547 r., sugerował Bonie,
by król, wysyłając swych legatów z instrukcjami do poszczególnych ziem, nakazał im, by,
poza zwyczajową prośbą o elekcję reprezentantów godnych, niebaczących na własne korzyści i pilnych w służbie Rzeczypospolitej, apelowali także o wybór posłów, którzy tym
razem nie uczynią władcy żadnego despektu i nie będą dręczyć go swymi żądaniami160.
szczególnie poruszyć wiernego sojusznika królowej, którym w tym czasie był Zebrzydowski. Tym
bardziej że dla ordynariusza diecezji kujawskiej niewątpliwie korzystne było tak bliskie sąsiedztwo przychylnej mu władczyni. Nie mogły też Zebrzydowskiego nastawić pozytywnie do izby głosy
sprzeciwu wobec nadmiernego uprzywilejowania Kościoła, w tym żądanie, by uzyskanych przez
niego dóbr po Ludwiku Jagiellończyku nie obejmowały przywileje kościelne (o przebiegu sejmu
1545/1546 r. i o postulatach szlacheckich obszernie pisze A. Dembińska, op. cit., s. 252–272).
156
Nisi tam esset menti meae impressa fides in Rempublicam, et nisi tam animo infixum haberem studium
in Serenissimam Maiestatem Vestram et observantiam voluntatis eius, hoc omni, qua possum ratione, studio, conatu agerem, ne Comitia agerentur; grave est enim homini cordato et fideli, praesertim Serenissimae
Maiestatis Vestrae subdito, videre, indignis illam modis tractari, etiam ab hominibus, plerumque loco atque
conditione obscuris, quemadmodum saepissime in superioribus Comitiis, cum magno nostro et omnium
dolorum dolore, vidimus. Sed ex duobus malis minus eligendum est (AH I, nr 90).
157
Ibidem, nr 91.
158
Ibidem, nr 476.
159
Ibidem, nr 90.
160
Ibidem, nr 101.
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Widząc główne zadanie izby poselskiej w popieraniu królewskich inicjatyw i działań,
znalazł też Zebrzydowski metodę dyscyplinowania posłów w przypadku niewypełnienia
tej powinności161. Pomysł swój przedstawił w odpowiedzi na zadawane zarówno przez Zygmunta I, jak i jego syna w kolejnych listach przedsejmowych pytanie o źródła finansowania podróży i utrzymania reprezentantów ziem w czasie obrad. Dostojnik był stanowczo
przeciwny obarczaniu tym ciężarem opustoszałego, jak twierdził, skarbu królewskiego,
nie widział też powodu, by kosztami takimi obciążać senatorów. Wobec tego uznał, że na
racje poselskie złożyć winni się wszyscy, poprzez uchwalenie podatku, z którego potrącić
by można potrzebną na ten cel sumę162. W razie gdyby izba odmówiła swojej zgody na
pobór, i tak musiałaby zwrócić skarbowi wyłożone na jej utrzymanie kwoty. Mając przed
sobą taką perspektywę, mieliby posłowie nie błaznować (ut neque ludos facerent, jak to
dosłownie i niemal z pogardą określił dostojnik) i z większą gorliwością przykładać się do
radzenia o sprawach nie tylko przecież państwa, ale także i swoich własnych163.
Zwoływanie sejmu w celu uchwalenia podatków na opłacenie wojsk zaciężnych
dla obrony granic uważał zresztą Zebrzydowski za przejaw ojcowskiej łaski króla w stosunku do swojego ludu. Mogąc bowiem zwołać pospolite ruszenie, woli umożliwić
poddanym zastąpienie tej obowiązkowej ofiary krwi subsydiami finansowymi164. Tym
większą gotowością do spełnienia finansowych dezyderatów władcy wykazać powinna
się wdzięczna szlachta.
Niezależnie jednak od swojego poglądu na temat miejsca przysługującego izbie
poselskiej, hierarcha nie mógł lekceważyć faktycznego stanu rzeczy, w którym reprezentacja szlachecka zyskiwała coraz większy wpływ na bieg spraw w państwie. Licząc się z możliwościami, którymi w czasie sejmu dysponowali posłowie ziem, starał
się ich biskup włocławski, w razie potrzeby, pozyskać. W czasie sejmu wiosennego
1547 r. prowadził prywatne rozmowy z rycerstwem na temat konfliktu o jurysdykcję
nad klasztorami pomorskimi, zanim jeszcze sprawa ta stanęła na forum senatu165. Do-

161
Jak podkreśla Zebrzydowski, myśl ta nie była nowa, przyszła bowiem mu do głowy już dawno,
w czasach gdy inter minores versaretur (ibidem, nr 90).
162
By sprawniej uzyskać od szlachty potrzebne sumy, Zebrzydowski proponował, żeby w czasie sejmików nie stawiać jasno sprawy diet poselskich, a konkretne ustalenia odłożyć na czas sejmu. Po
zjechaniu się posłów, zaraz pierwszego dnia obrad, senat, zapytany o fundusz przez władcę, miałby
odpowiedzieć, że pokrycie takich wydatków jest niemożliwe bez uchwalenia poboru. W takiej sytuacji, widząc tak znaczne braki w skarbie, posłowie łatwiej skłoniliby się do poparcia propozycji
królewskiej (ibidem, nr 104; por. też A. Dembińska, op. cit., s. 274).
163
AH I, nr 90. Szczególny przypadek miał miejsce na sejmie 1548/1549 r., kiedy to posłowie,
opuszczając przedwcześnie miejsce obrad, nie otrzymali należnych im kwot. W tym przypadku Zebrzydowski był zdania, że nie należy wypłacać reprezentantom ziem zaległych sum. Wina za taki
obrót rzeczy spaść winna na tego (kimkolwiek by on był), kto przyczynił się do opuszczenia Piotrkowa przez sejmującą szlachtę (ibidem, nr 476).
164
Ibidem, nr 90, 91.
165
Ibidem, nr 191.
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myślać się też można, że właśnie pozyskiwanie w izbie poselskiej poparcia dla zamierzeń swego patrona było jedną z przysług, które Jerzy Tulibowski zwykł wyświadczać
mu w czasie sejmów166.
Dezaprobacie dla narastających ambicji szlachty, połączonej z dbałością o zachowanie dobrych relacji z jej przedstawicielami, towarzyszyła również obawa przed realną siłą, którą stanowił cały naród polityczny. Demonstracją owej mocy stały się
wspominane przez biskupa po latach wydarzenia z obozu pospolitego ruszenia pod
Lwowem w 1537 r., kiedy stojąca pod bronią szlachta zażądała realizacji swoich postulatów167. W pamięci musiał mieć zresztą Zebrzydowski także o 18 lat wcześniejsze
wypadki z kampanii pruskiej (1519–1521), kiedy to w grudniu 1520 r., w czasie obrad sejmu konnego, zebrana w kole obozowym kilkudziesięciotysięczna brać rycerska
rzuciła hasło zwołania Conventum iustitiae — sejmu sprawiedliwości, który miałby się
zająć egzekucją praw168.
Żywione przez dostojnika obawy najwyraźniej dały o sobie znać w marcu 1550 r.,
kiedy to, po najeździe wołoskim na południowo–wschodnie rubieże państwa, Zygmunt
August postanowił w tej kwestii zasięgnąć opinii u swych doradców. Jak wspominano, Zebrzydowski niechętnie odniósł się do projektu natychmiastowego zwołania pospolitego ruszenia, choć jednocześnie uważał to za jedyny w istocie sposób zaradzenia
grożącemu niebezpieczeństwu. Obawiał się bowiem, by w wytworzonej po ostatnim
sejmie atmosferze niezgody i podziałów oraz przy niedostatku posłuszeństwa należnego
władcy, nie doszło do powtórki wydarzeń z ekspedycji lwowskiej in qua — jak twierdzi
dostojnik — ita universi Reipublicae ordines laboraverunt, ut nisi nos Deus Optimus Maximus pro sua in Rempublicam nostram charitate servavisset, suis ipsorum laboribus exhausti
fuissent169. Warto przy tym zauważyć, że możliwość powtórzenia się podobnych wypadków była dla Zebrzydowskiego równoznaczna z groźbą wybuchu wojny domowej170.
Radził więc, by jak najszybciej zwołać sejm, którego charakter w istocie miałby być
koncyliacyjny, i w jego czasie wspólnie podjąć decyzję o natychmiastowej wyprawie171.

Zob. wyżej, s. 125.
AH I, nr 485.
168
W tych właśnie wydarzeniach Z. Wojciechowski upatrywał późniejszej niechęci Jagiellona do
powoływania szlachty pod broń (Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, s. 174–175). Na analogicznych
podstawach zdawał się swoje obawy przed zwoływaniem pospolitego ruszenia opierać także Zebrzydowski.
169
AH I, nr 485.
170
...vereor, ne si ad arma per Vestram Maiestatem evocati fuerimus, ex uno negotio, hoc autem est, ex
uno bello, duo faciamus, quod Deus omen avertat (ibidem, nr 485).
171
Zastrzegał przy tym Zebrzydowski, że władca oczywiście miałby prawo wraz z senatem, jednak
bez udziału izby poselskiej, podjąć wiążącą decyzję o zwołaniu pospolitego ruszenia. Uważał jednak,
że w tak niepewnej sytuacji nie byłoby to słusznym rozwiązaniem, jako że parvi sunt foris arma, nisi
sit consilium domi (ibidem, nr 485 — Zebrzydowski cytuje tu Cycerona, por. Marcus Tullius Cicero,
De officiis, lib. I, 22).
166
167
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3. WPŁYW ZEBRZYDOWSKIEGO
NA OBSADĘ GODNOŚCI W PAŃSTWIE
Jednym z istotnych czynników pomagających budować pozycję w strukturach władzy
była zdolność do wpływania na obsadę godności w państwie. Lokowanie własnych
kandydatów na wakujących, wpływowych urzędach pozwalało uformować grupę ludzi
oddanych swemu protektorowi. Działanie takie stanowiło często formę nagrody za
lojalność i oddane dotychczas usługi, będąc jednocześnie sui generis inwestycją na
przyszłość. Możnowładca, przyczyniając się do wyniesienia swego protegowanego, liczył na jego wdzięczność i dalszą współpracę. Do innej kategorii należą przypadki
popierania aspiracji ludzi, którzy już wcześniej osiągnęli pewne znaczenie, starając się
następnie o pozyskanie stanowisk bardziej prestiżowych lub stanowiących dodatkowe
źródło dochodu. W takim przypadku udzielone poparcie umacniało związki z osobą
dysponującą własnymi, czasem znacznymi wpływami i pozwalało spodziewać się wzajemności.
Skuteczność protekcji świadczyła o zajmowanej przez dostojnika pozycji. Zdolność
nakłonienia osoby decydującej o szafunku godności, a więc przede wszystkim panującego, do przedłożenia wysuniętej kandydatury ponad inne możliwości była w każdym
razie miernikiem znaczenia, jakim dany dostojnik cieszył się w oczach władcy.
W korespondencji biskupa Zebrzydowskiego na okres, w którym zasiadał on na
stolicy włocławskiej, przypada zaledwie 15 przypadków protekcji na wakujące stanowiska. Śladów takich nie odnaleziono w ogóle w Matricularum Regni Poloniae Summaria. Spodziewać można się jednak, że liczba ta nie wyczerpuje wszystkich prób podejmowanych przez hierarchę w tym zakresie. Lektura listów nie pozwala uchwycić
podobnych inicjatyw, realizowanych w czasie bezpośrednich spotkań z panującymi,
przede wszystkim w czasie sejmów. Nieznaczna większość (osiem) ze znanych nam
przypadków dotyczy promowania osób rozpoczynających dopiero swoją karierę172.
Pozostałe odnoszą się do osób piastujących już wcześniej inne godności. Z tej zaś
grupy wydzielić należy przypadki trzech dostojników, którym hierarcha obiecał swoje
poparcie w staraniach o dokładnie to samo stanowisko173. Trzynaście próśb skierował
Grzegorz Kretkowski forsowany na starostwo przedeckie (AH I, nr 34, 35); Michał Działyński
na starostwo grudziądzkie (ibidem, nr 54); Bartłomiej Zebrzydowski na starostwo rawskie (ibidem, nr 172), następnie zaś na starostwo dybowskie (ekspektatywa) (ibidem, nr 195, 196); Łukasz
Krzycki na probostwo gdańskie (ibidem, nr 298, 299); Jerzy Tulibowski na stolnikostwo brzeskie
(ibidem, nr 423); Mikołaj i Kasper Zebrzydowscy na prefekturę śremską, kcyńską, pobiedzińską lub
modrzyńską (praefectura modrensis) (ibidem, nr 576).
173
Mikołaj Kobylnicki, proboszcz warszawski i sekretarz królewski, popierany w staraniach o biskupstwo płockie (ibidem, nr 15, 16); Mikołaj Cikowski, sekretarz królewski, zasłużony jako poseł
królewski do Konstantynopola w 1545 r., starający się o kasztelanię sądecką (ibidem, nr 38, 39);
Walenty Dembiński, podstarości krakowski, pisarz ziemi krakowskiej, referendarz koronny, Stani172
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biskup do panujących — Zygmunta I, Bony i Zygmunta Augusta, z czego trzy dotyczyły godności senatorskich (biskupstwo płockie, kasztelania sądecka i kasztelania
brzeska), jedną zaś do biskupa krakowskiego Samuela Maciejowskiego174. Ze wszystkich prób protekcji podejmowanych u władców, sukcesem uwieńczone zostały cztery, z czego w jednym przypadku przychylna decyzja króla zapadła dopiero po kilku
miesiącach, w czasie których zmieniła się pozycja hierarchy, w konsekwencji objęcia
przez niego biskupstwa krakowskiego175. Skuteczna okazała się pomoc dostojnika
w staraniach Stanisława Słomowskiego o kanonię krakowską u biskupa Maciejowskiego176. W siedmiu prawdopodobnie przypadkach177 kierował Zebrzydowski swoje
prośby równocześnie do Zygmunta I i Bony. Brak podobnych wniosków adresowanych wyłącznie do starego króla, natomiast jeden z nich, dotyczący obsady starostwa
rawskiego, trafił wyłącznie (i bez oczekiwanego efektu) do królowej, jako właścicielki kompleksu dóbr mazowieckich. Świadczy to dodatkowo o wpływie, który miała Bona na rozdawnictwo godności. Pozostałych pięć próśb zostało skierowanych do
Zygmunta Augusta, z czego jedna, niespełniona, jeszcze przed objęciem przez niego
panowania. Ze wspomnianych czterech pomyślnie zakończonych inicjatyw protekcyjnych, dwie zostały podjęte za rządów Zygmunta I, dwie pozostałe za jego syna.
Wyłącznie w przypadku jednej z nich w grę wchodziła godność senatorska — kasztelania brzeska, przeznaczona dla brata biskupa, Bartłomieja. Zaznaczyć przy tym należy, że w pierwszej kolejności dostojnik starał się dla niego o znaczniejszą kasztelanię
gnieźnieńską.

sław Łaski, wojewoda sandomierski, oraz Jan Ocieski, kasztelan zawichojski, którym Zebrzydowski
obiecywał wsparcie w staraniach o kanclerstwo (ibidem, nr 174, 177, 179); Stanisław Słomowski,
kanonik poznański i gnieźnieński, starający się o kanonię krakowską, z której wcześniej zrezygnował (ibidem, nr 457); Bartłomiej Zebrzydowski, starosta dybowski, na kasztelanię gnieźnieńską lub
brzeską (ibidem, nr 577, 578).
174
W sprawie przydzielenia kanonii krakowskiej Stanisławowi Słomowskiemu (ibidem, nr 457).
175
Upragnione godności za wstawiennictwem biskupa kujawskiego otrzymali: Łukasz Krzycki
— probostwo gdańskie (król przyznał Zebrzydowskiemu prawo obsadzenia prebendy dowolnym
kandydatem. Po otrzymaniu tego przywileju hierarcha zmienił pierwotną decyzję i ostatecznie przyznał tę godność Andrzejowi Duchnickiemu — ibidem, nr 350); Jerzy Tulibowski — stolnikostwo
brzeskie, 3 stycznia 1549 r. (Urzędnicy, t. VI, z. 2, s. 59); Bartłomiej Zebrzydowski — otrzymał
ekspektatywę na starostwo dybowskie na wiosnę 1547 r. (o niedawnym nadaniu bratu starostwa
wspomina Zebrzydowski w styczniu 1551 — AH I, nr 576), następnie kasztelanię brzeską, dopiero
28 października 1551 r., a więc już po objęciu przez Andrzeja diecezji krakowskiej (Urzędnicy, t. VI,
z. 2, s. 34).
176
I. Kaniewska, Słomowski, s. 5.
177
W przypadku Dembińskiego, Ocieskiego i Łaskiego, za którymi wstawiał się hierarcha prawdopodobnie w czasie sejmu, trudno rozstrzygnąć, czy zwracał się on wyłącznie do króla czy również
do królowej. Zważywszy jednak zarówno na ówczesne bliskie związki Zebrzydowskiego z Boną, jak
i łaskę okazywaną przez królową samym zainteresowanym, przyjąć można, że nie została ona w staraniach dostojnika pominięta.
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Należy zauważyć, że spośród wszystkich czternastu protekcji aż dziewięć dotyczyło
osób w różnym stopniu z biskupem spokrewnionych lub spowinowaconych. Wśród
nich znalazło się wszystkich pięć, które przyniosły oczekiwany efekt. Andrzej, jako
ten, w którego edukację i początkową karierę rodzina zainwestowała zapewne niemałe fundusze, dobrze pamiętał o swoich zobowiązaniach wobec krewnych.
Na podstawie informacji zawartych w korespondencji wysnuć można wniosek, że
Zebrzydowski jako biskup włocławski, a więc jeden z pierwszych senatorów, dysponował niewielkim wpływem na obsadę godności w państwie. Jednocześnie też nie
często próbował swoich sił w tym zakresie. Ta wstrzemięźliwość w szafowaniu protekcją, połączona ze skłonnością do wysuwania własnych kandydatów niemal wyłącznie na pośledniejsze stanowiska, mogła wynikać ze świadomości ograniczeń swojej
siły sprawczej. Sytuacja ta zdaje się dowodzić dość słabej w istocie pozycji hierarchy w strukturach władzy, z której zresztą najwyraźniej sam on zdawał sobie sprawę,
koncentrując się na promowaniu swojej rodziny. W tym miejscu raz jeszcze należy
podnieść zastrzeżenie, że wobec niedostatku materiału źródłowego, wysnute na jego
podstawie wnioski ulec mogą diametralnej zmianie w wyniku kwerendy archiwalnej. Gdyby jednak otrzymane dotychczas wyniki okazały się miarodajne, należałoby
stwierdzić, że okoliczność ta niewątpliwie utrudniała dostojnikowi stworzenie w latach 1546–1551 systemu względnie trwałych powiązań na wyższym szczeblu władzy.
Niemożność wynagradzania tą drogą ludzi dla siebie zasłużonych rekompensowała
mu zapewne częściowo możliwość decydowania o obsadzie godności duchownych
i świeckich, które podlegały mu jako ordynariuszowi włocławskiemu.
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a krakowskiej stolicy biskupiej spędził hierarcha ostatnie dziewięć lat życia.
Upragniony awans, będący prawdziwym ukoronowaniem kariery, poza niewątpliwym splendorem, przyniósł mu liczne problemy, znacznie poważniejsze od
tych, z którymi mierzyć się musiał we wcześniejszym okresie. Na czas krakowskiego
pontyfikatu Zebrzydowskiego przypadł moment szczególnie bujnego rozwoju reformacji, która zyskiwała na sile dzięki związkom z ruchem egzekucyjnym. W istocie
niezaangażowany religijnie dostojnik zmuszony został w obronie swego autorytetu do
podejmowania kolejnych radykalnych działań przeciw różnowiercom. Do wzmożonej aktywności na tym polu nakłaniali go również stanowczo kanonicy krakowskiego
kościoła katedralnego. Stosunki z samą kapitułą, od wielu już lat napięte, nie uległy
poprawie. Najpełniej niechęć korporacji do nowego ordynariusza objawiła się przy
okazji synodu prowincjonalnego, zwołanego przez arcybiskupa Dzierzgowskiego do
Piotrkowa na czerwiec 1551 r. W zredagowanej z tej okazji instrukcji dla posłów kapituły sformułowane zostały niezwykle ostre, imienne zarzuty pod adresem wszystkich
niemal członków episkopatu1. Nie pominięto także ordynariusza krakowskiego, wobec którego oskarżenia były szczególnie poważne. Nie tylko bowiem wytknięto mu
chciwość i niemoralny sposób życia oraz postępowanie sprzeczne z nauką Kościoła,
ale również jawne bluźnierstwa, a nawet ateizm.
Zebrzydowski, ulegając żądaniom kapituły, a zarazem pragnąc zapewne zatrzeć tak
niekorzystne wrażenie oraz umocnić swoją pozycję w diecezji, zarówno wobec kapituły, jak i wiernych, zdecydował się wystąpić w roli obrońcy wiary i autorytetu Kościoła.
W październiku 1551 r. wytoczył pokazowy proces o wiarę Konradowi Krupce Przecławskiemu2. Wobec niechęci pozwanego do podporządkowania się jurysdykcji biskupiej, hierarcha zaocznie wydał na niego wyrok — Krupka został wyklęty i pozbawiony
majątku. Decyzja ta, wraz z innymi jej podobnymi, spowodowała gwałtowny sprzeciw
szlachty, który znalazł swój wyraz w czasie sejmu 1552 r. Żądania izby poselskiej, popierane przez część senatorów świeckich, doprowadziły do zawieszenia na rok egzekucji starościńskiej dla wyroków sądów kościelnych. Duchowni nie odzyskali swoich
prerogatyw w tym zakresie aż do sejmu 1562/1563, kiedy to zostały im one ostatecznie
Instructio Nunciis Capituli Cracoviensis ad Synodum A. 1551 data, [w:] AH I, nr 846.
Okoliczności towarzyszące wytoczeniu procesu oraz sam jego przebieg szczegółowo opisał
H. Barycz (Proces, s. 284–296).

1
2
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odebrane. Nieustające naciski ze strony kapituły, a także postępujący upadek autorytetu, skutkujący m.in. znaczącym spadkiem dochodów z dziesięcin, skłaniał Zebrzydowskiego do kolejnych wystąpień przeciwko różnowiercom zarówno na forum
sejmowym, jak i w ramach działań w granicach swojej diecezji. Głośna okazała się
sprawa księdza Marcina Krowickiego, który pojąwszy żonę, dołączył do obozu różnowierczego. Uciekając przed gorliwością ordynariusza krakowskiego, zdecydował się
on nawet na krótko opuścić kraj. Gdy po rocznym wygnaniu powrócił do Małopolski,
biskup Zebrzydowski zdecydował się na siłowe rozwiązanie jego sprawy, posuwając się
nawet do nieudanej próby porwania3.
Aktywną działalność w obronie praw duchowieństwa ordynariusz krakowski rozwijał w czasie kolejnych sejmów w latach 1552, 1555, 1556/1557 i 1558/15594. Wykorzystując swoje talenty oratorskie, występował na forum senatu w imieniu pozostałych
hierarchów i bronił zagrożonych interesów swojego stanu. Kilkakrotnie zwracał się
również do władcy, apelując o podjęcie przez niego zdecydowanych działań w obronie
Kościoła5.
Tak stanowcza postawa, dzięki której hierarcha zasłużył sobie nawet kilkadziesiąt
lat później na miano „postrachu ministrów kalwińskich”6, w znacznej mierze wymuszona została przez oczekiwania kapituły oraz części episkopatu. Pozostawała przy tym
w sprzeczności z charakterystyczną dla Zebrzydowskiego niechęcią do podejmowania
radykalnych działań prewencyjnych, które uwikłać by go mogły w uciążliwe i długotrwałe konflikty. Nie pomogła mu też ustrzec się przed formułowanymi pod jego
adresem oskarżeniami natury doktrynalnej, które dotarły nawet do Rzymu. Stały się
one jedną z przyczyn procesu wytoczonego mu w 1556 r. przez nuncjusza papieskiego
Alojzego Lippomano. Zeznania świadków składane w jego trakcie dowiodły słuszności
zarzutów dotyczących moralności dostojnika, oczyściły go jednak z podejrzeń o związki z herezją7.
Pomimo podejmowanych wysiłków nie udało się Zebrzydowskiemu uchronić Kościoła krakowskiego przed pogłębiającym się w wyniku bujnego rozkwitu reformacji kryzysem. W 1558 r., zniechęcony narastającymi trudnościami i permanentnym
Postać Marcina Krowickiego, w tym również jego konflikt z ordynariuszem krakowskim, opisał
obszernie H. Barycz (Marcin Krowicki, s. 297–370). Zob. też A. Brückner, Różnowiercy polscy. Szkice
obyczajowe i literackie, opr. L. Szczucki, Warszawa 1962, s. 83–84.
4
Stanislaus Orichovius, Annales, s. 105–116; Diariusz sejmu walnego warszawskiego z roku 1556/7,
wyd. S. Bodniak, Kórnik 1939, s. 58–59; Dzienniki sejmów walnych koronnych za panowania Zygmunta Augusta króla polskiego, W. X. Litewskiego 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych, wyd. J. T. Lubomirski, Kraków 1868, 19–20.
5
AH I, nr 649 (23 maja 1551 r.), 694 (13 września), 714 (22 października), 872 (7 marca
1558 r.), 873 (1 maja).
6
Kasper Cichocki, Alloquiorum Osiecensium sive variorum familiarum sermonum libri V, Kraków
1615, s. 164–165.
7
Acta Nuntiaturae, nr A 19.
3

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fasciculi_tomXII .indd 258

2012-05-11 10:05:50

Epilog

259

konfliktem z kapitułą krakowską, usunął się do rodzinnego Więcborka, gdzie spędził
ostatnie dwa lata życia.
Trudne warunki, w których przyszło mu zarządzać diecezją, oraz absorbujące, choć
nieskuteczne działania podjęte w walce z różnowiercami nie ograniczyły jego aktywności na niwie państwowej. Latem 1552 r., wraz z królem i licznym gronem senatorów, wybrał się w podróż do Gdańska8. Po śmierci królowej Barbary zaangażował się
w akcję mającą na celu doprowadzenie do powtórnego ożenku króla z siostrą jego
pierwszej żony — Katarzyną Habsburżanką9. W 1555 r. natomiast, w imieniu Zygmunta Augusta i senatorów, usiłował nieskutecznie odwieść swą dawną protektorkę
królową Bonę od zamiaru opuszczenia Królestwa10. Rolę pośrednika między matką
a synem sprawował zresztą, o czym wspominano, już wcześniej, mianowicie w kwietniu 1552 r.11 Wciąż też cieszył się u Zygmunta Augusta autorytetem w sprawach polityki zagranicznej, służąc władcy radą w kwestiach pełnych napięć stosunków między Królestwem a jego sąsiadami. Ani wykazywana aktywność, ani fakt rezydowania
w bezpośredniej bliskości Wawelu nie pozwoliły jednakże Zebrzydowskiemu stać się
bliskim i zaufanym współpracownikiem monarchy, na czym, jak się wydaje, zależało
mu przez pięć lat spędzonych na stolicy włocławskiej. Poza prozaiczną przyczyną tego
stanu rzeczy, mianowicie permanentną nieobecnością władcy w Krakowie po śmierci
ukochanej żony, swoją rolę odegrał zapewne również wyraźny dystans, a może nawet
niechęć, którą król zdawał się żywić w stosunku do trzeciego senatora Korony. Przyczyną jej była zapewne chwiejność postaw i wyraźna u Zebrzydowskiego skłonność do
kunktatorstwa.
Wiosną 1560 r., skłoniony ustawicznymi naleganiami kapituły12, postanowił
powrócić do opuszczonej diecezji. Zamiary te pokrzyżowała nagła choroba. Biskup
krakowski Andrzej Zebrzydowski zmarł w drodze do Krakowa we Wrześni, 23 maja
1560 r.

AH I, nr 765, 766, 768, 771, 773; Łukasz Górnicki, Dzieje, s. 55.
Zob. wyżej, s. 238, przyp. 105.
10
O przebiegu poselstwa Zebrzydowskiego do Bony pisał Łukasz Górnicki (ibidem, s. 117–125).
11
Zob. wyżej, s. 177–178, przyp. 22.
12
AH I, 876.
8
9
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ięć lat, w czasie których Andrzej Zebrzydowski sprawował godność biskupa włocławskiego, okazało się okresem przełomowym w dziejach państwa ostatnich Jagiellonów. Formowanie się fakcji i ich zmagania nasilające się w ostatnich latach
życia sędziwego Zygmunta I wobec coraz bliższej perspektywy przejęcia rządów przez
Zygmunta Augusta, a następnie zawirowania polityczne towarzyszące początkom jego
panowania, wytworzyły zupełnie nową sytuację, która w wielu przypadkach zmusiła
przedstawicieli elit państwa do ponownego zdefiniowania swojego stosunku do poszczególnych stron konfliktu i poszukiwania swojego miejsca w nowej rzeczywistości.
Ceną za podejmowane wówczas decyzje mogła być utrata albo, przeciwnie, podniesienie swojego dotychczasowego statusu, zyskanie bądź zaprzepaszczenie względów
władcy. Przykład Zebrzydowskiego doskonale ilustruje ów proces, który zachodził
szczególnie w przypadku możnych zawdzięczających postępy swojej dotychczasowej
kariery stronnictwu, którego członkowie po 1 kwietnia 1548 r. znaleźli się w opozycji
do młodego władcy — jedynego dyspozytariusza łask i dostojeństw. Pozwala on także
wyodrębnić mechanizmy, które decydowały o sukcesie bądź porażce w walce o prestiż i wpływ na nowe rządy.
Do momentu objęcia diecezji włocławskiej wiosną 1546 r. kariera Andrzeja Zebrzydowskiego rozwijała się w sposób bardzo typowy. Czynniki, które ją kształtowały
i decydowały o jej przebiegu, uznać należy za wspólne dla większości możnowładców,
którzy do swoich pierwszych godności dochodzili w czasach panowania króla Zygmunta I. Rodzina przyszłego hierarchy, choć dość zamożna, ciesząca się poważaniem
i wpływami w Wielkopolsce, szczególnie zaś na Kujawach, poza stosunkami lokalnymi
nie odgrywała do tej pory żadnej znaczącej roli. Niedostatek ten wynagrodziły jednak
Andrzejowi świetne koligacje, które zawdzięczał swojej matce — siostrze Andrzeja
Krzyckiego i siostrzenicy Piotra Tomickiego. Obaj dostojnicy, zajmujący szczególną
pozycję u boku władcy i cieszący się jego zaufaniem oraz znacznymi wpływami, objęli swoją protekcją młodszego krewnego. Zapewnili mu opiekę na czas studiów krakowskich, a zarazem przyczynili się pośrednio do nawiązania przez niego kontaktu
z jednym z najwybitniejszych umysłów epoki — Erazmem z Rotterdamu. Pierwsze
uzyskane, z największym prawdopodobieństwem za ich przyczyną, prebendy umożliwiły mu częściowe przynajmniej sfinansowanie studiów zagranicznych. Podróż edukacyjna, będąca już wówczas istotnym czynnikiem edukacji i kariery co najmniej
średniozamożnego szlachcica, wymagająca jednak znacznych nakładów finansowych,
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pozwoliła zdobyć Zebrzydowskiemu umiejętności i kwalifikacje, które predestynowały
go następnie do obejmowania kolejnych funkcji i godności.
Nieustające wsparcie krewnych po powrocie ze studiów ułatwiło Andrzejowi rozpoczęcie kariery i z pewnością, w pierwszym przynajmniej okresie, przyspieszyło jej
przebieg. Na tym etapie momentem przełomowym było objęcie w 1533 r. funkcji sekretarza królewskiego, co umożliwiło mu wejście w krąg dworu Jagiellonów i dawało
szansę zwrócenia na siebie uwagi władców, a co za tym idzie, rokowało także nadzieje
na kolejne awanse. Rzeczywiście, podobnie jak w przypadku znakomitej większości
przedstawicieli episkopatu polskiego tego okresu, sekretarstwo okazało się istotnym
etapem na drodze do pierwszego biskupstwa. Ponieważ jednak sam tytuł sekretarski
nie warunkował jeszcze osiągnięcia godności biskupiej, wystąpić musiały inne czynniki, które dopomogły duchownemu w uzyskaniu krzesła senatorskiego. Swoją rolę
odegrały z pewnością wrodzone umiejętności, a także, jak wspomniano, kwalifikacje
uzyskane w okresie edukacji. One właśnie pozwoliły sekretarzowi wypełniać poruczone sobie zadania w sposób należyty i satysfakcjonujący władcę.
Jak się jednak wydaje, kluczowe znaczenie dla przebiegu kariery duchownego miała
królowa Bona, która wcześniej łask swych udzielała wujowi Andrzeja — Krzyckiemu.
Po śmierci obydwu protektorów w latach 1535–1537 Zebrzydowski w niej właśnie
znalazł nową opiekunkę. Akces do stronnictwa władczyni był kolejnym przełomowym momentem kariery Radwanity. Dzięki tej decyzji, częściowo przynajmniej uwarunkowanej wcześniejszymi powiązaniami wuja, dołączył on bowiem do grona ludzi
połączonych wspólnotą interesów, wspierających wzajemnie, wedle indywidualnych
możliwości, swoje aspiracje, ale jednocześnie zantagonizowanych z niechętną polityce
i wpływom Bony fakcją. Stojąca na czele tego systemu powiązań ambitna władczyni
stała się od tej pory najważniejszą i najskuteczniejszą protektorką Andrzeja, oczekującą w zamian pełnej lojalności. Dysponując zaufaniem Zygmunta I i poparciem Bony,
a także przymiotami osobistymi, w 1543 r. sięgnął Zebrzydowski po swoje pierwsze biskupstwo w Kamieńcu, a tym samym stał się senatorem Królestwa. Korzystając wciąż
z poparcia królowej, która nie wahała się wykorzystywać go do własnych rozgrywek
z wrogimi sobie możnowładcami, sprawnie posuwał się po szczeblach kariery, obejmując kolejno diecezje chełmską i włocławską.
Po trzech szybkich awansach pięć lat spędzonych na biskupstwie włocławskim było
okresem stabilizacji pozycji. Jak się wydaje, Zebrzydowski nie traktował nowej godności jako tymczasowej, będącej kolejnym, ale nie ostatnim etapem w jego życiu. Gdy
latem 1547 r. rozpoczynał inwestycję na zamku wolborskim, mającą na celu stworzenie
architektonicznej oprawy stosownej do wymogów biskupiej i senatorskiej reprezentacji, a zarazem kosztownej komemoracji jego pontyfikatu, prawdopodobnie doszedł do
wniosku, że osiągnął już szczytowy moment swojej kariery. Zapewne zresztą objęcie
diecezji włocławskiej, trzeciego najważniejszego biskupstwa prowincji gnieźnieńskiej,
satysfakcjonowało Andrzeja, którego rodzina po mieczu nie mogła pochwalić się tradycjami senatorskimi i którego ojciec piastował zaledwie urząd starosty żnińskiego.
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Pogodzenie się dostojnika z perspektywą pozostania na stolicy włocławskiej przez
dłuższy czas, być może do śmierci, tłumaczy wysiłek włożony przez niego w budowanie
swojego autorytetu na podległym mu obszarze oraz w walkę o zachowanie przywilejów swych poprzedników i obwarowanie ich odpowiednimi mandatami królewskimi.
Zwraca bowiem uwagę, że hierarcha, brnąc w konflikty kompetencyjne z negującymi część przysługujących mu uprawnień władzami Gdańska, popieranymi częściowo
przez Radę Pruską, choć często powoływał się na zagrożenie, które sytuacja ta niesie
dla wiary i Kościoła, nie podejmował żadnych zakrojonych na szerszą skalę akcji, których celem byłoby zahamowanie rozwoju reformacji. Większy nacisk kładł natomiast
na wszelkie przejawy braku poszanowania i lekceważenia swoich prerogatyw. Tym
bardziej że godząc w dostojeństwo, siłą rzeczy dewaluowały one jego pozycję nie tylko
w samej diecezji, ale także w całym państwie, przynosząc poważny uszczerbek jego
autorytetowi.
Z lektury korespondencji wynika, że owe pięć lat było dla Zebrzydowskiego również czasem budowania pozycji majątkowej własnej, ale także rodziny. Zagadnienie
to, niemieszczące się w ramach problematyki omawianej w niniejszej pracy, wymaga
oddzielnych, szczegółowych studiów.
Z uwagi na udział Zebrzydowskiego w życiu publicznym Królestwa okres między
wiosną 1546 a grudniem 1550 r., tworzącymi ramy chronologiczne pontyfikatu włocławskiego, można podzielić na cztery etapy. Pierwszy, między momentem objęcia
diecezji a sejmem wiosennym 1547 r., był w istocie kontynuacją okresu wcześniejszego, poprzedzającego awans na stolicę włocławską, który swój początek datował
od wejścia duchownego w orbitę wpływów królowej Bony. W tym czasie obecność
ordynariusza włocławskiego na scenie politycznej uzależniona była od pozycji i działań podejmowanych przez stronnictwo władczyni. Tak ścisła zależność z jednej strony
ograniczała dostojnikowi pole manewru, doprowadzając do zredukowania kontaktów
z przedstawicielami przeciwnej fakcji do niezbędnego minimum, z drugiej jednak dawała mu stabilne oparcie, które wydawało się w pełni wystarczające. Układ ten znalazł
swój wyraz w czasie konfliktu o prawo do jurysdykcji nad klasztorami pomorskimi.
Szukając w jego trakcie poparcia dla swoich racji, poza nielicznymi, koniecznymi wyjątkami, nie wykraczał poza krąg ludzi związanych z protektorką, nie kierując się przy
tym osobistymi sympatiami czy antypatiami. Samą Bonę Zebrzydowski traktował jako
postać współdecydującą o kształtowaniu polityki państwa. Dawał temu świadectwo,
kierując do niej prośby i informując ją o wszystkich sprawach równolegle z władcą,
a zarazem lojalnie trwając przy jej boku. Co istotne, nie tylko sam dostojnik, wraz
z politycznym otoczeniem, postrzegał siebie jako oddanego protegowanego królowej.
Podobny obraz mieli przed oczami przedstawiciele stronnictwa przeciwnego. Siłą rzeczy rzutował on na ich stosunek do biskupa włocławskiego, stając się jedną z przyczyn
wzajemnej niechęci i nieufności.
Kolejny etap, rozpoczęty w okresie sejmu wiosennego 1547 r., przyniósł zauważalną zmianę w położeniu biskupa włocławskiego. Pogarszający się stopniowo od dłuższeDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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go już czasu stan zdrowia Zygmunta I utrudniał mu sprawowanie pełnej kontroli nad
państwem, pozostającym wciąż w jego wyłącznym władaniu, a w niedalekiej perspektywie groził śmiercią osłabionego podeszłym wiekiem monarchy. Oba przeciwne sobie
stronnictwa zapatrywały się na tę sytuację w diametralnie różny sposób. Niechętni
Bonie i odsuwani przez nią od dworu możnowładcy, z podkanclerzym Samuelem Maciejowskim i kasztelanem krakowskim Janem Tarnowskim na czele, zaczynali się gromadzić wokół następcy tronu, który, za ich m.in. poparciem i wolą ojca, a ku wyjątkowej niechęci matki w 1544 r. objął rządy nad Wielkim Księstwem Litewskim1. Bacząc
na ubytek sił Zygmunta I, właśnie w Zygmuncie Auguście pokładali oni nadzieję na
odsunięcie królowej od wpływu na sprawy państwowe. Optowali więc za stopniowym
cedowaniem prerogatyw monarszych z ojca na syna, co pozwoliłoby usprawnić rządy,
choćby w zakresie jurysdykcji. Królowa, z przyczyn oczywistych, zajmowała stanowisko przeciwne, pragnąc zachowania przez małżonka do końca pełni przysługujących
mu praw. Jej antagoniści, przechodząc do realizacji planu, zaczęli rozglądać się za
odpowiednimi sojusznikami. Właśnie w czasie sejmu krakowskiego 1547 r. albo niedługo przed nim zwrócili oni uwagę na biskupa włocławskiego, usiłując pozyskać go
dla swojej sprawy.
Przebieg wypadków, odtworzony przede wszystkim na podstawie korespondencji
dostojnika, wskazuje, że Zebrzydowski nie tyle podjął niezależną decyzję o poparciu
projektu przekazania rządów w Koronie młodemu królowi, co raczej skorzystał ze złożonej mu w tym względzie propozycji. Nie oznaczało to oczywiście, że nie uważał tego
planu za właściwy. Dostrzegał zapewne zarówno związane z nim korzyści dla państwa,
jak i nadzieję na przyszłe własne profity, być może już na wstępie poparte obietnicami
złożonymi przez kasztelana krakowskiego i podkanclerzego. Zainteresowanie obydwu
dostojników, z których z jednym był w ostatnim czasie silnie zantagonizowany, z drugim
zaś w ogóle nie nawiązał wcześniej bliższych kontaktów, zawdzięczał prawdopodobnie
kilku przyczynom. Jedną z nich była przynależność do fakcji królowej. W razie pozyskania hierarchy, stronnictwo Bony utraciłoby jednego z najwyższych godnością członków.
Drugą zaś mogły być cenne wpływy, którymi hierarcha dysponował w Wielkopolsce,
słabo dotąd reprezentowanej u boku następcy tronu. Ponadto dostrzegano zapewne, że
biskup włocławski jest politykiem bystrym, dostrzegającym nieuniknioną konieczność
przejęcia w pewnym momencie pełni władzy przez Zygmunta Augusta oraz korzyści,
które mogło mu przynieść odpowiednio szybkie opowiedzenie się po jego stronie.
Zawarłszy swego rodzaju układ z przywódcami stronnictwa skupionego wokół młodego króla, kończący wcześniejsze konflikty i będący zapowiedzią dalszej współpracy, nie chciał Zebrzydowski doprowadzić do rozluźnienia kontaktów z Boną. W ten
sposób ujawniła się wyraźnie charakterystyczna od tego momentu dla jego postawy
niechęć do jednoznacznego opowiedzenia się po którejś ze stron. Od kwietnia 1547 r.
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do śmierci króla Zygmunta w kwietniu roku następnego hierarcha starał się kontynuować przyjazne kontakty szczególnie z kanclerzem Maciejowskim, usiłując jednocześnie utrzymać królową w przekonaniu o swoim pełnym jej oddaniu. Ta ewidentnie
kunktatorska postawa pozwalała dostojnikowi odłożyć w czasie ostateczną decyzję
o opuszczeniu najbliższego kręgu sprzymierzeńców Bony, umożliwiała również czerpanie korzyści z obu stron. Nie sprzyjała ona jednak ani zachowaniu dotychczasowego zaufania i przychylności królowej, ani dalszemu zbliżeniu z fakcją przeciwną.
Władczyni z pewnością była świadoma poglądów swego protegowanego na kwestię
przerzucenia części przynajmniej obowiązków monarszych na barki młodszego króla.
Zapewne znała nawet treść listu Zebrzydowskiego, w którym hierarcha udzielał Zygmuntowi I rad w tym względzie. Zdawała sobie również na pewno sprawę ze zbliżenia
Zebrzydowskiego z kanclerzem i kasztelanem krakowskim. Skutkiem tego były pierwsze tarcia, które pojawiły się między protektorką i protegowanym prawdopodobnie już
w lecie 1547 r. Z drugiej strony, przypuszczalny brak jednoznacznej deklaracji poparcia ze strony biskupa włocławskiego i utrzymywanie wciąż ścisłych, mimo pewnych
dysonansów, kontaktów z Boną, stanowiły przeszkodę w dalszym zacieśnianiu współpracy ze stronnictwem Zygmunta Augusta, które w przyszłości mogłoby zaowocować
uzyskaniem odpowiednio silnej i stabilnej pozycji u jego boku.
Pomimo chwiejności swej postawy Zebrzydowski traktowany był w tym czasie niezmiennie, zarówno przez stronnictwo następcy tronu, jak i przez niego samego, jako
potencjalny sojusznik. Zwłaszcza zaś od chwili, gdy Zygmuntowi Augustowi po zawarciu kontrowersyjnego małżeństwa z Barbarą Radziwiłłówną zaczęło szczególnie zależeć na pozyskaniu w Koronie odpowiednio silnej grupy wsparcia dla tego związku. Nie
ufano Zebrzydowskiemu na tyle, by wyjawić mu tajemnicę jeszcze latem lub jesienią
1547 r. Jednakże o znaczeniu, które do jego ewentualnego poparcia przywiązywał młody król, świadczy okoliczność, że osobiście powiadomił on hierarchę o zaszłym fakcie,
zanim jeszcze ogłosił to oficjalnie pozostałym senatorom, a może nawet rodzicom.
Nadziei z nim związanych nie zniweczyła nawet, jak się wydaje, jego nieprzychylna
reakcja na tę wiadomość — jego odczucia w tej kwestii podzielali bowiem nawet najbliżsi zausznicy ostatniego Jagiellona.
Śmierć Zygmunta I, która nastąpiła 1 kwietnia 1548 r., oznaczała początek trzeciego etapu. W okresie tym nastąpił właściwy moment przełomu w karierze biskupa
włocławskiego. Podejmowane w tym czasie decyzje zaważyć miały na sukcesie bądź
porażce w walce o uzyskanie odpowiedniej pozycji w nowej rzeczywistości politycznej.
W sytuacji skrajnej polaryzacji elity, tuż po śmierci starego króla, dotychczas stosowana przez Zebrzydowskiego taktyka polegająca na balansowaniu między stronnictwami
groziła utratą wpływów i poparcia po obu stronach. Pomimo natychmiastowego złożenia obediencji nowemu władcy biskup włocławski nie uzyskał oczekiwanego odzewu.
Poczucie zlekceważenia i odsunięcia na margines skłoniło go do szukania kontaktów
z opozycją, co utrudnione było skutkiem wcześniejszego zdystansowania się od podejmowanych przez nią działań. Okres znacznego napięcia w stosunkach z Zygmuntem
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Augustem i jego najbliższym otoczeniem — napięcia, co warto zaznaczyć, odczuwanego zapewne wyłącznie jednostronnie przez biskupa włocławskiego — zakończył
się prawdopodobnie około drugiej połowy czerwca. Od tego czasu dostojnik lojalnie
wspierał monarchę swymi działaniami. Dokonana w ten sposób zmiana frontu nie
oznaczała całkowitego zerwania kontaktów z opozycją antykrólewską. Dostojnik nadal wykazywał chęć zachowania przyjaznych stosunków z obydwiema stronami sporu.
Jego postępowanie z lata i jesieni 1548 r. różniło się jednak wyraźnie od wcześniejszej
taktyki, polegającej na balansowaniu między stronnictwami i okazywaniu pozorów
lojalności każdemu z nich. W tym przypadku hierarcha opowiedział się jednoznacznie
po stronie Majestatu, wspierając jego autorytet, nie angażując się jednak w walkę
z jego przeciwnikami.
Etap ten — niezwykle istotny, bo noszący wszelkie znamiona przełomu — został
niestety, z uwagi na znaczne luki w korespondencji, słabo rozpoznany. Poważnym
problemem jest całkowity brak pochodzących z tego okresu listów do królowej Bony.
Rzuciłyby one z pewnością, jeśli istniały, nowe światło na kwestię kontaktów Zebrzydowskiego z opozycją w czasie, który nastąpił po jednoznacznym dołączeniu przez
niego do stronnictwa Zygmunta Augusta.
Chociaż biskup włocławski skwapliwie skorzystał z danej mu możliwości przystąpienia do stronnictwa królewskiego (której nie otrzymał np. starający się o to wcześniej Piotr Kmita), nie było mu dane zająć w nim szczególnie istotnej pozycji. Wciąż
nie miał on wystarczającej orientacji co do przyszłych zamierzeń młodego króla i planowanej przez niego polityki. Towarzysząca temu niepewność i poczucie marginalizacji skłoniły dostojnika do wyrażenia licznych obaw w czasie dyskusji sejmowych
jesienią 1548 r. Mimo jednak ciągłego braku pewności, przestróg dawanych władcy
w kwestii zarządu państwem i niechęci do królewskiego mariażu, Zebrzydowski udzielił Zygmuntowi Augustowi żądanego poparcia.
Połączona z pewnym ryzykiem decyzja o odcięciu się od wszelkich politycznych
posunięć opozycji i przyłączeniu się do stronnictwa królewskiego, pomimo niedostatków informacyjnych i pełnej świadomości drugoplanowości swojej roli, była jednak
opłacalna. Czwarty etap okazał się bowiem okresem budowania pozycji u boku młodego władcy, połączonej z poszukiwaniem dla siebie nowych korzyści, które wynagrodzić miały dotychczasową lojalność. Od powrotu z zakończonej sukcesem, trudnej legacji węgierskiej w czerwcu 1549 r., hierarcha doświadczał kolejnych przejawów łaski
królewskiej, które choć nie należały do spektakularnych, pojawiały się dość często,
utrzymując zapewne dostojnika w przekonaniu o słuszności podjętej decyzji. Ze swojej
strony Zebrzydowski dbał, by nie dać władcy powodów do powątpiewania o swojej
wierności. W imię owej lojalności poświęcił nawet ostatecznie kontakty z trwającą
wciąż w opozycji do króla matką, a swoją wieloletnią i skuteczną protektorką — Boną.
Czas na właściwe profity z dotychczasowej postawy nadszedł jesienią 1550 r., gdy
po śmierci kanclerza Maciejowskiego zawakowała diecezja krakowska. Biskup włocławski natychmiast podzielił się swoimi aspiracjami z władcą, jasno dając mu do
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zrozumienia, że godność ordynariusza krakowskiego byłaby odpowiednią nagrodą za
wysiłek włożony w umocnienie pozycji monarchy w najtrudniejszym dla niego czasie.
Wtedy jednak dał też o sobie znać brak zaufania, a zapewne także pewna niechęć,
którą Zygmunt August odczuwał do blisko związanego przez wiele lat z jego matką
dostojnika, który ponadto przez długi czas, od sejmu wiosennego 1547 r., wykazywał się kunktatorską postawą, jednoznacznie deklarując się po stronie króla dopiero
w chwili, gdy nie widział już możliwości odwlekania, z korzyścią dla siebie, ostatecznej
decyzji. Monarcha wyraźnie niechętnie odniósł się do projektu powierzenia biskupowi
włocławskiemu, którego postawy, ze względu na jej dotychczasową elastyczność, nie
mógł być na przyszłość pewien, jednej z dwóch najważniejszych diecezji w Koronie.
Często zaś, z uwagi na bezpośrednią bliskość Wawelu, najważniejszej. Zbywając prośby
dostojnika mglistymi zapewnieniami o wdzięczności i łasce, poszukiwał innych kandydatów do objęcia wakującej funkcji.
Stwierdzić więc należy, że ostateczne powierzenie Zebrzydowskiemu stołecznego
biskupstwa było nie tyle realizacją woli monarszej i przejawem szczególnej łaski w stosunku do ordynariusza włocławskiego, co podyktowanym koniecznością wyborem
najlepszej z istniejących w danym momencie możliwości. Podkreślić przy tym trzeba, że dostojnik prawdopodobnie nie miałby szansy doczekać się awansu, gdyby nie
udzielone królowi wsparcie w trudnych początkach panowania i lojalność wykazana
w następnym okresie.
Przez niecałe pięć lat biskup włocławski przebył długi dystans dzielący ścisłe relacje z wieloletnią protektorką i przynależność do wrogiego jej otoczenia młodego monarchy, ukoronowaną awansem na biskupstwo krakowskie. Sukces swój zawdzięczał
w głównej mierze politycznemu wyczuciu i umiejętności dostosowania się do czasów
przełomu, która łączyła się ze znaczną elastycznością postawy. Poza zasługami własnymi Zebrzydowskiego, swoją rolę odegrały również sprzyjające okoliczności, w tym
niezbędna, wykazywana przez przedstawicieli fakcji Zygmunta Augusta, chęć współpracy. Także w tym przypadku należy wskazać, że we wspomnianych okolicznościach
dostojnik zawsze potrafił się odnaleźć, z dobrym dla siebie skutkiem.
Niezmiernie interesujące byłoby szczegółowe skonfrontowanie drogi przebytej
przez Zebrzydowskiego z działaniami innych przedstawicieli dawnego stronnictwa
Bony, którzy ostatecznie znaleźli się u boku jej syna. Pozwoliłoby to wydobyć punkty
wspólne ich obecności w życiu politycznym Królestwa w momencie przełomu oraz
wskazać część mechanizmów w tym czasie nim rządzących. Zagadnienie to stanowi
istotny problem badawczy na przyszłość.
Poza niewątpliwym talentem do prowadzenia swego rodzaju gier politycznych nie
należy odmawiać Zebrzydowskiemu zalet, podnoszących jego walory jako senatora
— doradcy królewskiego. W okresie zasiadania na stolicy włocławskiej, będącym, jak
już podkreślano, czasem budowania stabilnej pozycji na scenie politycznej Królestwa,
Zebrzydowski do obowiązków nakładanych nań przez godność senatorską podchodził z należytą powagą. Obaj ostatni Jagiellonowie cenili sobie wyraźnie jego opinie
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w kwestiach dotyczących trudnych stosunków z sąsiadami. Za eksperta uważany był
w skomplikowanej problematyce węgierskiej, czego wyrazem było powierzenie mu misji dyplomatycznej do Siedmiogrodu, w czasie której wykazał się szczególnym talentem i wyczuciem dyplomatycznym. Jego poglądy na politykę zagraniczną zbliżone były
do poglądów Zygmunta I oraz jego syna i zakładały pokojową koegzystencję obydwu
państw jagiellońskich z sąsiadami, pod warunkiem zachowania nienaruszonego stanu posiadania i należnego dostojeństwa panujących. Z wieloletnią wizją Zygmunta I
konweniował również stosunek dostojnika do kwestii relacji Prus Królewskich do Korony, której istotą był zamiar ostatecznego zjednoczenia ich z władztwem Jagiellonów.
Zebrzydowski odznaczał się zresztą trzeźwym oglądem rzeczywistości również
w kwestiach dotyczących polityki wewnątrzpaństwowej. Dowodził tego wielokrotnie, trafnie oceniając nastroje panujące w Królestwie w momentach narastającego
napięcia. Szczególną obawę budził w nim aktywizujący się w tym czasie i faktycznie
pozbawiony kontroli ruch szlachecki, który postrzegał jako zagrożenie dla stabilności
wewnętrznej, a co za tym idzie także zewnętrznej państwa.
Jak wnioskować można na podstawie zachowanych listów, pewne uznanie, którym
cieszył się Zebrzydowski jako doradca królewski, nie znajdowało należytego przełożenia na jego pozycję w państwie. Cały czas trwał on w poczuciu marginalizacji, wynikającej nie tylko z racji oddalenia jego siedziby od głównej rezydencji królewskiej, ale
także niedopuszczenia go do grona najbliższych, zaufanych współpracowników monarchów, co pozbawiało go większego wpływu na rządy. Jednym z objawów tego urażającego ambicję niedostatku znaczenia była niewielka skuteczność jego protekcji na
wakujące stanowiska, stanowiąca istotny miernik pozycji zajmowanej przez dostojnika
w strukturach władzy. W tym jednak przypadku z ostrożnością podchodzić należy do
wniosków wysnutych na podstawie dochowanego materiału epistolograficznego jako
niepełnego i stanowczo niewystarczającego. W celu uzyskania miarodajnych wyników
w tym zakresie, należałoby przeprowadzić obszerną kwerendę zarówno w dostępnych
nam źródłach drukowanych, jak i w zasobach archiwalnych.
Istotnym aspektem działań Zebrzydowskiego w ramach jego senatorskich powinności była partycypacja w lokalnym życiu politycznym województw brzesko–kujawskiego i inowrocławskiego. Fakt ten godny jest podkreślenia, ponieważ udział senatorów w obradach sejmików partykularnych, choć formalnie obowiązkowy i opatrzony
sankcjami, nie zawsze dochodził do skutku. Jak wnioskować można na podstawie
lektury korespondencji, hierarcha dysponował wystarczającym wpływem na społeczność lokalną, by w większości przypadków przyczynić się do przeprowadzenia woli
królewskiej i regularnie doprowadzać do obioru swego kandydata na jednego z posłów
w czasie zjazdów radziejowskich. Możliwość sterowania przebiegiem obrad i uzyskiwania oczekiwanych rezultatów zawdzięczał zapewne sieci kontaktów, którymi dysponował wśród lokalnej szlachty. Prawdopodobnie to właśnie jej przedstawiciele tworzyli
w znacznej mierze trzon zgromadzonej wokół niego klienteli. Owa grupa ludzi, pozostając z dostojnikiem w ścisłym związku, korzystając z jego opieki i protekcji, wspierała
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podejmowane przez niego działania i oddawała mu, w ramach swoich możliwości,
inne usługi. Liczne grono adherentów podnosiło również osobisty prestiż dostojnika.
Niestety zachowana korespondencja hierarchy okazała się niewystarczająca,
by gruntownie przestudiować zagadnienie klienteli biskupiej. Nieznane pozostały nawet w przybliżeniu jej liczebność oraz skład. Wyłącznie cząstkowo udało się dociec
zasad leżących u podstaw systemu wzajemnych zależności, tzn. profitów odnoszonych
w takim układzie przez obie strony. Niezmiernie interesujące i niestety całkowicie
niemożliwe do zbadania na podstawie ocalałych listów jest pytanie o możliwości realnego oddziaływania, w niektórych przynajmniej kwestiach, przez Zebrzydowskiego, za
pośrednictwem klientów, nie tylko na sejmik radziejowski, ale także na sejmy.
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WYKAZ SKRÓTÓW

AACC

— Acta Actorum Capituli Cracoviensis

ADWO — Archiwum Diecezji Warmińskiej w Olsztynie
AGAD

— Archiwum Główne Akt Dawnych

AH

— Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia

AKKK

— Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej

AT

— Acta Tomiciana

BCz

— Biblioteka Czartoryskich

Bd.

— Band

BJ

— Biblioteka Jagiellońska

BN

— Biblioteka Narodowa

BOZ

— Biblioteka Ordynacji Zamoyskich

CIDTC

— Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts & Correspondence

cz.

— część

dok.

— dokument

ed.

— edidit, ediderunt, edited

f.

— folio

hrsg.

— herausgegeben

k.

— karta

LA

— Libri Archivi

loc. cit.

— loco citato

MHDW — Monumenta Historica Dioeceseos Wladislaviensis
nr

— numer

op. cit.

— opus citatum
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Wykaz skrótów

opr.

— opracował, opracowała

p.

— pagina

P.

— pars

por.

— porównaj

przyg.

— przygotował, przygotowała

przyp.

— przypis

PSB

— Polski słownik biograficzny

r

— recto

R.

— rocznik

r.

— rok

red.

— redakcja

rkps

— rękopis

s.

— strona

sygn.

— sygnatura

t.

— tom

UUB

— Uppsala Universitetsbibliotek

v

— verso

v.

— von

vol.

— volumen, volume

w.

— wiek

wyb.

— wybrał, wybrała

wyd.

— wydał, wydała, wydanie

z.

— zeszyt

zeb.

— zebrał, zebrała

zob.

— zobacz
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