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I. ŚWIAT W XVI WIEKU

������������������������������������
	�

������������
�������������
�������

����� �����������

�
������	�
���

��������������������
���������

����
����������
��������
�����
���
���������

���� ���� ����������������

�����
�����������

����

����������������

���	�������

����

��������
�����
��������

����

�����������������������
�����	�����������
������������	�����

���� ����

��������	���	���
�������������

�������������������
���� ����

��������
������������	�
����������

����

�������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����������
��������������

����������	�������

����������������
��	������������
�����������
���� ����

����������������
�	�������������

����

�����������
��	������������

����������������
���� ����

���������������
	������

	��������	��
���������	����

����

������	��
���
�	������������
	�����	���	��
���� ����

�	���
�������

����

�������������
������������

����

�����������������
�������������

�������
����

������������������������

��
�����	���
������������������������

I. Najważniejsze wydarzenia z czasów odkryć geograficznych i reformacji
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●  ŚWIAT PRZED KOLUMBEM
 Wyobrażenie o świecie w średnio-

wiecznej Europie ● Majowie ● Azteko-
wie ● Inkowie

●  WIELCY PODRÓŻNICY I ICH ODKRYCIA
 Przyczyny podróży dalekomorskich  

● Krzysztof Kolumb odkrywa Amery-
kę ● Portugalczycy wyznaczają mor-
ską drogę do Indii ● Pierwsza podróż 
dookoła świata

●  SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ
 Skutki odkryć dla Nowego Świata  

● Konsekwencje odkryć dla Europy 
●  NARODZINY RENESANSU
 Miasta włoskie w XIV i XV wieku  

● Odrodzenie ● Humanizm

●  WIELCY TWÓRCY ODRODZENIA
 Człowiek renesansu ● Leonardo da 

Vinci ● Michał Anioł i inni mistrzowie 
● Teoria Mikołaja Kopernika ● Wynale-
zienie druku

●  REFORMACJA
 Kryzys Kościoła ● Niemcy w począt-

kach XVI wieku ● Nauki Marcina Lutra 
● Wojny religijne w Niemczech  
i pokój w Augsburgu 

●  NOWE WYZNANIA W EUROPIE
 Nowe wyznania ● Luteranizm ● Kalwi-

nizm ● Anglikanizm ● Reformacja we 
Francji 

●  REFORMA KOŚCIOŁA
 Początki reformy wewnętrznej Kościoła 

● Sobór trydencki ● Święta Inkwizycja 
i Indeks Ksiąg Zakazanych  



6 Historia 6

1. ŚWIAT PRZED KOLUMBEM
Wyjaśnij pojęcie „cywilizacja”.

WYOBRAŻENIE O ŚWIECIE ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE
W średniowieczu Europejczycy mieli bar-
dzo ograniczoną wiedzę o lądach poza 
własnym kontynentem. Nikt nie wiedział 
o istnieniu obu Ameryk i Australii ani 
dokąd sięga Afryka, gdyż znano tylko jej 
część północną. W ogromnej swej części 
niezbadana pozostawała Azja, choć kupcy 
docierali aż do Chin. Najczęściej wyobra-
żano sobie, że Europa, Azja i Afryka są 
otoczone wielkimi oceanami, za którymi 
świat się kończy niezmierzoną przepaścią 
bądź po prostu piekłem. Teoria, że Ziemia 
może mieć kształt kuli, była uznawana ra-
czej za fantastyczny domysł.

Brak rzetelnej wiedzy o niezbada-
nych, odległych obszarach Afryki i Azji 
był doskonałym pretekstem do snucia 
najdziwniejszych opowieści o żyjących 
tam ludziach, o ich wyglądzie, zwycza-
jach i warunkach życia.

Tymczasem na lądach, o których 
istnieniu Europejczyk nie miał poję-
cia, rozwijały się wspaniałe cywilizacje.  
W wielu dziedzinach przewyższały one 
średniowieczną Europę. Najbardziej 
znane to kultury: Azteków, Inków i Ma-
jów – ludów zamieszkujących Amerykę 
Południową i Środkową. Ludy te przy-
jęło się nazywać ludami prekolumbijski-
mi, gdyż zamieszkiwały Amerykę jesz-
cze przed odkryciem jej przez Kolumba. 

MAJOWIE
Najstarsza i jednocześnie najmniej zna-
na jest kultura Majów. Ich historia się-
ga trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. 
Silne państwo stworzyli Majowie około 
IV wieku naszej ery. Zajmowali wówczas 

1. Wyobrażenie o świecie średniowiecznych mieszkańców Europy na przy-
kładzie dwóch map: mapy świata wykonanej przez włoskiego mnicha Beato 
di Liebana w XIII w. (u góry) i mapy świata wykonanej przez włoskiego 
kartografa Pietro Vesconte na pocz. XV w. (u dołu)

2. Europejskie wyobrażenia nieznanych rejonów świata i zamieszkujących 
je istot, miniatury z XIV w.
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tereny dzisiejszego południowego Mek-
syku, Gwatemali i Hondurasu. W X wieku 
w tajemniczych okolicznościach porzucili 
swoje siedziby i osiedlili się na północnym 
Jukatanie, półwyspie w Ameryce Środko-
wej. Majowie uchodzili za lud pokojowy. 
Zajmowali się głównie rolnictwem. Mie-
li świetnych botaników, matematyków  
i astronomów. Ich kalendarz, pochodzący 
z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, 
był dokładniejszy niż kalendarze piętna-
stowiecznej Europy. Również na wysokim 
poziomie stała medycyna Majów. Posłu-
giwali się pismem hieroglificznym, które 
do dziś nie zostało w pełni odczytane. 
Wznosili wysokie świątynie, przypomi-
nające piramidy egipskie. Te monumen-
talne budowle zdobiono malowidłami 
ściennymi i płaskorzeźbami. Majowie byli 
politeistami, a ich bogowie uosabiali siły 
przyrody. Imperium Majów upadło na 
wiele dziesięcioleci przed przybyciem Eu-
ropejczyków.

AZTEKOWIE
Rozkwit kultury Azteków przypada na 
wiek XV. Po długich wędrówkach osiedli-
li się w południowym i środkowym Mek-
syku, tworząc świetnie zorganizowane państwo. W okresie największego rozkwitu  
w skład państwa Azteków wchodziło kilkaset państw-miast. Siła Azteków polegała 
nie tylko na potędze militarnej i bezwzględności wobec pokonanych wrogów, ale też 
na umiejętności czerpania z kultury ludów podbitych.

Aztekowie dzielili swe społeczeństwo na panów, kupców, rzemieślników, rolni-
ków i niewolników. Uprawiali głównie kukurydzę, ale także fasolę, dynie, pomidory, 
figi, ananasy, kakao oraz drzewa kauczukowe. Mieli ogromne osiągnięcia w archi-
tekturze. Budowali wspaniałe, bogate, ponadstutysięczne miasta z wielkimi placa-
mi i zespołami świątyń. Miasta były połączone siecią dobrze utrzymanych dróg. 
Aztekowie posługiwali się pismem hieroglificzno-piktograficznym. Przez całe życie 
spełniali obowiązki religijne, oddając się niezliczonym rytuałom i skomplikowanym 
obrzędom. W czasie wielu z tych ceremonii składano ofiary z ludzi (jeńców wojen-
nych bądź niewolników), niekiedy zjadając później ich ciała w czasie rytualnej uczty. 
W życiu Azteków nie brakowało też rozrywek, a zwłaszcza sportu. Wszakże to im 
właśnie przypisuje się wynalezienie gry w piłkę nożną.

3. Wybudowana przez Majów tzw. świątynia Kukulkana w Chichén Itzá (czytaj: 
cziczen ica) – dawnej stolicy państwa Majów na płw. Jukatan (Meksyk), X–XI w.

4. Kamienny kalendarz słoneczny Azteków, XIV w.
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INKOWIE
Odrębną cywilizację stworzyli Inko-
wie. Na przełomie XV i XVI wieku ich 
potężne państwo, największe w Ame-
ryce prekolumbijskiej, obejmowało 
dzisiejsze Peru i Boliwię. Państwo to 
przetrwało zaledwie sto lat. Inkowie 
rozwinęli takie dziedziny medycyny, 
jak chirurgia i stomatologia. Wykony-
wali m.in. skomplikowane operacje, 
podczas gdy w Europie, w XV wieku, 
za najskuteczniejszy sposób leczenia 
uznawano upuszczanie krwi.

Mimo iż nie znali koła, wznosili 
ogromne budowle, które wymagały 
transportu kamiennych bloków. Budowali również doskonałe, wiodące przez góry  
drogi. Uprawiali fasolę, kukurydzę, paprykę i ziemniaki. Budowali systemy iryga-
cyjne. Hodowali lamy i świnki morskie. Na bardzo wysokim poziomie były takie 
dziedziny rzemiosła, jak: tkactwo, złotnictwo, metalurgia miedzi, ołowiu i srebra. 
Administrowanie i zarządzanie ogromnym, wysoko rozwiniętym państwem było 
możliwe m.in. dzięki sprawnemu systemowi rachunkowo-sprawozdawczemu wy-
korzystującemu szczególną formę zapisu supełkowego – kipu. Skarbnicą wiedzy  
o Inkach jest cudem ocalałe z hiszpańskiego najazdu tzw. „miasto w chmurach” – 
niezwykłe Machu Picchu (czytaj: maczu pikczu).

?

! To jesT ważne
• Średniowieczni Europejczycy nie wiedzieli o istnie niu Ameryki i Au-

stralii oraz nie znali oddalonych od Eu ropy obszarów Afryki i Azji.
• Przed odkryciem nowych kontynentów przez Euro pejczyków 

Amerykę Środkową i Południową zamieszki wały wysoko rozwinię-
te ludy.

• Do najbardziej znanych cywilizacji prekolumbijskich należą Majowie, 
Aztekowie i Inkowie.

PyTania i Polecenia

1. Wskaż na mapie siedziby Majów, Azteków i Inków. Jakie państwa współcze-
śnie znajdują się na tych terenach?

2. Wymień najważniejsze osiągnięcia ludów prekolumbijskich.
3. Wymień znane ci cywilizacje starożytne, które stosowały pismo hieroglificz-

ne, piktograficzne i wznosiły budowle w kształcie piramidy.

słowniczek
pismo piktograficzne
– najstarszy znany 
system piśmienniczy, 
w którym schematyczne 
rysunki oddawały elementy 
rzeczywistości i symbolizo-
wały przedmioty, zwierzęta, 
osoby.

5. Kipu – pismo węzełkowe Inków, rekonstrukcja współczesna. Jest to sys-
tem zapisu za pomocą węzłów wiązanych na różnokolorowych sznurkach, 
o różnej długości i powtarzających się w sekwencjach, odchodzących od 
głównego sznura
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2. WIELCY PODRÓŻNICY I ICH ODKRYCIA
Wskaż na mapie tereny nieznane średniowiecznym Europejczykom.

PRZYCZYNY PODRÓŻY DALEKOMORSKICH
W średniowieczu nie interesowano się specjalnie podróżami dalekomorskimi głów-
nie dlatego, że nie było takiej potrzeby. Do obszarów leżących w najbliższym są-
siedztwie Europy można było dotrzeć lądem lub morzem, żeglując wzdłuż brze-
gu. Na pełny ocean nie wypływano, obawiając się utraty przyjętego kursu statku. 
Dopiero takie wynalazki, jak astrolabium, busola,   
i sekstant zmniejszyły obawy przed zagubieniem się 
na pełnym morzu. Busola pozwalała ustalić kieru-
nek północny i w konsekwencji pozostałe kierunki 
świata. Astrolabium i sekstant służyły do ustalania 
położenia statku z obserwacji nieba. Mając więc na 
statku te przyrządy, można było określać kurs i po-
łożenie okrętu.  

Przełomem w rozwoju żeglugi morskiej okazały 
się karawele, po raz pierwszy zbudowane przez Por-
tugalczyków. Były to ulepszone wersje dotychczas 
używanych statków. Posiadały ruchome żagle, któ-
re pozwalały żeglować „pod wiatr”. Ster na rufie za-
pewniał zwrotność, a wysokie burty chroniły kara-
welę przed zalaniem. Tak wyposażone statki mogły 
przebywać przez wiele tygodni na otwartym morzu 
i utrzymywać stały kurs bez względu na kierunek 
wiatru.

Pojawiło się też coraz więcej chętnych do żeglo-
wania po morzach. W latach dziewięćdziesiątych 
XV wieku zakończyła się rekonkwista, czyli krucjata 
przeciwko Arabom w Hiszpanii. Zdobycie Granady  
w roku 1492 ostatecznie zakończyło wieloletnie 
walki, co dla wielu rycerzy oznaczało brak zajęcia  
i utratę źródła dochodów. Dlatego biedne rycer-
stwo i zwykli awanturnicy zaczęli szukać możliwości 
zdobycia fortuny poza Europą. Śmiałkowie, którzy 
liczyli na zdobycie sławy i bogactwa, przybywali do 
Portugalii i Hiszpanii, dwóch morskich potęg ówcze-
snej Europy. Wkrótce znalazł się też konkretny cel 
wypraw dalekomorskich. Był nim Daleki Wschód, 
głównie Indie i Chiny. 

Handel z tymi krajami kwitł od dawna, stamtąd 
właśnie sprowadzano przyprawy korzenne (pieprz, 

1. Dawne przyrządy do nawigacji morskiej (z XVI w.)
a) sekstant – przyrząd nawigacyjny stosowany  
w żeglarstwie i astronomii, służący do mierzenia 
wysokości ciał niebieskich nad horyzontem; pozwa-
la określać szerokość geograficzną na podstawie 
pomiaru wysokości Słońca o godzinie 12 w południe 
lub wysokości gwiazd rano i wieczorem;
b) astrolabium – przyrząd pomiarowy używany  
w nawigacji do wyznaczania położenia ciał niebie-
skich nad horyzontem, poprzednik sekstantu;
c) busola – urządzenie nawigacyjne wskazujące kie-
runek bieguna magnetycznego

a

b

c
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cynamon, wanilię), jedwab, pachnidła 
oraz metale szlachetne. Lądowe wypra-
wy do Indii i Chin napotykały jednak 
ogromne trudności, od kiedy Turcy opa-
nowali Konstantynopol i cieśniny czar-
nomorskie. Władając tymi obszarami, 
przez które wiodły tradycyjne szlaki 
handlowe, Turcy przejęli kontrolę nad 
wymianą handlową między Azją a Euro-
pą. Często wyprawy kupieckie musiały 
zawracać z drogi, gdyż żądano od nich 
zbyt wysokich opłat za przejazd przez 
kontrolowane terytoria. W takich wa-
runkach handel ze Wschodem stawał się 
nieopłacalny. 

W Europie ciągle wzrastały ceny to-
warów pochodzenia azjatyckiego. Za-
czynało brakować także szlachetnych 
kruszców do bicia monet, co mogło do-
prowadzić do załamania europejskiej 
gospodarki i cofnąć jej rozwój do czasów 
handlu wymiennego. Jedynym sposobem na ominięcie Turków było znalezienie in-
nej drogi do Indii – morskiej.

Najbardziej zainteresowani jej znalezieniem byli Portugalczycy, którzy posiadali 
najlepsze karawele i chętnych żeglarzy. Uważali oni, że do Indii można dopłynąć, 
kierując się na południowy wschód.

KRZYSZTOF KOLUMB ODKRYWA 
AMERYKĘ
Krzysztof Kolumb urodził się w połowie XV 
wieku w Genui we Włoszech. Już jako dwudzie-
stolatek rozpoczął służbę na morzu. Po trzy-
letniej służbie osiedlił się w Portugalii, gdzie 
studiował dzieła filozofów i astrologów oraz 
dzienniki podróży starożytnych i średniowiecz-
nych podróżników. W tym czasie narodziła się 
w jego umyśle idea, że jeżeli Ziemia jest kulą, to 
na Daleki Wschód można dotrzeć drogą morską, 
płynąc na zachód. Żmudne obliczenia doprowa-
dziły go do przekonania, że odległość od wybrze-
ży Portugalii do Indii wynosi 2400 dzisiejszych 
mil morskich (w rzeczywistości droga ta jest 

2. Karawela, fragment drzeworytu francuskiego artysty Theodore’a de Bry 
(czytaj: de bri), XVI w. Karawela – jednopokładowy, dwu- lub trójmaszto-
wy żaglowiec o wysokich nadbudówkach na dziobie i rufie. Karawela była 
zwykle uzbrojona w kilka dział. Załoga liczyła około 50 ludzi. Ze względu na 
swą szybkość, stateczność oraz bezpieczeństwo karawele umożliwiały dłuż-
sze podróże morskie, co uczyniło je przydatnymi do wypraw odkrywczych. 
Podstawową zaletą karaweli była zdolność do żeglowania bez względu na 
kierunek wiatru, dzięki ruchomym rejom

3. Krzysztof Kolumb, portret pędzla włoskiego malarza 
Sebastiana del Piomba, ok. 1520 r.
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cztery razy dłuższa).
Swoim projektem Kolumb usiłował zainteresować króla portugalskiego, lecz ten 

uznał pomysł za niedorzeczny. W 1486 roku przyszły odkrywca przedstawił swoje 
plany królewskiej parze Hiszpanii. Ci potraktowali Kolumba znacznie życzliwiej. 
Powołali  komisję, która nad projektem podróży przyszłego odkrywcy debatowała 
do 1491 roku. Po zwycięskiej wojnie Hiszpanii z Arabami w 1492 roku część łupów 
wojennych para królewska przeznaczyła właśnie na wyprawę Kolumba.

W 1492 roku trzy statki: „Santa Maria”, „Nina” i „Pinta” z 90 żeglarzami, dowo-
dzone przez admirała Krzysztofa Kolumba, wyruszyły na zachód, szukać Dalekie-
go Wschodu. Po trzydziestu czterech dniach nieprzerwanej żeglugi bliscy załama-
nia marynarze ujrzeli skrawek lądu. 

Odkryty 12 października 1492 roku ląd stanowił odrębny kontynent, póź-
niej nazwany Ameryką. Kolumb był jednak przekonany, że dotarł do wysp przy 
wschodnich wybrzeżach Indii. Wyspę, którą wówczas odkrył, nazwał San Salwa-
dor, a jej mieszkańców – zgodnie ze swoim głębokim przekonaniem – Indianami. 
Za swoje osiągnięcia Kolumb otrzymał tytuł wicekróla Indii Zachodnich. 

Sukces pierwszej wyprawy zachęcił go do odbycia trzech kolejnych. Odkrywa-
jąc kolejne wyspy, położone w sąsiedztwie „nowego” kontynentu, był w dalszym 
ciągu przekonany, że bada wybrzeża Azji. W wyniku intryg i buntu na Haiti dwór 
hiszpański pozbawił go tytułu wicekróla. Wielki odkrywca zmarł w zapomnieniu  
w 1506 roku, nie dowiedziawszy się, że dotarł do nowego kontynentu.

Sławą z odkrycia Ameryki podzielił się Kolumb z innym podróżnikiem. Był nim 
Amerigo Vespucci. Podróżnik ten w kwiecisty sposób opisał swoje rzeczywiste  
i zmyślone podróże do Nowego Świata, jak zaczęto nazywać ziemie odkryte przez 

4. Lądowanie Krzysztofa 
Kolumba na Haiti, drzeworyt 
Theodore’a de Bry, XVI w.
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Kolumba. Jego opisy były tak sugestywne, że kiedy stwierdzono, iż ziemie te, to 
zupełnie odrębny kontynent, cały ten ląd nazwano Ameryką – na cześć Ameriga 
Vespucciego.

PORTUGALCZYCY WYZNACZAJĄ MORSKĄ DROGĘ DO INDII
Prekursorem portugalskich podróżników był książę Henryk Żeglarz, który, choć 
sam nie żeglował, był wielkim propagatorem i organizatorem podróży odkrywczych. 
Portugalczyków nie interesowało dotarcie do Indii drogą na zachód. Gorąco popie-
rali natomiast odnalezienie drogi na wschód, przez opłynięcie wybrzeży Afryki.  
W 1487 roku Portugalczyk Bartolomeo Diaz wyruszył wzdłuż zachodnich brze-
gów Afryki i dotarł do jej południowego krańca. Odkrył w ten sposób Przylądek Do-
brej Nadziei. Dziesięć lat później jego rodak Vasco da Gama wypłynął z Lizbony na 
czele 4 statków, udając się na południe. Minął odkryty niedawno Przylądek Dobrej 
Nadziei, po czym skierował się na północ, wzdłuż wybrzeży Afryki. W maju 1498 
roku dotarł do portu Kalikat (dzisiejsza Kalkuta) w Indiach. Mimo iż w czasie po-
dróży stracił dwie jednostki i większość załogi, powrócił do Portugalii jako bohater 
narodowy. Jego dwa ocalałe statki wypełnione były po brzegi złotem i poszukiwa-
nymi w Europie przyprawami korzennymi. Vasco da Gama był pierwszym człowie-
kiem, który dotarł z Europy do Indii drogą morską. W czasie kolejnej wyprawy, już 
jako admirał, założył na Wschodzie liczne osady 
handlowe i został mianowany wicekrólem Indii.

PIERWSZA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA
Blisko 30 lat po odkryciu Ameryki inny wiel-
ki podróżnik – Ferdynand Magellan – po-
stanowił dokończyć to, co rozpoczął Kolumb, 
czyli dotrzeć do Azji, płynąc na zachód. Ma-
gellan (portugalski żeglarz w służbie hiszpań-
skiej) miał tę ogromną przewagę nad Kolum-
bem, że lepiej znał odległości, jakie przyszło 
mu pokonać podczas podróży. Wiedział także,  
że między Europą a Dalekim Wschodem napo-
tka kontynent amerykański.

Magellan wyruszył z Hiszpanii pod koniec 
1519 roku wraz z 265 osobową załogą na pię-
ciu statkach. Płynąc wzdłuż brzegów Ameryki 
Południowej, dotarł do północnych krańców 
Patagonii. Następnie przepłynął przez odkry-
tą przez siebie cieśninę, którą później nazwano 
Cieśniną Magellana. W ten sposób wpłynął na 
nieznany ocean. Nazwał go Oceanem Spokoj-
nym (Pacyfik), gdyż przez długi czas panowała 

5. Śmierć Magellana w czasie postoju wyprawy na Filipi-
nach, drzeworyt amerykańskiego grafika, I poł. XIX w. 
Zatrzymując się na Filipinach, Magellan polecił nawracanie 
miejscowej ludności na chrześcijaństwo. Wkrótce, być może 
nadmiernie ufając potędze posiadanej broni palnej, wdał się  
w konflikty między lokalnymi władcami. 27 kwietnia 1521 r., 
w czasie jednej z potyczek, na wyspie Mactan Magellan poniósł 
śmierć wraz z częścią swych towarzyszy



I. ŚWIAT W XVI WIEKU 13

na nim bezwietrzna pogoda. Na Pacyfiku Magellan dysponował już tylko trzema 
statkami, jeden bowiem roztrzaskał się w czasie sztormu, a załoga drugiego zbun-
towała się i pozostała na Atlantyku. W czasie dalszej podróży odkrył nowe wyspy 
– Mariany i Filipiny. Właśnie na Filipinach Magellan został zamordowany przez tu-
bylców. Jego następcą na stanowisku dowódcy został Juan del Cano (czytaj: huan 
del kano), który poprowadził jedyną ocalałą karawelę „Victoria” przez Ocean Indyjski  
i wzdłuż wybrzeży Afryki do Hiszpanii. Wraz z nim do ojczyzny powróciło 18 człon-
ków załogi. Był rok 1522. Człowiek opłynął Ziemię, udowadniając w ten sposób osta-
tecznie, że ma ona kształt kuli.

?

! To jesT ważne
• Główną przyczyną wielkich odkryć była konieczność poszukiwania 

nowych, morskich dróg do Indii.
• Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę w roku 1492.
• Morską drogę do Indii wyznaczył Vasco da Gama w roku 1498.
• Zorganizowana i poprowadzona przez Ferdynanda Magellana w la-

tach 1519–1522 wyprawa dookoła świata dowiodła kulistości Ziemi.

PyTania i Polecenia
1. Opisz, w jaki sposób postęp techniczny umożliwił dokonanie wielkich odkryć 

geograficznych w XV i XVI wieku.
2. Wymień wielkich odkrywców i wskaż na mapie (str. 12) trasy ich podróży.
3. Wymień główne powody, dla których podróżowano do zamorskich krajów.

NAJWAŻNIEJSZE WYPRAWY ODKRYWCZE W XV/XVI W.*

Wyprawa Załoga 
początek

Trasa wyprawy Załoga
powrót

Wyprawa 
Krzysztofa 
Kolumba
1492–1493

3 statki 
90 lub 120 ludzi

Palos (Hiszpania) – Wy-
spy Kanaryjskie – Bahamy 
– wybrzeża Kuby – wy-

brzeża Haiti – zawrócenie 
do Europy – Palos 

2 statki
(brak danych o liczbie 

załogi)

Wyprawa 
Vasco da 
Gamy
1497–1499

3 statki
148 ludzi

Lizbona – zachodnie 
wybrzeża Afryki – Przy-
lądek Dobrej Nadziei 

– ujście Zambezi – port 
Malindi – port Kalitat 

Malindi – Lizbona 

1 statek
55 ludzi

Wyprawa
Ferdynanda 
Magellana 
1519–1522

5 statków
265 ludzi

Sewilla – wybrzeża Brazy-
lii – Argentyna – Cieśnina 

Magellana – Pacyfik 
– archipelag Marianów – 
Filipiny – Moluki – Ocean 

Indyjski – Sewilla

1 statek
18 ludzi

* na podstawie Tablic historycznych pod red. W. Mizerskiego
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3. SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ
Wskaż na mapie obszary odkryte na przełomie XV i XVI wieku.

SKUTKI ODKRYĆ DLA NOWEGO ŚWIATA
Podczas gdy cywilizacja europejska czerpała z odkryć ogromne korzyści, cywiliza-
cje w Nowym Świecie przeżywały prawdziwy kataklizm. Nowo odkryte terytoria 
biali ludzie traktowali jako niczyje, ogłaszając ich przyłączenie do państw reprezen-
towanych przez odkrywców. Z Europy przywozili nie tylko „zdobycze” cywilizacji 
europejskiej, ale również choroby, na które tubylcy nie byli uodpornieni.

Nikt nie liczył się z tym, że wkracza na tereny państwa któregoś z indiańskich ludów. 
Europejczycy chcieli z tubylców uczynić wiernych poddanych swojego króla i nawrócić 
na chrześcijaństwo. Mimo głębokiego przekonania samego Kolumba, że „łatwiej na-
wrócić na naszą Świętą Wiarę przez miłość, a nie gwałt”, to właśnie przemoc była głów-
nym narzędziem chrystianizacji Ameryki. 

Niszczono wszystko, co choćby przypo-
minało przedmioty starego kultu. Ponie-
waż całe życie Indian toczyło się zgodnie 
z rytuałem religijnym i większość dzieł 
sztuki indiańskiej była związana z kul-
tem, oznaczało to ich zagładę. Rozbijano 
posągi, palono drewniane rzeźby i tłu-
czono wyroby z gliny. Odzierano ze złota 
świątynie, po czym je burzono lub palono. 
Największą stratą było spalenie bibliotek, 
pełnych uczonych ksiąg, które mogłyby 
pomóc w poznaniu Nowego Świata.

Podbojem ziem zamieszkałych przez 
Indian Ameryki Południowej i Środkowej 
zajmowali się konkwistadorzy. Byli to 
awanturnicy wywodzący się ze zuboża-
łej szlachty hiszpańskiej i portugalskiej, 
którzy nazywali siebie zdobywcami. Na 
czele niewielkich oddziałów wyruszali na 
podbój Ameryki. Najsłynniejsi z nich to 
Hernan Cortez i Francisco Pizarro.

W latach 1519–1521 Hernan Cortez 
na czele 600 ludzi podbił państwo Azte-
ków. Swój ogromny sukces zawdzięczał 
temu, że Aztekowie oczekiwali od daw-
na przybycia „białego boga ze wschodu”, 
za którego uznali właśnie Corteza. Dużą 

1. Indianie pracujący w niewolniczych warunkach:
– w kopalniach (u góry)
– na plantacjach trzciny cukrowej (poniżej).
Drzeworyty Theodore’a de Bry, XVI w.
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rolę w zwycięstwie odegra-
ły sprowadzone z Europy 
konie, których Indianie nie 
znali i panicznie się bali. 
Po brutalnym zniewoleniu 
ludności i uwięzieniu wład-
cy Azteków Cortez założył 
na terenie ich państwa tzw. 
Małą Hiszpanię. W imieniu 
króla Hiszpanii został jej 
namiestnikiem.

Pizarro natomiast prze-
szedł do historii jako okrut-
ny pogromca Inków. Wal-
cząc ogniem i żelazem przeciw ludziom, którzy nigdy nie widzieli broni palnej ani 
nie znali żelaza, szybko opanował indiańskie państwo. Bezmyślnemu okrucień-
stwu i chciwości najeźdźców  z Europy „zawdzięczamy” zagładę będącej w pełnym 
rozkwicie cywilizacji, od której Europejczycy mogliby się niejednego nauczyć.

Po czasach podbojów nastąpił okres organizowania gospodarki  w koloniach. 
Tworzono przede wszystkim wielkie gospodarstwa, tzw. plantacje, na których  

	 Czy	wiesz,	że... 

Montezuma był ostatnim władcą Azteków. Aztekowie byli postrzegani przez okoliczne ludy jako 
agresorzy i mieli wśród rdzennych mieszkańców Ameryki wielu wrogów. Cortez  nie miał więc 
problemów, by zbudować koalicję przeciwko Montezumie. Kiedy pojawili się Hiszpanie, Monte-
zuma, chcąc uśpić czujność najeźdźców, udawał, że wierzy, tak jak jego poddani, że biali ludzie są 
bogami. Oddawał im cześć, obsypywał ich kosztownościami, ale i tak Cortez go uwięził. W końcu, 
pod nieobecność Corteza w Tenochtitlan, doszło do masakry modlących się ludzi.  Wywołało to 
bunt Azteków. Cortez rozkazał wypuścić Montezumę, aby uciszył swoich poddanych. Jednak ci 
potraktowali swojego władcę jak zdrajcę i ukamienowali go, a następnie ruszyli na „białych lu-
dzi”.  Hiszpanie znaleźli schronienie u wrogich Aztekom plemion. Tam odbudowali swoje siły i wraz  
z indiańskimi sojusznikami rozpoczęli kontratak. Po trzech miesiącach oblężenia Tenochtitlan został 
zdobyty. Był to początek końca świata Azteków.

w niewolniczych warunkach miejscowa ludność uprawiała tytoń, trzcinę cukrową, 
kawę i – znacznie później – bawełnę. Tubylcy wydobywali również złoto i srebro  
w zorganizowanych przez Europejczyków kopalniach. Gdy Indianie, zmuszeni do 
niewolniczej pracy zaczęli masowo umierać z wycieńczenia i chorób przywiezio-
nych z Europy, Hiszpanie rozpoczęli sprowadzanie czarnoskórych mieszkańców 
Afryki do pracy na plantacjach i w kopalniach. Tym samym zapoczątkowali trwają-
cy kilkaset lat handel niewolnikami. Niewolnicy pochodzili przeważnie  z zachod-
nich wybrzeży Afryki, gdzie regularnie polowano na ludzi. W ten sposób ofiarami 
„wielkich odkryć” stali się nie tylko Indianie, ale również ludy afrykańskie. Europa 
zbudowała swój dobrobyt na cierpieniu milionów ludzi z innych kontynentów.

2 a. Hernan Cortez, miedzioryt angielskiego grafika Wiliama Holla, I poł. XIX w.
b. Francisco Pizarro, obraz nieznanego malarza, ok. 1540 r.
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KONSEKWENCJE ODKRYĆ DLA EUROPY
Odkrycia geograficzne z przełomu XV i XVI wieku spowodowały ogromne zmiany 
zarówno w funkcjonowaniu państw, jak i w życiu zwykłych ludzi. Okazało się, że to 
państwo jest silne, które ma dostęp do morza, dysponuje dobrą flotą i utrzymuje kon-
takty z terytoriami zamorskimi. Spadło znaczenie szlaków handlowych na Morzu 
Śródziemnym, gdyż teraz najistotniejsze były szlaki wiodące przez Ocean Atlantycki 
i Indyjski. Największe znaczenie zyskały więc Hiszpania i Portugalia, które (nie chcąc 
wchodzić sobie w drogę) ostatecznie porozumiały się, jak podzielić między siebie 
nowo odkryte terytoria. Do miana potęg morskich zaczęto zaliczać Anglię, Francję  
i Holandię, które również rozpoczęły organizowanie wypraw dalekomorskich. 

W całej Europie rozkwitł handel i rzemiosło. Na statkach płynących z Nowego 
Świata przywożono: dynię, fasolę, kakao, kukurydzę, nasiona pomidorów, paprykę, 
truskawki, tytoń i ziemniaki. Ogromna 
różnorodność sprowadzonych na rynek 
towarów spowodowała wzrost ilości 
kupców przemierzających Stary i Nowy 
Świat. Z czasem zaczęli oni tworzyć 
organizacje kupieckie, tzw. kompa-
nie kupieckie, zajmujące się handlem  
z Nowym Światem. Jako pierwsza po-
wstała Kompania Wschodnioindyjska, 
założona w roku 1600 przez Anglików, 
a następną – już dwa lata później –  za-
łożyli Holendrzy. Dzięki kompaniom 

7. Zdobycie stolicy państwa Azteków przez konkwiskadorów, ilustracja z XIX w.
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Anglia i Holandia zaczęły skutecznie konkurować na oceanach z Hiszpanią i Por-
tugalią. 

Dzięki odkryciom pojawiła się też w Europie znaczna ilość kruszców szlachet-
nych, takich jak złoto i srebro, co przyczyniło się do wzrostu ilości pieniędzy na 
rynku i jednocześnie spadku wartości nabywczej pieniądza. Zaowocowało to wzro-
stem cen, jednak nie wszystkie towary drożały w tym samym tempie. Najszybciej 
drożała żywność, znacznie wolniej – produkty rzemieślnicze. Zjawisko szybszego 
wzrostu cen produktów rolnych niż rzemieślniczych w XVI wieku nazwano rewo-
lucją cen. 

Rzemieślnicy, nabywając nowe surowce, wytwarzali więcej wyrobów. Umocnił się 
funkcjonujący już w XIV w. system nakładczy, czyli taki sposób produkcji, w którym 
bogaci rzemieślnicy kupowali surowiec i przekazywali go do obróbki, dzieląc proces pro-

dukcji na etapy. System nakładczy sprzyjał wzrostowi ilości  
i różnorodności towarów. Był to zalążek manufaktur, które 
rozwinęły się w XVII wieku. 

Upowszechnienie się gospodarki towarowo-pienięż-
nej i duża ilość pieniędzy w obiegu spowodowały rozwój 
banków. Europejczycy zawierali różnego rodzaju transak-
cje, obracając często ogromnymi sumami. Pośrednictwem 
w tych transakcjach oraz przechowywaniem nagromadzo-
nej gotówki coraz częściej zajmowały się wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwa, czyli banki.

Europejczycy bogacili się, zmieniało się ich życie i śre-
dniowieczne wyobrażenie o świecie. Wzrosła wiedza Eu-
ropejczyków o innych lądach, uświadomiono sobie ogrom 
świata, dowiedziono kulistości Ziemi, zaczęto opracowywać nowe mapy Europy  

TERYTORIA PODPORZĄDKOWANE HISZPANII
I PORTUGALII DO KOŃCA XVI WIEKU

HISZPANIA PORTUGALIA

1494 r. zawarcie umowy między Hiszpanią a Portugalią wyznaczającej granicę wpły-
wów wzdłuż Oceanu Atlantyckiego

Ameryka Środkowa:
Kuba, Haiti, Honduras
Ameryka Północna:

Floryda, Meksyk
Ameryka Południowa:
Peru, Chile, Kolumbia 

Azja:
Filipiny, Wyspy Salomona

Afryka:
Wyspa św. Tomasza, Mombasa

Ameryka Południowa: 
Brazylia

Azja: 
Goa, Malakka, Ormuz,

Wyspy Indonezji, Makao
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4. Moneta hiszpańska o nominale 20 
ekscelentes bita ze złota przywożonego 
z Ameryki przez flotę hiszpańską, I poł. 
XVI w.
Znając czas wybicia tej monety, 
ustal, czyje podobizny zostały na niej 
przedstawione.



18 Historia 6

i innych kontynentów. Na stołach (początkowo najbogatszych, lecz z czasem i mniej 
zamożnych) pojawiły się nowe produkty spożywcze, które urozmaicały dość ubogą 
dotychczas dietę. Wyraźnie zwiększyło się spożycie owoców i warzyw. Uczono się pić 
herbatę i czekoladę, znacznie później – także kawę. Od Indian przyjęli Europejczycy 
również nawyk palenia tytoniu. Zaczęto hodować nowe gatunki drobiu: indyki, nowe 
odmiany kaczek i gęsi. 

Piękne przedmioty przywożone z odległych krajów rozbudziły u ludzi chęć ota-
czania się luksusem. Bogatsi zaczęli stroić się w jedwabie i bawełnę. Coraz częściej od-
chodzono od średniowiecznych idei ascetyzmu i ubóstwa, korzystano z radości życia 
doczesnego. W Europie rozpoczynała się nowa epoka, nazwana później odrodzeniem.

?

! To jesT ważne

• Odkrycie Nowego Świata doprowadziło do zagłady wielkich cywi-
lizacji prekolumbijskich.

• Najsłynniejszymi konkwistadorami byli Hernan Cortez i Franci-
sco Pizarro.

• Po odkryciu nowych kontynentów spadło znaczenie szlaków han-
dlowych na Morzu Śródziemnym.

• Dzięki odkryciom geograficznym w Europie rozkwitły handel i rze-
miosło, a napływ kruszców szlachetnych doprowadził do wzrostu 
ilości pieniędzy i rewolucji cen.

PyTania i Polecenia
1. Wymień państwa, które najbardziej skorzystały z odkryć geograficznych.
2. Jakie były, twoim zdaniem, pozytywne, a jakie negatywne skutki odkryć geo-

graficznych dla Europy i Nowego Świata?
3. Porównaj losy Montezumy i Atahualpy. Jakie podobieństwa dostrzegasz  

w postępowaniu najeźdźców wobec tych władców?
4. Znajdź w tekście i wyjaśnij pojęcia: „konkwistador”, „rewolucja cen”, „system 

nakładczy”.
5. Podzielcie się w klasie na cztery grupy. Uczniowie w każdej grupie opracowu-

ją wspólnie jeden z następujących tematów: 
– poszukiwanie morskich dróg do Indii; 
– opanowanie przez Turków lądowych szlaków handlowych między Europą a Azją; 
– zakładanie kolonii na kontynencie amerykańskim; 
– odkrycie nowych lądów.
W trakcie pracy korzystajcie z różnych źródeł historycznych. Wspólnie prze-
dyskutujcie zebrany materiał. Następnie ułóżcie przedstawione fakty w łań-
cuch przyczyn i skutków. Można to zrobić, stosując tabelę bądź schemat 
graficzny.

słowniczek
manufaktura – (z łaciny: 
manus – ręka, factura –  
wykonanie) – przed-
siębiorstwo, w którym 
produkcja złożonego 
produktu odbywa się ręcznie 
i oparta jest na podziale 
pracy: poszczególne etapy 
produkcji wykonywane są 
przez wyspecjalizowanych  
pracowników.
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4. NARODZINY RENESANSU
1. Wymień poznane dotychczas epoki, krótko je scharakteryzuj.
2. Wyjaśnij, w jaki sposób odkrycia geograficzne zmieniły codzienne życie Europejczyków.

MIASTA WŁOSKIE W XIV I XV WIEKU
W XIV i XV wieku na Półwyspie Apenińskim istniało wiele rywalizujących między 
sobą państw. Najlepiej rozwinięte były państwa na północy oraz państwo kościelne 
wraz z Rzymem. Obejmowały one duże miasta oraz obszary do nich przylegające, 
dlatego czasami nazywamy je państwami-miastami. Do najbardziej znanych nale-
żały: Florencja, Genua, Mediolan, Neapol, oraz Wenecja. Podstawę rozwoju państw-
-miast stanowił handel ze Wschodem oraz dobrze rozwinięte rzemiosło.

Miastami rządziły zamożne rody bankierów i kupców wywodzące się w znacznej 
części z rycerstwa. Gwałtowny rozwój gospodarczy spowodował szybkie bogacenie 
się mieszczan. Zgromadzone środki pozwoliły zająć im wyjątkową pozycję w pań-
stwach-miastach. Korzystając ze  swojego bogactwa, niejednokrotnie zdobywali 
wpływy i bezpośrednie  rządy. Bogacących się mieszczan przestały zadowalać do-
tychczasowe skromne i surowe siedziby. Coraz częściej zarobione na handlu pienią-
dze przeznaczali na budowle, które miały podkreślić ich bogactwo i prestiż. W tym 
czasie powstały przepiękne domy i pałace, których wnętrza urządzali najsłynniej-
si malarze i rzeźbiarze epoki. W warsztatach rzemieślniczych bogaci mieszczanie 
zamawiali wyszukane przedmioty zbytku: pięknie zdobione meble, broń, dywany, 
naczynia oraz stroje. W ten sposób realizowali oni ideał wygodnego, pozbawionego 
trosk życia. Często  finansowali działalność artystów, poetów i uczonych, którymi 
się otaczali.. Dzięki nim rozwijała się we Włoszech kultura i sztuka. Tak narodziła 
się nowa epoka – renesans (z francuskiego renaissance – odrodzenie).

ODRODZENIE
Odrodzenie następowało po średniowieczu, jednakże zupełnie się od niego róż-
niło. Ideałem średniowiecza było życie skromne, oparte na pracy i modlitwie.  

1. Panorama XV-wiecznego Neapolu, obraz nieznanego artysty z II poł. XV w. Neapol leży w południowych Włoszech w rejonie Kampanii, nad jedną  
z najpiękniejszych zatok Morza Tyrreńskiego. Wymień, jakie miasta włoskie korzystały z pośrednictwa handlowego między Wschodem a Europą. Jak sądzisz, 
jakie było główne zajęcie ludności?
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W życiu doczesnym człowiek miał się 
kierować zasadami wiary. Nagroda cze-
kała go dopiero po śmierci – w raju. Dla 
uczonych i artystów odrodzenia naj-
ważniejszy był człowiek i jego życie do-
czesne. Interesowano się jego troskami 
i radościami, miłością i zdradą, a więc 
tym wszystkim, co ważne w życiu czło-
wieka. Utrwaliło się przekonanie, że 
człowiek potrafi panować nad światem, w którym żyje, 
oraz że zdolności umysłu można wykorzystać do jego 
udoskonalenia. Szukając inspiracji architektonicznych i 
literackich, odwoływali się do kultury starożytnej Grecji 
i Rzymu. Ten nawrót do starożytności, czyli jej odro-
dzenie, dało nazwę całej epoce.

Kultura renesansu przeniknęła z Włoch do innych kra-
jów europejskich. Włoskie odrodzenie było dla wszystkich 
niedościgłym wzorem, ale w każdym kraju kultura rene-
sansu miała swoisty charakter.

HUMANIZM
Głównym prądem umysłowym odrodzenia był huma-
nizm. Słowo to pochodzi od łacińskiego homo – czło-
wiek – i oznacza zainteresowanie człowiekiem. Hasłem 
humanistów była rzymska sentencja Terencjusza: Je-
stem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. 

Pojmowana dosłownie oddawała sens całego nurtu. 

	 Czy	wiesz,	że... 

Dante Alighieri (czytaj: aligieri), 1265–1321, 
poeta i filozof urodzony we Florencji – jako 
pierwszy wprowadził język narodowy do li-
teratury włoskiej. Jego najsłynniejszym dzie-
łem jest Boska komedia, napisana po włosku. 
Mimo, że Dante żył w średniowieczu, jego 
twórczość wyprzedzała epokę, uważany jest za 
jednego prekursorów renesansu.

Refleksje Franciszka Rabelais (czytaj: rable) O nauce i uczonych, XV w.
„Obecnie wszystkie nauki odżyły i wróciły do czci, języki zmartwych-
wstały: grecki, bez którego wstydem jest, aby ktoś mógł mienić się 
uczonym, hebrajski, chaldejski, łaciński. Kwitnie sztuka drukarska, 
tak wyborna, tak udoskonalona, którą wynaleziono swego czasu  
z natchnienia bożego, tak jak broń palną z podszeptu szatana. 
Świat jest pełen ludzi uczonych, najwspanialszych księgarni, naj-
świętszych nauczycieli, i sądzę, iż ani za czasów Platona, ani Cyce-
rona (…) nie było takich ułatwień w nauce jak obecnie. Nie łacno 
od dziś będzie znaleźć miejsce w świecie albo w towarzystwie 
komuś, kto nie będzie dobrze ogładzony w warsztacie Minerwy”.
 Źródło: Refleksje Franciszka Rabelais. O nauce i uczonych, za: 

Wiek XVI - XVIII w źródłach, Warszawa 1997, s. 94.
Polecenie

Scharakteryzuj opinię Rabelais’go na temat kultury odrodzenia.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

2. Charakterystyczne elementy stylu rene-
sansowego w architekturze
Wymień główne cechy architektury rene-
sansu.

okno renesansowe

portal renesansowy

kaplica zw. Tempietto 
(wł. – mała świątynia) w Rzymie
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Humanistą był każdy, kto swoim dziełem służył człowiekowi i chwalił jego życie.
Humaniści głosili radość życia. Zachęcali człowieka do korzystania z uroków 

świata oraz do twórczej aktywności. Głosili, że każdy ma prawo do decydowania  
o sobie i dokonywania wyboru. Podziwiali piękno ludzkiego ciała i piękno przyrody,  
z którą człowiek jest nierozerwalnie związany. Pisali o ludzkich rozterkach, szczęściu, 
żalu, bólu. Poszukując wzorców architektonicznych i literackich, odwoływali się do 
twórców starożytnej Grecji i Rzymu. Gloryfikując grecko-rzymską kulturę, odrzucali 
kulturę średniowieczną jako mało wartościową. W okresie odrodzenia powstały duże 
prywatne biblioteki, w których gromadzono dzieła starożytnych myślicieli i uczonych.

?

! To jesT ważne

• Renesans narodził się we Włoszech w XV wieku.
• W renesansie nastąpił nawrót do ideałów kultury starożytnych Gre-

ków i Rzymian, dlatego epokę tę nazywano również odrodzeniem.
• Głównym nurtem odrodzenia był humanizm, który w centrum za-

interesowania stawiał człowieka.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij związek między rozwojem gospodarczym państw włoskich a roz-

kwitem kultury renesansu.
2. Wymień główne cechy epoki renesansu.
3. Co było głównym nurtem odrodzenia?

słowniczek
mecenat – opieka nad 
artystami sprawowana 
przez osoby zamożne. 
Gajusz Mecenas, od którego 
pochodzi to określenie, 
był rzymskim politykiem 
słynącym z opieki nad 
artystami.

	 Czy	wiesz,	że... 

W renesansie zmienił się także 
ideał władcy. Niccolo Machiavel-
li (czytaj: makiaweli) sformuło-
wał nową doktrynę i przedstawił 
ją w dziele pt. Książę. Od jego 
nazwiska nazywana jest makia-
welizmem i oparta na zasadzie 
– „cel uświęca środki”.

Jednym z najpotężniejszych  
i najbogatszych rodów miesz-
czańskich we Włoszech była po-
chodząca z Florencji bankierska 
rodzina Medyceuszy (Medici). 
Medyceusze zasłynęli jako znaw-
cy sztuki i mecenasi artystów.  
Z ich finansowego wsparcia ko-
rzystał m.in. Filippo Brunelleschi 
(czytaj: bruneleski) – współtwórca 
wspaniałej kopuły florenckiej ka-
tedry Santa Maria del Fiore (Matka Boska Kwietna). Opiekunami artystów była także rodzina Sforzów,  
z której pochodziła żona Zygmunta Starego – Bona.

4. Widok Florencji z górującą kopułą katedry Santa Maria del Fiore
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5. WIELCY TWÓRCY ODRODZENIA
Wymień główne hasła renesansu.

CZŁOWIEK RENESANSU
Wielcy myśliciele, żyjący w czasach 
odrodzenia, byli wszechstronnie wy-
kształceni. Interesowali się jednocze-
śnie wieloma dziedzinami życia, nauki 
i sztuki. Jako artyści starali się  poznać 
budowę ludzkiego ciała, by móc je jak 
najlepiej przedstawić w sztuce. Stu-
diowali teksty antycznych uczonych, 
które pozwalały lepiej zrozumieć ludzkie potrze-
by. Zgłębiali prawa natury, starając się zrozumieć 
ruch ciał niebieskich i zjawiska fizyczne w otacza-
jącym świecie. Tworzyli projekty architektoniczne 
wspaniałych bazylik, budynków użyteczności pu-
blicznej, a nawet całych miast.

LEONARDO DA VINCI
Geniuszem epoki, najbardziej znanym i podzi-
wianym, był Leonardo da Vinci – nieślubny syn 
chłopki i prawnika. Leonardo wychowywał się  
w bogatej rodzinie ojca, gdzie szybko dostrzeżono 
jego niezwykłe talenty. Ojciec nie skąpił pieniędzy 
na naukę i oddał syna do najbardziej znanej pra-
cowni rzeźbiarskiej. Leonardo szybko prześcignął 
mistrza i równie szybko odkrył inne, pasjonujące 
dziedziny twórczości. 

Interesował go człowiek. W wyniku licznych stu-
diów anatomicznych określił nowy kanon piękna 
ludzkiej postaci. W ciągu swego życia Leonardo do-
konał ponad trzydziestu sekcji zwłok ludzkich (zachowały się dokładne opisy mię-
śni, kości i wewnętrznych organów człowieka). Starał się zrozumieć, jakie układy 
mięśni powodują ruchy określonych części ciała i jaką rolę w organizmie pełni krew 
i serce.  Był bardzo bliski odkrycia krążenia krwi. 

Leonardo da Vinci jest powszechnie znany jako malarz. Namalował najsłynniej-
szy w świecie obraz Monę Lizę – nazywaną także Giocondą (czytaj: dżiokondą). 
Obraz przedstawia kobietę, prawdopodobnie żonę kupca weneckiego, której usta 
spowija lekki uśmiech, a raczej jego zapowiedź. Każdego, kto ogląda obraz, te na-
rodziny uśmiechu zachwycają i zastanawiają. Znanym malowidłem jest również  

	 Czy	wiesz,	że... 

Nazwy „renesans” użył pierwszy raz żyjący 
w XVI wieku Giorgio Vasari (czytaj: dżiordżio 
wasari) – włoski malarz i architekt. Pojęcie re-
nesansu wprowadził do historii kultury w XIX 
stuleciu francuski historyk Jules Michelet (czy-
taj: żil miszle), który upowszechnił je w Historii 
Francji, opublikowanej w połowie XIX wieku.

1. Mona Liza (nazywana przez Włochów La Gioconda) 
– obraz Leonarda powstały na początku XVI wieku. 
Jedno z najsłynniejszych dzieł w dziejach sztuki. Swoją 
sławę zawdzięcza zastosowanej (charakterystycznej 
dla renesansu) technice malarskiej sfumato, polegają-
cej na zacieraniu ostrych konturów oraz subtelnej grze 
światła i cieni. Obraz ten można podziwiać w paryskim 
muzeum Luwr
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Ostatnia Wieczerza. Dzieło przedstawia Jezusa 
Chrystusa spożywającego wieczerzę z apostołami. Cie-
kawostką tego malowidła jest, jawiąca się oglądające-
mu, ręka z nożem, która na pewno nie należy do żad-
nego  z apostołów. Jedynym znajdującym się w Polsce 
obrazem Leonarda jest Dama z gronostajem.

Leonardo da Vinci znakomicie zdawał sobie spra-
wę, że przyszłość ludzkości zależy od rozwoju tech-
niki. Był twórcą wielu wynalazków. Oto kilka jego 
projektów: aparat do nurkowania łódź podwodna, 
maszyna tkacka, model spadochronu, płetwy, skrzy-
dło oraz wyrzutnia (zwana katapultą). Niektóre  
z jego pomysłów zrealizowano dopiero w XX wieku.

Leonardo da Vinci był także znakomitym grafi-
kiem. Rysował plany idealnych miast czy dokładne 
schematy wymyślonych przez siebie urządzeń. Był 
dobrym poetą i rzeźbiarzem. Potrafił z powodze-
niem zagrać na samodzielnie zrobionym instru-
mencie i nieźle śpiewać.

MICHAŁ ANIOŁ I INNI MISTRZOWIE
Do wybitnych mistrzów renesansu należał również 
Michał Anioł Buonarotti – rzeźbiarz, architekt, 
malarz i poeta, tworzący głównie  w Rzymie i Flo-
rencji. Swoje umiejętności doskonalił w szkole dla 
artystów powołanej przez mecenasa sztuki Waw-
rzyńca Wspaniałego Medyceusza. 

Jego najsłynniejsze rzeźby to Dawid, Mojżesz  
oraz Pieta, czyli rzeźba Matki Boskiej z martwym 
Chrystusem na kolanach Jako architekt zaprojek-
tował kopułę Bazyliki św. Piotra w Rzymie.  Malar-
skim osiągnięciem Michała Anioła są freski w ka-
plicy Sykstyńskiej w Watykanie, przedstawiające 
sceny biblijne. 

Innym wielkim twórcą był malarz i architekt 
Rafael Santi. Oprócz fresków w apartamentach 
papieskich i pałacu watykańskim jest on autorem 
słynnych obrazów matki Chrystusa (Madonn). Do najbardziej znanych należy Ma-
donna Sykstyńska. 

Wybitnym architektem odrodzenia był Donato Bramante. Jego dziełem jest 
centralne Tempietto przy kościele San Pietro in Montorio w Rzymie oraz pierwotny 
projekt bazyliki św. Piotra w Rzymie. Wznoszenie Bazyliki trwało prawie 100 lat.  

2. Dama z łasiczką (inna nazwa: Dama z gronosta-
jem), obraz pędzla Leonarda da Vinci. Namalowany 
pod koniec XV w. przedstawia jedną z dam dworu 
Ludwika Sforzy. Jest własnością Muzeum Narodowe-
go w Krakowie 

3. Rysunek Leonarda przedstawiający wymiary ide-
alnego człowieka. Po dokładnych pomiarach odrzucił 
grecki kanon piękna obowiązujący w sztuce od sta-
rożytności. Z jego wyliczeń wynikało, że rozpiętość 
ramion idealnego człowieka powinna równać się 
jego wzrostowi, a głowa stanowić dziesiątą część 
wysokości
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W jej budowie i pracach wykończeniowych uczestniczyli również inni mistrzowie, 
w tym Michał Anioł i Rafael Santi. 

Do czołowych humanistów epoki zalicza się także filozofa i filologa Erazma  
z Rotterdamu. Uczony ten pochodził  z Niderlandów, ale wiele czasu poświęcał 
także na liczne podróże po Europie. Utrzymywał ożywione kontakty z innymi 
uczonymi. Najbardziej znany jest jako autor satyrycznego utworu Pochwała głupoty,  
w którym wyśmiewał ciemnotę  i nadużycia kleru. Jego poglądy spotkały się z ostrą 
krytyką Kościoła katolickiego. 

5. Pieta, arcydzieło rzeźbiarskie dłuta Michała Anioła w bazylice św. Piotra 
w Watykanie, 1498–1500

6. Madonna z Dzieciątkiem i małym św. Janem, obraz Rafaela Santi, 1507 r. 
Obecnie w pałacu Pitti we Florencji

4. Freski Michała Anioła na sklepieniu kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, 1508–1512 r.
Wskaż i nazwij znane Ci sceny biblijne.
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TEORIA MIKOŁAJA KOPERNIKA
Wielkim umysłem odrodzenia, człowiekiem, 
który stworzył nową teorię Wszechświata, był 
polski humanista Mikołaj Kopernik. Podob-
nie jak Leonarda interesowało go wiele dzie-
dzin życia. Kształcił się najpierw w Akademii 
Krakowskiej, a następnie we Włoszech, w Pa-
dwie i Bolonii. Po powrocie do kraju osiadł we 
Fromborku jako duchowny i zarządca mająt-
ków kościelnych. W ramach swoich obowiąz-
ków ustalał m.in. ceny chleba w zależności 
od cen zbóż oraz kierował akcją osiedleńczą 
na wyniszczonych wojną terenach. Zajmował 
się także projektowaniem wodociągów miej-
skich. Sprawdził się jako dowódca i inżynier. 
W czasie wojny z Krzyżakami w 1520 roku 
skutecznie dowodził obroną Olsztyna. Był 
ekonomistą, filozofem, kartografem, leka-
rzem, matematykiem oraz prawnikiem. Pisał 
nawet wiersze. 

Jednak do historii przeszedł Kopernik 
jako genialny astronom – ten, który „wstrzy-
mał Słońce, ruszył Ziemię”. Po wieloletnich 
badaniach podważył dotychczasowe poglą-
dy, zgodnie z którymi Ziemia zajmowała cen-
trum Wszechświata. Jego obserwacje i wyli-
czenia dowodziły, że Ziemia jest tylko jedną  
z wielu planet krążących wokół nierucho-
mego Słońca. Swoje poglądy ogłosił w dziele 
O obrotach ciał niebieskich, które Kościół 
potępił jako niezgodne z zasadami wiary  
i wpisał na listę ksiąg zakazanych. Mimo 
tego teorię Kopernika potwierdzało z cza-
sem coraz więcej uczonych Europy. 

Dzieło Kopernika kontynuował Giorda-
no Bruno (czytaj: dżiordano bruno), twórca 
teorii o nieskończoności Wszechświata. Zo-
stał on oskarżony przez Kościół o herezję,  
a Święta Inkwizycja skazała go na śmierć przez spalenie na stosie. Wyrok wykonano.

Innym uczonym, który potwierdził słuszność ogłoszonej przez Kopernika teo-
rii, był Galileusz (Galileo Galilei). Za pomocą skonstruowanej przez siebie lunety 

	 Czy	wiesz,	że... 

Dopiero w 1992 roku papież Jan Paweł 
II oficjalnie zrehabilitował Galileusza, 
tłumacząc jego skazanie „tragicznym 
obopólnym brakiem porozumienia”.

6. Mikołaj Kopernik, portret z Sali Mieszczańskiej w Ratuszu 
Staromiejskim w Toruniu, ok.1580 r., malarz nieznany

7. Galileusz (właść. Galileo Galilei), portret pędzla malarza 
włoskiego Ottavia Leoniego, koniec XVI w.
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obserwował nieboskłon i poczynił spo-
strzeżenia, które podważyły uznawaną 
przez Kościół koncepcję Wszechświata. 
Zakwestionował teorię ruchu ciał Ary-
stotelesa, który twierdził, że niezbęd-
nym warunkiem ruchu jest siła. Gdy 
Galileusz ogłosił swoje poglądy, został 
oskarżony o herezję i postawiony przed 
Świętą Inkwizycją. Żądano by wyparł się 
swoich twierdzeń. Chcąc zachować życie 
musiał publicznie odwołać je i odżegnać 
się od teorii Kopernika. Jak podają nie-
które źródła mruczał przy tym: E pur si 
muove – „A jednak się kręci”.

WYNALEZIENIE DRUKU
Do rozpowszechnienia idei odrodzenia 
przyczyniło się wynalezienie druku. 
Ruchome czcionki skonstruował około 
1450 roku Jan Gutenberg. 

Czcionki odlewano z ołowiu w spe-
cjalnie wcześniej przygotowanych for-
mach. Następnie układano je obok siebie, 
tworząc w ten sposób stronę tekstu. Tak 
przygotowaną i powleczoną farbą stro-
nę odbijano na papierze. Istotą odkrycia 
Gutenberga było to, że czcionki wykorzy-
stane do złożenia jednej strony mogły być 
użyte ponownie do złożenia kolejnej.

Wieści o tym epokowym wynalaz-
ku szybko rozeszły się w całej Europie. 
Skończyło się ręczne i żmudne prze-
pisywanie książek. Dzięki ruchomym 
czcionkom tylko w XVI wieku wydruko-
wano 200 tys. różnych tytułów. Książka 
stała się tańsza i dostępniejsza. Pierw-
szą wydrukowaną książką było łaciń-
skie wydanie Biblii. Wkrótce drukarnie 
zaczęły powstawać w wielu miastach Eu-
ropy, do końca 1500 roku aż 250 miast 
miało własne oficyny wydawnicze. 9. Negatyw strony średniowiecznej książki z ułożonymi czcionkami, 

II poł. XV w.

8. Strona z pierwszego wydania O obrotach ciał niebieskich Mikołaja 
Kopernika, 1543 r.
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?

! To jesT ważne

• Wielcy mistrzowie renesansu to: Donato Bramante, Leonardo da 
Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi.

• Polski astronom Mikołaj Kopernik w dziele O obrotach sfer niebie-
skich ogłosił teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego.

• W połowie XV wieku Jan Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę, 
stając się tym samym twórcą druku.

PyTania i Polecenia
1. Wymień głównych twórców włoskiego renesansu, podaj przykłady ich dzieł.
2. Wyjaśnij, dlaczego twórców włoskiego renesansu nazywamy wielkimi mi-

strzami.
3. Opisz, na czym polegało epokowe odkrycie Mikołaja Kopernika.
4. Wyjaśnij, jaki wpływ na rozpowszechnienie idei humanistycznych miało wy-

nalezienie druku.

słowniczek
fresk (z wł. fresco – świeży) 
– malowidło ścienne wyko-
nane na mokrym tynku. 

heliocentryzm (z gr. helios 
– słońce, kentron – środek) 
– teoria budowy Układu 
Słonecznego, według której 
Słońce znajduje się  
w jego centrum, a wszystkie 
planety (łącznie z Ziemią) je 
obiegają.

10. XV-wieczna drukarnia, drzeworyt nieznanego grafika.
Drukarstwo wymagało wielu specjalistycznych umiejętności. Na sztychu widzimy, jak wyglądała praca drukarni zwanej w renesansie oficyną – w głębi 
zecerzy składają tekst, na prawo – pracownik smaruje farbą matryce
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6. REFORMACJA
Wyjaśnij, jakie były przyczyny soboru w Konstancji.

KRYZYS KOŚCIOŁA
Rozpowszechnienie idei humanistycznych i druku oraz lepsze poznanie świata mu-
siały pociągnąć za sobą przemiany w świadomości religijnej społeczeństw. Sobór  
w Konstancji nie rozwiązał wszystkich problemów Kościoła. Nadal wewnątrz Ko-
ścioła trwał spór o to, kto jest ważniejszy: sobór czy papież. 

Coraz wyraźniejszy stawał się rozdźwięk między naukami płynącymi z Biblii 
a postawami reprezentowanymi przez duchownych. Część duchowieństwa prze-
jawiała zbytnie zainteresowanie sprawami świeckimi. Innym źródłem kryzysu 
Kościoła było upowszechnienie idei humanistycznych również wśród części du-
chowieństwa. Humanizm nie odwracał się od Boga, ale inspirował ludzi do odmien-
nego od dotychczasowego typu religijności. Mniej istotne było w nim uczestnictwo 
w zewnętrznych formach kultu religijnego (odpusty, procesje, nabożeństwa itp.),  
a znacznie ważniejsze – wewnętrzne przeżywanie wiary i łączności z Bogiem.

Prawie we wszystkich krajach europejskich Kościół był właścicielem majątków 
ziemskich. Chłopi i szlachta musieli płacić tzw. dziesięcinę, czyli dziesiątą część 
rocznych dochodów na rzecz Kościoła. 

W roku 1515 papież Leon X, wielki mecenas sztuki renesansowej i humanista, 
chcąc sfinansować przebudowę Bazyliki św. Piotra w Rzymie, ogłosił możliwość uzy-
skania odpustu (czyli darowania kary za 
grzechy) tym wiernym, którzy przystą-
pią do spowiedzi, wyrzekną się przywią-
zania do grzechu i złożą ofiarę pienięż-
ną na budowę bazyliki. Intencja papieża 
została wypaczona przez duchownych 
wypełniających to zadanie i była trak-
towana jako „sprzedawanie odpustów”. 
Wysłannicy papieża, lekceważąc inne 
warunki uzyskania odpustu, udzielali 
go za pieniądze. Praktyka religijna stała 
się zwykłą transakcją handlową. Zjawi-
sko to spotęgowało niechęć wiernych do 
stosunków panujących w Kościele.

NIEMCY W POCZĄTKACH XVI WIEKU
 Na początku XVI wieku Niemcy składa-
ły się z wielu drobnych księstw i państe-
wek. Wchodziły one w skład Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego, zwa-
nego także Rzeszą Niemiecką. Na czele 

1. Handel odpustami, rycina z II poł. XVI w.
Odczytaj umieszczoną na rycinie datę i wyszukaj w tekście, co wydarzyło 
się w tym roku.
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państwa stał cesarz, którego wybierali władcy najpotężniejszych księstw niemiec-
kich. Rzesza Niemiecka przodowała pod względem rozwoju gospodarczego w Eu-
ropie. Intensywnie rozwijało się rzemiosło, handel oraz rolnictwo. Duże znaczenie 
miał w Niemczech Kościół katolicki, w którego rękach skupiona była większość ma-
jątków ziemskich. 

W Niemczech niechęć do Kościoła objawiła się szczególnie mocno. Coraz za-
zdrośniej na bogactwa pozostające w rękach duchowieństwa spoglądali książęta 
niemieccy. Mieli oni nadzieję na sekularyzację dóbr kościelnych i ich przejęcie.  
Z kolei rzesze prostych ludzi domagały się zmniejszenia obciążeń na rzecz Kościo-
ła. Nic więc dziwnego, że to właśnie w Niemczech narodził się ruch umysłowy, któ-
ry doprowadził do zasadniczych przemian w życiu religijnym i społecznym Europy. 

NAUKI MARCINA LUTRA
Za ojca przemian uznaje się powszechnie Marcina 
Lutra, profesora uniwersytetu w Wittenberdze.  
W 1517 roku ogłosił on 95 tez, w których m.in. 
potępił sprzedaż odpustów. Tezy te poparł cytata-
mi z Biblii. 

Bezpośrednim powodem wystąpienia Lutra 
było przybycie do Wittenbergii wysłannika pa-
pieskiego, który w towarzystwie przedstawiciela 
banku udzielał odpustu w zamian za wpłaty na 
przebudowę Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Tego ro-
dzaju praktyki wysłanników papieskich od dawna 
wywoływały powszechne oburzenie.

Początkowo papież nie potraktował wydarzeń  
w Wittenberdze poważnie. Tezy Lutra trafiły jed-
nak na podatny grunt  i szybko zyskały ogromną  

Tezy Marcina Lutra,1517 rok, Wittenberga (fragmenty):
36. Każdy chrześcijanin, jeśli tylko ma prawidłowy żal i skruchę za swoje grzechy, otrzymuje zupełne 
przebaczenie grzechów i win, co należy mu się bez listów odpustowych. [...]

82. Dlaczego jednak papież nie uwalnia wszystkich dusz z czyśćca z przyczyny najświętszej miłości i naj-
wyższej miłości, i najwyższej potrzeby dusz, to było rzeczą najsprawiedliwszą, gdy tymczasem nieskoń-
czoną ilość dusz uwolnił on dla podłej monety, złożonej na budowę bazyliki – a więc rzeczy małej wagi. [...] 

86. Dlaczego papież nie buduje Bazyliki św. Piotra raczej za własne niż za pieniądze biednych chrze-
ścijan, wszakże majątek jest znaczniejszy od dóbr jakiegokolwiek bogatego Krassusa.
Źródło: https://ekumenizm.wiara.pl/doc/477882.95-tez-ks-Marcina-Lutra-ktore-zostaly-przybite-na-drzwiach  
[data dostępu: 19.01.2019].
PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, w jaki sposób, według Lutra, można zapewnić sobie zbawienie.
2. Wymień zarzuty stawiane papieżowi przez Marcina Lutra.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

2. Marcin Luter, portret pędzla Lucasa Cranacha Star-
szego z 1529 r.
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popularność w niemal ca-
łych Niemczech. W 1520 
roku papież Leon X wydał 
bullę, która wzywała Lu-
tra do odwołania tez i wy-
łączała go ze społeczności 
Kościoła. W odpowiedzi Lu-
ter spalił publicznie bullę.  
W ten sposób zerwał ostatecz-
nie z Kościołem i papieżem. 

Wkrótce potem Luter 
ogłosił program reform Ko-
ścioła katolickiego. Opowia-
dał się w nim za zniesieniem 
celibatu duchownych, rozwiązaniem zakonów i odprawianiem nabożeństw w języ-
kach  narodowych. Kwestionował jednocześnie przywódczą rolę papieży w hierar-
chii kościelnej. Ruch umysłowy, zapoczątkowany przez Lutra, który miał na celu 
zreformowanie praktyk religijnych i organizacji kościelnej, przeszedł do historii 
pod nazwą reformacji.

Cesarz Niemiec Karol V wydał na sejmie w Wormacji edykt uznający Lutra za 
heretyka i skazał go na wygnanie, a jego pisma na spalenie. Luter nie opuścił jednak 
Niemiec, lecz ukrył się  w zamku władcy saskiego w Wartburgu. Tam tłumaczył 
Biblię na język niemiecki i we fragmentach rozsyłał ją po kraju.

3. Biblia Marcina Lutra wydana w 1534 r.

4. Święte sakramenty chrześcijaństwa, miniatura z XVI w. Nazwij sakramenty widoczne na ilustracji.
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WOJNY RELIGIJNE W NIEMCZECH I POKÓJ W AUGSBURGU
Popularność poglądów Lutra stale rosła. Reformacja zataczała coraz szersze kręgi 
i zyskiwała grono gorących zwolenników. Znaczna część książąt i możnych nie-
mieckich poparła Lutra. Umacniali się również jej przeciwnicy, czyli katolicy. Spo-
łeczeństwo niemieckie podzieliło się na trzy obozy. Pierwszy skupiał zwolenników 
katolicyzmu, drugi – umiarkowanych zwolenników Lutra, trzeci – tych, którzy ak-
ceptowali reformy Lutra, ale żądali również daleko idących reform społecznych. Ra-
dykalizm tej ostatniej grupy zaczął wzbudzać niepokój dwóch pozostałych. Biedota 
miejska i chłopi widzieli w naukach Lutra szansę na polepszenie swojej doli. Obok 
haseł religijnych wysuwano hasła równości majątkowej i prawnej, a w Biblii odnaj-
dowano hasła potępiające bogaczy. Kiedy w latach dwudziestych XVI w. zaczęło w 
Niemczech dochodzić do powstań chłopskich, katolicy i zwolennicy Lutra o umiar-
kowanych poglądach wspólnie przystąpili do ich tłumienia. Zwalczanie radykalizmu 
nie pogodziło katolików i protestantów. Konflikty przerodziły się w wojny domowe, 
które trwały z przerwami aż do roku 1555. W tym właśnie roku podpisano w Au-
gsburgu pokój, w którym postanowiono, że książęta Rzeszy Niemieckiej na podle-
głych im ziemiach mają prawo wyboru katolicyzmu lub zreformowanego wyznania, 
nazwanego na cześć jego założyciela luteranizmem. Wybrane wyznanie musieli też 
przyjąć wszyscy poddani książąt zgodnie z zasadą: „Czyja władza, tego religia”.

?

! To jesT ważne

• Bezpośrednią przyczyną narodzin reformacji była „sprzedaż 
odpustów”.

• W 1517 roku Marcin Luter ogłosił 95 tez, dając tym samym począ-
tek reformacji.

• Poglądy Lutra zyskały wielu zwolenników w Niemczech, co do-
prowadziło do długotrwałych wojen religijnych.

• W 1555 roku w Augsburgu podpisano pokój, w którym wprowa-
dzono w Niemczech zasadę: „Czyja władza, tego religia”.

PyTania i Polecenia
1. Wskaż pośrednie i bezpośrednie przyczyny narodzin reformacji.
2. Wyjaśnij, jakie cele przyświecały Lutrowi, gdy ogłaszał swoje tezy.
3. Opisz, jak różne grupy społeczne przyjmowały nauki Lutra.

słowniczek
bulla – uroczysty dokument 
wydany przez papieża w 
sprawie ważnej dla Kościoła. 
sekularyzacja – zeświec-
czenie, przejęcie własności 
kościelnej i przeznaczenie jej 
na cele świeckie. .
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7. NOWE WYZNANIA W EUROPIE
Wymień główne skutki wystąpienia Marcina Lutra dla państw niemieckich.

NOWE WYZNANIA
Chrześcijaństwo po raz pierwszy podzieliło się w 1054 r. w wyniku tzw. schizmy 
wschodniej. W ramach religii chrześcijańskiej wyodrębniły się katolicyzm i prawosławie. 
W XVI wieku wystąpienie Lutra, a następ-
nie innych reformatorów, doprowadziło do 
kolejnego podziału w obrębie religii chrze-
ścijańskiej. Najważniejszymi z nowych wy-
znań były: luteranizm, kalwinizm oraz 
anglikanizm. Dwa pierwsze to wiodące 
kościoły protestantyzmu, od protestu 
złożonego na sejmie Rzeszy (zgromadze-
nia stanów Świętego Cesarstwa Rzymskie-
go) w Spirze w 1529 roku. Wystąpili z nim 
zwolennicy nowych doktryn religijnych 
przeciw katolikom, którzy żądali położe-
nia kresu rozwojowi reformacji. Z czasem 
protestantyzmem zaczęto nazywać cało-
kształt doktryn i ruchów reformacyjnych.

LUTERANIZM
Twórcą luteranizmu był Marcin Luter, 
który jako pierwszy opracował nowe zasa-
dy wiary. Za jedyne jej źródło uznał Biblię. 
Twierdził, że Kościół katolicki jest zbyt 
zhierarchizowany, a rola duchownych, jako 
pośredników między wiernymi a Bogiem, 
powinna być odrzucona. Dlatego też nie 
uznawał papieża. Droga do zbawienia pro-
wadziła, według Lutra, przez studiowanie 
Pisma Świętego. Luter odrzucił większość 
sakramentów, z wyjątkiem tych, które usta-
nowił Chrystus (chrzest i komunia święta). 
Negował i potępiał odpusty, kult świętych, 
świętych obrazów i relikwii. Nie uznawał po-
trzeby istnienia zakonów i celibatu księży.

KALWINIZM
Drugim wielkim wyznaniem protestanc-
kim był kalwinizm. Twórcą tej doktryny 

1. Propagandowa rycina ukazująca większą wartość (większą wagę) 
wyznań protestanckich, pocz. XVII w.
Opisz grupy ludzi na rycinie. Po czym można poznać, że jedni z nich są 
katolikami, a drudzy – protestantami?

2. Wnętrze świątyni kalwińskiej, fragment obrazu nieznanego ma-
larza, Genewa, 1564 r.
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był Jan Kalwin. W 1536 roku ogłosił on w Genewie w Szwajcarii nowe zasady wiary  
i utworzył pierwszą gminę kalwińską. Podobnie jak dla Lutra podstawą wiary i zbawienia 
była dla Kalwina nauka płynąca z Pisma Świętego. Swoich wyznawców zachęcał do zgłę-
biania treści Biblii, ale samodzielnej, indywidualnej jej interpretacji zakazywał. Odrzu-
cał potrzebę istnienia zakonów, postulował zniesienie celibatu księży i likwidację kultu 
świętych. Odcinał się od hierarchii Kościoła katolickiego, krytykując wyższe duchowień-
stwo z papieżem na czele. Akceptował jako sakramenty jedynie chrzest i komunię.

Jan Kalwin, nie uznając papieża za zwierzchnika Kościoła, nie był też skłonny 
uznawać  za głowę swojego Kościoła władcę państwa.

Podstawą i głównym punktem doktryny Kalwina była nauka o predestynacji, czyli 
o przeznaczeniu. Według Kalwina ludzie zostali jeszcze przed narodzeniem podziele-
ni przez Boga na wybranych i potępionych. Na zbawienie mogli liczyć jedynie ci, któ-
rzy otrzymali „łaskę boską”. Kalwin uważał, że wiara jest „darem boskim”. Kalwinizm 
stawiał swoim wiernym wysokie wymagania moralne i zobowiązywał do surowego, 
skromnego życia. Życie miało im upływać na czytaniu Biblii i na pracy, a wzbogacenie 
stanowiło dowód łaski Boga. Oszczędzanie i praca były bowiem jednymi z najważniej-
szych wartości kalwinistów, co tworzyło sprzyjającą atmosferę dla przedsiębiorczości. 

ANGLIKANIZM
Hasła reformacji docierały do Anglii w szczątkowej formie i nie one zadecydowały 
o powstaniu nowego wyznania. Anglikanizm powstał z woli króla Anglii Henryka 
VIII. Król był początkowo człowiekiem niezwykle religijnym, utrzymującym dobre 
kontakty z papieżem. Konflikt powstał, kiedy Henryk chciał uzyskać unieważnienie 
małżeństwa z Katarzyną Aragońską, z którą nie doczekał się męskiego potomka. Ów-
czesny papież Klemens VII odmówił unieważnienia małżeństwa i Henryk VIII zde-
cydował się na zerwanie z Kościołem katolickim. W 1534 roku parlament uchwalił 
Akt Supremacji, który ogłosił króla głową nowo powstałego Kościoła anglikańskie-
go, umacniając w ten sposób pozycję monarchy w państwie. Król nie zmienił dogma-
tów i obrzędów katolickich. Przestał natomiast uznawać zwierzchnictwo papieża. 
Zsekularyzował także majątki i zakony, zasilając w ten sposób skarbiec królewski. 

Choć anglikanizm związany jest z tradycją 
protestancką, jednak w dużym stopniu zacho-
wał także teologiczną więź z katolicyzmem.

REFORMACJA WE FRANCJI
Hasła reformacji dotarły także do Francji. 
Najwięcej wiernych zdobyła tu doktryna 
Kalwina, którego wyznawców nazywano we Francji hugenotami. Początkowo kal-
winizm przyjmowali bogaci mieszczanie, później także szlachta, duchowieństwo,  
a nawet niektórzy książęta krwi, np. Burbonowie władający niewielkim królestwem 
na pograniczu Francji i Hiszpanii – Nawarrą. Katolicy utworzyli własne – przeciwne 
hugenotom – stronnictwo. Dwór rządzących Walezjuszy starał się załagodzić ten 

	 Czy	wiesz,	że... 

„Paryż wart jest mszy”— miał powie-
dzieć Henryk IV Burbon, gdy w roku 
1593 przeszedł na katolicyzm, aby za-
kończyć wojny religijne we Francji.
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konflikt, jednak bez powodzenia. Różnice religijne doprowadziły do wojen między 
hugenotami a katolikami. W 1572 roku do pokoju miało doprowadzić małżeństwo 
przywódcy hugenotów – króla Henryka z Nawarry – z siostrą króla Karola IX. Próba 
ta zakończyła się jednak tragicznie: w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku doszło 
do krwawej „nocy świętego Bartłomieja”, podczas której dokonano w Paryżu rze-
zi protestantów. Sam król Nawarry zdołał się jednak uratować. Po śmierci kolejnych 
królów i pretendentów do tronu, przywódca hugenotów został królem Francji jako 
Henryk IV. Aby zasiąść na tronie – musiał przejść na katolicyzm. Wydany przez nie-
go w 1598 roku edykt nantejski gwarantował protestantom wolność wyznania.

Pokój w Augsburgu i edykt nantejski nie zapobiegły konfliktom religijnym w Eu-
ropie. Największym z nich, u którego źródeł leżały m.in. spory między katolikami  
i protestantami, była wojna trzydziestoletnia toczona w Europie w latach 1618–1648.

GŁÓWNE WYZNANIA PROTESTANCKIE

Wyznanie Twórca Doktryna i kult

LUTERANIZM Marcin Luter

Głównym źródłem wiary jest Pismo Święte. Zbawie-
nie zależy od wiary. Obowiązują dwa sakramenty: 
chrzest i komunia. Odrzucenie kultu świętych. Pro-
stota obrzędów. Liturgia w języku narodowym.

KALWINIZM Jan Kalwin

Głównym źródłem wiary jest Pismo Święte. O zba-
wieniu decyduje predestynacja. Chrzest i komunia 
to „znaki zbawienia” i symbole wiary. Odrzucenie 
kultu świętych. Rezygnacja z liturgii eucharystycz-
nej i zastąpienie jej skromnym nabożeństwem.

ANGLIKANIZM Henryk VIII
Doktryna oparta na katolicyzmie z elementami kal-
winizmu. Liturgia na wzór tradycji katolickiej. Król 
głową Kościoła.

?

! To jesT ważne

• Podczas reformacji powstały nowe wyznania, które otrzymały 
wspólną nazwę protestantyzmu.

• Najważniejsze wyznania protestanckie to: luteranizm, kalwinizm  
i anglikanizm.

• Negatywnym skutkiem reformacji były wojny religijne, które  szcze-
gólnie gwałtowny przebieg miały we Francji.

• W roku 1598 król Francji Henryk IV wydał edykt nantejski gwaran-
tujący protestantom swobodę wyznania.

PyTania i Polecenia
1. Wymień najważniejsze zasady luteranizmu i kalwinizmu. Wskaż podo-

bieństwa i różnice.
2. Wyjaśnij, w jaki sposób powstał anglikanizm.
3. Zredaguj notatkę na temat „nocy św. Bartłomieja” i jej skutków.

słowniczek
doktryna – ogół założeń  
i twierdzeń z określonej 
dziedziny filozofii, teologii, 
polityki. Inaczej: teoria, 
nauka.
edykt – specjalne 
rozporządzenie wydawane 
przez panującego, dotyczące 
konkretnych spraw.
predestynacja – od łac. 
praedestinare  (przeznaczyć 
z góry) – koncepcja religijna, 
według której losy człowieka 
(jego zbawienie lub potępie-
nie) są z góry określone przez 
wolę Boga. 
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8. REFORMA KOŚCIOŁA
Wskaż zjawiska w kościele katolickim, które były najostrzej krytykowane przez protestantów.

POCZĄTKI REFORMY WEWNĘTRZNEJ KOŚCIOŁA
Wkrótce po wystąpieniu Lutra reformacja objęła swym zasięgiem większość krajów 
europejskich. Hasła i poglądy Lutra, Kalwina i innych reformatorów padły na podatny 
grunt w Czechach, Francji, Litwie, krajach skandynawskich, Niemczech, Polsce i na Wę-
grzech. Bastionami katolicyzmu pozostawały Hiszpania, Portugalia i Włochy. 

Hierarchowie katoliccy szybko zrozumieli, że postępy reformacji zagrażają istnieniu 
Kościoła katolickiego i że jego obrona jest niemożliwa bez wewnętrznych, spajających 
Kościół reform. Dyskutowano potrzebę walki z nadużyciami, zmian mentalności du-
chownych, pogłębienia ich religijności i dyscypliny. Sądzono, że tylko Kościół odnowiony 
może skutecznie stanąć do walki z reformacją i jej przywódcami.

SOBÓR TRYDENCKI
Wielkie dzieło odnowy podjął zwołany w 1545 roku do Trydentu sobór. Obrady 
soboru trwały z przerwami 18 lat. Pośród sporów o to, kto jest głową Kościoła, pa-
pież czy sobór, podjęto decyzję o reformach. W uchwałach soboru potępiono prote-
stantów jako heretyków. Zakazano także wiernym, pod groźbą klątwy, poddawania 
w wątpliwość zasad wiary. Na użytek ludu opracowano katechizm rzymski. Znane 
od dawna, niedoskonałe łacińskie tłumaczenie Biblii, tzw. Wulgatę, poprawiono 
na początku XVI wieku, a sobór w Trydencie uznał ją za tekst powszechnie obowią-
zujący. Ujednolicono także liturgię sprawowaną w Kościele katolickim.

1. Sobór Trydencki, obraz malarza włoskiego Nicolo Dorigattiego, II poł. XVI w. Najważniejsze postacie uwiecznione na obrazie:
1. Papież Pius IV; 2. Cesarz niemiecki Ferdynand I Habsburg; 3. Kardynałowie

1

2

3 3
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ŚWIĘTA INKWIZYCJA I INDEKS KSIĄG ZAKAZANYCH
Do walki z reformacją odnowiono w 1542 roku Świętą In-
kwizycję. Była to instytucja kościelna, powołana w XII wie-
ku, której zadanie polegało na sądzeniu ludzi podejrzanych 
o herezję. Na czele inkwizycji stało Święte Officjum złożone 
z sześciu kardynałów. Nie wahali się oni wymuszać zeznań 
torturami. Tych, którzy nie chcieli przyznać się do „zakaza-
nych praktyk”, palono na stosie; tych, którzy się załamali  
i potwierdzili odstępstwo od wiary katolickiej, czekał ten sam 
los – męki w ogniu. 

Ofiarami inkwizycji byli też ludzie powszechnie znani  
i szanowani. Wielokrotnie przed Świętym Officjum stawał 
Galileusz, twórca podstaw nowożytnej nauki. W 1600 roku 
został spalony na stosie w Rzymie Giordano Bruno, filozof, 
który publicznie popierał poglądy Kopernika na temat budo-
wy świata.

Kościół stosował w walce z reformacją zakazy, które mia-
ły zniechęcić katolików do akceptacji nowych wyznań. Jed-
nym z nich był ogłoszony w 1559 roku Indeks Ksiąg Zaka-
zanych. Stanowił on listę wszystkich książek niezgodnych  
z nauką Kościoła. Wierzący pod groźbą klątwy mieli zakaz 
czytania dzieł umieszczonych na indeksie. Aż do 1828 roku 

Relacja Angelusa Masarellusa z otwarcia obrad soboru trydenckiego w 1545 r. (fragmenty):
„Następnie przewielebny i oświecony pan kardynał de Monte, prezydent i legat wspomniany, prze-
mówił do synodu w te słowa: Wreszcie, ojcowie, zajaśniał dzień pożądany szczęśliwego rozpoczęcia 
św. synodu. (...) To jest dzień, który zesłał i ustanowił Pan celem odnowienia wiary, religii, pobożności, 
prawdy, czci Boga, zgody, przestrzegania najświętszych praw, a także wzmocnienia powagi Kościoła, 
poprawy błędów, wytępienia herezyi, odcięcia członków zepsutych, odrzucenia przepychu, dumy, 
zbytku i wszelkiej pożądliwości, wynagrodzenia dobrych, godnego zaś ukarania złych. (...) Przeto 
przewielebni i wielebni ojcowie, czy postanawiacie na cześć i chwałę świętej i niepodzielnej Trójcy, 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego celem wzrostu i wywyższenia wiary i religii chrześcijańskiej, wytępie-
nia herezyi, osiągnięcia pokoju i jedności Kościoła, reformy kleru i ludu chrześcijańskiego, zgniecenia  
i wytępienia wrogów imienia chrześcijańskiego uchwalić i oświadczyć, że święty i powszechny so-
bór trydencki rozpoczyna się i rozpoczął się? Wówczas wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli: Posta-
nawiamy. (…) A ponieważ ja Angelus Masarellus, sekretarz św. soboru, we wszystkim brałem udział  
i byłem obecny, przeto tutaj podpisałem się na potwierdzenie i świadectwo powyższego”.

Źródło: Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii  
i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 133–134.

Polecenia

1. Wyszukaj w tekście informacje o autorze. Oceń, czy jego relacja mogła być bezstronna.
2. Wymień cele, jakie, według autora, stawiał przed sobą sobór.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

2. Pomnik Giordana Bruna na Campo 
di Fiori w Rzymie.
Wyszukaj informacje, dlaczego po-
mnik Giordano Bruno stoi na Campo 
di Fiori.
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znajdowało się w nim dzieło Kopernika O obrotach ciał niebieskich.
Pod wpływem działań Kościoła szeregi zwolenników reformacji stopniowo malały. 

Już w XVII wieku reformacja wyhamowała. Z czasem katolicyzm odzyskał część wpły-
wów w państwach niemieckich. Sukcesem zakończyły się zmagania z protestantami  
w Czechach, Francji, Polsce i na Węgrzech. Był to rezultat półtorawiekowej walki Kościo-
ła z reformacją, często nazywanej kontrreformacją. 

?

! To jesT ważne

• W 1545 roku na soborze w Trydencie rozpoczęto reformę we-
wnętrzną Kościoła katolickiego.

• W ramach walki z protestantyzmem w XVI w. odnowiono insty-
tucję Świętej Inkwizycji i ogłoszono Indeks Ksiąg Zakazanych.

PyTania i Polecenia
1. Wymień główne postanowienia soboru trydenckiego. Oceń, któ-

re, twoim zdaniem, mogły być najważniejsze w zreformowaniu 
Kościoła.

2. Wyjaśnij, jaką rolę w walce z protestantami pełniły Święta Inkwizy-
cja  i Indeks Ksiąg Zakazanych.

słowniczek
wulgata (z łac. ogólnie 
znana)– łaciński przekład 
Biblii dokonany w IV w. 
przez św. Hieronima. Od so-
boru trydenckiego do końca 
XIX w. był oficjalną wersją 
Biblii Kościoła katolickiego.
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II. Najważniejsze wydarzenia z czasów ostatnich Jagiellonów

II. POLSKA I LITWA W XVI WIEKU
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●  POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH 
JAGIELLONÓW

 Hołd pruski ● Wojna o Inf lanty ● Flo-
ta kaperska ● Podział Inf lant

●  KSZTAŁTOWANIE DEMOKRACJI  
SZLACHECKIEJ

 Szlachta ● Przywileje i demokracja 
szlachecka ● Sejmiki ziemskie ● Ge-
neza sejmu walnego ● Obrady sejmu 
walnego ● Zakres władzy królewskiej 
i ruch egzekucyjny

●  RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
 Ostatni Jagiellonowie ● Powstanie 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
●  GOSPODARKA POLSKA
 „ZŁOTEGO WIEKU”
 Powstanie folwarku pańszczyźnianego  

● Wzrost obciążeń chłopskich ● Spław 
wiślany i Gdańsk

●  RENESANS W POLSCE
 Wpływ włoskiego odrodzenia ● Królew-

ski mecenat ● Zabytki architektury  
● Literatura ● Szkolnictwo

●  ŻYCIE RELIGIJNE W RZECZYPOSPOLITEJ
 OBOJGA NARODÓW
 Sytuacja narodowościowa i religijna 

w XV wieku ● Reformacja w Rzeczy-
pospolitej ● Arianie ● Konfederacja 
warszawska ● Unia brzeska

●  PIERWSZE WOLNE ELEKCJE
 Spory o wybór króla ● Pierwsza wolna 

elekcja ● Artykuły henrykowskie i pac-
ta conventa ● Pierwsi władcy elekcyjni 
● Rządy Stefana Batorego ● Polityka 
wewnętrzna Stefana Batorego 
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1. POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW
Wymień postanowienia drugiego pokoju toruńskiego z 1466 roku.

HOŁD PRUSKI
Ważnym celem polityki zagranicznej Jagiellonów było uzyskanie jak najszersze-
go dostępu do Bałtyku. Dlatego Zygmunt Stary (panował w latach 1506–1548)  
i Zygmunt August (panował w latach 1548–1572) prowadzili aktywną politykę  
w rejonie Morza Bałtyckiego, doceniając wagę i znaczenie Bałtyku dla Polski.

Po wojnie trzynastoletniej, zakończonej drugim pokojem w Toruniu (1466 r.), 
wyraźnie wzrosło znaczenie międzynarodowe Polski. Jednocześnie zmalało zna-
czenie państwa krzyżackiego. Zakon jednak nie zrezygnował z prób odzyskania 
niezależności i części odebranych mu ziem. Nagminnie łamał postanowienia po-
kojowe. Licząc na poparcie cesarstwa i papiestwa, organizował i zbroił armię oraz 
nawiązywał kontakty z wrogami Polski.

Stosunki polsko-krzyżackie pogorszyły się, gdy wielkim mistrzem został  

1

23

4
5 6

8

7Ważniejsze postacie historyczne uwidocznione
przez Matejkę na obrazie:
1. Król Zygmunt Stary
2. Wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern
3. Królowa Bona Sforza
4. Piotr Tomicki, biskup krakowski
5. Jan Tarnowski, hetman wielki koronny
6. Jerzy z Ansbachu, brat Albrechta
7. Zygmunt August (5-letni chłopczyk)
8. Stańczyk

1. Hołd Pruski, fragment obrazu Jana Matejki, 1879–1882. 
Ceremonia, która odbyła się na rynku w Krakowie inspiro-
wała malarzy i pisarzy. Również Jana Matejkę. Obraz przed-
stawia moment przysięgi Albrechta 
Nazwij zabudowania widoczne w tle.
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siostrzeniec Zygmunta Starego – Al-
brecht, książę pochodzący z niemiec-
kiej rodziny Hohenzollernów. Podobnie 
jak jego poprzednicy odmówił on złoże-
nia hołdu polskiemu królowi i wysunął 
żądania zwrotu ziem polskich należą-
cych dawniej do zakonu. Doprowadzi-
ło to w 1519 roku do otwartej wojny, 
w której wyniku wojska polskie zajęły 
niemal całe terytorium państwa zakon-
nego. Wobec pasywnej postawy cesarza Niemiec, zajętego tłumieniem reformacji 
w Niemczech, mistrz krzyżacki zdecydował się na niespodziewany krok. Posta-
nowił zlikwidować i zsekularyzować zakon, przejść wraz z poddanymi na lutera-
nizm i utworzyć świeckie państwo. W przyszłości Albrecht zamierzał także uznać 
zwierzchnictwo króla polskiego.

Zygmunt Stary zaaprobował projekt, widząc w nim możliwość ostatecznej likwi-
dacji zakonu. W kwietniu 1525 roku Albrecht przybył do Krakowa i złożył Zyg-
muntowi Staremu hołd lenny. Na podstawie podpisanego traktatu krakowskie-
go zakon został rozwiązany, a państwo zakonne stało się świeckim lennem Polski. 

Relacja i opis ceremonii hołdu zamieszczona w liście Andrzeja Krzyckiego, biskupa przemy-
skiego, do nuncjusza papieskiego na Węgrzech, 1525 r.

„Zbiegły się na Rynek tłumy ludu, wszystkie ulice, którędy szedł pochód, napełniły się oddziałami 
zbrojnymi mężów. Jego Królewska Mość otoczył się licznym i świetnym orszakiem senatorów i pa-
nów (...). Za nimi postępowała królowa z księciem synem i królewnami oraz wielkim orszakiem zna-
komitych niewiast (...). Król udał się do ratusza, królowa z orszakiem swoim do domu naprzeciw po-
łożonego, aby stamtąd lepiej móc przyglądać się tej uroczystości. Gdy król zasiadł na tronie, przybyli 
liczni rodacy i poddani księcia Albrechta. Wkrótce przybył książę Albrecht (...) i wypowiedział mowę 
świadczącą o niezwykłej wierności, pokorze i poddaniu. Potem książę przystąpił do tronu i stóp 
królewskich i klęcząc, przyjął chorągiew z orłem czarnym z ukoronowaną literą S na piersiach oraz 
dokonane słowami króla wprowadzenie go w posiadanie Księstwa i ziem wyznaczonych w Prusach. 
Następnie, dzierżąc chorągiew, której się także brat jego Jerzy dotykał, (...) złożył przysięgę. 
»Ja Albrecht, margrabia brandenburski a także książę Prus ślubuję i przysięgam, że od tej chwili na 
wieczne czasy będę wierny, uległy i posłuszny ze wszystkimi moimi poddanymi Najjaśniejszemu Mi-
łościwemu Panu Zygmuntowi Królowi Polskiemu i Jego Potomkom oraz całej Koronie Polskiej, będę 
wierny i posłuszny i będę się starał o dobro jego majestatu i potomków i Korony (...) tak jak należy  
i przystoi lennemu księciu i miłośnikowi pokoju«”.

Źródło: A. Krzycki, Ad Joanem Pulleonem de negotio Prutenico epistola, tłum. A. Wolff, w:  A. Vetulani:  
Polskie władztwo w Prusiech, Warszawa 1953, s. 92.

Polecenia

1. Wymień postacie historyczne, które brały udział w tej uroczystości.
2. Opisz przebieg ceremonii, wskaż w tekście jej najważniejsze etapy.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

	 Czy	wiesz,	że... 

Ocena hołdu pruskiego jest niejednoznaczna. 
Niektórzy historycy uważają, że Zygmunt I Sta-
ry popełnił błąd, zgadzając się na utworzenie 
lennego państwa. Być może liczył na przejęcie 
Prus Książęcych po wygaśnięciu potomków 
Albrechta (tak przewidywała umowa). Jednak  
w sąsiedniej Brandenburgii także rządzili wład-
cy z dynastii Hohenzollernów, którzy w 1618 
roku przejęli rządy w Prusach Książęcych.
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Ziemie państwa zakonnego zostały nazwane 
Prusami Książęcymi, w odróżnieniu od Prus 
Królewskich. W zamian za prawo zasiadania  
w polskim senacie Albrecht zobowiązał się do 
pomocy wojskowej królowi. Wielu doradców 
Zygmunta Starego sprzeciwiało się takiemu roz-
wiązaniu. Uważali oni, że wykorzystując prze-
wagę militarną, należało wcielić państwo za-
konne w całości do Polski. 

Traktat krakowski kończył długoletni kon-
flikt z Krzyżakami, a Polska zyskiwała lennika, 
którym Albrecht był przez 43 lata swego pano-
wania. W realiach XVI-wiecznych traktat uwa-
żany był za sukces, gdyż likwidował zagrożenie 
militarne ze strony Krzyżaków. 

WOJNA O INFLANTY
W XIII wieku na południowo-wschodnich wy-
brzeżach Bałtyku, czyli w Inflantach, powstał Za-
kon Kawalerów Mieczowych. W XVI wieku zakon 
ten  przechodził poważny kryzys. Stracił cennego 
sojusznika, którym było państwo krzyżackie, po-
nadto w kraju szerzyła się reformacja, a szlachta  
i mieszczanie burzyli się przeciwko władzy za-
konu. Przez Inflanty przechodziły ważne szlaki 
handlowe łączące Europę Wschodnią z Zachod-
nią. Ze względu na powiązania ekonomiczne 
zajęciem Inflant zainteresowani byli wszyscy 
sąsiedzi zakonu: Dania, Szwecja, Polska i Rosja. 
Szczególnie ważną rolę pełniły porty bałtyckie 
Inflant, gdzie koncentrował się handel między 
Europą a krajami leżącymi nad Morzem Czar-
nym. Dania i Szwecja, licząc na znaczne dochody z handlu, chciały przejąć kontro-
lę nad tymi portami. Najwięcej do zyskania miał jednak władca Rosji, car Iwan IV 
Groźny. Gdyby zajął wybrzeże Bałtyku, uzyskałby dostęp do ważnych szlaków han-
dlowych i umocniłby pozycję Rosji nad Bałtykiem. Do tego nie chciały dopuścić po-
zostałe zainteresowane państwa.

 W 1557 roku wybuchła wojna o Inflanty. W krótkim czasie od rozpoczęcia dzia-
łań wojennych Iwan IV Groźny zajął ważny port Inflant – Narwę. Zygmunt August, 
wykorzystując szerzący się w zakonie inflanckim luteranizm, przekonał wielkiego 
mistrza Gotarda Kettlera do podpisania w 1561 roku – wzorem Prus Książęcych – 
układu z Polską. Rozwiązywał on kwestię Inflant korzystnie dla Rzeczypospolitej.  

3. Wizerunek Zygmunta Augusta na talarze gdańskim 
z 1567 r.
Odszukaj na talarze imię panującego. 

2. Gotard Kettler, wielki mistrz zakonu inflanckiego,  
a następnie książę kurlandzki. Portret pędzla niemieckie-
go malarza Juliusa Johanna Doringa, XIX w. 
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Kettler bowiem włączył ziemie zakonu do państwa polsko-litewskiego. Z części 
Inflant wydzielono niewielką Kurlandię, lenne księstwo pozostające w rękach dy-
nastii Kettlerów.

FLOTA KAPERSKA
Zainteresowane Inflantami 
państwa nie zgodziły się na 
włączenie ziem zakonu inflanc-
kiego do Polski. Wkrótce prze-
ciw Polsce wystąpili zbrojnie 
Rosjanie i Szwedzi. Polacy tym-
czasem rozbudowywali porty  
i umocnienia na wybrzeżu Bał-
tyku. W czasie wojny siedmio-
letniej, tzw. wojny północnej, 
Zygmunt August zorganizował 
flotę kaperską. Kaprowie byli 
właścicielami statków, które 
wraz z załogą wynajmowane 
były do służby królewskiej. No-
sili oni dumny, nadawany przez 

	 Czy	wiesz,	że... 

Jeden z najpiękniejszych obrazów Jana Matejki przedsta-
wia zadumanego, jakby zapatrzonego w przyszłość Polski 
królewskiego błazna Stańczyka. Był to trefniś trzech 
ostatnich Jagiellonów, ulubieniec Zygmunta Starego. 
Stańczyk, będący jednocześnie błaznem i mędrcem, trosz-
czył się o los państwa, wyśmiewając głupotę i próżność 
szlachty. Znanych jest wiele jego żartów, w rzeczywisto-
ści odsłaniających prawdę o ludziach i czasach, w których 
żył. O jednym z nich opowiemy.
Tuż przed podpisaniem aktu hołdu przez Albrechta Ho-
henzollerna zorganizowano wielkie łowy na niedźwiedzia, 
specjalnie na tę okazję sprowadzonego. Rozsierdzony 
niedźwiedź zaatakował myśliwych. Wielu uciekło, Stań-
czyk również. Król rozbawiony ucieczką rzekł do błazna:
— Spisałeś się waszmość, zaiste nie jak szlachcic, a błazen, 

tak szybko przed niedźwiedziem uciekając.
Na co Stańczyk odpowiedział:
— Większy to błazen, co mając niedźwiedzia w skrzyni, sam go wypuszcza na własną szkodę.

O czym naprawdę mówił Stańczyk? Czy się domyślasz?

4. Rekonstrukcja (model) galeonu „Smok” – pierwszego polskiego okrętu wojennego, 
budowanego dla polskiej floty na polecenie Zygmunta Augusta. Pomimo zaawansowa-
nych prac okręt nigdy nie został ukończony. Prace przerwano prawdopodobnie z powodu 
śmierci króla w 1572 r.

5. Stańczyk, fragment obrazu Jana Matejki, 1862 r.
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?

! To jesT ważne

• Ważnym celem polskiej polityki zagranicznej za panowania Zyg-
munta I Starego i jego syna Zygmunta II Augusta było zdobycie 
panowania nad Bałtykiem.

• W 1525 roku Albrecht Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi I Sta-
remu. Zakon został rozwiązany, a w jego miejsce powstały lenne 
Prusy Książęce.

• Zakon inflancki został rozwiązany za panowania Zygmunta Augu-
sta. Sekularyzacja i podział zakonu doprowadziły do wojen o Inf-
lanty pomiędzy Danią, Polską, Rosją i Szwecją. Wojna zakończyła 
się podziałem Inflant w 1570 roku.

PyTania i Polecenia
1. Wymień warunki hołdu lennego z 1525 roku.
2. Opinie na temat traktatu krakowskiego są różne. Wyjaśnij, czy twoim 

zdaniem Zygmunt I Stary postąpił słusznie. Przygotuj pięć argumentów 
na poparcie swojej opinii.

3. Wyjaśnij, kto i dlaczego był zainteresowany podziałem Inflant.
4. Oceń, jakie skutki dla Polski miały decyzje Zygmunta Starego i Zygmun-

ta Augusta w sprawie państw zakonnych.

słowniczek
Inflanty – kraina histo-
ryczna  nad Dźwiną  
i Zatoką Ryską pierwot-
nie zamieszkana przez 
plemiona bałtyckie. Od 
XIII wieku pod rządami 
Kawalerów Mieczowych. 
Dawne Inflanty to dzisiejszy 
teren Łotwy i Estonii.
kaperstwo – wynaj-
mowanie przez państwo 
(króla) prywatnej jednostki 
pływającej wraz z załogą 
do prowadzenia działań 
wojennych przeciwko flocie 
handlowej nieprzyjaciela. 
Proceder stosowany od XV 
do XVIII wieku.

króla tytuł „królewskich strażników morza”. Kaprowie atakowali wrogie okręty 
udające się do Narwy zajętej przez Rosjan, utrudniając w ten sposób handel mię-
dzy Rosją a Europą Zachodnią. Blokada morska portów nie mogła jednak zmusić 
Rosjan do opuszczenia Inflant, dlatego Zygmunt August zaczął przygotowywać 
się do działań na lądzie.

PODZIAŁ INFLANT
Szukając sojuszników, król porozumiał się z lennikiem pruskim Albrechtem Ho-
henzollernem. W zamian za pomoc w wojnie o Inflanty polski król zgodził się na 
przeniesienie praw dziedzicznych do Prus Książęcych na brandenburską linię Ho-
henzollernów. 

Wkrótce do wojny o Inflanty włączyły się Dania i Szwecja. Wojna trwała do 
1570 roku, kiedy to w Szczecinie zawarto pokój. Inflanty zostały podzielone mię-
dzy cztery walczące państwa: Danię, Polskę, Rosję i Szwecję. Podział nie satysfak-
cjonował żadnego z państw. Szczególnie niezadowolone były Polska i Rosja, które  
w dostępie do Bałtyku widziały możliwość rozkwitu gospodarczego. Konflikt zo-
stał tylko zażegnany, a nie rozwiązany, więc już wkrótce się odnowił.
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2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ
Wyjaśnij pojęcie społeczeństwo stanowe i wymień stany wchodzące w skład średniwiecznego społeczeństwa polskiego.

SZLACHTA
Społeczeństwo polskie w XVI wieku miało 
nadal charakter stanowy. Dominującą rolę 
odgrywała szlachta. Należący do tego stanu 
byli potomkami średniowiecznych rycerzy, 
którym po zwycięskich wojnach królowie 
nadawali ziemie i liczne przywileje. Podstawo-
wym obowiązkiem szlachty była służba woj-
skowa, czyli udział w pospolitym ruszeniu.

O przynależności do stanu szlacheckie-
go świadczyło rycerskie prawo do posiada-
nia dóbr ziemskich, herbu i nazwy rodu. Pod 
względem majątkowym szlachta była bardzo 
zróżnicowana. Najbogatsi – magnaci – do 
których zaliczano najbardziej wpływowe 
rody, nie tylko posiadali ogromne majątki, ale 
i własne wojsko. Znacznie liczniejsza od magnaterii średnia szlachta posiadała ma-
jątki ziemskie, w których pracowali przynależni do nich chłopi. Z kolei szlachta za-
ściankowa, mająca tylko niewielkie gospodarstwa, żyła tak jak chłopi. Od chłopów 
odróżniały ją jedynie nazwiska rodowe oraz prawa polityczne. Wśród tych, którzy nie 
posiadali żadnego majątku, wyróżniano szlachtę służebną i gołotę szlachecką. 
Żyli oni przy dworach magnackich. Pierwsi zarabiali na utrzymanie służbą we dwo-
rze, drudzy korzystali z hojności bogatych krewnych. Stan szlachecki w Polsce był 
na tle europejskim bardzo liczny. W Polsce szlachta stanowiła około 10% ludności, 
podczas gdy w Anglii było to około 4%, a we Francji – jedynie około 1%.

PRZYWILEJE I DEMOKRACJA SZLACHECKA
Panowanie synów Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta (panował w latach 
1492–1501) i Aleksandra (panował w latach 1501–1506), bynajmniej nie wzmoc-
niło władzy królewskiej. W tym właśnie czasie zaczęła się kształtować demokra-
cja szlachecka.

Demokracja szlachecka była formą ustroju państwa, występującą jedynie w Pol-
sce. Szlachta to stan, który posiadał pełnię praw i wywierał ogromny wpływ na 
rządy. Uprzywilejowana pozycja szlachty wynikała głównie z roli, jaką pełniła ona 
w systemie organizacji obrony kraju. Jedynie szlachta w czasach zagrożeń mogła 
zorganizować się w wojsko (pospolite ruszenie) zdolne do obrony granic. Swoją 
zgodę na stawienie się na pospolite ruszenie szlachta często warunkowała przyzna-
niem jej nowych przywilejów. Każdy król musiał liczyć się z tym stanem i mimo że 
kolejne przywileje osłabiały władzę królewską, władcy godzili się na nie. 

1. Szlachta zaściankowa, rysunek Piotra Norblina (właśc. Jan Piotr 
Norblin de la Gourdaine), koniec XVIII w.
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Podkreślając równość wobec prawa wewnątrz stanu szlacheckiego, często mawiano, 
że: „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. I tak było w rzeczywistości – wszyscy 
mężczyźni stanu szlacheckiego mieli te same prawa bez względu na stan majątkowy.

Najistotniejszym dla demokracji szlacheckiej dokumentem była uchwalona na 
sejmie w Radomiu w roku 1505 konstytucja Nihil novi, czyli „nic nowego”. Gło-
siła ona, że wszystkie zmiany  w prawie mogą być wprowadzone jedynie za zgodą 
sejmu walnego złożonego z króla, senatorów i posłów. Konstytucja zabezpieczała 
szlachtę przed samowolą króla, dawała senatorom i posłom równe prawa w dziedzi-
nie ustawodawstwa oraz bieżącej polityki. Państwo stało się dla szlachty „dobrem 
wspólnym”, czyli „rzeczą pospolitą”. Konstytucja z roku 1505 nadała ostateczny 
kształt demokracji szlacheckiej i była początkiem nowożytnego państwa polskiego.

SEJMIKI ZIEMSKIE
Sejmiki ziemskie to zjazdy całej szlachty z danej ziemi lub województwa. Zyskały 
one większą władzę, odkąd od zgody zgromadzonej szlachty uzależniano wprowa-
dzenie nowych podatków  i zwołanie pospolitego ruszenia.

Szlachta z całego województwa zbierała się w wyznaczonym miejscu (najczęściej 
w kościele) i obradowała zarówno nad sprawami lokalnymi, jak i dotyczącymi całe-
go państwa. Ze względu na cel zjazdu sejmiki dzielono na: 

Konstytucja Nihil novi, Radom 1505 r. (frag-
menty)
„Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne doty-
czą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, 
przeto na tym walnym sejmie radomskim wraz ze 
wszystkimi królestwa naszego prałatami, radami  
i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe 
uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na po-
tomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym 
być nie ma przez nas i naszych następców, bez 
wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziem-
skich, co by było ujmą i ku uciążeniu Rzeczypo-
spolitej oraz ze szkodą i krzywdą czyjąśkolwiek, 
tudzież zmierzało ku zmianie prawa ogólnego  
i wolności publicznej”.

Źródło: www://archive.today/2008.05.06-041014/http://
dziedzictwo.polska.pl/katalog/slide,Konstytucja_Ni-
hil_Novi_uchwalona_na_sejmie_walnym_radomski-
m_w_1505_r__ilustracja1,pid,182765,gid,177644,cid,178.
htm?sh=1; [dostęp 2018-11-19].

Polecenie

Wyjaśnij, na czym miała polegać ujęta w konstytucji zasada „nihil novi”.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

2. Strona oryginału konstytucji Nihil novi, Radom 1505 r.
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● elekcyjne – podczas których wybierano urzędników ziemskich, np. podkomorzych, 
sędziów ziemskich, stolników; 

● przedsejmowe – zwoływane dla wyboru posłów na sejm  i udzielenia im instrukcji; 
● relacyjne – na których poseł powracający z sejmu walnego zdawał relację z wypeł-

nienia instrukcji i przebiegu obrad.

GENEZA SEJMU WALNEGO
Od początku istnienia państwa polskiego władca miał u swego boku jakąś grupę 
doradców: od starszyzny drużyny, przez wiece, aż do rady królewskiej. Za pano-
wania Kazimierza Wielkiego w skład rady królewskiej wchodzili biskupi, urzędnicy 
centralni i urzędnicy ziemscy (wojewodowie i kasztelanowie). Kompetencje rady 
królewskiej nie były nigdzie określone, ale zwyczajowo zajmowała się ona spra-
wami zagranicznymi, współdecydowała o wojnie i pokoju, małżeństwach w rodzi-
nie królewskiej i obsadzie 
najważniejszych urzędów  
w państwie. 

Z czasem wykształcił się 
zwyczaj zwoływania „zjaz-
dów stanów uprzywilejo-
wanych”, zwanych sejma-
mi walnymi. W zjazdach 
tych uczestniczyli człon-
kowie rady królewskiej, 
urzędnicy reprezentujący 
poszczególne ziemie pań-
stwa, szlachta oraz przed-
stawiciele kapituł katedral-
nych i miast. Rada królewska, obradując osobno, podejmowała decyzje, o których 
jedynie informowała pozostałych uczestników sejmu.

OBRADY SEJMU WALNEGO
Na sejmie walnym obradowały dwie izby – senat i izba poselska. W skład senatu, 
którego obradom przewodził król, wchodzili: biskupi, wojewodowie, kasztelanowie, 
urzędnicy koronni i litewscy. 

Izba poselska składała się z posłów wybranych na sejmikach ziemskich. Każdy 
poseł otrzymywał od swoich wyborców instrukcje, czyli wskazówki, jak powinien 
głosować w poszczególnych sprawach, jakie cele powinien osiągnąć i jakie sprawy 
poruszyć. Obradami  izby poselskiej kierował marszałek. Mawiano, że są trzy sta-
ny sejmujące w Rzeczypospolitej: król, senatorzy i posłowie. 

Obie izby rozpoczynały i kończyły obrady wspólnie, lecz radzono osobno. Ini-
cjatywa ustawodawcza należała do króla, to on zwoływał sejm i ustalał tematy-
kę obrad. Po otwarciu obrad król i senatorowie dyskutowali w obecności posłów.  

3. Trzy stany sejmujące na XVI-wiecznej rycinie. W centralnym miejscu król na tronie, w rzędach po 
obu stronach tronu zasiadają senatorowie, w rzędzie naprzeciw króla – ministrowie koronni i litew-
scy, za senatorami i ministrami – posłowie. Miedzioryt wykonany przez Giacoma Laura
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Następnie izba poselska udawała się na osobne obrady. W izbie poselskiej nie gło-
sowano uchwał, ale w toku dyskusji ustalano wspólne stanowisko, które następnie 
przedstawiano królowi i senatorom. Na zakończenie król przygotowywał konklu-
zje, nadając uchwałom ostateczny kształt. Jeśli treść uchwał budziła wątpliwości 
posłów, mogli oni się jej sprzeciwić, przeciągać obrady, a nawet rozjechać się bez jej 
przegłosowania. Ważna była tylko ta uchwała, która została podjęta zgodnie przez 
wszystkie stany sejmujące. Konieczność „zgody powszechnej” oznaczała w praktyce 
zasadę jednomyślności. 

Przez długie lata osiąganie tej zgody nie było trudne, gdyż początkowo instruk-
cje otrzymywane przez posłów na sejmikach były dla nich wytycznymi, a nie na-
kazami. Poseł, który nie zgadzał się z większością, najczęściej dawał się przekonać 
lub milczał. Z czasem, gdy sejmiki ziemskie zaczęły rozliczać posłów z wypełniania 
instrukcji, konieczna była rzeczywista jednomyślność. Po półtora wieku sprawnego 
funkcjonowania sejmu, w roku 1652, doszło po raz pierwszy do zerwania sejmu 
przy zastosowaniu liberum veto, czyli prawa posła do sprzeciwu. 

Do zadań sejmu należało: uchwalanie ustaw i podatków, współdecydowanie o woj-
nie i pokoju, zwoływanie pospolitego ruszenia, nadawanie kierunku polityce zagranicz-

����
�����

��������������������
�������
�	�����	��

������
�	����������
	������������	���������

����	����
���������������	��������
��������	���������	����
�������������������

������������
��	������������

�������������
������
�����������������

 ����������	�
�����
���������������

�����	���������	�������
����������
����������
����

�������

���� ���
SCHEMAT STRUKTURY

SEJMU WALNEGO

)

nej, przyjmowanie zagranicznych poselstw, ułaskawianie skazanych oraz ogłaszanie 
amnestii. Sejm zwykle zbierał się co 2 lata na 6 tygodni. Gdy zachodziła konieczność 
zwołania sejmu nadzwyczajnego, np. w wypadku wojny, obradował on 2 tygodnie.

ZAKRES WŁADZY KRÓLEWSKIEJ I RUCH EGZEKUCYJNY
Mimo wielu prawnych ograniczeń zakres władzy królewskiej za ostatnich Jagiel-
lonów był duży. Król zwoływał sejm, na którym miał inicjatywę ustawodawczą, 
był naczelnym wodzem i decydował o kierunkach polityki zagranicznej, mianował 
urzędników państwowych i wpływał na mianowanie biskupów. 

Król Zygmunt Stary widział potrzebę reform ustrojowych, rozumiejąc je jako 
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wzmocnienie swojej władzy. Ko-
nieczne były też reformy skarbowo-
-wojskowe, dla zabezpieczenia się 
przed zagrożeniem zewnętrznym. 
Problem polegał na tym, że król 
chciał reformować państwo, nie 
oglądając się na szlachtę. Zygmunt 
Stary wbrew prawu zwyczajowemu 
doprowadził do koronacji swojego 
syna Zygmunta Augusta, co było dla 
szlachty dodatkowym argumentem 
przeciwko królowi. 

Szlachta również widziała potrze-
bę reform w państwie, ale rozumiała 
je odmiennie niż król. Dla szlachty 
naprawa państwa miała polegać na 
powrocie do starego prawa. Na tej 
podstawie sformułowany został pro-
gram polityczny, który przyjął nazwę 
egzekucji dóbr i praw, popierany 
przez szerokie rzesze szlachty, a skierowany głównie przeciwko możnowładcom  
i hierarchom kościelnym. Domagano się w nim ujednolicenia prawa oraz jego prze-
strzegania przez możnych i hierarchów kościelnych (egzekucja praw). Żądano 
także zwrotu zagarniętych przez magnatów dóbr koronnych (egzekucja dóbr). 

Program egzekucji dóbr i praw został zapoczątkowany w 1504 roku w Piotr-
kowie. Ustalono tam, że król nie ma prawa nadawania ani zastawiania bez zgody 
szlachty dóbr koronnych. 

W roku 1520 na sejmie posłowie zażądali od możnowładców zwrotu nieprawnie 
posiadanych królewszczyzn. Wysunięto wówczas również postulat zakazu łączenia 
w jednym ręku kilku urzędów. Król nie godził się na postulaty szlachty, w zamian 
za co posłowie nie zgodzili się na królewskie projekty reform państwa. 

Za panowania ostatniego króla z dynastii Jagiellonów – Zygmunta Augusta – 
szlachta rozszerzyła swoje postulaty. Do egzekucji dóbr i praw dołączyła żądania 

	 Czy	wiesz,	że... 

Rzeczpospolita aż do rozbiorów nie doczekała się jednolitej kodyfikacji prawa. Od XIV w. obowiązywały 
statuty sporządzone z rozkazu Kazimierza Wielkiego, jednak rozwój społeczeństwa stanowego i mno-
żenie się instytucji państwowych, stanowych i lokalnych spowodowały, że w państwie obowiązywało 
wiele różnorodnych aktów prawnych, w których trudno było się odnaleźć. W roku 1505 na sejmie ra-
domskim postanowiono zebrać wszystkie obowiązujące w państwie prawa. W 1506 r., z upoważnie-
nia króla, kanclerz Jan Łaski wydał drukiem tzw. „Statut Łaskiego”, który zawierał wszystkie akty prawne  
w układzie chronologicznym, kończąc na konstytucji sejmu radomskiego.

4. Kanclerz Królestwa Jan Łaski wręcza królowi Aleksandrowi Jagiellończyko-
wi do podpisania przywilej radomski – ostatni z przywilejów stanowych przed 
uchwaleniem konstytucji Nihil novi. Drzeworyt z wydania koronnego Statutu 
Łaskiego (Jan Łaski, Commune inclyti Poloniae Regni Privilegium, Kraków 1506 r.)
Wskaż herby Korony i Litwy.
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?

! To jesT ważne

• Szlachta odgrywała w Rzeczypospolitej dominującą rolę politycz-
ną i była stanem uprzywilejowanym. O przynależności do stanu 
szlacheckiego świadczyło posiadanie herbu i prawo do posiadania 
dóbr ziemskich.

• Demokracja szlachecka była formą ustroju państwa, który wystę-
pował jedynie w Polsce i gwarantował równość praw w łonie same-
go stanu szlacheckiego.

• W 1505 roku uchwalono konstytucję Nihil novi, która zakazywała wpro-
wadzania jakichkolwiek zmian w państwie bez zgody sejmu walnego.

• Sejm walny składał się z trzech stanów sejmujących: króla, senatu 
i izby poselskiej.

• Egzekucja dóbr i praw to ruch polityczny skierowany przeciwko ma-
gnaterii, w którym szlachta dążyła do przestrzegania prawa i zwrotu 
nieprawnie zagarniętych dóbr królewskich.

PyTania i Polecenia
1. Co świadczy ło o przynależności do stanu szlacheckiego?
2. Wyjaśnij powiedzenie: „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”.
3. Opisz przebieg obrad sejmu walnego.
4. Zdefiniuj pojęcie „demokracja szlachecka”.
5. W wiekach XV i XVI, w Królestwie Polskim a następnie w Rzeczypospo-

litej Obojga Narodów zaczęła się kształtować demokracja szlachecka. 
Najważniejsze znaczenie dla jej rozwoju miały:
– ruch polityczny zwany egzekucją dóbr i praw;
– sejm walny, senat i sejmiki szlacheckie;
– wolna elekcja.
Opracujcie w grupach powyższe tematy na podstawie informacji z pod-
ręcznika i dostępnej literatury historycznej. W trakcie dyskusji starajcie 
się znaleźć odpowiedź na pytanie: Jakie znaczenie polityczne i społecz-
ne dla Polski i Europy miał rozwój demokracji szlacheckiej w Rzeczy-
pospolitej?

słowniczek
podatek poradlny – stały 
podatek gruntowy funkcjo-
nujący od XIV w., płacony 
przez szlachtę  
i Kościół od każdego łanu 
ziemi chłopskiej. 
inicjatywa ustawodaw-
cza – prawo do przedkłada-
nia władzy ustawodawczej 
(sejmowi) projektów aktów 
prawnych.
liberum veto – (z łac. 
„wolne, nie pozwalam”) – 
prawo zezwalające jednemu 
posłowi na zerwanie sejmu  
i unieważnienie wszystkich 
jego uchwał.
instrukcje poselskie – 
wskazówki dawane zwykle 
na piśmie przez sejmiki ziem-
skie posłom na sejm walny.
konstytucje – (z łaciny: 
constitutium – ustanowione)  
w dawnej Polsce zespół posta-
nowień mających najwyższą 
moc prawną w państwie, 
wydawanych przez sejm.

większej integracji Litwy i Prus Królewskich z Koroną, równomiernego rozłoże-
nia ciężarów podatkowych i ograniczenia praw Kościoła. Tym razem szlachta zy-
skała w królu sojusznika. Na sejmach zwołanych w latach sześćdziesiątych XVI 
wieku przez Zygmunta Augusta przeprowadzono egzekucję dóbr, polegającą na 
wprowadzeniu prawnej kontroli nad dobrami królewskimi i spowodowano też 
częściowy zwrot tych ziem. Dzięki odzyskaniu części królewszczyzn można było 
zreformować wojsko, gdyż postanowiono, że czwarta część dochodów z dóbr kró-
lewskich będzie przeznaczona na utrzymanie wojska (stąd nazwa „wojsko kwar-
ciane” – od kwarta – ćwierć).



II. POLSKA I LITWA W XVI WIEKU 51

3. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

1. Przypomnij okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez dynastię Jagiellonów.
2. Nazwij związek, który połączył Polskę i Wielkie Księstwo Litewskie.

OSTATNI JAGIELLONOWIE
Koncepcje silniejszego związku polsko-litewskiego pojawiły się już za panowania 
pierwszych Jagiellonów. Unia podpisana w Krewie w 1385 roku łączyła oba pań-
stwa tylko osobą panującego. Był to więc związek słaby, chwilami będący jedynie 
przymierzem wojskowym, ciągle zagrożony rozpadem. Potrzebę zacieśnienia unii 
dostrzegała żona Zygmunta Starego, Bona Sforza. To z jej inicjatywy królewicz Zyg-
munt August, jeszcze za życia króla Zygmunta Starego, został  w 1529 roku wielkim 
księciem litewskim, a w 1530 roku koronowano go na króla Polski. 

Od XIV wieku Polskę i Litwę łączyła osoba wspólnego władcy. Zygmunt August, 
mimo swoich trzech małżeństw, nie doczekał się potomka i na nim linia Jagiello-
nów miała wygasnąć. Wobec bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta związek ten 
byłby więc zagrożony. Będąc światłym i przewidującym politykiem, Zygmunt Au-
gust dążył do zacieśnienia unii polsko-litewskiej i przekształcenia jej w unię realną. 

W tym celu kilkakrotnie zwoływano wspólne obrady szlachty polskiej i litew-
skiej. Niestety, najczęściej kończyły się brakiem uchwały. Najżarliwszym orędow-
nikiem zacieśnienia kontaktów z Litwą była średnia szlachta polska, dostrzegająca 
możliwość gospodarczej ekspansji na wschód. Postulowała ona także włączenie Li-
twy do Korony, czemu przeciwstawiała się magnateria litewska. 

Najsilniej przeciw unii protestował litewski ród Radziwiłłów. Lęk przed silnym 
związkiem z Polską potęgowały żądania szlachty litewskiej, domagającej się tych 
samych praw i przywilejów, którymi cieszyła się szlachta polska.

1. Portrety Jagiellonów wykonane przez niemieckiego malarza Lucasa Cranacha Młodszego. Od lewej do prawej –
u góry: Zygmunt Stary, Bona Sforza, Zygmunt August, Elżbieta (pierwsza żona Zygmunta Augusta), Barbara Radziwiłłówna (druga żona Zygmunta Augusta); u dołu: 
Katarzyna (trzecia żona Zygmunta Augusta), cztery córki Zygmunta Starego i Bony Sforzy: Izabela, Katarzyna, Zofia, Anna Jagiellonka. 
Opisz strój wybranej osoby. Jakie wspólne cechy mają przedstawione postacie?
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Za realną unią Litwy z Polską przemawiał natomiast niepokojący wzrost potęgi 
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Zbliżenie z Polską dawało Litwie możliwość 
wzmocnienia siły obronnej i oddalenia moskiewskiego zagrożenia.

POWSTANIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW
Rokowania polsko-litewskie rozpoczęły się na sejmie w 1563 roku. Pod naciskiem 
obozu reformatorskiego Zygmunt August przelał wówczas swe prawa dziedziczne 
do Litwy na Koronę. Wcześniej jedynie tron litewski był dziedziczny, a polski – elek-
cyjny, choć zwyczajowo władza przechodziła z ojca na syna w rodzie Jagiellonów.

Decydujące rozstrzygnięcie nastąpiło na zwołanym do Lublina wspólnym sej-
mie w 1569 roku. Negocjacje były trudne, część magnatów litewskich opuściła na-
wet sejm, chcąc w ten sposób przerwać obrady. Ulegli dopiero wtedy, gdy Zygmunt 
II August podjął decyzję o włączeniu Wołynia, Podola i Ukrainy do Korony. Osta-
tecznie uchwalono unię realną między obu państwami – „równych z równymi, 
wolnych z wolnymi”. Na mocy unii Korona i Litwa stanowiły odtąd jedno państwo: 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Wspólne miały być: król, sejm, senat, polityka 
zagraniczna, moneta. Litwa zachowała własne prawa, wojsko, skarb, administra-
cję i sądownictwo. Ogłoszono wolność osiedlania się w obydwu krajach, a szlach-
ta litewska została zrównana w prawach ze szlachtą polską. Postanowienia unii  
w sposób trwały łączyły Wielkie Księstwo Litewskie i Koronę, bowiem elementami 
spójnymi były, oprócz władcy, także wspólne instytucje i organizacja państwowa.  
W ramach unii Rzeczpospolita stała się państwem wielowyznaniowym i wielonaro-
dowościowym; mieszkali tu Polacy, Litwini, Rusini, Niemcy, Żydzi, Tatarzy, Ormianie,  
a nawet Szkoci. Liczba ludności wzrosła do około 6 mln, z czego Polacy stanowili 

Unia lubelska z 1569 r. (fragmenty)
„l. W imię Pańskie, Amen. Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej. (...) 
3. Iż już Korona i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielone i nieróżne ciało, a także nieróż-
na, ale jedna spólna Rzeczpospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. 
4. A temu obojemu narodowi, żeby już wiecznymi czasy jedna głowa, jeden pan i jeden król spólny 
rozkazywał, który spólnymi głosy Polaków i od Litwy obran, a miejsce obierania w Polszcze, a po tym 
Królestwo Polskie pomazan i koronowan w Krakowie będzie. (…)
7. A przy koronacyi nowego króla mają być przez króla koronowanego poprzysiężone i zaraz kon-
firmowane (zatwierdzone) na jednym liście i jednymi słowy na wieczne czasy prawa, przywileje  
i wolności poddanych wszystkich obojga narodów i państw tak złączonych. 
8. Sejmy i rady tej oboj naród ma zawżdy mieć spólne koronne pod królem polskim panem swym 
i zasiadać tak panowie (litewscy) między panami (koronnymi) osobami swemi, (…) jako posłowie 
(litewscy) między posły (koronnymi) i radzić o spólnych potrzebach tak na sejmie jako i bez sejmu 
w Polszcze i na Litwie”.

 Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych [on-line]. agad.gov.pl. [dostęp 2018-11-19].
Polecenia

1. Wymień te instytucje, które łączyły Koronę i Litwę.
2. Wyjaśnij, jak rozumiesz pojęcie „unia realna”.

TEKST	ŹRÓDŁOWY
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mniej niż połowę. Połączone państwo zajmowało obszar około 815 tys. km2 i było, 
obok Rosji, jednym z większych państw w Europie.

Zygmunt August zmarł 7 lipca 1572 roku w swoim ulubionym zamku w Kny-
szynie na Podlasiu. Został pochowany na Wawelu. Do trumny włożono królewskie 
klejnoty i przełamane drzewce królewskiego sztandaru. Na nim zakończyła swe 
panowanie dynastia Jagiellonów.

?

! To jesT ważne

• W 1569 roku na mocy unii polsko-litewskiej, zawartej w Lublinie, po-
wstała Rzeczpospolita Obojga Narodów ze wspólnym królem, sej-
mem, senatem, polityką zagraniczną i monetą. Odrębne dla Korony 
i Litwy pozostały prawa, wojsko, skarb, administracja i sądownictwo.

• W wyniku unii powstało wielowyznaniowe i wielonarodowościowe 
państwo, pod względem obszaru jedno z największych w Europie.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij przyczyny zawiązania unii lubelskiej. Wymień jej postanowienia.
2. Wyjaśnij, jakie były wewnętrzne i zewnętrzne skutki powstania Rzeczypospo-

litej Obojga Narodów.
3. Wyjaśnij różnicę między unią personalną a realną. Gdybyś mógł decydo-

wać, za jaką unią opowiedziałbyś się w 1569 roku. Uzasadnij odpowiedź.
4. Wyjaśnij, kto i dlaczego był zainteresowany podziałem Inflant.

słowniczek
elekcja vivente rege – 
łacińskie określenie ozna-
czające elekcję, czyli wybór 
króla za życia poprzednika. 

ORGANIZACJA RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW PO UNII LUBELSKIEJ
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4. GOSPODARKA POLSKA „ZŁOTEGO WIEKU”
Przypomnij, kiedy powstał i na czym polegał system feudalny.

POWSTANIE FOLWARKU PAŃSZCZYŹNIANEGO
Wielkie odkrycia geograficzne oraz gospodarczy podział Europy na dwie części – 
zachodnią i wschodnią – wpłynęły na zmianę sytuacji gospodarczej Polski. Wzrost 
liczby ludności i rozwój miast Europy Zachodniej zwiększał zapotrzebowanie na 
żywność – zboże i mięsa, a tych w Polsce było pod dostatkiem. Tym bardziej, że po 
sukcesie w wojnie trzynastoletniej Polska odzyskała swobodny dostęp do morza 
oraz portu w Gdańsku i włączyła się w obszar gospodarki europejskiej. A zapotrze-
bowanie ze strony miast zachodnich na polską żywność oraz surowce stworzyło 
doskonałe warunki do handlu.

Początkowo na dobrej koniunkturze z Za-
chodem zarabiali mieszkańcy wsi. Sytuacja 
zmieniła się, gdy szlachta zorientowała się, 
że handel zbożem przynosi znaczne dochody 
i sama zapragnęła czerpać korzyści ze sprze-
daży płodów rolnych, podnosząc obciążenia 
gospodarstw chłopskich. Jednak prawnie 
chłopi cały czas mogli handlować  owocami 
swojego gospodarstwa.

Wraz z nastaniem koniunktury na zboże 
szlachta zaczęła powiększać obszar istnie-
jących już folwarków. Sposobów na to było 
kilka: zagospodarowywano nieużytki, ugory, 
karczowano lasy, zagarniano ziemie chło-
pom, przenosząc ich na gorsze grunty lub 
przejmując te, które opuścili. Przygotowanie 
tych terenów wymagało jednak wielu na-
kładów, dlatego szlachta dążyła do przejęcia 
istniejących majątków sołtysów. Początkowo 
wykupywała sołectwa, ale po otrzymaniu od Władysława Jagiełły przywileju warc-
kiego mogła je zgodnie z prawem zajmować. 

W wyniku działań szlachty powstawały duże, dobrze zorganizowane gospo-
darstwa rolne – folwarki pańszczyźniane. Głównym produktem wytwarzanym  
w folwarku i w gospodarstwach chłopskich było zboże – żyto, pszenica, jęczmień, 
owies. Przyjmuje się, że około 50% uprawianych gruntów zajmowało żyto.

WZROST OBCIĄŻEŃ CHŁOPSKICH
Na mocy umów lokacyjnych chłopi płacili dziedzicowi czynsz w pieniądzu lub na-
turze. Dodatkowo w ciągu roku zobowiązani byli do kilkudniowej, darmowej pracy 
na polu szlachcica, zwanej pańszczyzną. Gdy gospodarstwa szlacheckie powiększa-

1. Karczowanie lasu i orka, drzeworyt z pracy Piotra Crescentyna O po-
mnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571 r.
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ły się, a szlachcie nie wystarczało funduszy na ich prowadzenie, zwiększano także  
wymagania wobec chłopów, zmuszając ich do intensywniejszej pracy na rzecz właści-
ciela. Szlachta postarała się o odpowiednie ustawy mające ograniczyć prawa i wolno-
ści chłopskie. W 1496 roku, na mocy tzw. statutów piotrkowskich, ograniczono 
prawo opuszczania ziemi przez chłopów. W ciągu roku ze wsi mógł odejść tylko jeden 
chłop, a z każdej rodziny tylko jeden syn mógł wywędrować do miasta na służbę, po 
naukę lub do rzemiosła. W ten sposób szlachta zabezpieczyła się przed utratą rąk do 
pracy. Od 1520 roku obowiązywało prawo nakazujące każdemu chłopu przepraco-
wanie jednego dnia w tygodniu w majątku pana bez wynagrodzenia. Z czasem wy-
miar pańszczyzny zwiększono tak, że większość czasu zajmowała chłopom praca na 
pańskich polach. Pod koniec XVI wieku wynosiła ona od 3 do 5 dni tygodniowo. 

Szlachta przejęła również władzę sądowniczą nad chłopami, stając się dla swoich  
podanych panami życia i śmierci. Działania szlachty doprowadziły do powstania 
nowego, specyficznego rodzaju gospodarki, nazywanego gospodarką folwarcz-
no-pańszczyźnianą. Obawiając się konkurencji ze strony mieszkańców miast, 
szlachta doprowadziła do uchwalenia antymieszczańskich praw. Od 1496 roku 
prawo zabraniało mieszczanom nabywania ziemi poza obrębem miasta, a tym sa-
mym zakładania folwarków. Przepis ten dodatkowo ustalał, że tylko szlachta może 
piastować urzędy państwowe i wyższe godności kościelne.

SPŁAW WIŚLANY I GDAŃSK
W Polsce epoki Jagiellonów podró-
żowanie, a także transport towarów 
drogą lądową stanowiły nie lada 
problem. Drogi przypominające naj-
częściej leśne dukty były wyboiste, 
a warunki podróżowania zmieniały 
się w zależności od pogody. Bywa-
ło, że w miesiącach wiosennych lub 
jesiennych tonęły w błocie, a wozy 
poruszały się z trudem. Transport 
lądowy był więc uciążliwy i nie-
opłacalny, gdyż znacznie zwięk-
szał cenę przewożonego ładunku. 
Dlatego najpopularniejszy, bo naj-
tańszy i najsprawniejszy, był spław 
towarów Wisłą do Gdańska. Wyprodukowane zboże trafiało najpierw do 
spichlerzy w nadwiślańskich miejscowościach takich jak Kazimierz, Pu-
ławy, Sandomierz. Następnie było spławiane do Gdańska, gdzie uzy-
skiwało lepszą niż na rynku lokalnym cenę. By dopilnować interesów,  
a także nabyć nowe towary, do Gdańska ściągała szlachta z całego kraju. W XVI wie-
ku było to bowiem największe miasto i port morski, do którego zawijało kilkaset  

3. Średniowieczny żuraw w Gdańsku, zbudowany w latach 1442–1444. 
Służył przede wszystkim jako urządzenie portowe do załadunku towarów 
i balastu na statki oraz do stawiania ich masztów. Urządzenie było w stanie 
podnieść ciężar czterech ton na wysokość jedenastu metrów
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?

! To jesT ważne

• Na przełomie XV i XVI wieku rozwijała się w Polsce gospodarka fol-
warczno-pańszczyźniana. Właścicielami folwarków byli szlachcice, 
a pracowali w nich chłopi, których zobowiązywano do świadczenia 
pańszczyzny.

• Folwark produkował głównie zboże i drewno, które poprzez port  
w Gdańsku było eksportowane na zachód Europy.

PyTania i Polecenia
1. Zdefiniuj pojęcie „gospodarka folwarczno-pańszczyźniana”; użyj słów: „folwark”, 

„szlachta”, „produkcja zboża”, „eksport”, „pańszczyzna”..
2. Wyjaśnij przyczyny powstania folwarku pańszczyźnianego w Polsce.
3. Przedstaw sytuację na polskiej wsi w drugiej połowie XV wieku, uwzględniając sy-

tuację: a) chłopa pańszczyźnianego; b) właściciela folwarku.
4. Wyjaśnij powody, dla których szlachta ograniczała prawa mieszczan.

słowniczek
łan – dawna jednostka mia-
ry powierzchni, przeciętnie 
wynosił około 18 hektarów.
łaszt – dawna miara 
objętości, głównie dla zboża, 
używana od XIV do XIX 
wieku, 
1 łaszt gdański wynosił 3101 
litrów, co równało się około 
2,4 tys. kg pszenicy i 2,19 tys. 
kg żyta.

statków rocznie. Cudzoziemscy kupcy przywozili sukno, jedwab, wino, śledzie, 
cukier, a także przyprawy (pieprz, wanilię, goździki), w które chętnie zaopatrywała 
się szlachta. Dzięki eksportowi zboża i drewna miasto bogaciło się i odgrywało zna-
czącą rolę w państwie, cieszyło się także licznymi przywilejami – mogło bić własną 
monetę, a kupcy gdańscy mogli handlować na terytorium całego kraju. 

Źródło: Wiek XVI–XVIII w źró-
dłach. Wybór tekstów źródłowych 
z propozycjami metodycznymi, 
oprac. M. Sobańska-Bondaruk, 
S.B. Lenard, Warszawa 1999

Polecenie
Określ, w jakich przedzia-
łach czasowych rósł eksport 
zboża.
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5. RENESANS W POLSCE
Wymień poznane ośrodki kultury renesansowej w Europie.

WPŁYW WŁOSKIEGO ODRODZENIA
Początek renesansu w Polsce przypada na koniec XV wieku, rozkwit i świetność – 
na stulecie następne. Najwięcej wzorców czerpali Polacy z odrodzenia włoskiego. 

W XV i XVI wieku szlachta polska wzbogaciła się na handlu zbożem i podobnie 
jak Włosi zaczęła doceniać uroki wygodnego i dostatniego życia. Coraz częściej na 
studia do Włoch wyjeżdżała młodzież szlachecka i mieszczańska. Kontakty na-
ukowe polsko-włoskie już wcześniej były żywe, lecz teraz nastąpiło ich nasilenie. 
Młodzi Polacy powracali do kraju przepojeni ideałami humanistycznymi, nowymi 
teoriami i prądami naukowymi.

W kraju starali się żyć według wzorców poznanych za granicą. Otaczali się arty-
stami i poetami. Najbogatsi budowali dwory, pałace, a nawet całe miasta. Nie było 
to tylko ślepe i bezkrytyczne 
naśladownictwo. Starano się 
dostosować poznane nowinki 
do potrzeb kraju, nadając pol-
skiemu odrodzeniu charakter 
narodowy. Słusznie więc na-
zwano okres renesansu w Pol-
sce „złotym wiekiem”.

KRÓLEWSKI MECENAT
Ośrodkiem promieniującym 
na cały kraj był dwór królew-
ski w Krakowie. Dwaj ostatni 
Jagiellonowie popierali rozwój 
życia artystycznego i umysło-
wego. Hojną ręką rozdawali 
architektom, malarzom, rzeźbiarzom zamówienia i pensje. Znamienitym mecena-
sem sztuki była także żona Zygmunta Starego, włoska księżniczka Bona Sfo-
rza (czytaj: sforca). Wychowywana w kulcie odrodzenia przeniosła wzory włoskiej 
sztuki na dwór krakowski i sprowadziła do Polski grupę architektów i rzeźbiarzy. 
Na jej czele stał Bartłomiej Berrecci (czytaj: bereczi). 

To on na polecenie Zygmunta Starego i Bony przebudował zamek wawelski, czy-
niąc z niego piękną, wygodną renesansową rezydencję. Na uwagę zasługują wybu-
dowane wówczas krużganki wokół czworobocznego dziedzińca. W całym zamku 
wymieniono okna na szersze  i przepuszczające więcej światła. Tak powstały duże  
i jasne komnaty. Jedną z najpiękniejszych jest Sala Poselska ozdobiona kasetonami 
z głowami rzeźbionymi w drzewie. W innych kolumny, odrzwia oraz ramy okienne 
pomalowano czerwoną farbą. Po przebudowie sale i pokoje ozdobiono malowidłami,  

1. Renesansowe krużganki na dziedzińcu zamku wawelskiego, przebudowanego wg 
projektu i pod kierunkiem Bartłomieja Berrecciego oraz Franciszka z Florencji w latach 
1507–1531
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obrazami oraz sprowadzonymi z zagranicy kosztownymi  arrasami. Wykonano je 
na zamówienie Zygmunta Augusta i zgodnie z ideą odrodzenia przedstawiały one 
sceny o tematyce mitologicznej, heraldycznej, roślinnej lub  zwierzęcej. Całości do-
pełnił dziedziniec wysypany tłuczoną cegłą.

Najwspanialszą budowlą Wawelu jest kaplica Zygmuntowska – grobowiec Zyg-
muntów. Wyjątkowa jest jej kopuła kryta złotą łuską i wspaniale ozdobione wnętrze. 
Wewnątrz kaplicy znajdują się nagrobki Zygmunta 
Starego i Zygmunta Augusta oraz płyta nagrobna 
Anny Jagiellonki. Zgodnie z panującą wówczas 
modą figura nagrobna Zygmunta Starego przed-
stawia człowieka budzącego się ze snu. Pomnik ten 
stał się wzorem dla wielu nagrobków magnackich 
i szlacheckich w Polsce. Jego wpływy znaleźć moż-
na również w innych nagrobkach w katedrze.

ZABYTKI ARCHITEKTURY
Kraków, siedziba królów, oddziaływał na całą Pol-
skę. Za przykładem władców opiekę nad artysta-
mi roztaczali dostojnicy świeccy i duchowni zwią-
zani z dworem, a także szlachta i mieszczaństwo, 
wznosząc okazałe rezydencje. Znane rodziny, 
które zajęły się mecenatem to: Bonerowie (ban-
kierzy Zygmunta I), Morsztynowie, Radziwiłło-
wie i Zamoyscy. W większych miastach budowa-
no lub przebudowywano na wzór renesansowy 
ratusze. Znakomitym przykładem budownictwa 
tamtych lat są ratusze w Poznaniu i Sandomierzu.  

2. Kaplica Zygmuntowska w katedrze na Wawelu – 
pierwsza w pełni renesansowa budowla w Polsce, zbu-
dowana wg projektu Bartłomieja Berrecciego w latach 
1524–1531, miejsce pochówku ostatnich Jagiellonów 

3. Fragment wnętrza kaplicy Zygmuntowskiej w ka-
tedrze wawelskiej – z nagrobkami Zygmunta Starego  
i Zygmunta Augusta 

4. Plan miasta-twierdzy Zamościa wykonany przez niemieckiego kartografa Georga 
Brauna w 1617 r.
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W Krakowie mieszczaństwo ufundowało, odbu-
dowane po pożarze, renesansowe Sukiennice. Na 
uwagę zasługują także zamki w Baranowie i Pie-
skowej Skale. Do dzisiaj zachowały się perły re-
nesansowej architektury w Kazimierzu Dolnym 
oraz w Wilnie, gdzie chętnie przebywali ostatni 
królowie z dynastii Jagiellonów. Według wzorców 
renesansowych został zbudowany od podstaw 
Zamość, miasto ufundowane przez kanclerza 
Jana Zamoyskiego i na jego cześć nazwane.

LITERATURA
W XVI wieku nastąpił bujny rozkwit literatury 
narodowej w języku polskim. Pisarzem polskie-
go renesansu był Mikołaj Rej z Nagłowic, autor 
Krótkiej rozprawy między panem, wójtem a pleba-
nem. Rej jako pierwszy pisał po polsku, argumen-
tując: „Niechaj narodowie wżdy postronni znają, 
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!”. Pisał pro-
stym, soczystym językiem, pełnym humoru.

Najwybitniejszym polskim poetą był Jan Ko-
chanowski. Gruntownie wykształcony w Polsce 
i za granicą, otoczony opieką Jana Zamojskiego, 
wprowadził do literatury polskiej nowożytny język 
oraz opartą na klasycznych wzorach greckich i ła-
cińskich nową formę poezji – fraszkę. Jest również 
autorem pieśni i trenów. Właśnie w Trenach dał 
wyraz swej rozpaczy ojca po śmierci kilkuletniej 
córeczki. Jak prawdziwy człowiek renesansu odwo-
ływał się do dzieł filozofów starożytnych, co widać 
w pieśniach (np. w Pieśni Świętojańskiej o Sobótce). 
Troszczył się także o dobro Rzeczypospolitej.

Troska o losy państwa leżała też na sercu innemu wybitnemu przedstawicie-
lowi polskiego renesansu, Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu.  W dziele  
O naprawie Rzeczypospolitej wskazywał na potrzebę zmian w szkolnictwie, wojsku, 
ustroju państwa przy jednoczesnym umocnieniu pozycji króla.

SZKOLNICTWO
Całemu polskiemu szkolnictwu ton nadawała Akademia Krakowska. W epoce odro-
dzenia była ona jedną z najlepszych szkół wyższych w Europie. Po wiedzę przyjeż-
dżała tu młodzież z krajów sąsiednich. Przyciągał ją bardzo wysoki poziom wykła-
danych przedmiotów, takich jak astronomia, geografia, matematyka. Zwiększyła 

5. Ratusz w Zamościu, przełom XVI i XVII w. 

6. Portret Jana Kochanowskiego, miedzioryt Aleksandra 
Regulskiego, II poł. XIX w.
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się także liczba szkół prowadzonych przez jezuitów i różnowierców. 
Do rozwoju szkolnictwa przyczynił się wynalazek druku, udostępniający książkę szero-

kiemu kręgowi zainteresowanych. Wynalazek z Niemiec szybko dotarł do Polski. Pierwszą 
drukarnię założono w Polsce już w II połowie XV wieku w Krakowie. Ważnym ośrodkiem 
polskiego drukarstwa był Wrocław, gdzie drukowano pierwsze polskie teksty. Drukarnie 
powstawały także w Gdańsku, Zamościu, Toruniu. Magnaci i szlachta, idąc za przykładem 
króla Zygmunta Augusta, gromadzili książki i udostępniali je zainteresowanym.

?

! To jesT ważne

• Renesans w Polsce, nazywany „złotym wiekiem”, przypadł na czas 
panowania dwóch ostatnich Jagiellonów: Zygmunta I Starego  
i jego syna Zygmunta II Augusta.

• Mecenasem sztuki i kultury była także żona Zygmunta I Starego 
Bona, która sprowadziła do Polski włoskich artystów.

• W renesansie rozwijały się szkolnictwo i literatura, a uznanymi twór-
cami byli Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Andrzej Frycz Modrzewski.

PyTania i Polecenia
1. Wyszukaj zabytki architektury renesansowej w swoim regionie i na ich przy-

kładzie wskaż główne cechy tego budownictwa. Wymień inne zabytki rene-
sansowe w Polsce.

2. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla rozwoju kultury narodowej miało wprowadze-
nie do literatury języka polskiego.

3. Polskie odrodzenie nazywane jest „złotym wiekiem” kultury polskiej. Oceń, czy 
słusznie otrzymało taką nazwę.

słowniczek
arras – rodzaj dekora-
cyjnej tkaniny (gobeliny) 
wykonanej z jedwabiu lub 
wełny. Nazwa pochodzi od 
francuskiego miasta Arras – 
ośrodka produkcji tkanin.

	 Czy	wiesz,	że... 

Zygmunt August zamówił 350 arrasów. Do dziś za-
chowało się ponad 100 gobelinów, które możemy 
podziwiać w Zamku Królewskim na Wawelu w Kra-
kowie. Po ostatnim rozbiorze kolekcję wywieziono 
do Rosji na polecenie Katarzyny II. Wróciła do Polski 
po zakończeniu I wojny światowej. W czasie II wojny 
światowej przechowywana była — dla bezpieczeń-
stwa — w Kanadzie, skąd wróciła do Polski w 1961 r.
Zdjęcie przedstawia arras z monogramem Zygmun-
ta Augusta, wykonany z wełny przetykanej złotymi  
i srebrnymi nićmi w warsztatach brukselskich w po-
łowie XVI w.
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6. ŻYCIE RELIGIJNE W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

Wyjaśnij, jakie były przyczyny soboru w Konstancji.

SYTUACJA NARODOWOŚCIOWA I RELIGIJNA W XV WIEKU
Państwo polskie w XV wieku było państwem wielonarodowym. Ta wielonarodo-
wość pociągała za sobą w sposób naturalny różnorodność religii wyznawanych 
przez poddanych króla polskiego. 
Najliczniejszą grupę stanowili katolicy. Kościół rzymskokatolicki, zorganizowany  
w dwóch archidiecezjach – w Gnieźnie i we Lwowie – miał w państwie dominującą 
pozycję, wspartą nie tylko największą liczbą wyznawców, ale także silną pozycją 
ekonomiczną. Kościół w Polsce, podobnie jak i w wielu krajach Europy, był wiel-
kim właścicielem ziemskim. Posiadał własną, 
niezależną od państwa administrację, skarbo-
wość i sądownictwo.
Do powstania Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów 30% ludności państwa stanowili wy-
znawcy prawosławia. Dużą ich liczbę za-
wdzięczano przede wszystkim przyłączeniu 
Rusi Halickiej. Prawosławni mieli swobodę 
kultu. Metropolia prawosławna mieściła się  
w Haliczu.

Liczną grupę stanowili wyznawcy juda-
izmu. Żydzi w Polsce bowiem, w przeciwień-
stwie do wielu państw Europy, cieszyli się 
swobodą religijną i możliwością organizowa-
nia własnego samorządu. 

Na ziemiach polskich mieszkali też: bra-
cia czescy – spadkobiercy ideologii Jana 
Husa, wyznający monofizytyzm Ormianie 
oraz Tatarzy – wyznawcy islamu.

REFORMACJA W RZECZYPOSPOLITEJ
Reformacja dotarła na ziemie polskie i li-
tewskie bardzo szybko, bo już w 1522 roku 
w Gdańsku głoszono nauki Lutra. Początko-
wo reformacja rozwijała się w miastach za-
chodniej i północnej Polski, które miały silne 
związki gospodarcze i kulturalne z Niemcami. 
Mieszczanie chętnie zaakceptowali naukę Lu-
tra. Na luteranizm przechodzili mieszkańcy 
Poznania, Torunia, a przede wszystkim Gdań-
ska. Rady miejskie przejmowały kościoły  

1. Wielka Synagoga w Tykocinie. Synagoga została zbudowana 
w 1642 roku na miejscu starszej, drewnianej bożnicy z XIII w. 
Jest obecnie drugą co do wielkości i jedną z najstarszych świątyń 
żydowskich w Polsce

2. Katedra ormiańska we Lwowie, (do 1945 r. katedra katolicka 
obrządku ormiańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny). Zbudował ją w XIV w. na terenie dzielnicy ormiańskiej 
Lwowa śląski budowniczy Doring, wzorując się na słynnej ka-
tedrze ormiańskiej w Ani na Zakaukaziu. Fundatorami świątyni 
byli Ormianie spoza Lwowa: Jakub syn Szachinszacha, obywatel 
Kaffy i Panos, syn Abrahama
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parafialne, klasztory, a nawet domy opieki i szko-
ły prowadzone dotychczas przez duchownych 
katolickich. Centrum wyznania luterańskiego 
znajdowało się w Królewcu w Prusach Książę-
cych. Tutaj drukowano pisma i katechizmy. Tutaj 
również przetłumaczono po raz pierwszy Nowy 
Testament na język polski. Dokonał tego lutera-
nin Stanisław Murzynowski.

Hasła reformacji, a zwłaszcza nauki Kalwina, 
szczególnie dobrze przyjęła średnia szlachta, 
dla której najistotniejszy był polityczny aspekt 
tej ideologii. Szlachta od lat dążyła do ograni-
czenia władzy możnowładców świeckich i du-
chownych. Wielka i pozostająca poza kontrolą 
państwa władza duchownych szczególnie prze-
szkadzała szlachcie. Głosząc hasła reformacji, 
szlachta żądała opodatkowania Kościoła i znie-
sienia uprawnień sądownictwa duchownego  
w stosunku do osób świeckich. Odbywający się w latach 1562–1563 w Lublinie sejm był 
wielkim sukcesem ruchu reformatorów. Zakazano na nim starostom egzekwowania 
wyroków sądów duchownych oraz ogłoszono tolerancję wobec innowierców. 

Największą akceptację poglądy Kalwina znalazły w Małopolsce i w Wielkim 
Księstwie Litewskim, choć jego nauk nie przyjmowano bezkrytycznie. Akceptowa-
no tylko te hasła, które umacniały stan szlachecki. Opowiadano się za demokra-
tyzacją życia i ustanowieniem Kościoła narodowego, na którego czele miał stanąć 
król. Proponowano także używanie języka polskiego w czasie nabożeństw, zniesie-
nie celibatu księży i wprowadzenie komunii pod dwiema postaciami. 

W 1555 r. król Zygmunt August wraz z grupą biskupów rozpoczął starania  
o zgodę na zwołanie synodu narodowego. Planowano przezwyciężyć podziały mię-
dzy samymi protestantami, doprowadzić do porozumienia teologów katolickich 
i protestanckich i utworzyć wspólny Kościół narodowy. Król nie uzyskał jednak 
zgody od papieża na zwołanie takiego synodu. Ostatecznie w roku 1570 została 
zawarta tak zwana „ugoda sandomierska” pomiędzy luteranami, kalwinistami  
i braćmi czeskimi, która była sojuszem protestantów w obronie własnych wyznań. 
Ugoda ta została zerwana już po 25 latach przez luteranów.

ARIANIE
Najbardziej radykalnym wyznaniem doby reformacji był na ziemiach polskich 
arianizm. Arianie, nazywani również braćmi polskimi, odrzucali większość do-
gmatów katolickich. Wprowadzili ponowny chrzest dorosłych i komunię pod 
dwiema postaciami, potępiali celibat księży i nie uznawali boskości Chrystusa. Po-
glądy społeczne arian krytykowali nie tylko katolicy, ale też członkowie wyznań  

3. Meczet w Kruszynianach – drewniany meczet tatarski, 
znajdujący się we wsi Kruszyniany w województwie podlaskim. 
Skonstruowany został prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII 
wieku na miejscu dawniejszego meczetu, który po raz pierwszy 
wspomniany jest w dokumentach już w 1717 roku
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protestanckich. Arianie głosili, że 
„wiernemu nie godzi się mieć pod-
danych, gdyż to jest rzecz pogańska 
panować nad swym bratem”. Potępia-
li więc poddaństwo i pańszczyznę,  
w czasie, gdy cała gospodarka polska 
opierała się na folwarku pańszczyź-
nianym. Swoim wyznawcom zabrania-
li udziału w wojnie oraz piastowania 
urzędów. Arianie przyczynili się do 
rozwoju oświaty w Polsce, powołując 
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4. Religie w Rzeczypospolitej w XVI w. Sprawdź, jakie wyznania dominowały w twojej okolicy.

5. Zbór ariański z początków XVII wieku w Silniczce (woj. łódzkie)
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do życia Akademię Rakowską. Młodzież uczyła się tu w języku polskim takich 
przedmiotów jak historia, prawo, matematyka czy wiedza obywatelska. Ponieważ 
uczniom nie narzucano żadnych poglądów religijnych, posyłali tam dzieci nie tyl-
ko arianie, ale i protestanci, a nawet katolicy.

KONFEDERACJA WARSZAWSKA
Wielonarodowa i wielowyznaniowa struktura społeczeństwa Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów stwarzała zagrożenie konfliktów, które wzorem Europy Zachod-
niej, mogły poprowadzić do wojen religijnych. Dodatkowym zagrożeniem dla we-
wnętrznego pokoju była śmierć Zygmunta Augusta i zaczynający się okres bezkró-
lewia. Dlatego niezbędne było zagwarantowanie pokoju między chrześcijanami 
różnych wyznań i obrządków. Właśnie w tym celu szlachta uchwaliła w roku 1573 
akt konfederacji warszawskiej.

Zanim doszło do tej konfederacji, w pierwszych latach reformacji król Zygmunt 
Stary wydał kilka surowych edyktów przeciw innowiercom, ulegając hierarchii ko-
ścielnej żądającej walki z reformacją. Nigdy jednak nie było w Rzeczypospolitej walk 
czy prześladowań religijnych. Polska miała opinię kraju tolerancji religijnej. Naj-
lepszym tego dowodem była właśnie konfederacja warszawska, która uchwaliła, że 
władza państwa nie ma prawa karać śmiercią, konfiskatą dóbr, więzieniem czy wy-
gnaniem kogokolwiek z powodu jego wyznaniowej odmienności. Dało to Rzeczypo-
spolitej miano „kraju bez stosów”.

Nawet kontrreformacja, zapoczątkowana przybyciem do Polski w roku 1564 
zakonu jezuitów, nie przybrała takiej formy jak na zachodzie Europy. Jezuici zakładali 
własne szkoły, które skutecznie konkurowały z protestanckimi, gdyż nauka w nich 
była bezpłatna i mogły doń uczęszczać dzieci innowierców. Jezuici organizowali misje 
i rekolekcje oraz dbali o wysoki poziom intelektualny duchownych. Jezuitą był słynny 
ze swych porywających kazań Piotr Skarga oraz autor, uznawanego długo za najlep-
sze, tłumaczenia Biblii na język polski – Jakub Wujek.

UNIA BRZESKA
Po zawarciu unii lubelskiej w skład Rze-
czypospolitej weszły ziemie ruskie, które 
zamieszkiwała ludność wyznająca pra-
wosławie. Prawosławni zamieszkiwali 
wschodnie i południowo-wschodnie wo-
jewództwa: bracławskie, brzeskie, kijow-
skie, mińskie, mścisławskie, podolskie, 
połockie, witebskie. Po upadku cesarstwa 
bizantyjskiego stolicą prawosławia coraz 
wyraźniej stawała się Moskwa. Od cza-
su utworzenia patriarchatu w Moskwie 
w 1589 roku istniało realne zagrożenie, 6. Kościół ewangelicko-augsburski w Węgrowie wybudowany w roku 1579 
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że będzie on chciał ingerować w sprawy prawosławnej metropolii 
kijowsko-halickiej, znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej.  
W Kościele prawosławnym bowiem patriarcha miał władzę nad 
metropoliami. Dla Rzeczypospolitej była to sytuacja niebez-
pieczna, gdyż dawałaby Rosji pretekst do ingerencji w wewnętrz-
ne sprawy państwa polsko-litewskiego. 

Za zgodą papieża i przy poparciu króla polscy biskupi katolic-
cy rozpoczęli rozmowy z ruskimi biskupami prawosławnymi na 
temat unii obu Kościołów. 

W 1596 roku zwołano synod do Brześcia, na którym dokona-
no zawarcia tzw. unii brzeskiej. Według tego dokumentu Kościół 
prawosławny w Rzeczypospolitej – zwany odtąd Kościołem unic-
kim – uznawał zwierzchnictwo papieża i przyjmował dogmaty Ko-
ścioła katolickiego. Prawosławni zachowali charakterystyczne dla 
ich wyznania obrządki, organizację kościelną oraz kalendarz ju-
liański. Jednym z postanowień unii miało być równouprawnienie 
hierarchów unickich z katolickimi, ale na skutek sprzeciwu tych 
ostatnich tego postulatu nie przyjęto. W wyniku unii brzeskiej po-
wstał Kościół unicki – greckokatolicki, istniejący do dziś jako 
Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

Część duchowieństwa prawosławnego nie uznała aktu unii  
i organizowała opozycję wobec Kościoła unickiego. Ostatecznie 
ukraiński Kijów stał się ośrodkiem dwóch wyznań – unickiego 
(greckokatolickiego) i prawosławnego. W kolejnych latach oka-
zało się, że brak zgody religijnej zaostrzył konflikty społeczne 
na ziemiach ruskich wchodzących w skład Rzeczypospolitej.

?

! To jesT ważne
• W Rzeczypospolitej luteranizm był popularny przede wszystkim 

wśród mieszczan, a kalwinizm – wśród szlachty.
• W 1573 roku zawiązano konfederację warszawską, w której zakazy-

wano prześladowań religijnych.
• Rzeczpospolita uchodziła za państwo tolerancji religijnej i była nazy-

wana „krajem bez stosów”.
• W wyniku unii brzeskiej zawartej w roku 1596 powstał Kościół grec-

kokatolicki, czyli unicki.

PyTania i Polecenia
1. Uzasadnij, dlaczego Polska była nazywana „krajem bez stosów”.
2. Porównaj sposób rozwiązania konfliktów religijnych w krajach niemieckich, 

we Francji i w Polsce.
3. Wyjaśnij przyczyny i skutki zawarcia unii brzeskiej.
4. Wyjaśnij, jaki był cel uchwalenia aktu konfederacji warszawskiej.

słowniczek
bracia czescy – ruch 
religijno-społeczny rozwijają-
cy się w Czechach w poł. XV 
w. Nawiązywali do ruchu 
husytów. Głosili kult pracy 
fizycznej, ubóstwa i pogardę 
dla piastowania wysokich 
urzędów. Posiadali własny 
Kościół, tzw. Jednotę Bracką. 
Prześladowani w Czechach 
emigrowali m.in. do Polski.
konfederacja – związek 
utworzony przez jeden lub 
kilka stanów lub przez miasta 
dla osiągnięcia określonych 
celów, mający istnieć do 
chwili osiągnięcia tego celu.  
W XV w. pojawiły się 
konfederacje współdziałające 
z królem lub skierowane 
przeciwko królowi, starające 
się narzucić mu swoją wolę. 
Od XVI w. konfederacje 
tworzono również w czasie 
bezkrólewia dla zabezpie-
czenia pokoju oraz z czasem 
zawiązywano je  
w sejmie dla przeciwdziała-
nia liberum veto, gdyż  
w konfederacji obowiązywa-
ła zasada większości głosów.
monofizytyzm – (z 
greki: „jedna natura”) pogląd 
teologiczny głoszący, że 
w Chrystusie jest tylko 
jedna natura (bosko-ludzka). 
Potępienie tego poglądu 
na soborze w 451 roku 
przyczyniło się do oderwania 
się od Kościoła zwolenników 
monofizytyzmu i do wyod-
rębnienia trzech wschodnich 
Kościołów: armeńskiego, 
egipskiego i etiopskiego.
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7. PIERWSZE WOLNE ELEKCJE
Opisz, jak funkcjonowała demokracja szlachecka.

SPORY O WYBÓR KRÓLA
W lipcu 1572 roku, zmarł Zygmunt August, ostatni 
władca Polski z dynastii Jagiellonów. Jego bezpotom-
na śmierć miała zasadniczy wpływ na dalsze losy Rze-
czypospolitej. Szlachta polska musiała wybrać nowego 
władcę. Spór o sposób wyboru króla podzielił polskie 
społeczeństwo. Obóz szlachecki, często utożsamia-
ny z obozem reformatorskim, stał na stanowisku, że 
elekcji władcy powinien dokonać sejm, a właściwie – 
izba poselska. Przeciwna temu magnateria, obawiając 
się wpływu protestantów, zaproponowała plan bez-
pośredniego wyboru króla przez ogół szlachty. 

Spory dotyczyły jednak nie tylko sposobu elekcji. Już 
wcześniej niezwykle ostro spierano się o stanowisko in-
terrexa, czyli osoby, która miała zastępować króla w czasach bezkrólewia.  W końcu 
ustalono, że stanowisko to obejmie prymas Jakub Uchański. Od tego czasu, aż do koń-
ca istnienia Rzeczypospolitej, ustalił się zwyczaj obejmowania funkcji interrexa przez 
prymasa, co dawało dostojnikowi kościelnemu wyjątkową pozycję w państwie.

PIERWSZA WOLNA ELEKCJA
Na miejsce elekcji wybrano wieś Kamień pod Warszawą, gdzie zjechało 50 tys. 
szlachty, głównie mazowieckiej. O tron Polski walczyło kilku kandydatów: Ernest 
Habsburg – syn cesarza Maksymiliana, Henryk Walezy – książę andegaweński, 
brat króla Francji, Iwan IV Groźny – car Rosji oraz Jan III Waza – król Szwecji.

W czasie pierwszej elekcji ustaliła się procedura wyboru króla. Szlachta ze swo-
imi chorągwiami wojewódzkimi ustawiała się w kole. Wewnątrz namiotu, zwanego 
szopą, obradował senat, któremu przewodniczył interrex. Zebrana szlachta wysłu-
chiwała przemówień przedstawicieli poszczególnych kandydatów do tronu polskie-
go. Następnie głosowano. Wybór miał być jednomyślny. Wynik głosowania i nazwi-
sko wybranego króla ogłaszał interrex.

Zwycięsko ze starań o panowanie nad Rzecząpospolitą wyszedł Henryk Walezy. 
Głosy oddane na Henryka były jednocześnie wyraźnym sprzeciwem wobec kandy-
datury Habsburga, utożsamianego z kontrreformacją.

ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE  I PACTA CONVENTA
Dla zabezpieczenia przed zmianami religijnymi i z obawy przed wprowadzeniem w Pol-
sce absolutyzmu francuskiego szlachta spisała najważniejsze zasady ustrojowe Rzeczy-
pospolitej, których zaprzysiężenia domagała się jeszcze przed koronacją. Od imienia 
króla, który jako pierwszy je podpisał, nazwano je artykułami henrykowskimi.

1. Henryk Walezy, król Polski (1573–1574), portret 
pędzla francuskiego malarza Françoisa Cloueta (czytaj: 
fransua klue), 1570 r.
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W artykułach tych określono zakres władzy królewskiej, uprawnienia senatu, 
izby poselskiej. Każdy nowo obrany król musiał zrzec się prawa dziedziczności tro-
nu i uznać wolną elekcję za jedyny sposób wyboru władcy. Musiał także zwoływać 
sejm co 2 lata i uznać, że władza ustawodawcza będzie należała do sejmu. Bez zgody 
sejmu król nie mógł zwoływać pospolitego ruszenia, nakładać nowych ceł i podat-
ków, decydować o wojnie i pokoju. Zastrzeżono również, że jeśli król nie będzie 
przestrzegał praw, szlachta może nawet wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Henryk 
podpisał także osobistą umowę ze szlachtą, tzw. pactaconventa, w której znalazły 
się szczegółowe zobowiązania elekta wobec szlachty. Każdy następny król również 
takie umowy zawierał.

PIERWSI WŁADCY ELEKCYJNI
Panowanie Henryka Walezego nie trwało długo. 
Na wieść o śmierci swego brata – króla Francji – 
Walezy uciekł potajemnie z Polski, by objąć swój 
dziedziczny tron. Rządy Henryka nie były dla Pol-
ski pomyślne. Traktował on Rzeczpospolitą jak 
kraj obcy. Hojną ręką rozdawał królewszczyzny i 
pieniądze ze skarbca państwowego. Jego ucieczka 
zmusiła szlachtę do nowej elekcji. Po dziewięcio-
miesięcznym oczekiwaniu na powrót króla uzna-
no tron za opuszczony.

W czasie drugiego bezkrólewia na nowo rozgorzały 
spory między szlachtą i magnaterią o wybór nowego 
władcy. Był to okres zamętu i niepokoju, a Rzeczypospolitej groziła wojna domowa. Osta-
tecznie wybrano na króla siostrę Zygmunta Augusta – Annę Jagiellonkę i Stefana Ba-
torego (księcia Siedmiogrodu) jako jej męża. Koronacja Batorego odbyła się w 1576 roku.

RZĄDY STEFANA BATOREGO
Zanim jeszcze Stefan Batory na dobre rozpoczął rządy w Rzeczypospolitej popadł  
w konflikt z Gdańskiem, który nie chciał uznać elekcji króla. Otwarta wojna z Gdań-
skiem pochłonęła dużo czasu i energii. Zakończyła się kompromisem – Gdańsk 
uznał króla, a ten wycofał się z niekorzystnych dla miasta decyzji. 

Po zakończeniu tego konfliktu Batory musiał podjąć kolejny, tym razem długolet-
ni wysiłek zbrojny. Władca Rosji Iwan IV Groźny, wykorzystując wewnętrzne proble-
my Rzeczypospolitej, zajął Inflanty. Batory zorganizował trzy wyprawy, nie atakował 
jednak bezpośrednio wojsk rosyjskich w Inflantach, ale dążył do odcięcia ich od Rosji. 
W pierwszej wyprawie zdobył Połock, w drugiej – Wielkie Łuki. Trzecia zakończyła 
się niepowodzeniem, choć wojska polskie dotarły aż do Pskowa. Oblężenie było zbyt 
długie, a posiłki nie nadchodziły. W tej sytuacji w 1582 roku w Jamie Zapolskim 
podpisano rozejm. Polska zatrzymywała Inflanty i Połock, resztę grodów i ziem miała 
zwrócić Moskwie. Na mocy tego pokoju Rosja została odcięta od Morza Bałtyckiego.

2. Anna Jagiellonka, portret pędzla Marcina Kobera, 
1595 r.
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POLITYKA WEWNĘTRZNA STEFANA BATOREGO
W przeciwieństwie do rządów poprzednika nowy król chciał naprawdę rządzić Pol-
ską. Był nie tylko znakomitym żołnierzem, ale i światłym władcą. 

Zapowiedź wzmocnienia pozycji monarchy budziła w szlachcie niechęć do Bato-
rego. Król, chcąc zyskać mocnego sojusznika w nieznanym kraju, na najbliższego 
doradcę wybrał Jana Zamoyskiego. Obsypał go godnościami i majątkiem, zysku-
jąc oddanego współpracownika i propagatora swych koncepcji. Przez swoją pozycję 
u boku króla Jan Zamoyski był coraz częściej postrzegany przez szlachtę jako jej 
przeciwnik, a nie jak dotychczas jako lider ruchu egzekucyjnego.

Dwa lata po wyborze na króla, chcąc uzyskać fundusze na prowadzenie działań wo-
jennych, Batory przeprowadził korzystną dla szlachty reformę sądownictwa. W 1578 
roku powołał Trybunał Koronny (a w 1581 roku – Trybunał Litewski), który pełnił 
rolę sądu apelacyjnego od sądów szlacheckich. W skład trybunału wchodzili deputaci  

1

2

3

4

5

6

7

89

Ważniejsze postacie historyczne uwidocznione
przez Matejkę na obrazie:

1. Król Stefan Batory
2. Antonio Possevino, jezuita, legat papieski
3. Cyprian, władyka połocki
4. Stanisław Żółkiewski, sekretarz króla, późniejszy 
hetman wielki koronny
5. Jan Oryszowski, hetman kozacki
6. Iwan Naszczokin, bojar rosyjski
7. Roman Wasiliewicz Ołfierew, bojar rosyjski
8. Kniaź Teodor Oboleński Lichow
9. Jan Zamoyski, kanclerz wielki koronny  
i hetman wielki koronny

3. Stefan Batory pod Pskowem, fragment obrazu Jana Matejki, 1872 r. Obraz przedstawia przyjęcie przez polskiego króla poselstwa cara Iwana IV Groźnego 
z prośbą o pokój. Zaprezentowana scena pochodzi z końcowego okresu rokowań prowadzących w rezultacie do zawarcia pokoju w Jamie Zapolskim (1582 r.)
Odszukaj w różnych źródłach, jaką rolę pełnili przy zawarciu pokoju: legat papieski, Stanisław Żółkiewski, Iwan Naszczokin.
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?

! To jesT ważne
• Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów władcę Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów wybierała szlachta w drodze wolnej elekcji.
• Pierwszym królem elekcyjnym był wybrany w 1573 roku Henryk Walezy.
• Artykuły henrykowskie były zbiorem najważniejszych zasad ustrojo-

wych w państwie, które musiał zaprzysięgać każdy nowo wybrany 
król Rzeczypospolitej.

• Anna Jagiellonka była drugą w historii kobietą-królem na polskim tronie.
• Stefan Batory zdobył Inflanty w wojnie z Rosją.
• Stefan Batory dążył do wzmocnienia władzy królewskiej.

PyTania i Polecenia
1. Na podstawie tekstu w podręczniku wyjaśnij pojęcia „inetrrex” i „elekcja vi-

ritim”.
2. Wymień wady i zalety artykułów henrykowskich.
3. Wyjaśnij, co Stefan Batory miał na myśli, twierdząc, że nie chce być „królem 

malowanym”. Czy twoim zdaniem król osiągnął swój cel?

słowniczek
pacta conventa – umowa 
między szlachtą a nowo 
obranym królem, zawierała 
indywidualne zobowiązania 
króla; układano je na sejmie 
elekcyjnym i były warunkiem 
elekcji.
piechota wybraniecka 
– piechota uformowana 
przez Stefana Batorego; 
tworzyli ją chłopi z dóbr 
królewskich.

wybierani przez szlachtę. Jego powołanie umacnia-
łodemokrację szlachecką i ograniczało prawa króla. 
Od tej pory bowiem król przestał pełnić rolę najwyż-
szego sędziego kraju. 

Batory przeprowadził również reformę wojsko-
wą, tworząc tzw. piechotę wybraniecką, składa-
jącą się z chłopów z królewszczyzn (jeden wybra-
niec z 20 łanów). 

Mimo że przypisywano mu pozostawanie pod 
silnymi wpływami jezuitów, Batory jako pierwszy 
polski król potwierdził w przysiędze koronacyjnej 
zasady konfederacji warszawskiej. Zachowywał 
też odrębne prawa Żydów i Ormian.

Król założył także Akademię Wileńską, której 
pierwszym rektorem został jezuita Piotr Skarga. 
Wspierał rozwój handlu, rzemiosła i górnictwa. 
Chciał wzmocnić władzę królewską, a ograniczyć 
władzę magnatów. Jego przedwczesna śmierć 
przekreśliła te plany.

4. Stefan Batory, król Polski (1576–1586), portret 
pędzla Marcina Kobera, 1582 r.
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●  GOSPODARKA EUROPEJSKA
 W XVII WIEKU
 Lata klęsk i wojen ● Kryzys gospo-

darczy ● Rozwój gospodarczy na 
zachodzie Europy ● Narodziny giełdy 
● Merkantylizm

●  ABSOLUTYZM WE FRANCJI
 Kardynał Richelieu – twórca absoluty-

zmu ● Mazarini następcą Richelieu  
● „Król-Słońce” 

●  ANGLIA W XVII WIEKU
 Stuartowie na tronie Anglii ● Obalenie 

króla ● Rządy Cromwella ● System 
parlamentarny

●  KULTURA BAROKU W EUROPIE
 Narodziny baroku ● Sztuka baroku  

● Malarstwo i muzyka ● Filozofia  
w okresie baroku
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1. GOSPODARKA EUROPEJSKA W XVII WIEKU
Wyjaśnij, jak zmieniła się gospodarka europejska w wyniku odkryć geograficznych w XVII wieku.

LATA KLĘSK I WOJEN
Życie ludzi na zachodzie Europy w XVII wieku było zdominowane przez wojnę trzy-
dziestoletnią, która trwała od 1618 do 1648 roku. Główną przyczyną tej wojny 
były napięcia wewnątrz Rzeszy 
Niemieckiej, antagonizmy francu-
sko-habsburskie oraz konflikty reli-
gijne pomiędzy katolikami a prote-
stantami. W wojnę zaangażowane 
były Francja, Anglia, państwa nie-
mieckie, Szwecja, Hiszpania i Dania 
skupione w dwóch zwalczających 
się obozach: Unii Protestanckiej  
i Lidze Katolickiej. Trwające wiele 
lat działania wojenne przyniosły 
ogromne zniszczenia, ruinę oraz 
wyludnienie miast. Nieszczęściem 
były nie tylko działania wojenne  
i związane z tym straty, ale i grasu-
jące hordy żołnierzy. 

Największą cenę zapłaciła ludność cywilna, która padała ofiarą agresji ze wszyst-
kich stron konfliktu. Wyczerpana wojną i niedożywiona ludność państw objętych 
działaniami wojennymi była też bardziej podatna na choroby. Na ten czas przypa-
dają, powracające przez cały wiek, epidemie czarnej ospy i dżumy. „Czarna śmierć” 
dotknęła największe miasta Europy: Amsterdam, Gdańsk, Londyn (w 1665 roku  
z powodu epidemii zmarło tam ponad 100 tys. ludzi), Paryż i Neapol.

Epidemiom w miastach sprzyjał fatalny stan higieny. Nie było kanalizacji, więc 
nieczystości wylewano wprost na ulice. Paryż np. był tak brudny, że gdy po epi-
demii dżumy oczyszczano miasto, aby upamiętnić to wydarzenie, bito medale pa-
miątkowe i pisano wiersze. Wojnie i epidemiom towarzyszył nieurodzaj i głód.

KRYZYS GOSPODARCZY
XVII wiek utrwalił zapoczątkowany w poprzednich stuleciach podział Europy na 
dwie strefy gospodarcze: zachodnią – z gospodarką towarową – i wschodnią –   
z gospodarką pańszczyźnianą. Linia graniczna tych stref przebiegała mniej wię-
cej na rzece Łabie. 

Bezpośrednim skutkiem wojny trzydziestoletniej był upadek rolnictwa, rzemio-
sła i handlu, zwłaszcza na terenach objętych działaniami wojennymi, czyli głównie 
w Rzeszy Niemieckiej. Spadek cen na artykuły rolne wywołał kryzys gospodarczy 
na wschód od Łaby, a to pociągnęło za sobą wzrost ucisku chłopów pańszczyź-
nianych. Chłopi byli przypisani do ziemi i nie mogli opuszczać wsi bez zgody  

1. Scena śmierci króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa w bitwie pod Lützen (czytaj: 
lucen) w 1632 r. podczas wojny trzydziestoletniej. Obraz Carla Walbohma, malarza 
szwedzkiego, I poł. XIX w.
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właściciela, gdyż na ich bezpłatnej sile roboczej opierały się gospodarstwa folwarcz-
ne. Wydajność tych gospodarstw była niewielka, bo pracujący w nich chłopi nie 
mieli żadnej motywacji do starań o jej zwiększenie. Właściciele nie inwestowali 
też w unowocześnienie procesu produkcji rolnej. Łatwiej było zwiększyć liczbę dni 
pańszczyzny, niż kupić nowe narzędzia czy zastosować nowe sposoby uprawy.

Kryzys dotknął również kraje 
południowej Europy. W tej części 
kontynentu do zastoju gospodar-
czego doprowadziło przesunięcie 
szlaków handlowych na północ. 
Konsekwencją tej zmiany był spa-
dek znaczenia portów we Wło-
szech, Hiszpanii i Portugalii. 

Konieczność odbudowy państw 
ze zniszczeń wojennych ostatecz-
nie jednak nakręciła koniunkturę 
gospodarczą na zachodzie Europy, 
doprowadzając do rozwoju gospo-
darczego.

ROZWÓJ GOSPODARCZY  
NA ZACHODZIE EUROPY
Podczas gdy na wschodzie Europy 
zwiększano ucisk chłopów pańsz-
czyźnianych, na zachodzie umac-
niał się system dzierżawny, po-
legający na zamianie tradycyjnych 
obciążeń feudalnych na czynsz pie-
niężny. Na Zachodzie nastąpił też 
postęp w rolnictwie, polegający na 
stosowaniu nowych metod w pro-
dukcji rolnej: udoskonalano narzę-
dzia (pług i brona), wprowadzano 
płodozmian, stosowano melio-
rację. Te zmiany doprowadziły do zwiększenia wydajności i bogacenia się zarówno 
właścicieli gruntów, jak i dzierżawców. Dzierżawcy (chłopi) często sami zatrudniali 
pracowników najemnych, a bogacąc się, część zysków przeznaczali na dalsze uno-
wocześnianie produkcji rolnej. 

Postęp objął również inne dziedziny gospodarki. System nakładczy, upo-
wszechniony w XVI wieku w warsztatach rzemieślniczych, przekształcił się w wy-
twórczość manufakturową, czyli produkcję ręczną, opartą na podziale pracy mię-
dzy pracowników wyspecjalizowanych w poszczególnych etapach tej produkcji.

Jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarczych była produkcja  

2. Prace chłopów na XVII-wiecznej wsi, drzeworyt nieznanego artysty, pocz. XVII w.

3. Praca w manufakturze cukierniczej, Holandia, drzeworyt z pocz. XVIII w.
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tkanin z rodzimych i pochodzących z kolonii surowców. We Francji kwitła produk-
cja jedwabiu,  w Anglii – sukiennictwo. Anglicy eksportowali wyroby sukiennicze 
zarówno do państw europejskich, jak i do swoich kolonii  w Ameryce.

Handel odbywał się głównie drogą morską, więc większa flota dawała przewa-
gę w handlu. Zmalało znaczenie Morza Śródziemnego i Bałtyku, rozwijał się na-
tomiast ruch handlowy na Morzu Północnym i Atlantyku. Do współzawodnictwa  
z Portugalią i Hiszpanią na morzach włączyły się Holandia, Anglia i Francja. Pań-
stwa te rozbudowywały swoje floty, które w przyszłości miały posłużyć do zdobycia 
nowych kolonii i opanowania handlu morskiego. Na statkach wożono: z Ameryki – 
cukier, futra, kakao i tytoń, z Anglii – sukna, z Ceylonu – kawę, z Francji – artykuły 
luksusowe, z Indii – cukier, herbatę i ryż.

NARODZINY GIEŁDY
Obroty w handlu wzrosły tak 
bardzo, że dotychczasowe targi 
i jarmarki, na których sprzeda-
wano i kupowano towary, zastą-
piono innymi formami handlu 
hurtowego. Tak powstały aukcje 
towarowe. W tzw. „gospodach” 
zaczęto sprzedawać, licytując 
ceny, wszystko co mogło być 
przedmiotem obrotu towarowe-
go, od gwoździ i przypraw, przez 
żywność, do wyrobów rzemieśl-
niczych. Najważniejszą nowością 
były jednak towarzystwa ak-
cyjne. Były to organizacje han-
dlowe (kompanie), które opero-
wały wspólnie „zjednoczonym kapitałem”. Wypuszczały papiery wartościowe, czyli 
akcje. Suma uzyskiwana z ich sprzedaży stanowiła wspomniany wyżej kapitał. Ku-
pujący akcje kompanii miał udział w jej zyskach, odpowiedni do ilości zakupionych 
akcji. Teoretycznie każdy mógł nabyć dowolną ich liczbę. W rzeczywistości większość 
akcji była skupiona w rękach kilku osób, które czerpały największe zyski. 

Jeżeli powstały towarzystwa akcyjne, które wypuszczały papiery wartościowe, to 
musiało powstać miejsce, w którym te akcje sprzedawano i kupowano, czyli giełda.

Giełdy, na których handlowano wekslami, istniały już w średniowieczu. 
Giełdy towarowe powstały w XVI wieku. Wiek XVII to czas szybkiego rozwo-
ju giełd papierów wartościowych, gdzie obok weksli i akcji sprzedawano i ku-
powano też pożyczki państwowe, czyli obligacje. Najważniejszymi papierami 
wartościowymi na giełdzie były akcje Kompanii Wschodnioindyjskiej, a naj-
ważniejszą giełdą – giełda w Amsterdamie.

4. Weksel holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej na sumę 2400 florenów, 1623 r.
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MERKANTYLIZM
W związku ze zmianami gospodarczymi jakie nastąpiły w XVI 
i XVII wieku, zaczęła funkcjonować w Europie – a zwłaszcza 
w Anglii i Francji – polityka ekonomiczna opierającą się na 
przekonaniu, że bogactwo państwa powstaje głównie w wyniku 
zysków z handlu, przede wszystkim zagranicznego. Te poglądy 
nazywano merkantylizmem (od włoskiego merkante – kupiec). 

Według merkantylistów zysk może osiągnąć państwo, 
które otacza opieką własnych rzemieślników i kupców przez 
wprowadzenie przychylnego im prawa, budowę odpowiedniej 
infrastruktury (np. dróg) czy ułatwianie handlu przez ujed-
nolicenie miar i wag. Do działań państwa zgodnie z zasada-
mi merkantylizmu należało np. nadawanie przywilejów czy 
wprowadzanie importowych ceł ochronnych na granicach 
przy jednoczesnym zniesieniu wewnętrznych ceł i innych 
opłat. Miarą bogactwa narodowego i siły państwa była według 
merkantylistów ilość posiadanego kruszcu, który umożliwiał 
inwestowanie i ułatwiał obrót gospodarczy.

słowniczek
akcja – papier wartościowy 
będący dokumentem wystawia-
nym posiadaczowi części kapitału 
spółki akcyjnej, który staje się 
akcjonariuszem. Akcja potwierdza 
prawa akcjonariusza jako udzia-
łowca, uprawnia do korzystania  
z zysków przedsiębiorstwa,  daje 
prawo uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy oraz 
prawo wybierania władz spółki.
melioracja  (z łac. melioratio – 
ulepszanie) – zabiegi wykonywa-
ne dla polepszenia żyzności gleby 
przede wszystkim przez regulację 
stosunków wodnych  
i przeciwdziałanie erozji gleby.
obligacja – papier wartościowy 
będący dowodem udzielenia 
pożyczki przez nabywcę obligacji 
temu, kto je wyemitował. 
płodozmian – system 
gospodarowania ziemi uprawnej, 
oparty na z góry zaplanowanej 
kolejności uprawy roślin po sobie; 
zmiana miejsc uprawy nastę-
puje rotacyjnie, co pewien okres 
(sezon, rok), a głównym celem 
płodozmianu jest zapobiegnięcie 
wyjałowieniu ziemi.

	 Czy	wiesz,	że... 

„Jaja norymberskie” to zegarki wielkości budzika, które w XVI i XVII 
wieku cieszyły się w Europie wielką popularnością. Swą nazwę za-
wdzięczały kształtowi, a wielkie powodzenie – przydatności. Do XVI 
wieku bowiem znano jedynie zegary stojące znacznych rozmiarów,  
a „jaja norymberskie” można było zabierać ze sobą. Noszono je na łań-
cuszkach, na szyi.

5. Budynek giełdy w Londynie, grafika z I poł. XIX w.
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?

! To jesT ważne

• W XVII wieku gospodarka europejska przeżywała głęboki kryzys spo-
wodowany długoletnią wojną, latami klęsk żywiołowych i epidemii.

• W XVII wieku w Europie pogłębił się gospodarczy podział kontynentu 
wzdłuż rzeki Łaby.

• Odbudowa zniszczeń wojennych nakręciła na zachodzie Europy  ko-
niunkturę i doprowadziła do rozwoju gospodarczego.

• W XVII wieku funkcjonowały manufaktury i narodziła się giełda.
• Merkantylizm był pierwszym zwartym systemem poglądów ekono-

micznych.

PyTania i Polecenia
1. Sporządź tabelę, dzieląc wymienione niżej zjawiska na przyczyny i przejawy 

kryzysu gospodarczego: upadek rzemiosła, upadek handlu, wojna trzydzie-
stoletnia, wzrost ucisku chłopów pańszczyźnianych, epidemie, nieurodzaj.

2. Porównaj metody walki z kryzysem gospodarczym w krajach na wschód  
i na zachód od Łaby. Oceń, które z nich i dlaczego okazały się skuteczniejsze.

3. Sporządź notatkę o narodzinach giełdy. Użyj pojęć: „akcja”, „obligacja”, 
„papier wartościowy”.

4. Na podstawie tekstu w podrozdziale „Merkantylizm”  i zamieszczonego 
powyżej schematu wyjaśnij pojęcie merkantylizmu. Wymień działania pań-
stwa zgodne z polityką merkantylistyczną.

5. Podzieleni na kilka grup, zbierzcie informacje z różnych źródeł historycz-
nych na temat powstania giełdy i mechanizmów jej działania. W dyskusji 
starajcie się wyjaśnić, w jaki sposób powstanie giełdy wpłynęło na  rozwój 
gospodarczy Europy i jaką rolę odgrywają giełdy współcześnie.

słowniczek
sukiennictwo – gałąź 
rzemiosła, później produkcji 
manufakturowej, zajmująca 
się wyrobem i handlem 
suknem (tkaninami 
wełnianymi).

MECHANIZM MERKANTYLIZMU FRANCUSKIEGO
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2. ABSOLUTYZM WE FRANCJI
Wymień formy sprawowania władzy poznane na lekcjach historii, poczynając od czasów starożytnych.

KARDYNAŁ RICHELIEU – TWÓRCA ABSOLUTYZMU
We Francji w XVII wieku, w okresie panowania władców z dynastii Burbonów 
Ludwika XIII i Ludwika XIV, doszło do znacznego wzmocnienia władzy monar-
chy. Stworzony wówczas ustrój nazwano monarchią absolutną. W takim ustro-
ju pełnia władzy należała do króla, który sprawował 
rządy przy pomocy dobrze zorganizowanej admini-
stracji, często w oparciu o silną armię i bez żadnej 
kontroli społecznej.

Ludwik XIII został królem, będąc dzieckiem, ale oso-
biste rządy objął w 1617 roku, w wieku 16 lat. Po pierw-
szych nieudanych latach rządzenia, sytuacja zmieniła 
się, gdy do rady królewskiej wszedł kardynał Armand 
de Richelieu (czytaj: armand de riszelie). Kardynał 
dążył do wzmocnienia pozycji monarchy, chcąc ogra-
niczyć samowolę arystokracji i szlachty, wprowadził 
zakaz posiadania zamków obronnych poza terenami 
pogranicznymi. Zakazał również pojedynków, które 
były we Francji codziennością. Aby usprawnić rządze-
nie nawet najodleglejszymi zakątkami kraju i ułatwić 
handel, rozbudował drogi i unowocześnił pocztę. 

Ważną rolę w działalności kardynała odgrywała go-
spodarka. Był on zwolennikiem merkantylizmu, co 
skutkowało wsparciem rodzimej produkcji i eksportu, przy ograniczeniu importu. 
Tworzył kompanie do handlu z Ameryką, Indiami i Rosją, które pozwoliły w póź-
niejszych czasach zbudować potęgę kolonialną Francji. Zreorganizował też armię  
i flotę. W polityce zagranicznej opowiadał się zawsze przeciw Habsburgom, których  
posiadłości coraz ściślej otaczały Francję. 

Kardynał piastował w państwie funkcję pierwszego ministra, tj. szefa rządu. 
Rządy Richelieu spotkały się z silną opozycją, szczególnie wśród szlachty. Czło-
wiek, uchodzący dziś, za jednego z najwybitniejszych mężów stanu w historii 
Francji, dla współczesnych sobie rodaków, był symbolem ucisku państwa, wy-
sokich podatków i stawiania spraw państwa ponad dobrem obywateli. Nic też 
dziwnego, że opozycja starała się obalić kardynała. Były to jednak próby nieuda-
ne, a buntowników wtrącano do więzienia Długo zmagał się kardynał z oporem 
kalwinistów-hugenotów. Byli oni przeciwnikami centralizacji państwa, gdyż ta 
stanowiła zagrożenie dla ich niezależności zagwarantowanej w edykcie nantej-
skim (1598 r.). Richelieu złamał jednak i tę opozycję, zdobywając główną twier-
dzę „buntowników” – La Rochelle (czytaj: la roszel). Kardynał zmarł w 1642 roku, 
a w następnym roku umarł król Ludwik XIII.

1. Kardynał Armand de Richelieu (1585–1642) 
sportretowany przez francuskiego malarza 
Filipa de Champaigne’a (czytaj: szampań),  
II poł. XVII w.
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MAZARINI NASTĘPCĄ RICHELIEU
Następca tronu, Ludwik XIV, miał 5 lat, gdy zmarł 
jego ojciec. W jego imieniu rządziła Rada Regen-
cyjna. Z czasem najważniejszą osobą w państwie 
stał się kolejny kardynał i pierwszy minister, Giu-
lio Mazzarini (czytaj: dżulio macarini). Mazzarini 
kontynuował politykę swojego poprzednika, kardy-
nała Richelieu, zmierzając do osłabienia roli Habs-
burgów w Europie i utrwalenia absolutyzmu.

Również jego rządy wywołały ogromny sprze-
ciw społeczeństwa francuskiego, głównie z powodu 
niebotycznie rosnących podatków. Podatki pobiera-
no m.in. od domów na przedmieściu, od artykułów 
spożywczych przywożonych do Paryża czy od do-
statku. Bunty przeciw poborcom podatkowym dały 
początek trwającym pięć lat wojnom domowym.  
Z wojen tych Francja wyszła zniszczona i osłabiona, 
ale monarchia umocniła się jeszcze bardziej.

„KRÓL-SŁOŃCE”
W 1661 roku zmarł kardynał Mazzarini. Król Lu-
dwik XIV, mając 23 lata, postanowił, że „sam będzie 
swoim pierwszym ministrem”, i objął samodzielne 
rządy, które trwały 54 lata. Były to lata ostateczne-
go ukształtowania monarchii absolutnej, a sposób 
sprawowania władzy przez króla Francji stał się 
wzorem dla innych władców europejskich.

Ludwik XIV mówił „państwo to ja” i konsekwent-
nie wcielał w życie tę zasadę. Francja była w tym 
czasie pod zarządem bardzo sprawnej administracji 
państwowej. Funkcjonowało kilka rad królewskich 
na czele z Radą Najwyższą, której przewodniczył sam 
król. Na wszystkie stanowiska w radach król osobi-
ście mianował urzędników i uważnie wysłuchiwał 
ich opinii, ale ostateczne decyzje podejmował sam. 
Sam ustanawiał i zmieniał prawo, był też zwierzch-
nikiem sądów. Każdego nieposłusznego mógł wtrącić 
do więzienia, wydając tzw. „list zamknięcia”. 

Ludwik XIV zniósł edykt nantejski, a kalwinistów, którzy nie chcieli przejść na 
katolicyzm, zmuszał do emigracji. W ten sposób Francja stała się państwem jedno-
litym religijnie.

W czasach rządów Ludwika XIV bezwzględnie posłuszna administracja pań-
stwowa była obsadzana przez mieszczan. Arystokracja została zupełnie odsunięta 

2. Kardynał Giulio Mazzarini (1602–1661), portret 
pędzla Filipa de Champaigne’a, II poł. XVII w.

3. Ludwik XIV, portret koronacyjny pędzla francu-
skiego malarza Henri Testelina, 1648 r.
Odszukaj w dostępnych źródłach informacje, dlacze-
go i od kiedy lilia, znajdująca się na szacie królewskiej, 
stała się symbolem władców Francji.
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od wpływu na rządy i zachowała 
jedynie funkcje reprezentacyjne. 
Król otaczał się wielkim dworem, 
na którym szlachta musiała się 
odpowiednio zachowywać, by zy-
skać sympatię władcy. Renty przy-
znawane przez króla były bowiem 
często jedynym dochodem arysto-
kracji dworskiej.

Uwielbiający luksus Ludwik 
XIV wzniósł niedaleko Paryża,  
w Wersalu, ogromny pałac, do 
którego przeniósł się z całym 
dworem. Wersal był nie tylko 
miejscem zamieszkania króla, ale 
również centrum życia kultural-
nego, towarzyskiego i państwo-
wego całej Francji. W Wersalu 
obowiązywał szczegółowy cere-
moniał na każdą okazję, które-
go wszyscy ściśle przestrzegali, 
bojąc się obrazić króla. Ludwik 
XIV wzywał raz po raz bogatszą 
szlachtę (ku jej bezsilnej złości) 
na pobyt przez pewien czas na 
dworze królewskim, co wymagało 
sporych wydatków (stroje, powo-
zy z końmi itp.). Dla podkreślenia 
swojej wyjątkowości i ogromnej władzy Ludwik XIV nazywał siebie „Królem-Słoń-
cem” i często w oficjalnych uroczystościach ubrany był w strój imitujący słońce. 

?

! To jesT ważne

• Za panowania Ludwika XIII i Ludwika XIV we Francji wykształciła się forma sprawowa-
nia władzy nazwana monarchią absolutną.

• Za twórcę absolutyzmu uważa się kardynała Armanda Richelieu – ministra na dworze 
króla francuskiego.

• Ludwik XIV, chcąc podkreślić pozycję monarchy, mówił o sobie: „Państwo to ja”.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, dlaczego kardynał Richelieu nazywany był „szarą eminencją”.
2. Opisz, w jaki sposób kardynał Richelieu wprowadzał w życie zasady merkantylizmu.
3. Scharakteryzuj cechy monarchii absolutnej na podstawie panowania Ludwika XIV.

absolutyzm – 
forma rządów,

 w której władza należy
do jednej osoby

i nie podlega żadnej
kontroli społecznej

cała władza
w rękach króla

silna dynastia

duża,
nowoczesna 

armia

dążenie do 
powiększania 

terytorium 
monarchii

sprawna policja

sprawna,
rozbudowana
 administracja

ograniczenie 
importu przy 

dbałości o rozwój 
rodzimego prze-
mysłu i eksportu

GŁÓWNE ZASADY
ABSOLUTYZMU

3. Sala lustrzana w pałacu królewskim w Wersalu
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3. ANGLIA W XVII WIEKU
Wymień główne cechy monarchii absolutnej.

STUARTOWIE NA TRONIE ANGLII
Na początku XVII wieku Anglia była jednym z najlepiej rozwijających się państw 
europejskich. Było to skutkiem zapoczątkowanych jeszcze w XVI wieku przeobra-
żeń gospodarczych. Zmiany te dokonały się zarówno na wsi, jak i w miastach, a ich 
skutkiem był nie tylko rozkwit ekonomiczny kraju, ale także zmiany społeczne.

W początkach XVII wieku na angielskiej wsi dokonano tzw. grodzeń. Od XVI wie-
ku wzrosła opłacalność hodowli owiec (z wełny produkowano sukno), dlatego łączono 
małe i mało wydajne gospodarstwa w obszerne pastwiska. Dzięki temu usprawnio-
no i powiększono wydajność z uprawianej ziemi. Hodowla owiec wymagała bowiem 
minimalnych nakładów materialnych i małego wkładu pracy. Produkcja i eksport  
sukna wytwarzanego w tekstylnych manufakturach stały się podstawą bogactwa 
kraju. Intensywnie rozwijał się także zyskowny handel z koloniami.

Skutkiem przyspieszonego rozwoju gospodarczego było powstanie wzbogaconej 
na handlu i produkcji rzemieślniczej burżuazji. Uzyskane dochody burżuazja mogła 
przeznaczyć na zakup ziemi. W Anglii, każdy, kto posiadał pieniądze, mógł zostać 
właścicielem ziemskim. W przeciwieństwie do szlachty rodowej właścicieli tych na-
zywano „nową szlachtą”.

Religią panującą w Anglii był anglikanizm. Król, który sprawował władzę razem 
z parlamentem, był jednocześnie głową Kościoła. Parlament angielski składał się 
z dwóch izb – niższej, zwanej Izbą Gmin, obsadzonej przez szlachtę, burżuazję i 
bogate mieszczaństwo – oraz wyższej, zwanej Izbą Lordów, w której zasiadała wy-
łącznie szlachta rodowa.

Panujący w pierwszej połowie XVII wieku królowie ze szkockiej dynastii Stuar-
tów usiłowali, podobnie jak w swojej ojczyźnie Szkocji, zaprowadzić w Anglii rządy 

1. Obrady angielskiej Izby Gmin, drzeworyt rysownika z dworu Karola I, ok.1649 r.
Porównaj sposób zajmowania miejsc w Izbie Gmin z układem w polskim sejmie przedstawionym na ilustracji ze str. 100. Wskaż różnicę.
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absolutystyczne. Uważali  bowiem, że pochodząca od Boga władza królewska nie 
może być w żaden sposób ograniczana. Doprowadziło to do trwającego wiele lat 
sporu z parlamentem.

W okresie panowania Stuartów znaczne wpływy w Izbie Gmin uzyskali angiel-
scy wyznawcy kalwinizmu, zwani purytanami. Cenili oni takie cechy jak skrom-
ność, pracowitość i oszczędność. Z czasem wielu z nich dorobiło się wielkich mająt-
ków. Nawet zasiadając w parlamencie, nie mieli jednak większego wpływu na rządy 
w państwie, w którym królowie posiadali nieograniczoną i absolutną władzę.

OBALENIE KRÓLA
Do zaostrzenia sporu doszło za panowania Ka-
rola I. Monarcha, potrzebujący pieniędzy na 
stłumienie buntu w Szkocji, nałożył bez poro-
zumienia z parlamentem nowe podatki. Gdy 
zebrany w 1640 roku parlament potępił samo-
wolę króla, Karol I postanowił zbrojnie rozpra-
wić się z przeciwnikami politycznymi. Wybu-
chła wojna domowa.

Króla poparła stara rodowa szlachta, nato-
miast parlament, na czele którego stanął pury-
tanin Oliver Cromwell (czytaj: kromłel), uzy-
skał poparcie burżuazji i mas ludowych. Dobrze 
zorganizowana, oparta na żelaznej dyscyplinie 
armia parlamentu pokonała wojska królewskie 
i wzięła króla do niewoli. W procesie, który wytoczono królowi, uznano Karola I 
winnym zdrady narodu i po skazaniu na śmierć ścięto w 1649 roku. Jednocześnie 

2. Egzekucja Karola I w 1649 r., ilustracja angielskiego malarza Johna Weesepa (czytaj: łisepa), II poł. XVII w.

3. Oliver Cromwell (1599–1658), portret pędzla angielskie-
go malarza Samuela Coopera (czytaj: kupera), ok. 1672 r.
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Anglię ogłoszono republiką. W rzeczywistości władzę sprawował Cromwell.

RZĄDY CROMWELLA
Z inicjatywy Cromwella w 1651 roku parlament uchwalił tzw. akt nawigacyj-
ny, który miał ogromne znaczenie dla angielskiego handlu z koloniami. Usta-
nowione prawo pozwalało jedynie statkom angielskim na przywóz towarów  
z kolonii. Tylko towary pochodzące z Europy mogły być przywożone statkami 
tych państw, skąd towar pochodził. Skutkiem tego posunięcia były wojny z Ho-
landią, która współzawodniczyła z Anglią w handlu morskim. Wojny te zakoń-
czyły się zwycięstwem Anglii.

W pierwszych latach sprawowania władzy Cromwell krwawo stłumił powstanie 
katolików w Irlandii i pokonał Szkocję. Zdobyte ziemie rozdzielił między swoich 
zwolenników i zasłużonych żołnierzy parlamentu. Z czasem Cromwell odsunął od 
współrządzenia krajem parlament, stając się faktycznie dyktatorem. Po śmierci 
Cromwella w 1660 roku przywrócono w Anglii monarchię, powołując na tron Ka-
rola II, syna straconego kilkanaście lat wcześniej Karola I. Karol II potwierdził akt 
nawigacyjny i uznał prawa właścicieli ziemskich. Wbrew obietnicom Karol II nie 
zrezygnował z dążenia do rządów absolutnych.

SYSTEM PARLAMENTARNY
W drugiej połowie XVII wieku w parla-
mencie angielskim wyodrębniły się dwa 
stronnictwa o zupełnie różnych progra-
mach – wigowie i torysi. Torysi byli 
zwolennikami silnej władzy królewskiej 
i utrzymania anglikanizmu, ich prze-
ciwnicy – wigowie – dążyli do ograniczenia władzy monarszej i zaprzestania prze-
śladowań religijnych. Wielkim sukcesem wigów było uchwalenie prawa, zgodnie  
z którym nikt nie mógł być aresztowany bez nakazu sądu. 

Jakub II, następca Karola II,  zamierzał znieść tę ustawę i ograniczyć rolę par-
lamentu. Przywódcy obu stronnictw obalili Jakuba, a tron ofiarowali Wilhelmowi 
Orańskiemu. Zmiana dynastii rządzącej w Anglii oraz zwycięstwo parlamentu na-
zwano bezkrwawą lub „chwalebną” rewolucją.

Zwołany po przewrocie parlament uchwalił w 1689 roku prawo ograniczające 
władzę królewską na rzecz parlamentu. Stało się to podstawą nowego ustroju – 
monarchii parlamentarnej. Anglia stała się pierwszym krajem z nowoczesnym 
systemem parlamentarnym, opartym na rywalizacji stronnictw politycznych. Naj-
ważniejszym organem władzy był parlament, który monarchowie musieli regular-
nie zwoływać. Do kompetencji parlamentu należało prawo uchwalania i ściągania 
podatków. Na stanowisko premiera król musiał powołać przywódcę stronnictwa, 
które miało w parlamencie większość, a członkowie tego ugrupowania wchodzili 
także w skład rządu. Wprowadzono zasadę, że „król panuje, ale nie rządzi”. Monar-
chia angielska stała się wzorem dla innych krajów i społeczeństw.

	 Czy	wiesz,	że... 

W Polsce w 1433 roku także ustanowiono pra-
wo podobne do ustawy angielskiej, ale zasada 
nietykalności osoby i majątku bez wyroku są-
dowego dotyczyła wyłącznie szlachty.
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?

! To jesT ważne

• W XVII wieku Anglia była jednym z najszybciej rozwijających się 
państw Europy.

• Próba wprowadzenia w Anglii rządów absolutystycznych doprowa-
dziła do rewolucji, obalenia króla Karola I z dynastii Stuartów i wpro-
wadzenia republiki.

• Na czele rewolucji stanął Oliwer Cromwell.
• W wyniku rewolucji Anglia stała się monarchią parlamentarną. Głów-

nym organem władzy był parlament wybierany przez obywateli.

PyTania i Polecenia
1. Wymień przyczyny rozwoju gospodarczego Anglii na początku XVII wieku. 

Która grupa społeczna najwięcej skorzystała na tych zmianach?
2. Wyjaśnij powody konfliktu między władcami z dynastii Stuartów a parla-

mentem.
3. Scharakteryzuj monarchię parlamentarną, wykorzystaj pojęcia: „władca”, 

„parlament”, „stronnictwo polityczne”, „premier”, „większość parlamentarna”.
4. Wyjaśnij, jak rozumiesz zasadę: „Król panuje, ale nie rządzi”.

słowniczek
grodzenia – proces 
przekształcania dawnych 
gruntów rolnych w obszerne 
pastwiska;  koncentracja 
ziemi w rękach stosunkowo 
nielicznych posiadaczy, co 
sprzyjało nowym  sposobom 
gospodarowania. 
republika – od łacińskiego  
res publica – dosł. rzecz 
pospolita, rzecz publiczna; 
forma rządów, w której 
władza należy do obywateli 
wybierających swoich przed-
stawicieli  
w drodze wyborów. Jest to 
także forma rządu, w którym 
głową państwa jest obieralny 
prezydent.

Na początku XVIII wieku Anglia i Szkocja połączyły się  w jedno państwo. Po-
wstało w ten sposób Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.

Król
– głowa państwa

– pełnił funkcje reprezentacyjne
– podlegał prawu

– obowiązywała zasada: „król panuje, ala nie rządzi”

Parlament
– zwoływany przez króla

– organ władzy ustawodawczej: stanowił prawo
– określał politykę rządu

– decydował o budżecie państwa

Rząd
– sprawował rzeczywistą władzę 

w państwie
– na czele stał premier – przy-

wódca parlamentarnej większości

Izba Lordów
– wyższa izba

parlamentu
– członkowie

z nominacji króla
– członkostwo
dziedziczne

– duży wpływ
na politykę rządu

Izba Gmin
– niższa izba
parlamentu

– posłowie wybierani  
w drodze głosowania
– posiadali inicjatywę 

ustawodawczą
– sprawowali kontrolę 

nad rządem

ORGANY WŁADZY
MONARCHII

PARLAMENTARNEJ
W ANGLII W XVII w.
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4. KULTURA BAROKU W EUROPIE
Wymień poznane dotychczas epoki i ich główne hasła.

NARODZINY BAROKU
W XVII i na początku XVIII wieku kulturę europejską zdo-
minował nowy kierunek – barok. Jego kolebką były Wło-
chy, a przede wszystkim Rzym. Nazwa nowego stylu pocho-
dzi od włoskiego barocco, znaczącego przesadny, dziwaczny. 

Z Włoch barok szybko rozprzestrzenił się na inne 
kraje Europy, obejmując swym zasięgiem Francję, Niem-
cy, Hiszpanię, kraje niderlandzkie, Polskę i Czechy. 

Sztuka barokowa była mocno związana z Kościołem, 
który stał się jej głównym mecenasem. Osłabiony po 
reformacji szukał nowych dróg dotarcia do wiernych. 
Uczestnicy soboru trydenckiego przyjęli dyrektywę 
nakazującą tworzenie pięknej sztuki sakralnej (archi-
tektura,, malarstwo, rzeźba), która przyciągałaby ludzi.      
Powstawały więc budowle będące połączeniem gotyku 
i klasycyzmu renesansowego, pełne półcieni i kolorów. 
We wnętrzach kościołów, obok roztańczonej dekoracji 
zdarzają się mroczne zakamarki, by człowiek w modli-
twie zostawał sam na sam z Bogiem. Zadziwia dbałość  
o akustykę, by muzyka godnie się prezentowała.

Mamy także do czynienia z troską o obniżanie wy-
datków. Stosowano materiały udające rzeczy droższe 
(stiuki niby marmury), zwierciadła, kombinacje rzeźby  
z obrazem, maszyny odsłaniające obrazy lub porusza-
jące figurami. Budowano małe kościoły z wielkimi tzw. 
parawanowymi fasadami. 

W tej atmosferze narodził się teatr z jego dekoracja-
mi, kostiumami etc. Także opera z muzyką i śpiewem. 

To jest jedno oblicze baroku, ale było i drugie. Pierw-
sza budowla barokowa, kościół Il Gesu, miał płaską, 
umiarkowaną co do zdobienia fasadę. Ta wersja, eleganc-
ka, pozostała do ostatnich czasów stylu. W Polsce repre-
zentował ją np. doskonały architekt, osiadły tu Tylman 
z Gameren. Architektura i sztuka miały więc zadziwić, 
olśnić odbiorcę, wstrząsnąć  nim, głosząc jednocześnie 
chwałę i wielkość Kościoła.

SZTUKA BAROKU
Wzorem dla wielu architektów stał się kościół jezuitów w Rzymie pod wezwaniem Il 
Gesu (czytaj: il dżesu). Kościół ten został zbudowany na planie krzyża łacińskiego. 

1. Charakterystyczne przykłady stylu baro-
kowego w architekturze

portal barokowy

okno barokowe

kościół Santa Maria della Salute 
(wł. Matki Boskiej Dobrego Zdrowia) 

w Wenecji, wzniesiony 
w latach 1631–1687
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Układ taki pozwalał na powstanie szerokiej nawy głównej, w której liczni wierni 
mogli uczestniczyć w nabożeństwie i słuchać kazań.

Ogromny wpływ na artystów barokowych miał Giovanni (czytaj: dżiowani) 
Bernini. Jako architekt kierował przebudową bazyliki w Watykanie, dla której wy-
konał w brązie baldachim nad grobem św. Piotra podtrzymywany przez cztery im-
ponującej wielkości kolumny. Najwybitniejszym dziełem Berniniego jest uważana 
za szczytowe osiągnięcie baroku kolumnada przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie.

Pod wpływem baroku tworzono nie tylko budowle sakralne, ale także wspaniałe re-
zydencje pałacowe. Były to zwykle monumentalne, okazałe budowle o nieregularnych, 
finezyjnych kształtach. Częstym elementem dekoracyjnym wznoszonych rezydencji 
były zewnętrzne schody. Zgodnie z własną fantazją i kaprysem  w otoczeniu budowli pro-
jektowano ogrody z fontannami, altankami, grotami. Chętnie także ustawiano w ogro-
dach liczne rzeźby o tematyce mitologicznej. Artyści szczególnie upodobali sobie postaci 

2. Kościół Il Gesu został zbudowany  
w latach 1568–1584 przez ucznia Micha-
ła Anioła – Giacomo Barozziego (czytaj: 
dżiakomo barociego) zwanego Vignola. 
Wewnątrz znajduje się szeroka nawa 
główna i liczne boczne kaplice przezna-
czone do prywatnej modlitwy

3. Giovanni Bernini, kolumnada na placu św. Piotra w Rzymie – widok z kopuły Bazyliki św. Piotra
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bogów Neptuna oraz Apolla. Jedną  
z najpiękniejszych barokowych fon-
tann jest fontanna Trevi w Rzymie. 

Do najpiękniejszych zabytków 
sztuki barokowej jest zaliczany ze-
spół pałacowo-ogrodowy w Wersalu 
– siedzibą króla Francji Ludwika XIV. 
Jego konstrukcja i zdobnictwo mia-
ło podkreślać wspaniałość władcy. 
Była to największa i najwspanialsza 
rezydencja w Europie. Na wzór fran-
cuskiego Wersalu wniesiono także  
w Wiedniu pałac Habsburgów – 
Schönbrunn (czytaj: szenbrun).

MALARSTWO I MUZYKA
Malarstwo okresu baroku również 
miało służyć religii i umacniać wiarę. 
Tworzyli wówczas Peter Paul Ru-
bens, autor ołtarzowych obrazów, El 
Greco (czytaj: greko), Rembrandt 
van Rijn, a także Diego Velazquez 
(czytaj: welaskez) – nadworny malarz 
dworu hiszpańskiego.

Wpływ baroku można także zauważyć w lite-
raturze, teatrze i muzyce. Literatura tego okre-
su charakteryzuje się przede wszystkim łącze-
niem wątków chrześcijańskich z mitologicznymi  
i orientalnymi oraz nagromadzeniem figur re-
torycznych i licznych ozdobników. Ogromny 
przełom dokonał się także w muzyce. Jednym  
z najwybitniejszych twórców muzyki był Jan Se-
bastian Bach, autor przejmujących mszy, kantat 
i pasji inspirowanych Starym i Nowym Testamen-
tem, oraz Georg Fryderyk Haendel (czytaj: hen-
del), twórca wielkich oratoriów. Ogromną sławą 
cieszył się także Antonio Vivaldi.

FILOZOFIA W OKRESIE BAROKU
W XVII wieku nie powstał jeden, dominujący kierunek filozoficzny. Cechą charak-
terystyczną epoki była różnorodność nurtów i ich związek z naukami przyrodni-
czymi, gdyż najwybitniejsi uczeni byli jednocześnie największymi filozofami epoki. 
Na poziom wiedzy i stan badań wpłynęły liczne kontakty z innymi cywilizacjami. 

5. Lekcja anatomii doktora Tulpa, obraz Rembrandta van Rijna, XVII w. Obraz 
przedstawia grupę lekarzy z Amsterdamu, obserwujących wykład profesora Tulpa, 
który swoją wypowiedź wzbogaca pokazem sekcji zwłok

	 Czy	wiesz,	że... 

W malarstwie Rubens najczęściej poruszał religijne te-
maty cierpienia, chwały, cudów, ekstazy. Malował także 
obrazy o tematyce mitologicznej, w których dał wyraz 
kultowi zdrowego i silnego ciała człowieka. Odznacza-
jące się obfitością kształtów akty rubensowskie stały się 
jednym z synonimów malarstwa barokowego.

6. Kartezjusz, portret pędzla flamandzkiego malarza Franza 
Halsa, 1649 r.
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?

! To jesT ważne

• W XVII wieku we Włoszech narodził się nowy kierunek w sztuce zwany barokiem. Pełna 
przepychu i ozdób sztuka barokowa była mocno związana z Kościołem.

• Wzorem dla architektów był kościół Il Gesu w Rzymie, a jednym z najwybitniejszych arty-
stów epoki – Giovanni Bernini.

• W baroku tworzyli: w dziedzinie malarstwa – Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Die-
go Velazquez; w muzyce – Jan Sebastian Bach, Georg Fryderyk Haendel, Antonio Vivaldi.

• W naukach ścisłych i filozofii znaczącą rolę odegrali René Descartes, zwany Kartezju-
szem, John Locke oraz Izaak Newton.

PyTania i Polecenia
1. Wymień przyczyny powstania nowego kierunku w sztuce w XVII wieku. Zapisz je, zaczynając od – 

wg ciebie – najważniejszej.
2. Scharakteryzuj architekturę baroku.
3. Wymień znanych twórców epoki baroku i ich dzieła.
4. Wyjaśnij, na czym polegały nowe kierunki filozoficzne – racjonalizm i empiryzm.

Powstawały wówczas towarzystwa naukowe, przede wszystkim podróżnicze orga-
nizujące ekspedycje w nieznane rejony świata. Prowadzone badania i eksperymenty 
oddziaływały na rozwój geografii, biologii, kartografii. Założone w 1660 roku bry-
tyjskie towarzystwo naukowe Royal Society istnieje do dziś.

W XVII wieku w naukach ścisłych i filozofii znacząca rolę odegrał René Descartes 
(czytaj: dekart), zwany Kartezjuszem. Odrzucał on całkowicie obserwacje doko-
nywane za pomocą zmysłów, twierdząc, że są one złudne i prowadzą do fałszywych 
wniosków. Uważał, że jedynym źródłem poznania jest rozum, zawierając tę opinię  
w krótkiej maksymie: „Myślę, więc jestem” (cogito, ergo sum). Stworzony przez 
niego nurt nazywamy racjonalizmem. 

Obok racjonalizmu pojawił się empiryzm, zakładający, że podstawą poznania 
świata jest doświadczenie. Odrzucał więc hipotezy niepodparte dowodami. Na 
rozwój tego poglądu duży wpływ miał John Locke (czytaj: lok). Twierdził on, że 
człowiek rodzi się z czystym, niezapisanym umysłem. Z czasem ta niezapisana karta  
(z łac. tabula rasa), czyli umysł, zostaje stopniowo wypełniona ludzkim doświadczeniem.

W XVII wieku nie wykształcił się żaden dominujący kierunek. Niemniej zmiany 
w życiu umysłowym, w nauce i filozofii były istotne. Bez odkryć i wynalazków wieku 
XVII nie mógłby się dokonać przełom oświecenia. 

	 Czy	wiesz,	że... 

XVII wiek to czas licznych wynalazków. W dziedzinie biologii William Harvey (czytaj: harwy) opisał działanie 
układu krwionośnego, a John Ray (czytaj: rej) stworzył pierwszą systematykę roślin. Johannes Kepler odkrył 
prawa rządzące ruchem planet, spopularyzował również teorię heliocentryczną. Edmond Halley odkrył ru-
chy własne gwiazd oraz eliptyczne orbity komet, a gdańszczanin Jan Heweliusz przeprowadził szczegółowe 
obserwacje Księżyca. Najwybitniejszym fizykiem epoki był Isaak Newton (czytaj: niuton), który sformułował 
prawo powszechnego ciążenia i trzy fundamentalne zasady dynamiki. Gabriel Fahrenheit (czytaj: farenhait), 
znacznie wzbogacił ludzką wiedzę na temat temperatury i stworzył pierwszy termometr rtęciowy.



V. Najważniejsze wydarzenia z czasów wojen Rzeczypospolitej z sąsiadami w XVII w.
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IV. RZECZPOSPOLITA I JEJ SĄSIEDZI W XVII WIEKU

IV. Najważniejsze wydarzenia z czasów wojen Rzeczypospolitej z sąsiadami w XVII w.
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●  WAZOWIE NA POLSKIM TRONIE
 Zygmunt III Waza ● Konf likt króla ze 

szlachtą ● Władysław IV ● Jan Kazi-
mierz ● Barok w Polsce – dwór Wazów 
● Sztuka i literatura baroku

●  WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE  
W XVII WIEKU

 Przyczyny wojen ze Szwecją ● Walka  
o Inf lanty ● „Potop szwedzki” ● Obro-
na klasztoru na Jasnej Górze ● Strata 
lenna pruskiego 

●  WOJNY Z ROSJĄ W I POŁOWIE XVII 
WIEKU

 Rosja na przełomie XVI i XVII wieku  
● Przyczyny konfliktu z Rosją ● „Dymi-
triada” ● Wielka wojna. Kłuszyn ● Ro-
zejm w Dywilinie i pokój w Polanowie

●  POWSTANIE KOZACKIE NA UKRAINIE
 Kozaczyzna ● Chłopi i magnaci ● Przy-

czyny wybuchu powstania kozackiego  
● Powstanie Chmielnickiego ● Ugoda 
Perejasławska ● Wojna z Rosją  
o Ukrainę

●  WOJNY Z TURCJĄ W XVII WIEKU
 Przyczyny wojen z Turcją w XVII wieku 

● Wielkie bitwy i wielcy wodzowie  
● Elekcja Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego ● Jan Sobieski królem  
● Zwycięstwo pod Wiedniem

●  SKUTKI WOJEN W XVII WIEKU
 Wojenne zniszczenia ● Kryzys władzy  

● Sarmatyzm
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1. WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM
Wymień i scharakteryzuj dwa najważniejsze dokumenty, które musiał podpisać nowo wybrany król elekcyjny.

ZYGMUNT III WAZA
Po śmierci Stefana Batorego szlachta ponownie stanęła przed trudną decyzją wyboru 
nowego władcy. Kolejna elekcja skłóciła szlachtę, gdyż jej część popierała arcyksięcia 
Maksymiliana Habsburga, a część – siostrzeńca 
Anny Jagiellonki. Pomiędzy zwolennikami obu 
kandydatów doszło nawet do zbrojnych potyczek. 
Ostatecznie wybrany został królewicz szwedzki 
Zygmunt, syn Katarzyny Jagiellonki (córki Zyg-
munta Starego) i Jana III Wazy – króla Szwecji. 
Kandydaturę Szweda wsparli: Anna Jagiellonka, 
wdowa po Stefanie Batorym, oraz kanclerz Jan 
Zamoyski. W grudniu 1587 roku koronowano Zyg-
munta na króla Polski i Litwy jako Zygmunta III 
Wazę. Nowy król panował bardzo długo – 45 lat, 
od 1587 do 1632 roku.

Z jego wyborem wiązano wielkie nadzieje na 
unię personalną Polski i Litwy ze Szwecją. Za 
unią przemawiał wspólny cel, którym było nie-
dopuszczenie Moskwy do zdobycia wybrzeży 
Morza Bałtyckiego. Nowy król, gorliwy katolik, 
wychowanek jezuitów, choć wykształcony i wła-
dający kilkoma językami, nie przypadł do gu-
stu ani szlachcie, ani wspierającemu go podczas 
wolnej elekcji Janowi Zamoyskiemu. Kanclerz z 
dezaprobatą odnosił się do dumnego, wyniosłego 
i milczącego władcy. Mówił nawet: „Jaką żeście 
nam niemą zmorę ze Szwecji przywieźli”. 

Tymczasem dla Zygmunta najważniejszy był 
tron Szwecji. W 1593 roku, po śmierci Jana III 
Wazy, Zygmunt  udał się do Szwecji i tam korono-
wał na króla. Przez krótki czas skupiał w swym 
ręku dwie korony – polską i szwedzką. Rządy ka-
tolickiego Zygmunta w protestanckiej Szwecji nie cieszyły się jednak popularnością 
poddanych i wkrótce Zygmunta zdetronizowano. Nowym królem Szwecji został stryj 
Zygmunta, Karol Sudermański.

KONFLIKT KRÓLA ZE SZLACHTĄ
Utrata korony szwedzkiej była ciosem dla Zygmunta III Wazy i zaważyło na całej 
jego polityce zagranicznej. W zamian za pomoc w odzyskaniu dziedzicznej korony  
Zygmunt zacieśnił swe związki z Habsburgami. Chciał nawet porzucić tron Polski, 

1. Zygmunt III Waza, portret pędzla Marcina Kobera, 
ok. 1590 r.

2. Herb królów polskich z dynastii Wazów
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przekazując go jednemu z przedstawicie-
li tej dynastii. Ujawnione na sejmie przez 
Jana Zamoyskiego rokowania z Habsbur-
gami zniechęciły ostatecznie szlachtę do 
króla. 

Nie pomógł również królowi pro-
gram wzmocnienia władzy królewskiej,  
a zwłaszcza reformy wojskowo-skarbowe 
i próby ograniczenia roli izby poselskiej. 
Aby zrealizować swe plany, król groma-
dził wokół siebie zwolenników tworzących 
stronnictwo królewskie. Byli to głównie lu-
dzie niechętni różnowiercom i zwolennicy 
kontrreformacji. Przeciwnicy króla sku-
pieni wokół jego niedawnego protektora – 
Jana Zamoyskiego – byli to głównie dawni 
działacze ruchu egzekucyjnego i różnowiercy, sprzeciwiający się m.in. angażowaniu 
w konflikt o koronę szwedzką. 

Na sejmie w roku 1606 posłowie odrzucili królewskie propozycje reform,  
a król nie zgodził się na uchwalenie przepisów wykonawczych do konfederacji war-
szawskiej.  Była to bezpośrednia przyczyna wybuchu otwartego konfliktu między 
szlachtą a królem.

W kraju wybuchł rokosz, któremu przewodził Mikołaj Zebrzydowski. Szlach-
ta  wystąpiła w „obronie praw i wolności”, żądając tolerancji religijnej, wzmocnienia 
roli sejmu i zaniechania angażowania państwa w wojny z sąsiadami.  Bunt szlachty, 
mimo że stłumiony przez wojska wierne królowi, przekreślił jednak ambitne plany 
Zygmunta wzmocnienia władzy królewskiej. Król był głęboko religijny i wspierał 
kontrreformację. Otaczał się jezuickimi doradcami, spowiednikami i kaznodzieja-
mi. Za jego rządów Polska przestała być krajem tolerancji religijnej.

Karol
Ferdynand3. Drzewo genealogiczne ukazujące powiązania dynastii 

Jagiellonów z dynastią Wazów (fragment)

4. Medal okolicznościowy z wizerunkiem Mikołaja Zebrzydowskiego 
– marszałka wielkiego koronnego, wojewody krakowskiego i lubel-
skiego, ok. 1620 r.
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WŁADYSŁAW IV
Wybrany podczas kolejnej elekcji syn i następca 
Zygmunta III, Władysław IV (panował od 1632 
do 1648 roku) był bardziej związany z Polską. 
Tu się wychował, wrósł w kulturę, znał obycza-
je i przyzwyczajenia szlachty. Podobnie jak oj-
ciec, dążył on do odzyskania korony szwedzkiej 
i wzmocnienia władzy królewskiej w Rzeczypo-
spolitej. W odróżnieniu od ojca, zagorzałego ka-
tolika, głosił program współistnienia różnych 
wyznań i przestrzegał zasady tolerancji wobec 
protestantów. Szlachcie, która nie chciała być 
narzędziem polityki króla, nie podobały się sil-
ne rządy Władysława IV. Sejmy nie podejmowały 
uchwał, często były zrywane z pobudek osobi-
stych. Niechęć wywoływała również małżonka 
Władysława IV, francuska księżniczka Ludwika 
Maria Gonzaga.

Władysław IV starał się stworzyć silną flotę 
morską, przy pomocy której mógłby wzmocnić 
polską obecność nad Morzem Bałtyckim. W tym 
celu zakładał porty. Miejscowość Władysławo-
wo wzięła swą nazwę od imienia królewskiego, 
a Wejherowo – od nazwiska starosty puckiego  
i współpracownika króla, Jana Wejhera. Wła-
dysław podjął również próbę opanowania i po-
zyskania Kozaków. Mimo usilnych starań jego 
rządy zakończyły się osłabieniem pozycji władcy.

JAN KAZIMIERZ
Niełatwe zadanie stanęło przed następnym 
władcą z dynastii Wazów – bratem Władysława 
IV – Janem Kazimierzem (panował od 1648 
do 1668 roku). Życie Jana Kazimierza było nie-
zwykle barwne. W młodości brał udział w wojnie 
z Rosją. W 1638 roku udał się na Półwysep Ibe-
ryjski, gdzie zamierzał objąć godność wicekróla Portugalii. Nic z tych planów nie 
wyszło. Pięć lat później wyjechał do Włoch i wstąpił do zakonu jezuitów. Na wieść  
o śmierci brata Jan Kazimierz powrócił do kraju jako kandydat jednego ze stron-
nictw do korony. Największy wpływ na króla miała żona, wdowa po Władysławie IV, 
Ludwika Maria Gonzaga, która poparła jego kandydaturę w czasie wolnej elekcji. 

Król był kontynuatorem polityki ojca i brata, o tronie szwedzkim nie zapomniał. 
Opowiadał się za wzmocnieniem władzy królewskiej. Nie przekonał jednak szlachty 

5. Portret Władysława IV w stroju koronacyjnym, wyko-
nany przez gdańskiego artystę Adolfa Bola, nadwornego 
malarza króla, ok. 1637 r. 

6. Jan Kazimierz w tradycyjnym stroju szlacheckim, spor-
tretowany przez pochodzącego z Gdańska Daniela Schulza 
Młodszego, ok. 1649 r. 
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do swej osoby. Magnaci i szlachta zarzucali 
mu, że się z nimi nie liczy i pragnie sam wła-
dać Rzecząpospolitą. Zmęczony wewnętrz-
nymi sporami ze szlachtą i magnaterią, po 
śmierci swojej żony w 1668 roku, zrezygno-
wał z korony.

BAROK W POLSCE – DWÓR WAZÓW
W Europie barok trwał od połowy XVI do 
schyłku XVII wieku. Natomiast na terenie 
Polski sztuka barokowa rozwijała się głów-
nie w XVII wieku. Ośrodkiem kultury pro-
mieniującym na cały kraj był dwór Wazów 
w Warszawie. Pod koniec XVI wieku War-
szawa była ważnym ośrodkiem politycznym 
kraju. Tu odbywały się sejmy, a od 1573 roku 
– wolne elekcje. W 1596 roku, po pożarze 
Wawelu, Zygmunt III Waza przeniósł się 
wraz z dworem do Warszawy, wybierając ją 
na nową stolicę Rzeczypospolitej. Zadecydowało o tym przede wszystkim centralne 
położenie miasta. Stąd mógł też król lepiej śledzić interesujące go sprawy szwedzkie. 

Wraz z królem do nowej stolicy przeniosły się urzędy centralne. Do miasta ścią-
gnęli kupcy. Rozwijało się rzemiosło, miasto rozkwitało. Stary zamek, za mały na 
potrzeby króla i dworu, został rozbudowany. Najwspanialszą komnatą zamku stała 
się ogromna Sala Senatorska z oknami wychodzącymi na Wisłę. Zygmunt zbudo-
wał też dla siebie drugą, mniej okazałą rezydencję w pobliskim Ujazdowie. Król, 
miłośnik sztuki, stworzył również galerię malarską, ozdabiając zamkowe komnaty 
obrazami znanych malarzy, np. Rubensa i Rembrandta. Sprowadził do Warszawy 
angielską trupę teatralną, która dała pierwsze w historii Polski przedstawienie 
Szekspira. Mieszkańcom dworu zafundował wieloosobową nadworną orkiestrę, 

7. Panorama XVII-wiecznej Warszawy, miedzioryt szwedzkiego inżyniera i grafika Erika Dahlberga (czytaj: dalberga), 1656 r.

8. Kolumna Zygmunta III Wazy na placu Zamkowym  
w Warszawie. Zbudowana wg projektu włoskich architektów: 
Augustyna Locci i Constantina Tencallego. Posąg króla wykonał 
rzeźbiarz Clemente Molli, 1644 r.
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na koncerty której zapraszał wpływowych polityków i magnatów. Za rządów jego 
syna – Władysława IV – Warszawa była nie tylko stolicą w sensie politycznym, ale  
i centrum kulturalnym. Za panowania Władysława IV otworzono w Warszawie te-
atr operowy i balet. Sam król chętnie uczestniczył w premierach, których wówczas 
w Warszawie było więcej niż w Paryżu. Na cześć ojca wystawił pomnik – kolumnę 
Zygmunta. Z czasem stała się ona symbolem miasta, a plac, na którym stoi – miej-
scem spotkań mieszkańców stolicy.

W ślad za Wazami także magnaci zaczęli budować rezydencje, które miały do-
równać królewskim budowlom. Lubomirscy wznieśli zamek w Wiśniczu, Koniec-
polscy – Podhorce (na Ukrainie), Krasiccy – Krasiczyn, Ossolińscy – Krzyżtopór. 

Godnym kontynuatorem mecenatu 
Wazów okazał się Jan III Sobieski (pa-
nował w latach 1674–1696), który nie 
tylko odbudował Warszawę po znisz-
czeniach wojennych, ale także rozkazał 
wznieść dla siebie wiejską rezydencję 
nieopodal Warszawy, w Wilanowie. Pałac 
ten jest zaliczany do najważniejszych za-
bytków sztuki barokowej w Polsce.

SZTUKA I LITERATURA BAROKU
Duży wpływ na rozwój baroku miał Ko-
ściół, gdyż – jak w całej Europie – sztuka 
tego okresu służyła głoszeniu chwały i wiel-
kości Kościoła katolickiego. Do ważniej-
szych zabytków tego okresu należą: kościół 
św. Piotra i Pawła w Krakowie oraz war-
szawskie kościóły: Ojców Bernardynów  
i Sióstr Wizytek. Pięknem zachwyca także kościół Sióstr Sakramentek w Warszawie. 

Jednym z charakterystycznych przedsięwzięć polskiego baroku było  

9. Fasada kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie. Ufundowana została 
dla jezuitów przez króla Zygmunta III Wazę. Ostateczny kształt kościołowi 
nadał w latach 1605–1619 włoski architekt Giovanni Trevano

9. Pałac w Wilanowie, wzniesiony w latach 1677–1696 dla króla Jana III Sobieskiego według projektu Augustyna Locciego (czytaj: locziego), perła archi-
tektury barokowej w Polsce
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?

! To jesT ważne

• W XVII wieku w Rzeczypospolitej panowali władcy z dynastii Wa-
zów: Zygmunt III, Władysław IV i Jan Kazimierz.

• Wazowie dążyli do wzmocnienia władzy królewskiej, co wywołało 
konflikt pomiędzy nimi a szlachtą.

• Zygmunt III Waza przeniósł stolicę państwa do Warszawy w 1596 roku.
• Barok w Polsce rozwijał się w XVII wieku. Głównym ośrodkiem pro-

mieniującym na cały kraj był dwór Wazów.
• Do najważniejszych zabytków sztuki barokowej należą: Zamek 

Królewski w Warszawie, pałac w Wilanowie oraz kościół Świętych 
Piotra i Pawła w Krakowie.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, jakie czynniki zadecydowały o wyborze Zygmunta Wazy na króla 

Rzeczypospolitej.
2. Wskaż przyczyny konfliktu króla Zygmunta III ze szlachtą.
3. Wyjaśnij powody, dla których Zygmunt III Waza zdecydował się przenieść 

stolicę do Warszawy.
4. Wyszukaj zabytki sztuki barokowej w swoim regionie i wypisz jej cechy.

budownictwo kalwaryjne. Kalwarie to zespo-
ły kaplic upamiętniających Drogę Krzyżową  
i Mękę Pańską na Golgocie. Były się one miej-
scami licznych pielgrzymek. Wzorem do na-
śladowania stała się Kalwaria Zebrzydowska 
wzniesiona na początku XVII wieku. 

W malarstwie tworzono głównie portrety, 
zwłaszcza trumienne. Literatura tego okresu 
poruszała różną tematykę – od motywów re-
ligijnych po pochwałę życia ziemskiego. Do 
najwybitniejszych twórców należeli Mikołaj 
Sęp-Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn. 
W baroku rozwijało się też pamiętnikarstwo. 
Wielu wodzów, żołnierzy i kupców pisało wspomnienia z wypraw wojennych i ku-
pieckich. Jedną z najbardziej znanych relacji są wspomnienia szlachcica-żołnierza 
Jana Chryzostoma Paska.

słowniczek
rokosz – pierwotnie zajazd 
szlachty, później bunt, 
zbrojne powstanie szlachty 
przeciw królowi-elektowi. 
Rokoszem nazywana jest 
także konfederacja skierowa-
na przeciwko królowi.

10. Portret trumienny mieszczanina łowickiego, ok. 
1670–1680. W trakcie pogrzebu portret przyczepiano 
do trumny zmarłego – stąd niezwykły sześcioboczny 
kształt ramy portretu
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2. WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE W XVII WIEKU
Wymień okoliczności, w jakich Zygmunt III Waza stracił tron Szwecji.

PRZYCZYNY WOJEN ZE SZWECJĄ
Bezpośrednią przyczyną wojny ze Szwe-
cją były pretensje króla polskiego do 
tronu szwedzkiego. Całe panowanie Zyg-
munta III Wazy w Polsce zostało pod-
porządkowane odzyskaniu utraconego 
tronu szwedzkiego. Dodatkowo konflikt 
wzmacniał spór o Inflanty, których wy-
dzieloną część – Estonię – Zygmunt obie-
cał polskiej szlachcie w pacta conventa. 
Strategicznie położone, z licznymi por-
tami Inflanty były dla Rzeczypospolitej 
niezwykle ważne. Lecz główny powód 
wieloletnich walk ze Szwecją był dużo 
poważniejszy. Występując przeciw sobie, 
oba państwa walczyły w istocie o domi-
nację nad Bałtykiem. Szwecja – dys-
ponująca świetną flotą – pragnęła opa-
nować całe wybrzeże Morza Bałtyckiego 
i zamienić je w swoje „wewnętrzne jezio-
ro”. Polska chciała natomiast posiadać 
jak najszerszy dostęp do Bałtyku, widząc  
w nim możliwość rozwoju ekonomiczne-
go poprzez handel z Europą Zachodnią.

WALKA O INFLANTY
Kiedy w 1600 roku Polacy otrzymali z rąk Zygmunta III Wazy Estonię, Szwedzi posta-
nowili przeciwstawić się temu zbrojnie. W krótkim czasie zajęli Inflanty aż po Dźwinę. 
W odpowiedzi na szwedzką agresję zwołano pospolite ruszenie. Główne rozstrzygnię-
cie nastąpiło w bitwie pod Kircholmem  w 1605 roku. Polacy pod wodzą hetmana 
Jana Karola Chodkiewicza pokonali w niej trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką. 
Zwycięstwo zawdzięczali husarii, którą perfekcyjnie dowodził hetman Chodkiewicz. 

W 1621 roku, wykorzystując konflikt polsko-turecki, Szwedzi ponownie wkro-
czyli do Inflant i zdobyli Rygę. Przy Polsce pozostała tylko niewielka Kurlandia oraz 
tzw. „polskie Inflanty”. Sześć lat później,  w 1627 roku, doszło do bitwy morskiej 
pod Oliwą. Celem działań polskiej floty, na której czele stał Arendt Dickmann, 
było odblokowanie Gdańska. Polski dowódca zastosował w bitwie nowoczesny szyk, 
zwany „rojem”. Polegał on na zgrupowaniu sił wokół najsilniejszego okrętu w celu 
ochrony mniejszych jednostek. Szwedzi ustawieni w tradycyjnym szyku torowym 
zostali całkowicie zaskoczeni. Bitwa zakończyła się zwycięstwem polskiej floty.

1. Pancerny husarski (husarz) w pełnym wyposażeniu bojowym.
Elementy wyposażenia:
1. kopia o długości ponad 5 m pozwalała rozbić szyk piechoty.
Używano jej podczas pierwszego natarcia; 2. skrzydła – ich wygląd mógł pło-
szyć konie nieprzyjaciela w czasie bitwy; 3. szabla – służyła do walki po roz-
biciu szyku oddziałów przeciwnika; 4. koncerz – broń przeznaczona do dźga-
nia piechurów. Umożliwiał walkę z przeciwnikiem posiadającym pancerz  
i tarczę; 5. pistolety – służyły do rażenia przeciwnika z większej odległości  
(w XVII w. była to broń nieprecyzyjna i mało skuteczna) 

1

2

3

4

5
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W 1628 roku Szwedzi wylądowali w Prusach 
Książęcych, zagarnęli największe porty i ponownie 
zablokowali Gdańsk. Polska podjęła zdecydowane 
działania. Hetman Stanisław Koniecpolski skon-
centrował znaczne siły i zadał Szwedom dotkliwą 
klęskę pod Trzcianą (1629 rok). Niestety, nie był 
to kres zmagań ze Szwecją, a do pełnego zwycię-
stwa nad Szwedami było jeszcze daleko.

„POTOP SZWEDZKI”
W drugiej połowie XVII wieku zmasowane siły szwedz-
kie podjęły próbę zdobycia Pomorza, a następnie pod-
porządkowania sobie Rzeczypospolitej. W ten sposób 
rozpoczął się „potop szwedzki” – pięcioletni (1655–
1660) okres największego zniszczenia w dziejach 
Polski. Dwie armie, jedna z Pomorza Szczecińskiego, 
druga z Inflant, wkroczyły na nasze ziemie. Pospiesznie zwołane przez króla Jana Ka-
zimierza pospolite ruszenie nie obroniło kraju przed najazdem. Krańcowy przypadek 
nieodpowiedzialności szlachty za losy państwa miał miejsce pod Ujściem w Wielkopol-
sce. Tutejsze pospolite ruszenie nie zdobyło się na obronę. Po krótkich negocjacjach, zy-
skując od Szwedów zapewnienie nietykalności swych majątków, szlachta złożyła broń  
i zaprzysięgła wierność monarsze szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi. Podobnie na 
Litwie potężny magnat Janusz Radziwiłł przeszedł na stronę Szwedów, podpisując z Ka-
rolem ugodę w Kiejdanach w zamian za obietnicę utworzenia małego państwa.

Państwo stało bezbronne wobec zaprawionej w bojach armii szwedzkiej. Naj-
pierw, bez jednego wystrzału poddała się Warszawa, a król musiał szukać schronie-
nia na Śląsku. Najdłużej, ponad dwa tygodnie, bronił się Kraków pod dowództwem 
Stefana Czarnieckiego. Gdy uznano, że dalsza walka jest bezcelowa, miasto się 
poddało. Szlachta zainteresowana tylko utrzymaniem swoich majątków masowo 
przechodziła na stronę Szwedów. Nieliczni, wierni Janowi Kazimierzowi, zawiązali 
w Tyszowcach konfederację.

2. Bitwa pod Oliwą, obraz Stefana Płużańskiego, koniec XIX w. Wskaż, po czym rozpoznasz okręty polskie i szwedzkie.

3. Karol X Gustaw, król Szwecji, portret pędzla Seba-
stiena Bourdona, 1652 r.
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OBRONA KLASZTORU  
NA JASNEJ GÓRZE
Król Szwecji Karol X, okupując znaczny 
obszar Rzeczypospolitej, stał u szczytu 
potęgi. Ale zgubiła go pewność siebie. 
Wojska szwedzkie bezlitośnie łupiąc i plą-
drując majątki szlachty, pałace i kościo-
ły oraz nakładając na ludność wysokie 
kontrybucje, zniechęciły do siebie społe-
czeństwo polskie. Powszechne oburzenie 
wywołał atak Szwedów na klasztor jasno-
górski, symbol religijności Polaków. Do-
wodzony przez przeora Augustyna Kor-
deckiego wytrzymał kilkutygodniowe 
oblężenie, a jego obrona stała się wzorem 
najlepiej pojętego patriotyzmu. 

Kraj budził się z letargu. Pierwsi 
przeciw najeźdźcom wystąpili chłopi  
i górale, chcący uwolnić się od obciążeń 
ponoszonych na rzecz Szwedów. Wkrót-
ce do kraju powrócił Jan Kazimierz,  
a do konfederacji tyszowieckiej zaczęły 
przystępować kolejne oddziały. Na cze-
le wojska konfederatów stanął obrońca 
Krakowa, Stefan Czarniecki. Jednak 

Wespazjan Kochowski, Lata potopu szwedzkiego1655–1657, fragment o obronie Jasnej Góry:
„Muller (dowódca szwedzki), wyprawiwszy się do Jasnej Góry Częstochowskiej, miał trudniejsze 
zadanie do spełnienia, porwał się bowiem na Pana Boga (…). Jasna Góra poświęcona jest bowiem 
Niepokalanej Dziewicy Maryi, ponieważ tutaj znajduje się jej wizerunek, malowany na cyprysowej 
desce przez św. Łukasza Ewangelistę, zyskała sobie dobrodziejstwami, które tu wszelkiego rodza-
ju ludziom cudownym sposobem są wyświadczane, i to właśnie zachęciło nieprzyjaciela do się-
gnięcia po zgromadzone w niej bogactwa, domyślał się bowiem, że ludzie od przeszło trzech stu-
leci spłacali przez wdzięczność otrzymane dobrodziejstwa pamiątkowymi wotami, i chciał   teraz 
te wota obrócić świętokradczo na koszta wojny. (…) Kiedy namowy nie dały żadnego rezultatu, 
Szwedzi zabrali się do gwałtownego bombardowania murów, następnie zaś, żeby rzucić postrach 
na obrońców, zaczęli miotać płonące żagwie. (…) Potem poustawiali dookoła klasztoru kosze  
i drewniane osłony oraz wznieśli nasypy dla dział”.
 Źródło: Wespazjan Kochowski, Lata potopu, edycja komputerowa w: www.zrodla.historyczne.prv.pl 

[dostęp 19.11.2018].
Polecenia

1. Wymień przyczyny ataku Szwedów na jasnogórski klasztor. 
2. Sprawdź w słowniku i wyjaśnij użyte w tekście słowo „wota”. 

TEKST	ŹRÓDŁOWY

5. Oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów, obraz z tzw. Malarni Jasno-
górskiej, II poł. XVII w.

	 Czy	wiesz,	że... 

W klasztorze na Jasnej Górze znajduje się cudow-
ny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Według 
legendy obraz namalował św. Łukasz Ewangelista 
na desce stołu, przy którym modliła się święta ro-
dzina. Matka Boska ma na twarzy trzy szramy. Jest 
to pozostałość po napadzie husytów w pierwszej 
połowie XV wieku, a nie po cięciach żołnierzy 
szwedzkich, jak powszechnie się uznaje.
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wobec przygniatającej przewagi Szwedów otwarta bitwa była wykluczona. Dla-
tego Czarniecki konsekwentnie jej unikał, stosując metodę walki „szarpanej”, 
nękając wroga z zaskoczenia. Do walki ze Szwedami włączył się także wojewo-
da witebski Paweł Sapieha, który dowodząc oddziałami armii litewskiej, zdołał 
rozbić wojska wroga w kilku ważnych bitwach. Pierwszym znaczącym sukcesem  
w 1656 roku było odzyskanie Warszawy. Wojna toczyła się jeszcze kilka lat, a za-
kończył ją podpisany w 1660 roku pokój w Oliwie. Traktat pokojowy zobowiązy-
wał Szwedów do wycofania się z pruskich portów i przestrzegania swobody han-
dlu na Bałtyku. Polska rezygnowała z większości Inflant, a Jan Kazimierz zrzekł 
się roszczeń do szwedzkiego tronu.

STRATA LENNA PRUSKIEGO
 Po odbiciu z rąk szwedzkich Warszawy i wyparciu Szwedów z wielu okupowanych 
obszarów Karol Gustaw zaczął poszukiwać sojuszników. Do sojuszu ze Szwecją 
przystąpił m.in. Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski i książę pruski. W odwe-
cie wojska polskie najechały na Prusy, dotkliwie je pustosząc. W 1657 roku, za po-
średnictwem Austrii, doszło do rozmów z elektorem, które zakończyły się podpisa-
niem tzw. traktatu welawsko-bydgoskiego. Na jego mocy, w zamian za zerwanie 
sojuszu elektora ze Szwecją, zniesiono zależność lenną Prus Książęcych od Polski.
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6. Wojna polsko-szwedzka 1655–1660
Wskaż twierdze, które pozostały w rękach Polaków przez cały okres „potopu”.
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! To jesT ważne

• Najważniejszą przyczyną konfliktu polsko-szwedzkiego w XVII wie-
ku była walka o dominację nad Bałtykiem.

• W trakcie wojen Polacy odnieśli wspaniałe zwycięstwa pod Kirchol-
mem, Oliwą i Trzcianą.

• Główne rozstrzygnięcie nastąpiło podczas „potopu szwedzkiego”, 
zakończonego pokojem w Oliwie w 1660 roku.

PyTania i Polecenia
1. Wymień główne przyczyny wojen polsko-szwedzkich.
2. Wymień główne wydarzenia walki o Inflanty między Polską i Szwecją  

w pierwszej połowie XVII wieku.
3. Oceń postawę szlachty polskiej pod Ujściem.
4. Oceń, czy postanowienia pokoju zawartego w Oliwie z 1660 roku były ko-

rzystne dla Polski.
5. Wyjaśnij, jaki był wpływ obrony Jasnej Góry na zwycięstwo Polaków podczas 

„potopu”. Oceń, czy obronę klasztoru można nazwać kulminacyjnym, prze-
łomowym momentem wojny polsko-szwedzkiej.

słowniczek
husaria – ciężkozbrojna 
jazda polska walcząca 
w bitwach w XVII i XVIII 
wieku, uzbrojona w kopie, 
koncerze, szable i półzbroje 
ze skrzydłami. Wykorzysty-
wana do przełamywania sił 
nieprzyjaciela.  
Ze względu na uzbrojenie  
i taktykę jedna z najskutecz-
niejszych formacji wojsko-
wych w dziejach kawalerii.
przeor – w niektórych 
zakonach, np. u paulinów, 
przełożony prowincji, w in-
nych, np. u benedyktynów, 
przełożony klasztoru.

	Czy	wiesz,	że... 

Stefanowi Czarnieckiemu przypisuje się powiedze-
nie – „ Jam nie z soli ani roli, ale z tego, co mnie boli”. 
Do jego postaci nawiązuje także tekst Mazurka Dą-
browskiego:

 Jak Czarniecki do Poznania
 Po szwedzkim zaborze,
 Dla ojczyzny ratowania
 Wrócim się przez morze.

7. Stefan Czarniecki, hetman polny koronny, portret pędzla Brode-
ra Matthisena, 1659 r.
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3. WOJNY Z ROSJĄ W I POŁOWIE XVII WIEKU
Wymień główne cele polityki zagranicznej Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.

ROSJA NA PRZEŁOMIE XVI I XVII WIEKU
Szybki rozwój Księstwa Moskiewskiego przypada 
na okres rządów Iwana IV Groźnego (1547–1584). 
Przydomek „Groźny” otrzymał on nie bez powo-
du. Zasłynął bowiem z okrucieństwa i surowości, 
krwawo tłumiąc wszelkie przejawy buntu. Scen-
tralizował państwo, podporządkowując sobie są-
downictwo i likwidując resztki samorządu. Po swo-
im poprzedniku, Iwanie III, tytułował się carem  
i zwierzchnikiem wszystkich ziem ruskich.  

Po śmierci Iwana Groźnego tron w Rosji objął 
jego syn Fiodor (1584–1598), ale ze względu na 
chorobę psychiczną władcy faktyczne rządy spra-
wował bojar Borys Godunow. Młodszy syn Iwa-
na Dymitr zginął w tajemniczych okolicznościach. 
Po bezpotomnej śmierci Fiodora carem koronował 
się sam Borys Godunow. Był władcą bardzo niepo-
pularnym, a jego rządy to początek tzw. Wielkiej 
Smuty. Tak nazywano okres w historii Rosji od 
śmierci Fiodora w 1598 roku do objęcia tronu przez 
Michała Romanowa w 1613 roku. W tym czasie Ro-
sja przeżywała głęboki kryzys związany w walkami o tron carski. Ogromny udział 
w tych walkach miała polska magnateria i ambicje Zygmunta III Wazy.

PRZYCZYNY KONFLIKTÓW Z ROSJĄ
Do XV wieku wschodni sąsiedzi nie stanowili większego zagrożenia dla połączo-
nych unią Polski i Litwy.

Po zrzuceniu jarzma tatarskiego w XV w. władcy Wielkiego Księstwa Moskiew-
skiego rozpoczęli proces „zbierania ziem ruskich”. W jego wyniku Moskwa zagarnę-
ła Litwie ziemie po wschodniej stronie Dniepru, tj. Smoleńszczyznę i Siewierszczy-
znę, rozpoczynając tym samym blisko dwuwiekowy spór Polski i Litwy z Moskwą.

Pierwsze konflikty z Rosją miały miejsce za panowania Zygmunta Augusta i Ste-
fana Batorego. Ich przyczyną była chęć opanowania Inflant, następne – po śmierci 
Iwana IV Groźnego, kiedy w Rosji zapanował chaos i otworzyły się możliwości ła-
twych zdobyczy na wschodzie. Natomiast w drugiej połowie XVII wieku główną 
przyczyną wojen z Rosją był spór o Ukrainę.

„DYMITRIADA”
Gdy w Rosji rozpoczął się czas „Wielkiej Smuty”,  na wschodnich rubieżach Rze-
czypospolitej, w majątku Wiśniowieckich, pojawił się mężczyzna  podający się  

1. Car Borys Godunow w stroju koronacyjnym, por-
tret pędzla nieznanego malarza rosyjskiego, koniec 
XVI w.
Porównaj strój koronacyjny cara rosyjskiego ze stro-
jem króla Rzeczypospolitej ze str. 92. Wskaż podo-
bieństwa i różnice.
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za cudownie ocalałego drugiego syna Iwana Groź-
nego – Dymitra. Mimo że był on człowiekiem 
„grubych i brzydkich obyczajów”, w krótkim cza-
sie zyskał jednak zwolenników wśród szlachty  
i magnatów polskich, obiecując im łatwe zdobycze  
w razie wyprawy na Moskwę. Owym awanturni-
kiem był prawdopodobnie mnich Griszka Otrie-
pjew, który sprytnie wykorzystał dla swoich pry-
watnych celów szerzące się pogłoski o cudownym 
ocaleniu Dymitra. Przez swoich przeciwników był 
nazywany Samozwańcem.

Król Zygmunt III Waza początkowo nie poparł 
Dymitra Samozwańca. Pomysł wsparli natomiast 
jezuici marzący o zastąpieniu Kościoła prawosław-
nego Kościołem katolickim. Prócz Wiśniowieckich 
poparł Samozwańca wojewoda sandomierski Jerzy 
Mniszech, obiecując mu za żonę swą córkę Marynę. 
Wkrótce do wyprawy na Moskwę przekonano króla.  W 1605 roku Dymitr Samo-
zwaniec na czele wojsk polskich wkroczył do Moskwy i koronował się na cara. Rzą-
dy Dymitra i „panów polskich” były jednak krótkotrwałe. Sukces szybko zamienił 
się  w porażkę. Nowy car lekceważył religię prawosławną i miejscowe tradycje, od-
suwał od władzy bojarów, otaczając się polskimi magnatami. W Moskwie wybuchło 
powstanie skierowane przeciwko nowemu carowi i jego wojsku. Dymitra zamordo-
wano, a carem obwołano bojara Wasyla Szujskiego. 

W okresie rządów Szujskiego Rosja była krajem niespokojnym, którym targały 
wewnętrzne spory między bojarami a średnią szlachtą. Buntowali się także nie-
zadowoleni chłopi. Tymczasem w Rzeczypospolitej pojawił się kolejny Samozwa-
niec, rzekomo uratowany w powstaniu moskiewskim, którego „rozpoznała” żona 
Maryna. Walki między Dymitrem (nowym Samozwańcem) a Wasylem Szujskim 
wkroczyły na niebezpieczny dla Rzeczypospolitej tor, gdy car za sojusznika wy-
brał Szwecję. Zygmunt III Waza dostrzegł możliwość odzyskania szwedzkiej ko-
rony przez pokonanie obu sojuszników. Zdecydował się więc na interwencję w Ro-
sji. Polskiego króla poparł papież i duchowieństwo oraz zubożała średnia szlachta. 
Chętnie wyruszyła ona na wyprawę, licząc, że na wojnie zdobędzie nowe ziemie  
i odzyska swój dawny splendor.

WIELKA WOJNA. KŁUSZYN
W 1609 roku armia polska dowodzona przez samego króla Zygmunta III wkroczyła 
do Rosji. Przez kilka tygodni Polacy oblegali Smoleńsk. Wobec zaciętej obrony miasta 
siły Rzeczypospolitej okazały się za słabe. Gdy na odsiecz obrońcom ruszyły oddziały 
rosyjskie wsparte przez Szwedów, naprzeciw wyszedł im polski hetman Stanisław 
Żółkiewski dowodzący 7-tysięczną armią. Do bitwy doszło pod wsią Kłuszyn 4 lip-
ca 1610 roku. Wojska polskie pokonały 35-tysięczną armię Szujskiego i 5 tysięcy 

2. Car Wasyl IV Szujski, portret pędzla rosyjskiego 
malarza ikon, pocz. XVI w.
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zaciężnych Szwedów. O sukcesie za-
decydowała szarża husarii. Jej zma-
sowany, łamiący szyki nieprzyjaciela 
atak okazał się najmocniejszą bronią. 
Zwycięstwo otworzyło hetmanowi 
drogę do Moskwy, gdzie po krótkich 
negocjacjach podpisano porozumie-
nie. Na jego mocy bojarzy ofiarowali 
koronę carską tolerancyjnemu religij-
nie Władysławowi, synowi Zygmun-
ta III Wazy. Król, który sam pragnął 
rządzić Moskwą, porozumienia nie 
zatwierdził. Wkrótce potem w Mo-
skwie wybuchło powstanie antypol-
skie, a na cara wybrano Michała Ro-
manowa, który dał początek nowej 
dynastii – Romanowów – rządzącej 
Rosją do początku XX wieku.

Fragment listu Stanisława Żółkiewskiego do Zygmunta III Wazy z relacją z bitwy pod Kłuszynem
„Zostawiwszy tedy część wojska (…) nad wieczorem ruszyłem się ku Kłuszynu, gdziem się spo-
dziewał zastać wojsko nieprzyjacielskie, od obozu naszego jakby we czterech mil, i szedłem na 
całą noc. Na rozświcie przednia straż (…) postrzegła wojsko nieprzyjacielskie, które przybliżało się 
było dalej do nas pominąwszy Kłuszyn. Przyszliśmy niespodziewanie na nieprzyjaciela, nie miał  
o nas przestrogi, ani wiadomości nijakiej, jeszcze byśmy ich podobno na posłaniu zastali, ale iż przez 
złość i ciasność drogi wojsko nie mogło się pospieszyć, przyszło mi godzinę i dalej poczekać, że 
się wojsko ze złej drogi wybiło, a w tym też nieprzyjaciel się ocknął, i postrzegła nas straż; przyszło 
nam jeszcze przed słońca wschodem dnia wczorajszego 4 Julii zwieść z nimi potrzebę. Na wielkiej 
nam było pomocy, że nieprzyjaciela wzięła trwoga z nastąpienia naszego im niespodziewanego, 
bo wszystkich nas przez małość naszą lekceważyli, a tym mniej tego się spodziewali, żebyśmy mieli  
i bródek tuteczny sufficienter osadzić, i żebyśmy mieli tyle serca mieć, na nich się rzucić. (…) Zda-
rzył Pan Bóg z miłosierdzia swego, po tak wielu się obracaniach i ich i naszych, że dzielność i mę-
stwo rycerstwa Waszej Królewskiej Mości przemogło nieprzyjaciela, najprzód Moskwa a potem  
i cudzoziemcy jęli uciekać. Na cudzoziemcach konnych wjechali żołnierze Waszej Królewskiej Mości 
w ich obóz bijąc, siekąc tak, iż ich i z obozu pędzili w las”.
 Źródło: Antoni Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927 - http://www.sbc.org.pl/dlibra/

doccontent?id=12302 [dostęp 19-11-2018].
Polecenie

Wymień, co przyczyniło się – wg Żółkiewskiego – do jego zwycięstwa pod Kłuszynem. 

TEKST	ŹRÓDŁOWY

ROZEJM W DYWILINIE I POKÓJ W POLANOWIE
W 1619 roku w Dywilinie podpisano traktat z Moskwą. Polacy odstąpili od planu 
podbojów Rosji, w zamian za co Rzeczpospolita odzyskała ziemie smoleńską i sie-
wierską.  Po śmierci Zygmunta III Rosjanie próbowali wykorzystać okres bezkróle-
wia w Rzeczypospolitej i rozpoczęli działania wojenne w celu odzyskania Smoleńska.  

3. Atak polskiej husarii w bitwie pod Kłuszynem (1610 r.), fragment obrazu przy-
pisywanego polskiemu malarzowi Szymonowi Boguszowiczowi, I poł. XVII w.
Wskaż elementy uzbrojenia husarskiego widoczne na ilustracji.
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Jednak interwencja nowego króla Władysława IV udaremniła plany Rosjan. W 1634 
roku podpisano w Polanowie pokój,który pozostawiał Rzeczypospolitej zdobycze 
terytorialne, ale Władysław IV zrzekł się pretensji do tronu rosyjskiego. Po pokoju 
w Polanowie Rzeczpospolita Obojga Narodów miała największy obszar w historii, 
tj. blisko 1 mln km2.

Spór z Rosją nie został jednak rozwiązany, a sprawa kresów wschodnich już nie-
długo miała wrócić ze zdwojoną siłą.

?

! To jesT ważne

• Główną przyczyną konfliktu polsko-rosyjskiego w pierwszej poło-
wie XVII wieku była „dymitriada”, czyli ingerencja polskiej magnate-
rii w wewnętrzne sprawy Rosji.

• W 1610 roku pod Kłuszynem Stanisław Żółkiewski pokonał Rosjan, 
a następnie wkroczył do Moskwy.

• Po wygnaniu z Moskwy polskiej załogi na cara Rosji koronował się 
Michał Romanow, dając początek nowej dynastii.

• W 1619 roku podpisano w Dywilinie z Rosją rozejm, a w 1634 roku 
– pokój w Polanowie, przywracający Rzeczypospolitej ziemie smo-
leńską i siewierską.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij wyrażenie „Wielka Smuta”.
2. Wymień najważniejsze wydarzenia wielkiej wojny między Polską i Rosją  

w pierwszej połowie XVII wieku.
3. Zbierz informacje z różnych źródeł i sporządź notatkę biograficzną o Stani-

sławie Żółkiewskim.

słowniczek
bojar – odpowiednik 
polskiego szlachcica. Różnica 
polegała na tym, że bojarowie 
w średniowieczu, a i później 
żyli w miastach.  
W przeciwieństwie do polskiej 
szlachty występowali  
w kilku kategoriach. W Rusi 
Kijowskiej, zajmowali drugą 
– po książętach – dominującą 
pozycję w rządzie.  
W Wielkim Księstwie Litew-
skim stanowili niższą warstwę 
szlachty sytuującą się poniżej 
kniaziów i panów. Później bo-
jarami (bojarzynami) zaczęto 
nazywać wolnych chłopów. 
W Księstwie Moskiewskim 
bojarowie współuczestniczyli 
w rządzeniu państwem  
w ramach Dumy Bojarskiej..

4. Władysław IV odbiera kapitulację wojsk rosyjskich po bitwie pod Smoleńskiem w 1634 r. Zwycięska wyprawa króla została zakończona pokojem w Polano-
wie. Fragment obrazu nieznanego malarza polskiego, po 1634 r.
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4. POWSTANIE KOZACKIE NA UKRAINIE
Wskaż na mapie wspóczesną Ukrainę i rzekę Dniepr.

KOZACZYZNA 
Ukrainą nazywano ziemie w południowo-wschodniej części Rzeczypospolitej. Te-
reny te zamieszkiwała głównie prawosławna ludność ruska. Wśród ludności ukra-
ińskiej szczególną rolę odgrywali Kozacy. 

Kozacy zamieszkiwali ziemie nad Dnieprem, a ich główne siedziby znajdowały 
się na wyspach za skalnymi progami (porohami) na Dnieprze. Stąd nazwa Kozacy 
Zaporoscy. Była to wolna ludność, żyjąca w oderwaniu od reszty społeczeństwa 
Rzeczypospolitej. Kozacy żyli swobodnie, bez pańszczyzny i poddaństwa Utrzy-
mywali się z łowiectwa i rybołówstwa, a także z wypraw wojennych. Znani byli 
z brawury i odwagi. Niemal co dzień ryzykowali życiem, gdy na swych zwinnych 
łódkach – czajkach – organizowali wyprawy na wsie i miasta tatarskie i tureckie  
w rejonie Morza Czarnego. Bywało, że docierali aż na Krym. Dla usprawnienia 
wypraw stworzyli własną organizację wojskową z obieralnym atamanem na czele.  
W sztuce wojennej byli mistrzami. Centrum kozaczyzny była Sicz Zaporoska – 
ufortyfikowany obóz wojskowy. Kozacy Zaporoscy stanowili jedynie część osad-
nictwa, jakie spotykało się na tzw. „wojennej granicy” – od Chorwacji do Kaukazu 
– oddzielającej islam od chrześcijaństwa. Osadnicy ci, żyjący w ciągłym niebezpie-
czeństwie, tworzyli formacje nieregularnego wojska. Stali się oni groźną siłą i dla 
„pogan”, i dla swoich panów. 

Rzeczpospolita nie prowadziła jednoznacznej polityki wobec kozactwa. Doce-
niano ich rzemiosło wojenne i chętnie widziano w szeregach wojska polskiego, ale 
także obawiano się, traktując skupiska Kozaków jako „ogniska niepokoju”. Stefan 
Batory próbował pokojowo okiełznać Kozaków. W czasie wojny z Rosją stworzył on 
rejestr, czyli spis Kozaków. Rejestrowi Kozacy wchodzili w skład wojska polskiego 

1. Potyczka Kozaków z Tatarami, obraz Józefa Brandta, II poł. XIX w.
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i pobierali żołd. Sporną sprawę stanowili Kozacy niewpisani do rejestru. Niektórzy 
doradcy króla chcieli nawet wolność nierejestrowych Kozaków ograniczyć i narzu-
cić im poddaństwo. Na to przyzwyczajeni od pokoleń do wolności i decydowania  
o swoim losie Kozacy zgodzić się nie mogli.

W XVII wieku podjęto bardziej zdecydowane kroki, a posłuszeństwo próbowano 
narzucić siłą. W 1638 roku stworzono nowy rejestr, do którego wpisano zaledwie 
6000 z 40000 Kozaków. Kozacy rejestro-
wi mieli wspomagać wojsko. Nierejestro-
wi zaś mieli być zrównani w prawach z 
chłopstwem.

CHŁOPI I MAGNACI
Po unii lubelskiej i połączeniu ziem Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego z  Koroną, na 
rzadko zaludnionych terenach wschod-
nich zaczęły szybko powstawać wielkie 
magnackie majątki ziemskie, zwane laty-
fundiami. Często w skład tych majątków 
wchodziły tysiące hektarów ziemi i wiele 
setek wsi. Magnaci wschodni z Ukrainy i Podola – Koniecpolscy, Potoccy, Wiśniowiec-
cy – tworzyli swe fortuny dzięki królom. Ci bowiem oddawali swe ziemie – królewsz-
czyzny – magnatom w dzierżawę. Z czasem królewszczyzny stawały się dobrami dzie-
dzicznymi, a magnatom, dzięki osiąganym zyskom, zapewniały wyjątkową pozycję  
w kraju. Nazywano ich „królewiętami”, gdyż mieli ogromny wpływ na politykę pań-
stwa. Dysponowali własnym wojskiem, prowadzili nawet politykę zagraniczną, wymie-
niając noty dyplomatyczne z dworami innych państw. Dwory i pałace bogatych magna-
tów dorównywały posiadłościom królewskim. 

Te „udzielne państewka” były jednak słabo zaludnione. Magnaci kusili więc chłopów, 
by przybywali na ich ziemię i ją zagospodarowywali. Obiecywali tzw. wolniznę nawet na 
25 lat. Chłopi z centralnych obszarów Rzeczypospolitej, obciążani coraz większymi po-
winnościami na rzecz szlachty, chętnie przybywali na Ukrainę. Zagospodarowane ziemie 
szybko zaczynały przynosić dochody. Rosły więc i fortuny magnatów. Jednocześnie  ma-
gnaci wycofywali się z obietnic. Skracali wolnizny, podnosili czynsze, wprowadzali pańsz-
czyznę. Niezadowoleni chłopi masowo uciekali z majątków kresowych dalej na wschód, 
często szukając schronienia na terenach kozackich. Z czasem coraz częściej do Kozaków 
uciekali chłopi z całej Rzeczypospolitej, a także ludzie żądni przygód. Uciekinierzy, sami 
może niegroźni, choć kłopotliwi, w Kozakach znajdowali sojuszników. Liczebniejsi o zbie-
głych stali się z czasem Kozacy siłą, z którą musieli się liczyć szlachta i król.

PRZYCZYNY WYBUCHU POWSTANIA KOZACKIEGO
W połowie XVII wieku na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej wybuchło powstanie 
kozackie, które wstrząsnęło całym państwem. Z pozoru lokalny konflikt po kilku miesią-
cach przerodził się w potężny ruch ludności ukraińskiej przeciwko magnatom polskim. 

2. Zamek w Podhorcach (obecnie w granicach Ukrainy) – okazała siedziba Ko-
niecpolskich, wybudowana przez Stanisława Koniecpolskiego w I poł. XVII w.
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Już w pod koniec XVI i na początku XVII w. do-
chodziło do lokalnych buntów chłopów na Ukra-
inie wspieranych przez Kozaków. Magnaterii za-
wsze jednak udawało się tłumić te bunty, zanim 
osiągały szerszy zasięg.

Główną przyczyną niepokojów był spór o liczbę 
Kozaków rejestrowych i o losy Kozaków niewpisa-
nych do rejestru. Istotne były też sprawy narodowo-
ściowe i religijne, związane z poczuciem odrębności 
religijnej i kulturowej ukraińskiej ludności. Kozacy 
dość szybko przekonali się, że państwo polskie, nie 
bez poparcia  duchowieństwa łacińskiego, traktu-
je ich Kościół z wyższością, żeby nie powiedzieć –  
z pogardą. Tymczasem nadszedł kryzys gospodar-
czy, wielcy panowie gospodarujący królewszczy-
znami zaczęli przykręcać śruby ich chłopstwu i za-
pachniało buntem chłopskim. Tym razem dostali 
ogromne wsparcie u ludu

Do zaostrzenia konfliktu doszło pod rządami 
Władysława IV. Planujący ostateczną rozprawę  
z Turcją król prowadził tajne pertraktacje z 
atamanami, dotyczące zwiększenia liczby 
rejestrowych Kozaków, którzy mieli wziąć 
udział w przyszłej wojnie. Najbardziej zainte-
resowani pomyślnym wynikiem rozmów byli 
Kozacy nierejestrowi, którzy po wpisaniu do 
rejestru mogliby pobierać żołd i mieć udział w 
podziale łupów w przyszłej wojnie. Nieoczeki-
wanie sejm odrzucił pomysł króla. Stało się to 
bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania 
kozackiego, na którego czele stanął Bohdan 
Chmielnicki.

POWSTANIE CHMIELNICKIEGO
Wiosną 1648 roku, gdy tylko śniegi stopniały i powstańcy uzyskali obietnicę pomo-
cy od Tatarów krymskich, Chmielnicki ruszył na Rzeczpospolitą. Początkowo jego 
siły nie były duże, liczyły tylko 3 tysiące słabo uzbrojonych powstańców. Do star-
cia doszło pod Żółtymi Wodami, kilka dni później pod Korsuniem. W obu tych 
bitwach Chmielnicki rozgromił wojsko polskie, a pod Korsuniem do niewoli wziął 
dwóch hetmanów „na wieczną hańbę i wzgardę”. Obawy o to, że szeregi zbuntowa-
nych z czasem wzrosną, okazały się słuszne. Do powstańców garnęli się wszyscy 
niezadowoleni, nawet Kozacy rejestrowi. Chmielnickiego poparło również ducho-
wieństwo prawosławne, przeciwne polskim duchownym, dążącym do narzucenia  

4. Bohdan Chmielnicki, miedzioryt flamandzkiego gra-
fika i kartografa Wilhelma Hondiusa, I poł. XVII w.

5. Obraz wotywny jeńców polskich wziętych do niewoli pod 
Korsuniem w 1648 roku, nieznany malarz polski, ok. 1654 r.
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Kozakom obrzędu rzymskokato-
lickiego.

Armia Chmielnickiego szła od 
zwycięstwa do zwycięstwa. Rzecz-
pospolita znalazła się w trudnym 
położeniu. Sytuacja skomplikowała 
się dodatkowo, gdy zmarł król Wła-
dysław IV. Mający ogromne wpły-
wy w państwie magnaci wschodni, 
dążąc do bezwzględnej rozprawy  
z Kozakami, pod naciskiem Koniec-
polskich i Wiśniowieckich wysłali 
przeciw Chmielnickiemu pospolite 
ruszenie. Na czele tej „kapiącej złotem” armii stanęli trzej regimentarze. Pod Piław-
cami, na wieść o zbliżających się posiłkach tatarskich, szlachta rzuciła się do ucieczki, 
„choć nikt nikogo nie gonił”.

W tym czasie na tron Polski wyniesiono Jana Kazimierza, brata Władysława. 
Chmielnicki poparł wybór nowego króla i zgodził się nawet przerwać działania wo-
jenne przeciw Polsce. Niestety, na krótko. Latem 1649 roku Kozacy rozpoczęli ob-
lężenie polskiej załogi w twierdzy Zbaraż i otoczyli pod Zborowem nadciągające 
jej z odsieczą posiłki. Bitwy nie rozstrzygnięto, gdyż dzięki mediacji chana tatar-
skiego podpisano z Kozakami ugodę. Podnosiła ona rejestr kozacki do 40 tysięcy.

W 1651 roku wojnę wznowiono. Bitwa pod Batohem (1–2 VI 1652 r.) zakończyła 
się klęską wojsk polskich, a 3 500 pojmanych polskich doborowych żołnierzy zostało 
na rozkaz Chmielnickiego wymordowanych Rozstrzygające starcie nastąpiło pod Be-
resteczkiem. Tylko ta jedna bitwa zakończyła się sukcesem wojsk polskich. O zwy-
cięstwie w dużej mierze zadecydowało wycofanie się z bitwy chana tatarskiego.

UGODA PEREJASŁAWSKA
Opuszczony przez Tatarów Chmielnicki, szukając sojusznika, porozumiał się  

z Moskwą. W 1654 roku w Perejasławiu rada kozacka uchwaliła włączenie Ukrainy 
do państwa rosyjskiego. Decyzja Kozaków stanowiła dla Rosjan znakomity pretekst 
do rozpoczęcia nowej wojny z Polską i Litwą. Tym samym powstanie Chmielnickiego 
z konfliktu wewnętrznego przerodziło się w konflikt zewnętrzny, Polska bowiem nie 
mogła się zgodzić z utratą Ukrainy. Teraz przyszło jej walczyć z Kozakami i Rosją.

WOJNA Z ROSJĄ O UKRAINĘ
Wojna z Rosją trwała z przerwami od 1654 do 1667 roku. Polska zyskała sojusznika 
w Tatarach, którzy obawiali się wzmocnienia Rosji. Po stronie Rosji stanął Chmiel-
nicki ze swoimi Kozakami. W roku 1655 Rosjanie zajęli Smoleńsk i Wilno. Jednak, 
gdy rozpoczął się „potop szwedzki”, Rosjanie obawiając się wzrostu potęgi Szwedów 
w basenie Morza Bałtyckiego, przerwali działania wojenne. 

W roku 1658, już po śmierci Chmielnickiego, jego następca – Iwan Wyhowski – 
zawarł z Rzecząpospolitą ugodę w Hadziaczu. Na jej mocy miało powstać utworzone 

6. Bitwa pod Beresteczkiem, drzeworyt flamandzkiego grafika Verniera, II poł XVII w. 
Nazwij formację wojskową, która walczyła pod Beresteczkiem.
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?

! To jesT ważne
• W 1648 roku wybuchło powstanie kozackie pod wodzą atamana 

Bohdana Chmielnickiego.
• Główną przyczyną buntu Kozaków było zmniejszenie liczby 

uprzywilejowanych Kozaków rejestrowych.
• W 1654 roku w Perejasławiu Kozacy uchwalili włączenie Ukrainy 

do Rosji.
• W latach 1654–1667 Rzeczpospolita toczyła z Rosją wojny  

o Ukrainę.
• W roku 1667 podpisano rozejm w Andruszowie, dzielący Ukrainę 

pomiędzy Rosję a Rzeczpospolitą.

PyTania i Polecenia
1. Wymień główne przyczyny powstania kozackiego.
2. Wymień najważniejsze miejsca związane z powstaniem Chmielnickiego.
3. Sporządź kalendarium wydarzeń związanych z powstaniem Chmielnickiego.
4. Wymień najważniejsze ustalenia pokoju Grzymułtowskiego zawartego w Mo-

skwie w roku 1686.

słowniczek
ataman – kozacki przywódca 
wojskowy.
chan – dawny tytuł władców  
w Azji Środkowej, głównie u 
Turków i Mongołów.
regimentarz – w XVI–XVIII 
wieku zastępca hetmana lub 
dowódca wydzielonej jednostki 
wojskowej wyznaczony, na okre-
ślony czas, przez króla lub sejm.
wolnizna – przywilej 
stosowany wobec nowych 
osadników polegający na cza-
sowym użytkowaniu ziemi bez 
ponoszenia ciężarów na rzecz 
pana. Okres ten był przezna-
czony na zagospodarowanie się 
nowych osadników.

z trzech ukraińskich województw Księstwo Ru-
skie – pod wodzą hetmana z własnymi urzędami 
i przedstawicielstwem w sejmie Rzeczypospoli-
tej. W Hadziaczu ogłoszono też unieważnienie 
unii brzeskiej z 1596 r. Ugoda hadziacka, mimo 
przychylności króla Jana Kazimierza, nie zy-
skała akceptacji szlachty polskiej, sprzeciwili 
się jej również ukraińscy chłopi. Wyhowskiego 
obalono, a ugodę unieważniono.

W tym samym czasie Rosja wznowiła wal-
ki o Ukrainę. Jednak tym razem wojska Rze-
czypospolitej skutecznie wypierały Rosjan  
z wcześniej zajętych przez nich ziem. Rosjanie 
nie mogli też liczyć na bezwarunkowe wsparcie 
ze strony Kozaków, gdyż na Ukrainie rozgorzał 
konflikt wewnętrzny pomiędzy zwolennikami 
Rosji i Polski. Król Jan Kazimierz nie mógł jed-
nak w pełni wykorzystać sukcesów militarnych swoich wojsk, gdyż zabrakło pienię-
dzy na dalsze prowadzenie wojny. W tej sytuacji zawarto z Rosjanami kompromisowy 
rozejm w Andruszowie w roku 1667. 

Ustalał on podział Ukrainy i wyznaczał nową granicę wschodnią Rzeczypospo-
litej. Ukraina prawobrzeżna (na zachód od Dniepru) pozostała przy Rzeczypospo-
litej, natomiast Ukrainę lewobrzeżną zagarnęła Rosja. Ustalenia te potwierdzono 
przez późniejszy pokój zawarty w Moskwie w roku 1686, zwany (od nazwiska pol-
skiego sygnatariusza) pokojem Grzymułtowskiego. 

7. Ozdobna strona oryginału dokumentu Pokoju Grzymuł-
towskiego, 1686 r.
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5. WOJNY Z TURCJĄ W XVII WIEKU
Podaj datę zdobycia przez Turków Konstantynopola – stolicy Bizancjum.

PRZYCZYNY WOJEN Z TURCJĄ W XVII WIEKU
Po upadku Konstantynopola Turcy bez większych kłopotów podbili kolejne zie-
mie, uzależnili od siebie wschodnią część Królestwa Węgier. Po podporządkowaniu 
księstw naddunajskich, Mołdawii i Wołoszczyzny, ich posiadłości rozciągały się od 
Afryki na południu, a na północy opierały się o granicę Rzeczypospolitej.

Jedną z przyczyn wojen z Turcją w XVII wieku były konflikty graniczne. Polscy ma-
gnaci od dawna organizowali wyprawy grabieżcze do Mołdawii i Wołoszczyzny, snu-
jąc nawet plany przesunięcia południowej granicy kosztem Turków. Kłopoty sprawiali 
również podlegli Polsce Kozacy, wyprawiający się na lenne tereny tureckie w okolicach 
Morza Czarnego. Turcy natomiast nie potrafili okiełznać podporządkowanych sobie 
Tatarów, którzy podobnie jak Kozacy szukali zdobyczy na ziemiach Rzeczypospolitej.

 W XVII wieku skłócona z Rosją Rzeczpospolita poszukiwała sojuszników wśród 
Habsburgów. Papież i Habsburgowie traktowali Polskę jako „przedmurze chrze-
ścijaństwa” katolickiego, czyli kraj, który miał obronić Europę przed zalewem ma-
hometańskich Turków i prawosławnych Rosjan. Wyrazicielem tych poglądów był 
król Polski Zygmunt III Waza. Współpraca z dynastią Habsburgów zacieśniła się po 
małżeństwie króla Polski z arcyksiężniczką habsburską Anną i podpisaniu sojuszu 
o wzajemnej pomocy. 

W 1619 roku lennik turecki, książę Siedmiogrodu, najechał na Wiedeń. Habsburgo-
wie zwrócili się o pomoc do króla polskiego. Zygmunt III Waza wyraził zgodę na zwer-
bowanie oddziałów zaciężnych, tzw. lisowczyków. Uderzyli oni na Węgry, zmuszając 
księcia Siedmiogrodu do odstąpienia od obleganego Wiednia. Ta inicjatywa podjęta w 
cudzym interesie spowodowała konflikt z Turcją, gdyż sułtan uznał współdziałanie 
polskiego króla z Habsburgami za ostateczny powód do wypowiedzenia wojny.

1. Audiencja posła Jana Gnińskiego u sułtana tureckiego Mehmeda IV w 1677 r., miniatura turecka, koniec XVII w. – posłowie polscy (po prawej) 
są trzymani pod ręce przez służbę sułtana. Było to spełnienie przywileju honorowego, jaki posiadali posłowie polscy. Każdy, kto stawał przed 
sułtanem, musiał paść na twarz. Przywilej Polaków  polegał na tym, że na widok sułtana jego służba chwytała ich i przewracała na ziemię. W ten 
sposób padali na twarz ale nie „z własnej woli”, lecz „zmuszeni siłą”.
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WIELKIE BITWY I WIELCY WODZOWIE
Licząca kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy armia tu-
recka skierowała się ku południowej granicy Rze-
czypospolitej. Chcąc uprzedzić atak, na spotkanie  
sułtanowi wyszedł hetman Stanisław Żółkiew-
ski. Do głównego starcia doszło w 1620 roku pod 
Cecorą w Mołdawii, gdzie obozem rozłożyło się 
8 tys. polskich żołnierzy. Bitwa zakończyła się 
straszliwą klęską i chaotycznym odwrotem wojsk 
polskich, a hetman Żółkiewski zginął w walce. 

W następnym roku sułtan Osman stanął pod 
twierdzą Chocim. Obroną kierował sędziwy het-
man Jan Karol Chodkiewicz. Kilkutygodniowe 
oblężenie dało się obrońcom we znaki, kończyły 
się zapasy żywności i broni. I choć Chodkiewicz 
zmarł, po odparciu szturmów pod murami miasta 
zawarto układ pokojowy. Ustalał on granicę na 
rzece Dniestr, a obie strony zobowiązał do hamowania najazdów Kozaków i Tata-
rów. Traktat ten na wiele lat odsunął od Rzeczypospolitej widmo wojny z Turcją. 

Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie XVII wieku. Turcy najechali na nasze 
ziemie, wykorzystując zamęt i słabość państwa. Zagarnęli Kamieniec Podolski, 
najpotężniejszą twierdzę kraju, oraz złupili Podole. Dotarli aż do Lwowa.

ELEKCJA MICHAŁA KORYBUTA WIŚNIOWIECKIEGO
W 1668 roku miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie w dziejach państwa – król 
Jan Kazimierz zrzekł się tronu. W Polsce nastąpiło kolejne bezkrólewie. Dwie zwal-
czające się frakcje, profrancuska i proaustriacka, wystawiły swych kandydatów na 
króla. Na tron polski został wybrany Michał Korybut Wiśniowiecki, syn ma-
gnata Jeremiego Wiśniowieckiego, (panował w latach 1669–1673). Michał Korybut  

2. Stanisław Żółkiewski, hetman wielki koronny i kanc-
lerz wielki koronny, sportretowany przez nieznanego 
malarza, II poł. XVII w.

3. Zamek w Chocimiu, usytuowany na skalistym brzegu Dniestru, zbudowana w latach 1325–1380. Obecnie w granicach Ukrainy
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zawiódł pokładane w nim nadzieje szlachty. Za-
miast silnego, zdecydowanego władcy na tronie 
zasiadł człowiek słabego charakteru, nieudolny, 
łatwo poddający się naciskom. Wiśniowiecki szyb-
ko stał się narzędziem w ręku zwolenników Habs-
burgów, co przypieczętował małżeństwem z arcy-
księżną Eleonorą.

Na okres rządów Wiśniowieckiego przypa-
da utrata Kamieńca i złupienie Podola. W ob-
liczu przeważającej siły sułtana Mehmeda IV  
w 1672 r. Rzeczpospolita podpisała haniebny układ 
w Buczaczu, godząc się na płacenie corocznego 
haraczu. Przerażona szlachta, która wcześniej nie 
zgadzała się na dodatkowe opodatkowanie, teraz 
ustąpiła. Za uzyskane środki zaciągnięto wojsko  
i wznowiono wojnę z Turcją.

Mając 40 tys. wojska, ruszył przeciw niewier-
nym „mężny jak lew” hetman Jan Sobieski. Do 
bitwy doszło pod Chocimiem w 1673 roku. Opór 
Turków był słabszy, niż się spodziewano, a Sobie-
skiemu sprzyjała nawet pogoda. Janczarzy nie-
przyzwyczajeni do chłodu i wiatru łatwo dali się 
zepchnąć ku Dniestrowi i ratowali się ucieczką. 
Sobieski zdobył obóz turecki i 66 dział, zmazując 
hańbę ugody buczackiej.

JAN SOBIESKI KRÓLEM
W 1673 roku zmarł Michał Korybut Wiśnio-

wiecki i ponownie los Rzeczypospolitej znalazł się 
w rękach szlachty. Tym razem szlachta nie miała 
wątpliwości – tron zajął zwycięzca spod Chocimia, 
hetman Sobieski, który jako Jan III Sobieski pa-
nował w Rzeczypospolitej od 1674 do 1696 roku.

Wszechstronnie wykształcony, władający kil-
koma językami król początkowo sprzymierzył się 
z Francją i zamierzał zawrzeć z Turcją pokój. Pod 
wpływem narastającej opozycji w kraju i po ponownym ataku Turków Sobieski ze-
rwał z Francuzami i zawarł sojusz z Austrią.

ZWYCIĘSTWO POD WIEDNIEM
Sytuacja Austrii stawała się krytyczna, gdy przeciw panującym w tym kra-

ju Habsburgom wystąpili Węgrzy, a na Wiedeń wyruszyła stutysięczna armia 
wezyra Kara Mustafy. Ulegając prośbom cesarza i papieża, licząc jednocześnie  

5. Janczarzy – najbardziej doborowa piechota turecka, 
stanowiąca trzon wojsk wezyra Mustafy, XVII-wieczna 
ilustracja turecka przedstawia janczarów w otoczeniu 
sułtana Murada IV

10. Jan III Sobieski pod Wiedniem, obraz Je-
rzego Siemiginowskiego-Eleutera, ok. 1686 r.
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na odzyskanie utraconych na rzecz Turcji ziem, Sobieski wyruszył z 25-tysięczną 
armią do Austrii. 12 września 1683 roku pod Wiedniem rozegrała się jedna  
z najważniejszych bitew epoki. O sukcesie odsieczy zadecydował ostrzał warowne-
go obozu tureckiego przez polską artylerię, który umożliwił przeprowadzenie ata-
ku piechoty i husarii, łamiącego ostatecznie szyki tureckie. Armia Mustafy rzuciła 
się do ucieczki, podobnie jak sam wezyr. W ręce polskie dostała się wielka zdobycz 
– artyleria i bogato zdobione namioty. Wiedeń został ocalony, a polski król i wódz 
Jan III Sobieski stał się sławny w Europie. 

Zwycięstwo powstrzymało ekspansję Turków. Po przegranej bitwie Turcy z roku 
na rok tracili na sile i systematycznie ustępowali ze zdobytych obszarów na kon-
tynencie europejskim. Wojna z Turcją najwięcej korzyści przyniosła Austrii, a nie 
Polsce. Pokój z Turcją zawarto – już po śmierci Sobieskiego – w 1699 roku w Karło-
wicach. Rzeczpospolita odzyskała Podole i Kamieniec Podolski oraz część Ukrainy. 
Pokój karłowicki kończy wieloletnie wojny polsko-tureckie i zamyka „wiek bitew”.

Ostatnie lata rządów zwycięzcy spod Wiednia nie należały do spokojnych. Kraj 

����
����

����

����
����

����

��������

������ ������

����


����

	�����

���������

������ ����

������

	�����	�

����

���������
	���

��������

����


����

� �����

���������

�
�����

��� ����

����

�� ������

����� �������

�����

������
��������

	�����

���� 
����


������


��������
���� 

������

�������
���

�� �����

������


���

�������

� � � � � � � � �
� � � � � � �

��� ���� �
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�


 	 � � � � � �

� � � � �
� 	

�
�

�
�

��������

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�
� �

�
  � � � � � � �

� � �   � �

�	�����������	
��������� �����

�  � �  � � 	
� �    � � �
�	�����������	

�������� �����

�
�

�


�� � � � �

� � �  � � �

� � � � �
� � � � � �  � � �

�
��
�

�
�

��
	

� 
����

����

��� ����
�	����

�	�����������	����� �����

� � � � � � � � � � � � � �

� 	 � 	 � �
����������������� �������

�������

��������
������ �

�
�

�
� �

�
�
�
� �

�

����

����

������

���

�������

������

�����

��
����

�����

�

�

�	

����������������������
���	������������
������	��	��������������

�������������	��	���������������


������	�����	������� ����������������
���

�������	����������������
��

���������������
��������������������
�����
�����������������	���
���	����������
	��������������
������������	���
���	����������

������
������������	��
������
	�������
���

������
���������	��
��������
���

������
���������	��
���������
���

����

����

9. Rzeczpospolita w II poł. XVII w. Na podstawie legendy wymień uczestników wojny z Turkami.
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?

! To jesT ważne

• Główną przyczyną wojen polsko-tureckich w XVII wieku były konflikty graniczne oraz 
zaangażowanie Rzeczypospolitej w obronę chrześcijaństwa w Europie.

• W trakcie wojen Polacy stoczyli bitwy pod Cecorą (1620 rok) oraz dwukrotnie pod Choci-
miem (w 1621 i 1673 roku).

• Najważniejsza bitwa rozegrała się 12 września 1683 roku pod Wiedniem. Jan III Sobieski 
pokonał wojska wezyra Kary Mustafy.

• Ostateczny pokój z Turcją zawarto w 1699 roku w Karłowicach.

PyTania i Polecenia
1. Wymień przyczyny wojen polsko-tureckich w XVII wieku.
2. Opisz rolę, jaką w konflikcie polsko-tureckim odegrali lisowczycy.
3. Wymień skutki zwycięstwa nad wojskami tureckimi pod Wiedniem. Jakie znaczenie miało ono dla 

Polski, Austrii, Turcji?
4. Wyjaśnij, co pozwoliło Sobieskiemu odnieść zwycięstwa pod Chocimiem i Wiedniem.
5. W XVII wieku Polska miała wielu wybitnych dowódców. Wybierzcie kilku z nich. W grupach przygo-

tujcie mowy pochwalne na temat każdego wybranego dowódcy. W dyskusji spróbujcie dokonać 
wyboru osoby, której wpływ na losy Rzeczypospolitej okazał się najbardziej znaczący.

popadł w anarchię. Na porządku dziennym były zbrojne wymuszenia oraz najazdy 
wojsk magnatów na siedziby zbuntowanej szlachty. Często zrywano sejmy, kierując się  
osobistymi korzyściami, nie respektowano władzy króla. Nic więc dziwnego, że 
schorowany, nierozumiany przez najbliższe otoczenie monarcha odsunął się od ży-
cia politycznego, chroniąc się w Wilanowie.

Jan Sobieski, Listy do Marysieńki, 1683 r.
„W namiotach wezyrskich 13 IX w nocy.
Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńku!
Bóg i Pan na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki 
przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dosta-
ły się w ręce nasze. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem pola i obóz, ucieka w konfuzji. Wielbłądy, 
muły, bydle, owce (...) dopiero dziś nasze wojska brać poczynają, przy których Turków trzo-
dami tu przed sobą pędzą. (...) Wezyr tak uciekł od wszystkiego, że ledwo na jednym koniu  
i w jednej sukni. Jam został jego sukcesorem, bo po wielkiej części wszystkie mi się po nim dostały 
splendory, a to tym trafunkiem, że będąc w obozie w samym przedzie i tuż za wezyrem postępu-
jąc, przedał się jeden pokojowy jego i pokazał namioty jego, tak obszerne, jako Warszawa albo 
Lwów w murach. Mam wszystkie znaki jego wezyrskie, które nad nim noszą; chorągiew mahome-
tańską, którą mu dał cesarz jego na wojnę i którą dziśże jeszcze posłałem do Rzymu Ojcu św. (...). 
Namioty, wozy wszystkie dostały mi się (...). Kilka samych sajdaków rubinami i szafirami sadzonych 
(...). Mam i konia wezyrskiego ze wszystkim siedzeniem (...).
Co zaś za delicje miał przy swych namiotach, wypisać niepodobna. Miał łaźnię, miał ogródek  
i fontanny, króliki, koty; i nawet papuga była, ale że latała, nie mogliśmy jej pojmać. (...)”.

 Źródło: Sobieski Jan, Listy do Marysieńki, oprac. L. Kukulski, Warszawa1970.
Polecenia

1. Wymień przedmioty, które Sobieski zdobył w bitwie pod Wiedniem. 
2. Opowiedz, co zadziwiło króla po zdobyciu namiotów wezyrskich.

TEKST	ŹRÓDŁOWY
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6. SKUTKI WOJEN W XVII WIEKU
Podaj datę zdobycia przez Turków Konstantynopola – stolicy Bizancjum.

WOJENNE ZNISZCZENIA
XVII stulecie było wiekiem sukcesów oręża polskiego i litewskiego, choć zwycięstwa 
opłacano konfliktami wewnętrznymi i zniszczeniami. Z wojen wyszliśmy ubożsi 
o Ukrainę Zadnieprzańską, Inflanty, które pozostały przy Szwecji, oraz lenne 
Prusy Książęce, nieuznające już zwierzchności Polski. 

Prowadzone przez prawie sto lat wojny doprowadziły do zubożenia ludności 
wszystkich stanów. Ziemia latami leżąca odłogiem porosła lasem, gdyż brakowało 
zboża na nowe zasiewy, a skrawki ziem obsianych wydawały niewielkie plony. Po 
przejściu wojska ziemia straszyła zniszczeniami. Chłopi masowo uciekali ze wsi 
w bezpieczniejsze miejsca, więc tuż po wojnach większość wsi pozostawała opusz-
czona. Dla tych, którzy pozostali, życie stało się niezwykle ciężkie. Szlachta, chcąc 
uzyskać podobne dochody do tych z XVI wieku, zwiększała pańszczyznę.

Wysokie kontrybucje nakładane przez Szwedów zubożyły wszystkich. Podupadły 
miasta, zamarł handel i rzemiosło. Warszawę i Zamek Królewski Szwedzi ograbili do-
szczętnie. Z siedziby króla wywieziono większość złotych klamek, a komnaty zamienio-
no w stajnie dla koni. Na mieszkańców nałożono obowiązek comiesięcznych świadczeń 
na rzecz utrzymania wojska, jego bezpłatnego kwaterowania i wyżywienia. Z Polski wy-
wożono wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, z kościołów znikały zabytko-
we lichtarze, złote kielichy, obrazy. Podobny los spotkał wiele innych miast polskich. Nie-
które miasta doszczętnie spalono, taki los spotkał między innymi Oświęcim i Leszno.

Podczas „potopu” ucierpiał również Kraków. Szwedzi niszczyli tu wszystko, co 
stanęło im na drodze. Splądrowali katedrę wawelską, zdarli srebrną blachę trumny 
św. Stanisława i zabrali szczerozłoty relikwiarz. Okradziono również groby kró-
lewskie: „ze zwłok zdzierano pierścienie, łańcuchy i godło, srebrem i złotem wyra-
biane” – relacjonował świadek wydarzeń. Zniszczenia nie ominęły Wawelu, gdzie 
Szwedzi wyłupywali marmury, ze ścian zdzierali drogocenne obicia. Niegdyś wspa-
niałe miasto i siedziba królewska po wyparciu Szwedów tonęło w błocie i brudzie.

Liczba ludności spadła w tym czasie o 25%. Ludzie ginęli nie tylko w walkach, 
ale też z głodu i chorób. Warszawę, która na początku XVII wieku liczyła 20 tys. 
mieszkańców, po wojnach zamieszkiwało niespełna 6000 osób. 

Państwo wyszło z wojen osłabione nie tylko gospodarczo, ale i politycznie. Wyraźnie 
wzrosło znaczenie magnaterii, a osłabła pozycja średnio zamożnej szlachty i króla.

KRYZYS WŁADZY
Wojny w XVII wieku ujawniły także słabość władzy w Rzeczypospolitej. Głównym prze-
jawem kryzysu władzy w państwie była jej decentralizacja. Wzrost znaczenia magnaterii 
spowodował, że latyfundia magnackie zaczęły pełnić rolę lokalnych ośrodków władzy. 
Magnateria wykorzystywała do realizacji swoich politycznych celów „klientów” – osoby 
stanu szlacheckiego, które zawarły z magnatami tzw. układ klientalny. Na mocy takie-
go układu magnat zapewniał klientowi opiekę w zamian za różne świadczenia, w tym 
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również polityczne. Klienci bowiem, mimo 
rzeczywistej zależności od „patrona” po-
siadali nadal pełnię praw politycznych.

Coraz mniej sprawnie funkcjonował 
sejm walny, gdyż coraz częściej docho-
dziło do wykorzystania prawa szlachty 
do liberum veto pod dyktando magnatów.  
W roku 1652 klient magnata Janusza Ra-
dziwiłła – poseł Władysław Siciński – po 
raz pierwszy zastosował na sejmie liberum 
veto, doprowadzając do zerwania sejmu 
bez podjęcia uchwał. Od tej pory sejmy 
były zrywane coraz częściej, a liberum veto 
stało się „źrenicą wolności szlacheckiej”. 

W obliczu osłabienia sejmu walne-
go i paraliżowania jego prac, wzrosło 
znaczenie sejmików ziemskich, dlatego  
w XVII wieku często odwoływano się do 
nich, np. w sprawach podatkowych. 

Na wszelkie próby reformowania 
ustroju państwa szlachta reagowała buntem i wzniecaniem rokoszy. Kiedy po „poto-
pie szwedzkim” Jan Kazimierz chciał wprowadzić stałe podatki na utrzymanie woj-
ska i zreformować procedurę elekcji, wywołało to wojnę domową nazwaną rokoszem 
Lubomirskiego. Wojna trwała w latach 1665–1666 i doprowadziła do abdykacji Jana 
Kazimierza i opuszczenia kraju. 

Nowym władcą został syn Jeremiego Wiśniowieckiego – Michał Korybut Wi-
śniowiecki (1668–1673). Jego nieudolne rządy jedynie pogłębiły kryzys organów 
państwa i wciągnęły Rzeczpospolitą w nowe konflikty międzynarodowe.  

Za panowania następnego króla, Jana III Sobieskiego, już połowa sejmów była zrywa-
na. Podatki i zaciąg żołnierzy uchwalały sejmiki ziemskie. Egzekutorami prawa byli magnaci, 
którzy rywalizowali między sobą i dbali o interesy swoich rodów w Rzeczypospolitej. Demo-
kracja szlachecka została zastąpiona w Rzeczypospolitej rządami oligarchii magnackiej.

„ZŁOTA WOLNOŚĆ” SZLACHECKA
to wspólne określenie dla swobód, praw i przywilejów szlacheckich w Rzeczypo-

spolitej upowszechnione w XVII wieku. Wolność tę gwarantowały szlachcie artykuły 
henrykowskie, a składały się na nią przede wszystkim:

nietykalność
osobista

konstytucja
Nihil novi

wolna elekcja
viritim

równość
stanu

szlacheckiego
liberum

veto
wolność

podatkowa

1. Bójka w kościele podczas sejmiku, na którym wybierano posłów na 
sejm. Akwaforta z druku wydanego w Lipsku w 1734 r.
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SARMATYZM
W XVII stuleciu ukształtował się szlachecki pogląd na świat 
nazywany sarmatyzmem.

Opierał się on na przekonaniu, że szlachta polska wy-
wodzi się od starożytnego plemienia Sarmatów, słyną-
cego z odwagi, męstwa i szlachetności. Chłopi mieli być 
potomkami podbitej ludności, co uzasadniało wyższość 
stanu szlacheckiego nad nimi. Cechą kultury sarmackiej 
była niechęć do cudzoziemszczyzny i przekonanie, że 
ustrój Rzeczypospolitej jest najlepszy.

Szlachta uważała, że jest powołana przez Boga do 
obrony religii, dlatego szlachecki sarmata podkreślał 
przywiązanie do Kościoła i do roli Polski jako „przedmu-
rza chrześcijaństwa”. Pogląd ten zyskiwał zwolenników 
na skutek licznych wojen w XVII wieku.

Sarmatyzm znalazł odbicie w kulturze, obyczajach  
i stylu bycia. W życiu codziennym przejawiał się pochwa-
łą życia ziemiańskiego, gloryfikacją dawnych praw i zwy-
czajów, a także przesadną, sztuczną grzecznością, nad-
mierną tytułomanią oraz częstym ucztowaniem. Bardzo 
ceniono sztukę długich i kwiecistych przemówień prze-
platanych łacińskimi sentencjami. Sarmacka obyczajo-
wość ujawniła się w szlacheckim stroju, barwnym i kosz-
townym, w którym wyraźnie widać wpływy wschodnie.

?

! To jesT ważne
• W wyniku wojen w XVII wieku Rzeczpospolita straciła Ukrainę Za-

dnieprzańską, Inflanty i Prusy Książęce.
• Liczne wojny doprowadziły do spadku liczby ludności, wyludnienia 

miast i załamania gospodarczego.
• W XVII wieku ujawnił się i pogłębił kryzys władzy w Rzeczypospolitej, 

przejawiający się w słabości władzy króla i nadużywaniu „złotej wol-
ności” szlacheckiej.

• W XVII wieku ukształtował się sarmatyzm – szlachecki pogląd na 
świat. Szlachcic-sarmata uważał się za potomka starożytnego ple-
mienia powołanego do obrony religii i „złotej wolności”.

PyTania i Polecenia
1. Opisz, jak wojny toczone w XVII wieku wpłynęły na gospodarkę Rzeczypospolitej.
2. Wyjaśnij, na czym polegał kryzys władzy w XVII wieku.
3. Wymień i scharakteryzuj przejawy „złotej wolności” szlacheckiej.
4. Scharakteryzuj polskiego sarmatę.

słowniczek
oligarchia – forma ustroju 
w Rzeczypospolitej od połowy 
XVII wieku, w której dominują-
cą rolę w państwie odgrywała 
magnateria..

2. Strój szlachcica-sarmaty:
1. czapka z piórem i ozdobną broszą;
2. żupan – obcisła suknia zapinana na tzw. guzy;
3. kontusz z zrozciętymi rękawami, zwanymi 
wylotami;
4. pas kontuszowy – długi, jedwabny;
5. szabla z bogato zdobioną rękojeścią i pochwą;
6. buty z farbowanej na żółto skóry

1

2

3

4

5

6



VI. Najważniejsze wydarzenia z dziejów Europy w XVIII w.
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V. ŚWIAT W XVIII WIEKU I NA POCZĄTKU XIX WIEKU

V. Najważniejsze wydarzenia z dziejów Europy w XVIII w. i na początku XIX w.
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uchwalenie konstytucji 
Stanów Zjednoczonych 

Ameryki 1787

śmierć 
Ludwika XVI

1793

1810

Napoleon 
Bonaparte
cesarzem 

1804

pokój 
w Tylży 

1807

wyprawa 
na Moskwę

1812

abdykacja
Napoleona 

1814

sto dni 
Napoleona 

1815

●  OŚWIECENIE W EUROPIE 
 Zmiana warunków życia w XVIII 

wieku ● Wiek XVIII – wiek rozumu ● 
Encyklopedia ● Wielcy ludzie oświece-
nia ● Architektura, muzyka, literatura

●  ABSOLUTYZM OŚWIECONY 
 W EUROPIE
 Absolutyzm oświecony ● Panowanie 

Piotra I w Rosji ● Monarchia austriac-
ka w XVIII wieku ● Powstanie Króle-
stwa Pruskiego 

●  POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZO-
NYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ

 Kolonie brytyjskie w Ameryce  
● Początki konfliktu. „Bostońskie picie 
herbaty” ● Wojna Anglii z koloniami  
● Deklaracja niepodległości ● Pomoc 
państw europejskich ● Wojna Anglii  
z koloniami ● Konstytucja Stanów 
Zjednoczonych

●  WYBUCH REWOLUCJI WE FRANCJI
 Społeczeństwo francuskie w przeded-

niu rewolucji ● Zwołanie Stanów 
Generalnych ● Zburzenie Bastylii  
● Działalność Konstytuanty. Formo-
wanie się nowego ustroju

●  FRANCJA REPUBLIKĄ
 Legislatywa ● Konwent Narodowy  

i obalenie monarchii ● Dyktatura jako-
binów ● Przewrót 9 Thermidora

●  EPOKA NAPOLEOŃSKA
 Francja u progu epoki napoleońskiej ● 

Zamach i jego skutki ● Kodeks Napole-
ona ● Napoleon cesarzem Francuzów

●  PODBOJE I UPADEK NAPOLEONA
 Wojny z koalicjami europejskimi ● 

Pokój w Tylży ● Wojna z Rosją ● Bitwa 
baerodów – Lipsk 1813 rok ● Abdyka-
cja Napoleona ● Sto dni Napoleona
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1. OŚWIECENIE W EUROPIE
Wymień główne nurty filozoficzne powstałe w baroku.

ZMIANA WARUNKÓW ŻYCIA W XVIII WIEKU
Po latach klęsk, wojen i epidemii, które miały miejsce  
w XVII wieku, warunki życia w następnym stuleciu znacz-
nie się poprawiły. Zawdzięczano to głównie rozwojowi  
i upowszechnieniu wiedzy medycznej oraz zasad higieny. 
Nauczono się walczyć z epidemiami. Już od średniowiecza 
stosowano kordony sanitarne, które polegały na tym, że po 
zlokalizowaniu choroby, cały objęty nią obszar izolowano od 
reszty, zapobiegając w ten sposób rozszerzaniu się epidemii. 
Przełomem w walce z chorobami zakaźnymi było zastoso-
wanie szczepień ochronnych. Rozwijała się też publiczna 
służba zdrowia, która z czasem przyczyniła się do zmniej-
szenia umieralności dzieci i do poprawy zdrowia ludności.

Wprowadzono zmiany w technice upraw i podnie-
siono wydajność roli, co zwiększyło ilość żywności na 
rynku; rzadsze były klęski głodu. Wzrósł poziom życia 
mieszkańców Europy.

Następstwem poprawy warunków życia był wzrost 
liczby ludności. W państwach Europy Zachodniej na-
stąpił w owym czasie szybki rozwój miast. Miasta roz-
wijały się przede wszystkim dzięki pieniądzom boga-
tych mieszczan, którzy zamieniali stare ulice i dzielnice  
w bogate centra handlowe, a swoje domy rozbudowywali 
do wielkości pałaców. Rozwojowi sprzyjał także nieustan-
ny napływ ludności wiejskiej do miast. Znajdujący zatrud-
nienie w miastach chłopi, zasilając szeregi robotników 
najemnych, przyczyniali się do dynamicznej urbanizacji. 
W samym tylko Londynie w latach 1765–1770 powstało 
11 tys. domów, w większości na potrzeby ludności napływającej do miasta. W starych 
miastach zabudowa coraz częściej wychodziła poza dotychczasowe mury miejskie. 

WIEK XVIII – WIEK ROZUMU
Na przełomie XVII i XVIII wieku powstał nowy kierunek umysłowy zwany oświe-
ceniem. Najpełniej oświecenie rozwinęło się we Francji i Anglii, a także we Wło-
szech i Niemczech, Rosji i Polsce. Oświecenie to czas ogromnego postępu w naukach 
przyrodniczych i poszerzenia wiedzy o świecie; to także zmiana sposobu myślenia 
i nowe podejście do wielu zjawisk i rzeczy. Za ojca oświecenia uznaje się powszechnie,  
żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku, Anglika Johna Lockè a (czytaj: dżo-
na loka). Głosił on m.in., że państwo stojące na straży własności prywatnej jest 
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1. Wzrost liczby mieszkańców w wybranych 
miastach europejskich w XVIII w. (wg Encyklope-
dii Powszechnej PWN)
Wymień miasta o największym przyroście lud-
ności. Podaj główne przyczyny takiego wzrostu.
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rodzajem rozumnej umowy spo-
łecznej. Umowa ta polega na rezy-
gnacji obywateli z części wolności, 
w zamian za co państwo zapewnia 
zachowanie porządku, dóbr oraz 
granic. Silny nacisk kładziono na 
rozwój ludzkiego umysłu. Uczeni  
i pisarze oświecenia głosili potrze-
bę walki z zastanym porządkiem 
społecznym, zerwania ze stary-
mi przesądami i oparcia wiedzy 
ludzkiej o naukowe doświadczenie  
i obserwację natury. Sądzili, że świat można poznać 
jedynie przy pomocy rozumu. Ten zapoczątkowany 
już w baroku nurt filozoficzny nazwano racjonali-
zmem (z języka łacińskiego ratio – „rozum”).

Innym, równie popularnym poglądem był, wy-
wodzący się także z baroku, empiryzm – nurt 
filozoficzny odwołujący się do doświadczenia i ob-
serwacji jako podstawowych środków służących do 
osiągania wiedzy pewnej. 

Odkrycia naukowe dowodziły, że w naturze pa-
nuje porządek: zarówno świat planet, roślin, jak 
i zwierząt są urządzone rozumnie. Racjonaliści 
uważali, że podobnie powinno być zorganizowane 
życie społeczne, dlatego politycy i filozofowie two-
rzyli projekty rozumnego i zorganizowanego pań-
stwa, w którym wszyscy ludzie byliby równi i wolni. Charakterystyczne dla epoki 
oświecenia jest upowszechnienie edukacji. Przez edukację rozumiano wychowanie 
i nauczanie oraz rozwijanie naturalnych zdolności człowieka. 

Filozofowie doby oświecenia nie pracowali samotnie. Wymiana poglądów odby-
wała się w różnych okolicznościach. Sprzyjały jej powstające kawiarnie. Okazje do 
spotkań dawały też modne wówczas salony otwierane przez bogate mieszczaństwo 
i arystokrację. Ludzie nauki i sztuki brali udział w spotkaniach w licznych klubach, 
akademiach czy towarzystwach naukowych. 

ENCYKLOPEDIA
Największym dziełem naukowym epoki była Wielka Encyklopedia Francuska, 
wydawana w latach 1751–1780. Było to dzieło wielotomowe, nad którym praco-
wało 130 uczonych, a wśród nich najsłynniejsi myśliciele tych czasów, określani 
później mianem encyklopedystów. Byli to filozofowie, znawcy sztuki i badacze 
problemów społecznych: Denis Diderot (czytaj: deni didro), Karol Monteskiusz,  

2. Widok Londynu w 1752 r., obraz Giovanniego Antonia Canala Northumber-
land House

3. John Locke (1632–1704), portret pędzla angielskiego 
malarza Godfreya Knellera, 1697 r.
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Jean Jacques Rousseau (czy-
taj: żan żak ruso) oraz Franci-
szek Arouet (czytaj: arue), zna-
ny jako Wolter. W encyklopedii 
zebrano wiadomości rozproszo-
ne po różnych źródłach. Two-
rząc ją, starano się usystematy-
zować istniejącą wówczas wiedzę  
z zakresu techniki, nauk przyrodni-
czych i społecznych w taki sposób, 
by mogła ona służyć także przy-
szłym pokoleniom. Poszczególne 
hasła encyklopedii zawierały nie 
tylko naukowy opis problemu, ale 
też były zaopatrzone w liczne ilu-
stracje. Ogółem ukazało się siedem-
naście tomów tekstu, jedenaście 
tomów ilustracji i siedem tomów 
uzupełnień.

WIELCY LUDZIE OŚWIECENIA
Najwięksi encyklopedyści nie ograniczali się tyl-
ko do pisania artykułów do encyklopedii. Pisarze  
i myśliciele, prowadząc samodzielne badania, 
wnieśli do kultury europejskiej wiele myśli i po-
glądów, które przyczyniły się do rozwoju nowo-
czesnego świata i organizacji społeczeństw w XIX 
i XX wieku.

Wolter, uznawany w swoich czasach za króla 
filozofów, wiele miejsca w swej twórczości poświę-
cił problematyce sprawowania władzy. Korespon-
dując z carycą Rosji Katarzyną II i królem pruskim 
Fryderykiem II, atakował absolutyzm. Chciał  
w ten sposób skłonić władców Europy do wpro-
wadzenia w rządzonych przez nich państwach 
nowych idei, zgodnych z ideałami wolności, rów-
ności społecznej i szacunku dla wspólnego dobra. Krytykował także Kościół i głosił 
idee tolerancji religijnej.

Wielki wkład w nowoczesne prawodawstwo i rozwój nauki o społeczeństwie 
wniósł Karol Monteskiusz. Dziełem jego życia był traktat O duchu praw. Zawarł  
w nim pochwałę parlamentarnego ustroju państwa. Proponował  podział władzy 

4. Strona z Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, II poł. XVIII w.

5. Wolter (właśc. François-Marie Arouet, czytaj: fran-
sua-mari arue), 1694–1778, sportretowany przez 
francuską malarkę Catherine Lusurier (czytaj: katerin 
luzurie), 1778 r.
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na: wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Był to tzw. monteskiuszowski trój-
podział władzy. Miał on zabezpieczać przed samowolą władców i zapewnić wol-
ność zgromadzeń, słowa oraz działalności gospodarczej. Łączenie tych trzech ele-
mentów władzy w jednym ręku prowadziło bowiem do absolutyzmu i despotyzmu.

Innym wielkim myślicielem oświecenia był Jean-Jacques Rousseau autor 
traktatu politycznego O umowie społecznej. Głosił on, że wszyscy ludzie są z natury 
wolni i równi, a dotychczasowe ustroje społeczne wolność ograniczały i różnicowa-
ły społeczeństwo. Według Rousseau państwo powstało w wyniku umowy społecz-
nej, na której mocy ludzie zrzekli się części swych praw na rzecz władcy. Za najspra-
wiedliwszy ustrój uznał republikę demokratyczną, w której władza zwierzchnia 
należy właśnie do ludu.

ARCHITEKTURA, MUZYKA, LITERATURA
W epoce oświecenia w architekturze i sztuce dominowały dwa style. Pierwszym 
było rokoko, które narodziło się w ostatniej fazie baroku. Charakterystyczna dla 
tego stylu ornamentyka była widoczna przede wszystkim w zdobnictwie wnętrz. 
Przeważały w nim motywy drobne i asymetryczne, gałązki, muszle, kwiaty. Roko-
ko przyniosło także modę na porcelanę i motywy chińskie w zdobnictwie.  

W drugiej połowie XVIII wieku ukształtował się nowy kierunek zwany klasy-
cyzmem. Klasycyzm zrodził się z zainteresowań naukowych przede wszystkim hi-
storią. Inspiracją do powstania nowego kierunku było odkrycie starożytnych miast 
Pompei i Herkulanum, co spowodowało zainteresowanie kulturą antyczną. Klasy-
cyzm odwoływał się do architektury klasycznej uważanej za czystą i piękną. Pod-
stawowym motywem dekoracyjnym były kolumny, modne stały się też łuki trium-
falne. W projektach przestrzegano zasad symetrii i prostych linii, zrezygnowano ze 
zdobień. W tym stylu wznoszono przede wszystkim biblioteki, muzea i teatry. Jed-
ną z pierwszych budowli stworzonych w stylu klasycystycznym był paryski kościół 
św. Genowefy, przekształcony w Panteon – budynek poświęcony pamięci zasłużo-
nych. W Niemczech pierwszą budowlą klasycyzmu była Brama Brandenburska. 

Wiek XVIII przyniósł wspaniały rozwój muzyki. Wybitni kompozytorzy 

Władza
ustawodawcza

„Na mocy pierwszej 
panujący lub urzędnik 
stanowi prawa na prze-
ciąg pewnego czasu”

Władza
sądownicza

„Na mocy trzeciej karze 
zbrodnie lub sądzi spory 
pomiędzy poszczególny-

mi jednostkami”

Władza
wykonawcza

„Na mocy drugiej 
rozstrzyga o wojnie lub 
pokoju, wyprawia lub 
przyjmuje poselstwa”

SCHEMAT MONTESKIUSZOWSKIEGO TRÓJPODZIAŁU WŁADZY

Trójpodział
władzy wg

Monteskiusza
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?

! To jesT ważne

• Na przełomie XVII i XVIII wieku powstał nowy kierunek 
umysłowy nazwany oświeceniem.

• Najważniejsze nurty oświecenia to: racjonalizm, zakła-
dający, że świat można poznać  wyłącznie przy pomocy 
rozumu, i empiryzm, odwołujący się do doświadczenia  
i obserwacji.

• Najwybitniejsi myśliciele oświecenia to: Wolter, Karol 
Monteskiusz i Jean Jacques Rousseau.

• Największym dziełem naukowym epoki była Wielka Encyklo-
pedia Francuska, która stanowiła pierwszą próbę usystematy-
zowania i zebrania wiedzy rozproszonej w różnych źródłach.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, dlaczego wiek oświecenia nazywamy wiekiem rozumu.
2. Wymień wielkich myślicieli oświecenia.
3. Opisz trójpodział władzy charakterystyczny dla wszystkich 

demokratycznych państw świata.
4. W trakcie dyskusji dokonajcie wyboru kilku najwybitniejszych 

myślicieli oświecenia. Pracując w grupach, posługując się pod-
ręcznikiem i dostępną literaturą historyczną, zbierzcie informa-
cje o najważniejszych poglądach wielkich myślicieli oświece-
nia. W dyskusji postarajcie się odpowiedzieć na pytanie, które  
z tych poglądów uważacie za aktualne także dziś.

okresu klasycyzmu to Wolfgang Amadeusz Mo-
zart oraz Józef Haydn. Poglądy i idee  oświece-
nia znalazły oddźwięk w literaturze pięknej. Wielu 
myślicieli i filozofów było również utalentowanymi  
pisarzami. Najczęściej literatura krytykowała stosunki 
panujące w XVIII-wiecznej Europie, zacofanie i niespra-
wiedliwość. W oświeceniu upowszechnił się także nowy 
gatunek literacki – powieść. Na kartach powieści poja-
wił się nowy typ bohatera, najczęściej wywodzącego się 
z mieszczaństwa, który dzięki własnej sile i sprytowi 
zdobywa wysoką pozycję. Najpopularniejszymi powie-
ściami oświecenia były Podróże Guliwera Jonathana 
Swifta (czytaj: słifta) i Przypadki Robinsona Crusoe 
Daniela Defoe (czytaj: defo).

W Niemczech popularność zdobyli Jan Wolfgang 
Goethe (czytaj: gete) i Fryderyk Schiller (czytaj: 
sziler). Pod koniec XVIII wieku pojawił się nowy nurt 
– sentymentalizm – odwołujący się do uczucia i przy-
rody, który był zapowiedzią nowej epoki.

7. Charakterystyczne przykłady stylu rokoko 
i klasycyzmu w architekturze

rokoko południowoniemieckie: 
wystrój sali w pałacu w Bruchsal, 

1720–1732

klasycystyczny budynek Panteonu 
w Paryżu, 1764–1790

pałac Zwinger w Dreźnie: 
 rokokowy wystrój baszty 

pałacu,1711–1722

słowniczek
urbanizacja – wzrost licz-
by ludności miejskiej, rozwój 
miast oraz zmiana stylu życia 
na miejski.
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2. ABSOLUTYZM OŚWIECONY W EUROPIE
Wskaż na mapie historycznej państwa sąsiadujące z Rzeczpospolitą w XVIII wieku.

ABSOLUTYZM OŚWIECONY
Oświecenie wywarło wielki wpływ na wszystkie dziedziny życia. Filozofowie oświe-
ceniowi poruszali także kwestię władzy i kompetencji władców. Sprzeciwiali się 
nieograniczonej władzy monarchów, krytykowali rządy absolutystyczne i podważa-
li prawo panujących do sprawowania władzy. W myśl ideałów oświecenia, a przede 
wszystkim umowy społecznej, władca – monarcha absolutny – stawał się „pierw-
szym sługą państwa” i opiekunem swych poddanych. Wielu rządzących Europy ko-
rzystało z niektórych idei oświeceniowych, by przeprowadzić reformy w państwie  
i w konsekwencji umocnić swoje panowa-
nie. Monarchowie ci – władcy oświeceni 
– wspierali rozwój gospodarczy, przede 
wszystkim handel i przemysł, popiera-
li interesy mieszczaństwa. Duży nacisk 
kładli, zgodnie z duchem epoki, na roz-
wój i upowszechnienie oświaty. Reformo-
wali także administrację, armię, tworzyli 
policję, aby zabezpieczyć swoje rządy. 

Ten sposób rządzenia nazwano ab-
solutyzmem oświeconym. System ten 
rozpowszechnił się w drugiej połowie 
XVIII wieku w wielu krajach Europy, np. 
w Hiszpanii i Portugalii. Najpełniej reali-
zowany był u naszych sąsiadów – w Au-
strii, Prusach i Rosji.  W państwach tych 
doprowadził do rozwoju gospodarczego  
i wzrostu ich znaczenia na arenie między-
narodowej.

PANOWANIE PIOTRA I W ROSJI
W XVII wieku Rosja była największym 
pod względem terytorialnym państwem 
Europy. Jednocześnie było to jedno 
z państw najbardziej zacofanych pod 
względem cywilizacyjnym. Sytuacja ta 
zaczęła się zmieniać, gdy w roku 1682 
na tronie rosyjskim zasiadł młody car 
Piotr I. W trakcie 36 lat swojego pano-
wania przeprowadził on w Rosji reformy 
na niespotykaną dotąd skalę.

	 Czy	wiesz,	że... 

W dziedzinie obyczajów Piotr I dokonał  
w Rosji prawdziwej rewolucji. Bojarowie, czy-
li magnateria rosyjska, nosili dotąd, zgodnie  
z wielowiekową tradycją, długie brody mające 
dodawać im powagi i majestatu. Piotr I wydał 
zakaz noszenia bród, a niepokornym nakazał je 
obcinać siłą. Nie tylko gładko ogolone twarze 
miały upodobnić Rosjan do Europejczyków. 
Rosjanie otrzymali od swojego władcy pole-
cenie, by palili tytoń i tańczyli modne na Za-
chodzie tańce. Zachęcał magnaterię do brania 
udziału w spotkaniach towarzyskich w nowo 
otwieranych salonach, których prowadzenie, 
na wzór Francji czy Anglii, również stało się 
obowiązkiem szlachetnie urodzonych.

1. Obcinanie bród bojarom, ilustracja rosyjska, II poł. XVIII w.
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Nadrzędnym celem polityki Piotra I było zbliżenie Rosji do Europy. Chcąc zacie-
śnić związki Rosji z państwami Europy Zachodniej, Piotr I wysłał w 1697 roku do 
Europy tzw. „wielkie poselstwo”. W podróży posłów wziął udział osobiście pod 
zmienionym nazwiskiem jako Piotr Michajłow. Prócz pozyskania sojuszników do 
walki z Turcją poselstwo postawiło sobie za 
cel zaznajomienie się z gospodarką, stosun-
kami społecznymi i politycznymi oraz kul-
turą odwiedzanych państw. Piotr I obser-
wował, jak funkcjonuje handel i rzemiosło, 
jak zorganizowana jest armia, jak buduje się 
okręty. Pracował nawet jako cieśla w porcie.

Swoje doświadczenia z pobytu w Euro-
pie Zachodniej wykorzystał po powrocie do 
ojczyzny. W krótkim czasie przeprowadził 
reformy praktycznie we wszystkich dziedzi-
nach życia. Gruntownie zreformował armię, 
wprowadził coroczny pobór rekrutów i doży-
wotnią służbę wojskową. Na każde 25 zagród 
we wsi brano do wojska jednego mężczyznę, 
a ten pozostawał w armii do końca życia.

Chcąc unowocześnić rolnictwo, Piotr I dą-
żył do upowszechnienia nowoczesnych tech-
nik upraw. Wprowadził też uprawę nowych 
roślin, takich jak tytoń czy winorośl. Doce-
niając znaczenie handlu dla gospodarki, za-
chęcał kupców do kształcenia się za granicą. 
Aby chronić rodzimą produkcję, wprowadził 
cła protekcyjne.

Reformy cara wywołały sprzeciw bojarów 
i Kościoła prawosławnego. Wrogość duchow-
nych wzrosła, gdy Piotr I rozkazał dzwony 
cerkiewne przetopić na armaty. Przeciwni-
kom car jawił się jako antychryst. Na czele 
opozycji stanął jego syn Aleksy, który oskar-
żony przez ojca o zdradę, zginął w tajemni-
czych okolicznościach.

Zbliżenie Rosji do Europy Zachodniej 
było możliwe jedynie przez odzyskanie do-
stępu do Bałtyku i otwarcie drogi na Morze 
Czarne. Car zapoczątkował więc budowę 
floty. Zarządzał częste manewry i szkolenia 3. Sobór św. Piotra i Pawła w Sankt Petersburgu, najstarsza 

katedra w mieście zbudowana w latach 1712–1733

2. Piotr I Wielki (1672–1725), car Rosji z dynastii Romanowów, 
portret pędzla holenderskiego artysty Petera van de Grote’a, 1710 r.



V. ŚWIAT W XVIII WIEKU I NA POCZĄTKU XIX WIEKU 127

wojska najnowocześniejszymi metodami, wszyst-
ko po to, aby lepiej przygotować armię do walki  
o wybrzeża Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. 

Tocząca się w latach 1700–1721 wielka wojna 
północna z Danią i Szwecją o dostęp do Bałtyku 
zakończyła się zwycięstwem Rosji. Pokój podpisany  
w Nystad przyznał jej m.in. Estonię  oraz Inflanty. 
Po wojnie Piotr I przyjął tytuł Imperatora Wszech-
rosji, a swe państwo nazwał Cesarstwem Rosyj-
skim.

Dziełem życia Piotra I było założenie nowego 
miasta nad rzeką Newą, nazwanego na cześć cara 
Petersburgiem. Wzniesiono w nim wiele replik 
znanych budowli z miast Europy Zachodniej.

 Piotr I zmarł w roku 1725, nie wyznaczywszy 
swojego następcy. Wtrąciło to Rosję w chaos wal-
ki o władzę. Jednak stworzone przez Piotra I im-
perium stało się potęgą militarną i gospodarczą, 
przed którą otwierały się nowe możliwości rozwoju.

MONARCHIA AUSTRIACKA W XVIII WIEKU
W pierwszej połowie XVIII wieku monarchią au-
striacką, obejmującą Austrię, Bawarię, Czechy, 
Śląsk i Węgry, wstrząsały wojny. Działania wojen-
ne w XVII wieku i walki o tron cesarski po śmierci 
Karola VI zniszczyły kraj, ale władza monarchy 
wyszła z nich zwycięsko. Młoda cesarzowa – córka 
Karola VI Maria Teresa – w walce o utrzymanie 
władzy utraciła Śląsk, ale zachowała koronę. Roz-
poczęła reformy, które miały scentralizować wła-
dzę, co w tym wielonarodowym państwie wcale nie było łatwe. 

Nowy system zbierania podatków napełnił skarb państwa, a pieniądze zosta-
ły użyte na unowocześnienie administracji i armii. Wzmocnienie władzy za Marii 
Teresy pozwoliło jej synowi i następcy – Józefowi II – na przeprowadzenie ta-
kich zmian, które postawiły go w rzędzie najwybitniejszych władców absolutyzmu 
oświeconego w Europie. Józef II uważał się za sługę państwa i rządził osobiście. 
Monarchię podzielił na gubernie, okręgi i powiaty, rozbudował administrację wy-
znaczając na urzędy ludzi wykształconych i dobrze przygotowanych do swoich 
funkcji. Wprowadzono język niemiecki zamiast łaciny we wszystkich instytucjach 
publicznych. Skodyfikowano na nowo prawo cywilne i karne, likwidując kary tor-
tur, procesy o czary i ograniczając karę śmierci. 

Józef II dążył do całkowitego podporządkowania Kościoła katolickiego państwu 

4. Maria Teresa Habsburg (1740–1780), portret pędzla 
Martina van Meytensa, 1759 r.

5. Cesarz Józef II Habsburg (1764–1790) i młody 
Leopold II (po lewej) – przyszły cesarz, portret pędzla 
włoskiego malarza Pompeo Batoniego, 1769 r.
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bez zrywania z Rzymem, a jego politykę w tym zakresie nazwano józefinizmem. 
W ramach józefinizmu zlikwidowano wiele klasztorów, a ich majątki zostały prze-
jęte przez skarb państwa. Zdobyte w ten sposób fundusze monarcha przeznaczył 
na pensje dla duchownych oraz działalność socjalną prowadzoną do tej pory przez 
Kościół, np. zakładano szpitale i szkoły. Wypłacanie pensji duchownym uczyniło  
z nich w praktyce urzędników państwowych. Józef II zrównał w prawach wszystkich 
chrześcijan, osłabiając w ten sposób jeszcze bardziej pozycję katolików w państwie.

Józefinizm został zahamowany przez następcę Józefa II – Leopolda II – który 
cofnął większość reform.

POWSTANIE KRÓLESTWA PRUSKIEGO
Brandenburgia, jedno z dawnych księstw istniejących od średniowiecza, sąsiado-
wała z Polską od zachodu i już od lat realizowała plany powiększenia swojego te-
rytorium o ziemie wschodnie. Władcy Brandenburgii nosili tytuł księcia elektora 
uprawniający ich do wyboru cesarza. W XVI i XVII wieku Brandenburgią rządzili 
Hohenzollernowie. Za ich panowania państwo systematycznie się rozwijało, czemu 
sprzyjała pomyślna koniunktura gospodarcza i pośrednictwo w handlu pomiędzy 
wschodem a zachodem Europy. Wykorzystując osłabienie Rzeczypospolitej w XVII 
wieku, elektorzy brandenburscy podporządkowali sobie Prusy Książęce (1618 rok) 
i zerwali więzy z Polską. W ten sposób połączyli swoje ziemie z Prusami w jedno 
państwo. W 1701 roku elektor Fryderyk koronował się na króla i jako Fryderyk I 
rozpoczął panowanie w nowym państwie – w Królestwie Pruskim. W skład króle-
stwa weszły: Prusy Książęce, Brandenburgia i niektóre ziemie niemieckie, a kolejni 
władcy powiększali jego obszar. Rozwój terytorialny państwa wiązał się z sukce-
sami wojennymi, które Prusy zawdzięczały doskonałej armii. Armia bowiem była 
„oczkiem w głowie” wszystkich władców pruskich w XVIII wieku.

W sprawy armii szczególnie mocno angażował się następca Fryderyka I, Fryde-
ryk Wilhelm I.  Za jego czasów armia pruska liczyła 90 tys. żołnierzy. Siła armii 
pruskiej opierała się na żelaznej dyscyplinie i dokładnym, wręcz mechanicznym 
wykonywaniu rozkazów przełożonego. Cała gospodarka była dostosowana do po-

6. Pałac Schönbrunn w Wiedniu, siedziba cesarzy niemieckich i austro-węgierskich, zbudowana na przełomie XVII–XVIII w. na zlecenie cesarza Leopolda I.  
W 1996 r. pałac został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
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trzeb wojska.  By je zaspokoić, budowano 
drogi, otwierano nowe manufaktury.

„Król kapral” mawiał: „Wojsko i ta-
lary to moi najlepsi przyjaciele”. Stwo-
rzona przez niego silna armia pozwoliła 
jego następcy, Fryderykowi II Wiel-
kiemu, na dalsze powiększenie tery-
torialne państwa. Za jego panowania,  
w wyniku tzw. wojen śląskich, przyłą-
czono Śląsk do Prus. W tym czasie Prusy 
wzięły też udział w pierwszym rozbiorze 
Polski w 1772 roku. Fryderyk II zyskał przydomek „Wielki” nie tylko z powodu swo-
ich militarnych sukcesów, ale też dlatego, że przeprowadził wiele reform. Uspraw-
nił administrację, ujednolicił prawo w całym państwie, wprowadził powszechne 
i obowiązkowe szkolnictwo oraz zreformował sądownictwo, m.in. zniósł tortury. 
Władca ten, podobnie jak jego poprzednicy, w dalszym ciągu doskonalił pruską ar-
mię, na której potrzeby pracowało wiele manufaktur.

?

! To jesT ważne

• Pod wpływem idei oświecenia w niektórych państwach Europy 
rozpowszechnił się nowy ustrój – absolutyzm oświecony.

• Austria, Prusy i Rosja to państwa, w których absolutyzm oświecony 
rozwinął się najpełniej.

• W Rosji reformy w duchu absolutyzmu oświeconego przeprowa-
dzał car Piotr I.

• W Austrii oświeconymi władcami absolutnymi byli Maria Teresa i Jó-
zef II, który wobec Kościoła prowadził politykę zwaną józefinizmem.

• W 1701 roku powstało nowe państwo – Królestwo Pruskie. Siłą Prus 
była znakomicie wyszkolona armia i sprawna administracja.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij pojęcie absolutyzmu oświeconego.
2. Wskaż różnicę między absolutyzmem a absolutyzmem oświeco-

nym.
3. Scharakteryzuj i oceń zjawisko józefinizmu.
4. Sporządź kalendarium wydarzeń związanych z rozwojem państwa 

pruskiego w XVIII wieku.

	 Czy	wiesz,	że... 

W czasie wojen śląskich doszło do jednej z naj-
słynniejszych bitew w historii – bitwy pod Lu-
tynią w 1757 r. (dziś miejscowość w wojewódz-
twie dolnośląskim). Dzięki wspaniałej taktyce 
króla Prus Fryderyka Wielkiego i doskonale 
wyszkolonym żołnierzom doszło do rozgro-
mienia potężnej, dwukrotnie liczniejszej armii 
austriackiej. O taktyce zastosowanej w tej bi-
twie z zachwytem wypowiadał się nawet wy-
bitny strateg Napoleon I Bonaparte.

słowniczek
cło protekcyjne – rodzaj 
cła gospodarczego, mającego 
charakter ochronny,
stosowane w celu ochrony 
produkcji krajowej przed 
zagraniczną konkurencją.
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3. POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Wyjaśnij, czego dotyczył akt nawigacyjny. Kiedy i w jakim celu go uchwalono?

KOLONIE BRYTYJSKIE W AMERYCE
Po odkryciu przez Kolumba w 1492 roku 
nowego kontynentu do obu Ameryk za-
częli napływać osadnicy z Europy. Przyby-
wali tu w poszukiwaniu bogactwa, kariery 
bądź przygód ludzie różnych narodowo-
ści i wyznań, głównie Anglicy, Francuzi, 
Hiszpanie, Portugalczycy i Holendrzy.

Po przybyciu osadnicy musieli zmie-
rzyć się z bezkresem lasów i stepów. Cze-
kała ich ciężka praca bez względu na to, 
czy byli podróżnikami, awanturnikami, 
przestępcami, szlacheckiego czy chłop-
skiego pochodzenia. Tu byli wolni i zda-
ni tylko na siebie. 

Osadników amerykańskich nie obo-
wiązywało prawo europejskie. Począt-
kowo do pracy wykorzystywano ludność 
rdzenną, jednak szybko zaczęto sprowa-
dzać czarnych niewolników, którzy byli 
bardziej wytrzymali od Indian. Nie mie-
li oni żadnych praw, a właściciel mógł  
z nimi zrobić, co chciał: sprzedać, wypo-
życzyć, podarować. Niewolników trakto-
wano jak inwentarz. 

W XVIII wieku na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej istniało już kilkana-
ście dobrze zorganizowanych kolonii. Najstarsze były założone przez białych osad-
ników kolonie brytyjskie: Wirginia, z osadą Jamestown (czytaj: dżejmstałn) oraz 
Massachusetts (czytaj: masaczusets). Kolonię Massachusetts założyła grupa pury-
tan, która przybyła do Ameryki w 1620 roku na statku Mayflower (czytaj: mejfla-
łer). Jeszcze przed przybyciem na nowy kontynent emigranci spisali między sobą 
prawa, które miały regulować życie przyszłej kolonii. Sto lat później dobrze rozwi-
nięta kolonia Massachusetts weszła w skład jeszcze większej jednostki terytorial-
nej, nazwanej na cześć dawnej ojczyzny Nową Anglią.

POCZĄTKI KONFLIKTU. „BOSTOŃSKIE PICIE HERBATY”
W połowie XVIII wieku Anglia posiadała 13 dobrze prosperujących kolonii na wschod-
nim wybrzeżu Ameryki Północnej. Do Anglików należała także Kanada, która przeszła 
w ich władanie po wygranej z Francją wojnie o kolonie. Interesy Wielkiej Brytanii re-

1. Replika statku „Myflower” w porcie Plymouth, na którym w 1620 roku 
przybyła grupa pierwszych osadników, założycieli kolonii Massachusetts

	 Czy	wiesz,	że... 

Co roku w czwarty czwartek listopada miesz-
kańcy Stanów Zjednoczonych obchodzą Świę-
to Dziękczynienia na pamiątkę pierwszego 
dziękczynienia członków kolonii Plymouth 
w 1621 r. Pierwszy raz koloniści świętowali 
wspólnie z Indianami, którzy nauczyli ich upra-
wiać kukurydzę i hodować indyki.



V. ŚWIAT W XVIII WIEKU I NA POCZĄTKU XIX WIEKU 131

prezentował za oceanem gubernator, podlegający bezpośrednio królowi. Na terenach, 
którym Korona Brytyjska narzuciła zwierzchnictwo, traktując tamtejszych osadników 
jako poddanych króla, wprowadzono prawa umożliwiające szybkie bogacenie się Angli-
ków i dyskryminujące osadników. Osadnikom zakazano np. zakładania manufaktur, 
warsztatów rzemieślniczych, a przede wszystkim handlu z innymi państwami oprócz 
Wielkiej Brytanii. Przepisy te zostały ustanowione tzw. aktem nawigacyjnym w 1651 
roku. Z czasem zabroniono im nawet wymiany handlowej między koloniami; wszystko, 
czego potrzebowali mieszkańcy kolonii, mieli zamawiać u Brytyjczyków. Pragnący sa-
modzielności osadnicy nie chcieli żyć według zasad i praw ustalanych w Londynie, tym 
bardziej, że wszystkie decyzje dotyczące kolonii podejmował parlament angielski, w któ-
rym nie było ich przedstawicieli. Mieszkańcy Nowej Anglii uważali, że nowe podatki  
i cła nie mogą być nakładane bez ich zgody. Kiedy więc w 1767 roku nałożono cła na to-
wary przywożone z Wysp Brytyjskich, w koloniach wybuchły zamieszki. Pod naciskiem 
zbuntowanej ludności cła zniesiono, pozostawiając jedynie cło na herbatę. To jednak nie 
wystarczyło osadnikom. Kilka lat później, w 1773 roku, gdy do Bostonu przybył kolej-
ny transport herbaty, doszło do niecodziennych wydarzeń. Protestując przeciw prawom 
narzuconym przez Brytyjczyków, grupa młodych mieszkańców Bostonu przebrana za 
Indian wdarła się na pokłady statków i wyrzuciła cały transport do morza. Wydarzenie 
to przeszło do historii pod nazwą „bostońskie picie herbaty”. Po tym incydencie coraz 
częściej dochodziło do starć zbrojnych między osadnikami a wojskami brytyjskimi.

WOJNA ANGLII Z KOLONIAMI
Dla opanowania sytuacji Anglicy wysłali za oce-
an dodatkowe oddziały wojska. Ludność kolonii 
nie zamierzała jednak podporządkować się armii.  
W 1775 roku przedstawiciele kolonii zebrali się na 
pierwszym w historii Kongresie Kontynental-
nym, na którym potwierdzili wprawdzie swą przy-
należność do Korony Brytyjskiej, lecz zastrzegli tyl-
ko sobie prawo do nakładania nowych podatków.  
W koloniach przystąpiono do organizowania woj-
ska, do którego licznie zaczęli zgłaszać się ochotnicy. 
Pierwszym dowódcą niewykształconej, źle uzbro-
jonej i niezdyscyplinowanej grupy został plantator  
z Wirginii, Jerzy Waszyngton, który okazał się 
znakomitym strategiem. Wprowadził on w szeregi 
tworzącego się wojska dyscyplinę i ład oraz dozbroił żołnierzy. Przez kilkanaście mie-
sięcy toczył wojnę partyzancką z liczebniejszymi i lepiej uzbrojonymi Anglikami. 

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI
W trakcie walk, w 1776 roku, zwołano w Filadelfii II Kongres Kontynentalny, na 
który przybyli przedstawiciele wszystkich kolonii wschodniego wybrzeża Ame-
ryki Północnej. 

3. Jerzy Waszyngton (1732–1799), portret pędzla Gil-
berta Stuarta, koniec XVIII w.
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4 lipca 1776 roku ogłoszono na nim Deklarację Niepodległości, przygotowa-
ną z inicjatywy Tomasza Jeffersona i jego najbliższych współpracowników. Był to 
pierwszy w świecie dokument uchwalony przez przedstawicieli wolnych obywateli, 
w którym wyrażono podstawowe prawa człowieka. Deklaracja stwierdzała m.in., że:
● wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi, 
● Bóg obdarzył ludzi nienaruszalnymi prawami do życia, wolności i szczęścia,
● rządy są po to, by sprawować pieczę nad tymi prawami, a sprawiedliwa władza 

wywodzi się ze zgody rządzonych.
W deklaracji proklamowano także oderwanie się 13 kolonii, nazywanych teraz 

stanami, od Korony Brytyjskiej i powstanie nowe-
go, niezależnego i niepodległego państwa – Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki. Ogłoszenie dekla-
racji oznaczało otwartą wojnę z Anglią. 

Wkrótce po uchwaleniu deklaracji, chcąc osta-
tecznie rozbić rebeliantów, Anglicy wysłali z Ka-
nady dodatkowy korpus wojsk. Do starcia doszło 
w 1777 roku pod Saratogą, w której wojsko Wa-
szyngtona rozbiło Brytyjczyków. Ta przełomowa 
bitwa stała się punktem zwrotnym w konflikcie 
Korony Brytyjskiej z koloniami.

POMOC PAŃSTW EUROPEJSKICH
Wieści docierające zza Atlantyku wywołały gorą-
ce dyskusje i polemiki w wielu europejskich pań-
stwach. Walczący o swą niezależność Amerykanie 
budzili sympatię i uznanie; powszechnie natomiast 

4. Uchwalenie Deklaracji Niepodległości, fragment obrazu malarza amerykańskiego Johna Trumbulla, 1819 r.

5. Pomnik Kazimierza Pułaskiego na placu Pułaskie-
go w Waszyngtonie
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potępiano Anglików. Amerykańscy przywódcy kolonii doskonale zdawali sobie 
sprawę, że samotnie nie zdołają pokonać Brytyjczyków – liczyli więc na pomoc eu-
ropejskich wrogów Anglii. I nie zawiedli się. Pomocy koloniom udzieliły, występując 
zbrojnie: Francja, Holandia i Hiszpania. Walki toczyły się ze zmiennym szczęściem. 
Losy wojny przesądziła bitwa pod Yorktown (czytaj: jorktałn) w 1781 roku, w której 
wojska brytyjskie poniosły klęskę. W zawartym dwa lata później pokoju w Wersalu 
Wielka Brytania ostatecznie zaakceptowała niepodległość Stanów Zjednoczonych.

W czasie wojny na Starym Kontynencie powstawały komitety solidaryzujące się  
z walczącymi, gromadzące broń oraz żywność, a także organizujące ochotników chcą-
cych przyłączyć się do armii Waszyngtona. Był wśród nich markiz Józef de La Fay-
ette (czytaj: la fajet) – jeden z aktywnych uczestników Rewolucji Francuskiej. Wśród 
ochotników znaleźli się także Polacy: Tadeusz Kościuszko oraz Kazimierz Pułaski.  
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6. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki (1775–1783). Wymień kolonie, które weszły w skład powstałego w 1776 r. państwa.
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Kościuszko zasłynął jako inżynier wojskowy, budowniczy fortyfikacji West Point 
(czytaj: łest point) i Saratogi. W uznaniu zasług Kongres awansował go na stopień 
generała brygady armii amerykańskiej, przyznał obywatelstwo i dożywotnią rentę. 
W 1784 roku, po ośmiu latach pobytu w Ameryce, Kościuszko powrócił do Polski. Ka-
zimierz Pułaski w czasie wojny o niepodległość dowodził jednostką kawalerii.  Zmarł 
od ran odniesionych w bitwie pod Savannah w 1779 roku. Obaj Polacy uznawani są 
za bohaterów narodowych Stanów Zjednoczonych.

KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Po zwycięstwie nad Brytyjczykami Amerykanie, twórcy nowego państwa – Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki – uchwalili w 1787 roku pierwszą w dziejach świata 
konstytucję regulującą podstawy ustroju państwa. Na jej mocy władzę ustawo-
dawczą posiadał Kongres, w którego skład wchodzili przedstawiciele wszystkich 
stanów. Na czele armii i floty stał prezydent, skupiający w swoim ręku władzę wy-
konawczą. Najwyższą władzę sądowniczą sprawował Sąd Najwyższy, który miał 
prawo interpretować konstytucję i zawieszać wszystkie niezgodne z nią ustawy. 
Na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano w 1789 roku Jerzego 
Waszyngtona. Urząd ten piastował również Tomasz Jefferson (czytaj: dżeferson), 
jeden z twórców Deklaracji Niepodległości.

Amerykańska konstytucja gwarantowała wolność słowa, wolność osobistą oraz 
nienaruszalność majątkową na podstawie tzw. Karty Praw, przyjętej w 1791 roku. 
Był to najnowocześniejszy w owym czasie i najbardziej postępowy akt prawny, któ-
ry z poprawkami obowiązuje w USA do dziś.

?

! To jesT ważne

• Ograniczenia kolonii w rozwoju gospodarczym, głównie w handlu, 
doprowadziły do wojny mieszkańców kolonii z  Brytyjczykami.

• W 1776 roku ogłoszono Deklarację Niepodległości, która proklamowa-
ła powstanie nowego państwa – Stanów Zjednoczonych Ameryki.

• W walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych aktywny udział 
brali Polacy: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

• W 1787 roku w USA uchwalona została pierwsza na świecie kon-
stytucja.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, dlaczego koloniści amerykańscy buntowali się przeciwko Koronie 

Brytyjskiej.
2. Opisz „bostońskie picie herbaty”.
3. Przedstaw rolę Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
4. Wymień główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych.

słowniczek
konstytucja – ustawa 
zasadnicza, najważniejszy akt 
prawny w państwie,  
z którym muszą być zgodne 
akty niższego rzędu. Określa 
ustrój państwa, kompetencje 
władz oraz prawa i obowiązki 
obywateli.
preambuła – uroczysty 
wstęp do konstytucji.
purytanie – członkowie 
grupy protestantów prze-
ciwstawiający się Kościołowi 
anglikańskiemu, która  
w czasach Olivera Crom-
wella stała się silną partią 
polityczną. W większości 
wyemigrowali do Nowej 
Anglii – kolonii angielskiej 
w Ameryce Północnej.
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4. WYBUCH REWOLUCJI WE FRANCJI
Przypomnij, jaki ustrój panował we Francji w XVII wieku i czym się charakteryzował.

SPOŁECZEŃSTWO FRANCUSKIE W PRZEDEDNIU REWOLUCJI
Społeczeństwo francuskie w XVIII wieku, podobnie jak w większości państw euro-
pejskich, było społeczeństwem stanowym. 

Istniały trzy stany:
● stan pierwszy – duchowieństwo: była to grupa mocno zróżnicowana wewnętrz-

nie, posiadała liczne przywileje, m.in. zwolnienie od podatków; żaden duchowny 
nie mógł też być sądzony przez świecki sąd; 

● stan drugi – szlachta: w tej grupie mieściła się zarówno arystokracja, jak i szlach-
ta urzędnicza; ta grupa również nie płaciła podatków;

● stan trzeci – cała reszta społeczeństwa – ok. 
99% ogółu ludności.

Stan trzeci był ogromnie zróżnicowany. Należeli 
do niego bogaci mieszczanie, nazywani we Francji 
burżuazją, ludzie wolnych zawodów (artyści, dzien-
nikarze, lekarze, prawnicy, uczeni), rzemieślnicy, 
chłopi oraz biedota miejska i wiejska. Przedstawi-
ciele stanu trzeciego, bez względu na zamożność, 
nie mogli piastować wysokich urzędów w państwie, 
gdyż były one zarezerwowane dla szlachty i ducho-
wieństwa. Nie mogli także awansować w hierar-
chii wojskowej, gdyż oficerem mógł być tylko ten, 
kto potrafił udowodnić, że jego przodkowie od co 
najmniej czterech pokoleń nosili tytuł szlachecki.  
W ten sposób duża grupa bogatej burżuazji była 
wyłączona z życia publicznego ówczesnej Francji. 

Z czasem owa grupa zaczęła coraz głośniej prze-
ciwstawiać się rządom absolutystycznym Ludwika 
XVI, ówczesnego króla Francji, żądając takich sa-
mych praw, jakie posiadała szlachta i duchowień-
stwo. Niepokoje burżuazji i jej aspiracje doskonale 
wyraził ksiądz Sieyes (czytaj: sjejes) w swojej bro-
szurze zatytułowanej Czym jest stan trzeci?, w której 
na postawione w tytule pytanie sam odpowiedział: 
„Stan trzeci jest niczym, a powinien być wszystkim”. 

ZWOŁANIE STANÓW GENERALNYCH
Pod koniec XVIII wieku państwo francuskie po-
grążyło się w głębokim kryzysie. Zła gospodarka 
finansowa, nadmierne i niekontrolowane wydatki 

1. Ludwik XVI (1754–1793), król Francji z dynastii 
Burbonów, portret pędzla francuskiego malarza 
A.F. Calleta, koniec XVIII w.

2. Maria Antonina Habsburg (1755–1793), żona Lu-
dwika XVI, portret pędzla francuskiego artysty Jeana-
-Baptiste’a Gautiera Dagoty (czytaj: żana baptist gotie 
dagoti), koniec XVIII w.
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dworu oraz przestarzały system podatkowy spowodowały, że gwałtownie wzrosło 
zadłużenie państwa. Do kryzysu finansowego przyczyniły się przede wszystkim 
koszty wojny z Anglią w czasie rewolucji amerykańskiej, a także klęski nieurodzaju, 
po których ceny żywności błyskawicznie rosły. Z tego powodu w wielu miastach 
dochodziło do rozruchów, które z trudem udawało się tłumić. Za taki stan rzeczy 
oskarżano przede wszystkim króla Ludwika XVI, jego żonę Marię Antoninę oraz 
duchowieństwo i szlachtę. 

Katastrofalna sytuacja finansowa państwa zmusiła w końcu króla do zwołania  
w styczniu 1789 roku Stanów Generalnych. Było to ciało przedstawicielskie 
wszystkich trzech stanów społeczeństwa francuskiego (od 1614 roku królowie 
francuscy nie zwoływali Stanów Generalnych, gdyż nie widzieli potrzeby uzgad-
niania ze społeczeństwem jakichkolwiek spraw).

Król zezwolił, aby wbrew przyjętemu zwyczajowi reprezentacja stanu trzecie-
go była dwukrotnie liczniejsza od reprezentacji dwóch pozostałych. Nie miało to 
jednak początkowo żadnego znaczenia, gdyż stany miały obradować osobno i głos 
każdego z nich, bez względu na liczebność posłów, był uznawany jako jeden. 

Obrady otwarto w maju 1789 roku w Wersalu i niemal od razu powstał konflikt 
między stanami o zasady głosowania. 17 czerwca przedstawiciele stanu trzeciego 
ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym reprezentującym cały naród francuski. 
W odpowiedzi król zakazał kontynuowania obrad. Już po tygodniu jednak zmienił 
zdanie, ulegając presji części szlachty i duchowieństwa, pozostających w opozycji 
do dworu. Zgodził się także na wspólne obrady wszystkich trzech stanów. Powstałe  
z wszystkich deputowanych nowe zgromadzenie nazwano Konstytuantą. Głównym 

3. Obrady Stanów Generalnych, ilustracja francuskiego grafika Charlesa Monneta (czytaj: szarla mone), 1789 r.
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zadaniem Konstytuanty miało być uchwalenie no-
wej konstytucji, co w konsekwencji musiało dopro-
wadzić do zmiany ustroju państwa francuskiego.

ZBURZENIE BASTYLII
Przywódcy Zgromadzenia Narodowego odwołali się 
do ludu Paryża, który organizował antykrólewskie 
demonstracje. Ludwik XVI, pozornie pogodzony  
z powstałą sytuacją, postanowił ściągnąć do Wersa-
lu i Paryża wojsko. Król sądził, że uda mu się roz-
wiązać Konstytuantę i zaprowadzić spokój w stolicy. 
Gdy wśród mieszkańców Paryża rozeszła się wieść, 
że wojska królewskie koncentrują się pod Wersalem, 
demonstracje uliczne przybrały na sile. 14 lipca 
1789 roku w celu zdobycia broni mieszczanie wdar-
li się do arsenału w Pałacu Inwalidów, zabrali kara-
biny i armaty. Stąd rosnący z godziny na godzinę 
tłum ruszył na Bastylię – więzienie (znajdowało się 
w nim wówczas jedynie siedmiu 
więźniów) będące symbolem kró-
lewskiej tyranii. Po krótkiej walce, 
w której byli zabici i ranni, więzie-
nie zdobyto. Działając pod silnym 
wpływem wydarzeń rozgrywa-
jących się na ulicach Paryża, król 
wycofał wojska z miasta.

Wkrótce uzbrojeni rewolucjo-
niści zorganizowali się w policję 
mieszczańską, zwaną Gwardią 
Narodową. Na jej czele stanął 
Józef La Fayette, słynny boha-
ter walk o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych. 

Zwolennicy rewolucji zaczęli nosić trójkolorową kokardę. Od tego czasu stała 
się ona symbolem  rewolucji. Kolory kokardy ustalił La Fayette, dodając do barw 
Paryża – czerwonej i niebieskiej – biały kolor królewski, na znak pojednania króla  
z ludem. Kolory te jako barwy narodowe widnieją na francuskiej fladze także dzisiaj.

DZIAŁALNOŚĆ KONSTYTUANTY. NOWY USTRÓJ FRANCJI
W atmosferze rewolucyjnego chaosu Konstytuanta przystąpiła do zmiany ustroju  
w państwie. Na początku sierpnia, zgodnie z postulatami burżuazji, zniesiono wszel-
kie przywileje stanowe i ogłoszono równość wszystkich obywateli wobec prawa.  

4. Józef La Fayette (właśc. Marie Joseph Paul Yves 
Roch Gilbert du Motier, czytaj: mari żozef pol iw rosz 
żilber du motie, markiz de La Fayette), 1757–1834, 
portret pędzla Josepha-Désiré’a Courta (czytaj: żosefa 
dezire kur), I poł. XIX w.

4. Atak tłumu mieszczan paryskich na Bastylię (14 VII 1789 r.), obraz nieznanego ma-
larza francuskiego, koniec XVIII w.
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26 sierpnia 1789 roku uchwalono 
Deklarację Praw Człowieka i Oby-
watela, pod sztandarowym hasłem: 
„Wolność, równość, braterstwo”. 
Deklaracja znosiła podział społeczeń-
stwa francuskiego na stany, głosiła, 
że równość i wolność to naturalne  
i nienaruszalne prawa człowieka. Oby-
watele zyskali wolność słowa, druku, 
myśli i wyznania oraz nienaruszalność 
własności prywatnej. Deklaracja wpro-
wadzała podział władzy na: ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Kolejne ustawy Konstytuanty dopro-
wadziły do przejęcia przez państwo 
majątków kościelnych i opodatkowa-
nia szlachty. Duchowieństwo przeszło 
na utrzymanie państwa, nakazano 
też duchownym składać przysięgę na 
wierność rewolucji. Dało to początek walce papieża i Kościoła z rewolucjonistami. 
Aby usprawnić handel, zniesiono cła wewnętrzne.

Król nie pogodził się z takim uszczupleniem swojej władzy i wkrótce rozpo-
czął tajne rozmowy z dworami europejskimi w sprawie ich interwencji we Francji.  
W czerwcu 1791 roku Ludwik XVI próbował potajemnie opuścić kraj, by powrócić 
na czele wiernych sobie wojsk i z pomocą zagranicznych przyjaciół obalić rewolu-
cję. Monarcha został jednak rozpoznany w pobliżu granicy belgijskiej i pod eskortą 
sprowadzony do Paryża. Od tego czasu coraz głośniej mówiono o tym, że król jest 
zdrajcą narodu.

We wrześniu 1791 roku uchwalono ostateczny tekst konstytucji i Francja sta-
ła się monarchią konstytucyjną. Władzę ustawodawczą miało sprawować od tej 

Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Władza sądownicza

Zgromadzenie Prawo-
dawcze zwane

Legislatywą

Król i powołani przez niego ministrowie 
(Król sprawował władzę nad wojskiem  

i nadzorował politykę zagraniczną. Miał pra-
wo do nienaruszalności, odwoływania i po-
woływania ministrów, weta wobec uchwał 
Legislatywy. Musiał składać przysięgę na 
wierność narodowi i prawu. Pozostawiono 

dziedziczność tronu).

Organy sądowe,
które stały się w pełni 

niezależne

SCHEMAT KONSTYTUCJI FRANCUSKIEJ Z 1791 ROKU
(monteskiuszowski trójpodział władzy)

6. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 29 VIII 1789 r.
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• Rewolucję we Francji wywołała burżuazja niezadowolona ze swo-
jej pozycji społecznej i politycznej.

• W pierwszej fazie rewolucji monarchia absolutna została prze-
kształcona w monarchię parlamentarną.

• Najważniejszym dokumentem tej fazy rewolucji była Deklaracja 
Praw Człowieka i Obywatela.

• Pierwszą francuską konstytucję, uwzględniającą monteskiuszowski 
trójpodział władzy, uchwalono w roku 1791.

PyTania i Polecenia
1. Wymień przyczyny wybuchu rewolucji, dzieląc je na pośrednie i bezpo-

średnie.
2. Wyjaśnij, dlaczego 14  lipca jest we Francji świętem narodowym i dlaczego na 

fladze tego państwa są barwy niebieska, biała i czerwona.
3. Wymień główne hasła „Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela”. Które z nich 

uważasz za aktualne do dzisiaj?

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 26 sierpnia 1789 rok (fragmenty)
„Przedstawiciele ludu francuskiego, ukonstytuowani w Zgromadzeniu Narodowym, zważywszy,  
że nieświadomość, zapomnienie albo pogarda praw człowieka są jedynymi przyczynami nieszczęść 
narodu oraz korupcji rządu, postanowili w uroczystej Deklaracji wyłożyć przyrodzone, nieusuwalne 
i święte prawa człowieka w tym celu, aby Deklaracja ta — zawsze obowiązująca wszystkich człon-
ków społeczności — ustawicznie im przypominała prawa i obowiązki. [...] Zgromadzenie Narodowe 
uznaje i ogłasza następujące Prawa Człowieka i Obywatela.
Art.1
Ludzie rodzą się i żyją wolnymi i równymi wobec prawa. Różnice społeczne mogą być jedynie po-
trzebą publiczną uzasadnione.
Art.2
Celem każdego związku politycznego jest zachowanie naturalnych i nieprzedawnionych praw czło-
wieka. Prawami tymi są: wolność, własność, bezpieczeństwo i upór przeciwko uciskowi.
Art.3
Źródłem każdej władzy suwerennej jest naród. Żadna instytucja ani osoba nie może mieć władzy, 
która by nie pochodziła od narodu. [...]”.

Źródło: Chris Cook, John Stevenson, Leksykon nowożytnej historii Europy 1763-1999, Warszawa 2000, s.51.
Polecenie

Wskaż wymienione w tekście prawa człowieka i skutki ich nieprzestrzegania. 

TEKST	ŹRÓDŁOWY

pory Zgromadzenie Prawodawcze, a wykonawczą – król i mianowani przez niego 
ministrowie. Król miał także zagwarantowane prawo weta wobec uchwał Zgroma-
dzenia Prawodawczego, czyli mógł wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji parlamentu.
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5. FRANCJA REPUBLIKĄ
Wymień główne zasady funkcjonowania państwa francuskiego zawarte w konstytucji z 1791 r.

LEGISLATYWA
Konstytucja z 1791 roku była kompromisem, który nie zadowalał nikogo oprócz 
burżuazji. Król nie mógł pogodzić się z tak radykalnym ograniczeniem swojej wła-
dzy, a duchowieństwo i szlachta z utratą przywilejów. Przeciwko „arystokracji pie-
niądza”, czyli prawom politycznym tylko dla bogatych, buntowały się także bied-
niejsze grupy społeczeństwa francuskiego pozbawione prawa wyborczego.

W październiku 1791 roku, po wyborach, rozpoczęło swoją działalność Zgro-
madzenie Prawodawcze zwane Legislatywą. W jego skład weszło 745 posłów 
wybieranych na dwa lata. Posłowie o podobnych poglądach mieli zwyczaj spoty-
kać się w wybranych lokalach (kawiarniach, gospodach), tworząc w ten sposób nie-
formalne kluby polityczne. Do najważniejszych i największych należały: Stowa-
rzyszenie Roku 1789, czyli zwolennicy monarchii konstytucyjnej na czele z La 
Fayettem i bardziej radykalne Stowarzyszenie Jakobinów (nazwa wzięła się od 
miejsca spotkań – klasztoru św. Jakuba), któremu przewodził Maksymilan Robe-
spierre (czytaj: robespier). Duże kluby tworzyli również odłączeni od jakobinów 
żyrondyści – deputowani z departamentu Gironde (czytaj: żirond), którzy repre-
zentowali interesy bogatej burżuazji oraz kordelierzy (spotykający się w klaszto-
rze franciszkanów – kordelierów – stąd nazwa) – reprezentujący przede wszystkim 
drobnomieszczańskich zwolenników republiki z Jerzym Dantonem i Janem Paw-
łem Marat na czele. 

Posłowie – zwani we Francji deputowanymi – zasiadali w sali obrad według okre-
ślonego porządku, który w późniejszych latach został przyjęty przez parlamenty 
wielu państw. Od lewej strony zasiadali deputowani najbardziej radykalni, dążący 
do dalszych zmian w państwie, w centrum – umiarkowani (nazywani „bagnem”, 
gdyż nie posiadali określonych poglądów politycznych), po prawej zaś – przeciwnicy 
dalszych zmian i zwolennicy obowiązującej konstytucji i monarchii konstytucyjnej.

SCHEMAT SALI OBRAD LEGISLATYWY

Centrum
„bagno”

345
deputowanych

Lewica
jakobini, kordelierzy,

żyrondyści
136 deputowanych 

Prawica
konstytucjonaliści

264
deputowanych
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KONWENT NARODOWY  
I OBALENIE MONARCHII
Tymczasem za granicą brat królowej Marii Anto-
niny, cesarz Austrii Leopold II, przygotowywał 
się do wojny z rewolucyjną Francją. Uprzedza-
jąc jego działania, w kwietniu 1792 roku Zgro-
madzenie Prawodawcze wypowiedziało wojnę 
Austrii. W konfrontacji z Austrią różne ugrupo-
wania widziały same tylko korzyści, choć każde  
z innego powodu. Żyrondyści chcieli starcia 
zbrojnego, które byłoby bodźcem do zjednocze-
nia społeczeństwa we wspólnej sprawie. Król Lu-
dwik XVI natomiast miał nadzieję na zwycięstwo 
Austrii i powrót do władzy absolutnej, dlatego 
też nie oprotestował decyzji Zgromadzenia Pra-
wodawczego.

W trakcie działań wojennych powstała naj-
słynniejsza francuska pieśń bojowa – „Marsy-
lianka”. Pieśń ta szybko zyskała ogromną popu-
larność, stała się hymnem Francuzów i kolejnym 
symbolem rewolucji. 

Klęski wojsk francuskich spotęgowały niechęć 
społeczeństwa do króla, którego jawnie oskarżo-
no o sprzyjanie Austriakom. Wkrótce też zaczęto 
domagać się detronizacji Ludwika XVI. Gdy do-
szło do zaostrzenia nastrojów antykrólewskich, 
lud Paryża ruszył na siedzibę władcy. Zgroma-
dzenie Prawodawcze udzieliło wprawdzie królowi 
schronienia, ale ustaliło, że o jego losie zadecydu-
je wybrany przez wszystkich obywateli Konwent 
Narodowy. Do czasu decyzji Konwentu monarcha 
wraz z żoną Marią Antoniną i synem Ludwikiem 
mieli pozostać w więzieniu. 

22 września 1792 roku na pierwszym posie-
dzeniu Konwentu Narodowego ogłoszono koniec 
monarchii i proklamowano republikę. Skład no-
wego francuskiego parlamentu był dużo bardziej 
radykalny od poprzedniego. Nie weszli już do 
niego konstytucjonaliści, a ich miejsce po prawej 
stronie sali obrad zajęli żyrondyści. Na lewicy 
pozostali jakobini i kordelierzy. Lewicowe ugru-
powania zajmowały górną część sali i dlatego  

„Marsylianka”
(przekład Edwarda Porębowicza)

I naprzód marsz, Ojczyzny dzieci,
Bo nadszedł chwały naszej dzień.
To tyran przeciw nam zawiesił
Zbroczony krwawo sztandar ten.
Zbroczony krwawo sztandar ten.
Słyszycie z bitew pól niesiony
Żołnierzy przeokrutnych ryk?
Już idą, nam zaciągnąć stryk,
By zarżnąć nasze syny, żony.

Refren:

Do broni, bracia dziś!
Zewrzyjmy szyki wraz!
I marsz, i marsz!
By ziemię krwią
napoić, przyszedł czas!
Cóż chce służalczy tłum i zmowy
Ludzi, co zdradę wszędzie ślą,
I łańcuch hańby już gotowy,
Czyjże kark skrępować chcą?
Czyjże kark skrępować chcą?
Wstyd nasz, Francuzi, czy czujecie?
Czy wasza krew nie burzy się,
Że tyran wolnych wtłoczyć chce
Pod jarzmo, co niewolnych gniecie?

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Hymn_Francji [dostęp 19.11.2018].
Polecenie

1. Określ, kogo nazywa się w tej pieśni 
tyranem.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

1. Egzekucja Ludwika XVI, 1793 r., ilustracja niezna-
nego grafika angielskiego, 1798 r.
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nazywano je „góralami”. Posłów zajmujących sta-
nowisko pośrednie i zasiadających w centralnej 
części sali nadal nazywano „bagnem”.

W styczniu 1793 roku deputowani uznali króla 
winnym zdrady narodu i skazali go na karę śmierci 
przez ścięcie głowy gilotyną. Na 721 głosujących za 
karą śmierci opowiedziało się 361 osób. Król został 
więc skazany większością 1 głosu. Wyrok wykona-
no 21 stycznia 1793 r. Ostatnie słowa władcy Fran-
cji przed wejściem na szafot brzmiały: „Obywatele, 
umieram niewinny”.

Odpowiedzią na śmierć Ludwika XVI było za-
wiązanie antyfrancuskiej koalicji państw, do któ-
rej weszły: Anglia, Austria, Hiszpania, Holandia  
i Prusy. Celem koalicji było przede wszystkim oba-
lenie rewolucji we Francji oraz obrona własnych państw przed ideami rewolucyj-
nymi. Wojna z wielką koalicją, ogłoszony przez Konwent przymusowy pobór do 
wojska i narastający w państwie chaos wywołały niezadowolenie ludności. Doszło 
nawet do wybuchu powstania w prowincji Wandea w obronie wiary katolickiej  
i monarchii. Powstanie to zostało krwawo stłumione przez siły rewolucyjne.

DYKTATURA JAKOBINÓW
Występując przeciwko zwolennikom króla (rojalistom), lewa strona Konwentu Na-
rodowego – czyli jakobini – zaczęli głosić potrzebę centralizacji władzy i ogranicze-
nia wolności obywatelskich. Jakobini wzmocnili swoje wpływy po tym, jak zdobyli 
większość w samorządzie miejskim, zwanym Komuną Paryża. W czerwcu 1793 roku 
żyrondyści, którzy tworzyli legalny rząd, zostali aresztowani przez zwolenników 
jakobinów. Najwyższą władzę w państwie przejął kierowany przez Robespierre’a 

2. Zwolennicy rewolucji w tzw. czapkach frygijskich, 
drzeworyt barwny, XIX w.

3. Zebranie komitetu rewolucyjnego jakobinów, miedzioryt holenderskiego grafika Eduarda Fragonarda, koniec XVIII w.
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Komitet Ocalenia Publicznego. Tak rozpoczę-
ła się krwawa dyktatura jakobinów. Uchwalona 
w krótkim czasie nowa konstytucja wprowadzała 
ustrój republikański, prawo wyborcze dla każdego 
obywatela oraz powszechne nauczanie. Konstytu-
cja ta pozostała jedynie papierowym dokumentem, 
ponieważ nigdy nie wprowadzono jej w życie. Jako-
bini obawiali się, że „wrogowie ludu” wykorzystają 
zawarte w niej swobody obywatelskie przeciwko 
rewolucji.

Jakobini przystąpili do rządów pod hasłem 
obrony najbiedniejszych warstw społeczeństwa  
i obrony zdobyczy rewolucji. Wprowadzili ustawy 
przeciw spekulacji, opodatkowali bogatych na rzecz 
armii i zagrozili surowymi karami tym, którzy łamaliby zarządzenia. Ustalono także 
maksymalne ceny na żywność.

Broniąc najbiedniejszych, jakobini rozbudowali machinę terroru, za pomocą które-
go utrzymywali się przy władzy. Za wszelką cenę starali się pozbyć wrogów rewolucji. 
Wszyscy obywatele musieli podpisywać certyfikat lojalności, a komitety rewolucyjne 
w miastach na prowincji układały listy podejrzanych. Trybunały rewolucyjne, któ-
re sądziły oskarżonych o wrogość wobec rewolucji, wydawały wyroki niepodlegające 
apelacji. W procesach sądowych możliwe były tylko dwie decyzje: uniewinnienie lub 
uznanie winy i skazanie na śmierć. W czasie trzynastu miesięcy rządów jakobinów 
skazano na śmierć 17 tysięcy ludzi. Były to więc rządy „w cieniu gilotyny” – narzę-
dzia do zadawania szybkiej śmierci, które stało się makabrycznym symbolem tam-
tych czasów. Jakobini wprowadzili zasadę odpowiedzialności zbiorowej, więc gdy  
w Lyonie wybuchło powstanie żyrondystów, zniszczono całe miasto.

Rewolucja dokonała się nie tylko w sferze polityki, ale i w obyczajach. W codzien-
nych kontaktach nie mówiono już do siebie „pan” lub „pani”, ale „obywatel”, „oby-
watelka”. Wprowadzano nowy system miar i wag oraz nowy rewolucyjny kalendarz, 
w którym nie było niedziel, a tygodnie trwały dziesięć dni. Zmieniono nazwy mie-
sięcy, a nową erę w dziejach ludzkości – erę rewolucyjną – liczono od dnia prokla-
mowania republiki, czyli od 22 września 1792 roku.

Likwidacja niedziel była jednym z elementów walki z Kościołem, który był uwa-
żany za ostoję zwolenników monarchii i starego porządku. Wprowadzono nowe 
święta, a zniesiono dotychczasowe, związane z kultem religijnym. Nie można było 
nadawać dzieciom imion świętych ani imienia Ludwik. Urodzone w czasie rewo-
lucji francuskiej dzieci nosiły więc imiona związane z rewolucją (np. Braterstwo) 
lub nawet z przedmiotami codziennego użytku. Zamykano kościoły, niszczono ich 
wystrój (spustoszona została paryska katedra Notre Dame), księża ginęli na giloty-
nach. W miejsce wiary w Boga obowiązywał „kult rozumu” i „kult ojczyzny”. 

4. Maksymilian Robespierre (1758–1794), portret pędzla 
nieznanego malarza, ok. 1790 r.
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PRZEWRÓT 9 THERMIDORA
Mimo wielkich starań jakobini tracili popularność wśród narodu francuskiego. 
Terror, który sprawdzał się w momencie zagrożenia ojczyzny, tracił sens, gdy 
Francja zaczęła odnosić sukcesy w wojnie  z koalicją i gdy zmalało zagrożenie ze-
wnętrzne. Francuzi mieli dosyć życia w strachu przed oskarżeniem o sprzyjanie 
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1. Wymień miejsca rewolucyjnych wystąpień. 
2. Nazwij obszar, w którym doszło do antyrewolucyjnego powstania.

7. Francja w okresie rewolucji (1789–1795)
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Etap Charakterystyka Kalendarium

Okres
przedrewolucyjny

kryzys gospodarczy, 
klęska nieurodzaju, 
drożyzna

27 XII 1788 – zgoda Ludwika XVI na zwołanie Stanów 
Generalnych
17 VI 1789 – stan trzeci ogłasza się Zgromadzeniem 
Narodowym
9 VII 1789 – Zgromadzenie Narodowe uznaje się za 
Konstytuantę

Konstytuanta 
1789–1791

obrady Konstytuanty 
skłóconej z królem, 
zamieszki w Paryżu, 
wzrost roli klubów 
politycznych

14 VII 1789 – atak tłumu na Bastylię – początek rewolucji
17 VII 1789 – ugoda z królem, król przyjmuje „trójkoloro-
wą kokardę”
26 VIII 1789 – uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka  
i Obywatela
12 VII 1790 – ustawa o duchowieństwie – państwo 
ponad Kościołem
20–24 VI 1791 – nieudana ucieczka króla z Francji
3 IX 1791 – uchwalenie konstytucji – Francja monarchią 
konstytucyjną

Legislatywa
1791–1792

rządy zwolenników 
republiki, chaos 
gospodarczy, głód 
wśród biedoty

1 X 1791 – otwarcie Zgromadzenia Prawodawczego
20 IV 1792 – wypowiedzenie wojny Austrii
10 VIII 1792 – zamieszki w Paryżu i aresztowanie króla

Konwent 
1792–1793

starania żyrondy-
stów o ograniczenie 
rewolucji, dalsze 
pogorszenie sytuacji 
gospodarczej

IX 1792 – wybory do Konwentu
22 IX 1792 – zniesienie monarchii i ogłoszenie Francji 
republiką
21 I 1793 – ścięcie Ludwika XVI, zawiązanie się pierw-
szej koalicji przeciwko Francji
10 III 1793 – powstanie w Wandei przeciwko rewolucji
6 IV 1793 – utworzenie Komitetu Ocalenia

Dyktatura
jakobinów 
1793–1794

rządy terroru jakobi-
nów, próba prze-
budowania całego 
porządku społecz-
nego, załamanie 
gospodarcze

2 VI 1793 – przewrót jakobinów
26 VI 1793 – uchwalenie nowej konstytucji
17 IX 1793 – „prawo o podejrzanych” – uprawomocnie-
nie terroru
X 1793 – wprowadzenie nowego kalendarza i „kultu 
rozumu”; zniszczenie wnętrza katedry Notre Dame
12 X 1793 – nakaz zniszczenia Lyonu po stłumieniu  
w nim powstania

Koalicja
termidoriańska
1794–1795

terror antyjakobiń-
ski, przywrócenie 
swobód gospodar-
czych i politycznych

27 VII 1794 – przewrót termidoriański, aresztowanie 
Robespierre’a
28 VII 1794 – zgilotynowanie Robespierre’a
21 VIII 1795 – użycie wojska do stłumienia wystąpień ludu
22 VIII 1795 – uchwalenie trzeciej koalicji
3 X 1795 – przejęcie rządów przez pięcioosobowy 
Dyrektoriat

ETAPY REWOLUCJI FRANCUSKIEJ*

*Na podstawie Tablic historycznych, pod red. W. Mizerskiego.



146 Historia 6

?

! To jesT ważne
• Król Ludwik XVI został oskarżony przez rewolucjonistów o zdradę  

i skazany na śmierć.
• Po uwięzieniu króla francuski Konwent Narodowy ogłosił koniec mo-

narchii i proklamował republikę.
• Rewolucja zmieniła nie tylko ustrój państwa, lecz również kulturę, 

obyczaje i życie codzienne Francuzów.
• Wszelkie próby przeciwstawienia się rewolucjonistom i opowiada-

nia się za monarchią były bezwzględnie zwalczane.
• Najbardziej skrajnym ugrupowaniem rewolucjonistów byli jakobini, 

którzy wprowadzili we Francji krwawą dyktaturę.
• W wyniku przewrotu 9 Thermidora obalono dyktaturę jakobinów,  

a do władzy wróciła burżuazja.

PyTania i Polecenia
1. Co było powodem skazania króla Ludwika XVI na śmierć?
2. Wyjaśnij, jak rozumiesz powiedzenie, że: „Rewolucja zjada własne dzieci”. Po-

daj znane ci z historii przykłady takiego zjawiska..
3. Przygotuj w zeszycie w formie tabeli zestawienie pozytywnych i negatyw-

nych stron rewolucji francuskiej.

kontrrewolucji. W tym bowiem czasie na 
gilotynie ginęli nie tylko prawdziwi wro-
gowie rewolucji, ale też jej gorący zwo-
lennicy, jak np. Danton oskarżony przez 
Robespierre’a o zdradę. W samym Paryżu 
ścięto publicznie blisko 1400 osób.

Pozostający dotąd w cieniu wydarzeń 
Konwent Narodowy, a ściślej deputowani 
określani jako „bagno”, dostrzegli szansę 
na przerwanie jakobińskiego terroru. Wy-
korzystali oni niezadowolenie społeczne  
i przygotowali zamach stanu. 27 lipca 1794 
roku (według kalendarza rewolucyjnego był 
to 9 Thermidor), aresztowano Robespierre’a 
i 21 innych jakobinów. Wszyscy zatrzymani 
zostali wkrótce straceni na gilotynie. Wła-
dzę we Francji ponownie objęła burżuazja.  
W 1795 roku weszła w życie kolejna konsty-
tucja, w myśl której ponownie uzależniono 
prawo wyborcze od stopnia zamożności,  
a władzę wykonawczą sprawował pięciooso-
bowy Dyrektoriat. 

8. Rewolucyjny kalendarz. Każdy miesiąc miał 30 dni, a rok rozpo-
czynał się 22 września o północy. W latach przestępnych, dodatkowy, 
krótki miesiąc miał 6 dni 
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6. EPOKA NAPOLEOŃSKA
Wyjaśnij, jak zmieniała się władza we Francji w wyniku rewolucji z 1789 roku.

FRANCJA U PROGU EPOKI NAPOLEOŃSKIEJ
Krytykowane za nieudolność niemal przez wszystkie 
warstwy społeczeństwa francuskiego rządy Dyrekto-
riatu pogłębiły wewnętrzny i zewnętrzny kryzys pań-
stwa. W tej sytuacji Francja miała coraz mniej szans na 
obronę przed koalicją. Doprowadziło to do powstania 
spisku zmierzającego do obalenia Dyrektoriatu. Jed-
nym ze spiskowców był generał Napoleon Bonaparte. 

Ten pochodzący z Korsyki oficer od początku kariery 
wykazywał nieprzeciętny talent wojskowy. Po wstąpieniu 
do rewolucyjnej armii francuskiej przyczynił się do zdoby-
cia Tulonu, za co w 1794 roku otrzymał stopień generała 
brygady. W następnych latach m.in. dowodził wojskami 
francuskimi w czasie kampanii we Włoszech. Wyruszył 
także na podbój Egiptu w celu zaatakowania brytyjskich 
dróg handlowych do Indii oraz zapewnienia Francji hege-
monii nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego.

ZAMACH I JEGO SKUTKI
Od 1799 roku Francja zaczęła tracić posiadłości w północnych Włoszech, które kil-
ka lat wcześniej „wyzwalał” Napoleon. Przechodziły one w ręce Austriaków wspo-
maganych przez wojska rosyjskie. Na wieść o porażkach Napoleon z małą grupą 
oficerów zdecydował się na powrót do kraju. Wkrótce po wylądowaniu we Francji 
niezadowoleni z rządów Dyrektoriatu oficerowie na czele z Napoleonem przejęli 
władzę w bezkrwawym zamachu stanu 9 listopda 1799 roku. 

Niebawem została uchwalona nowa konstytucja. Dyrektoriat przestał istnieć. 
Władzę wykonawczą powierzono trzyosobowemu ciału nazwanemu – w nawiązaniu 
do tradycji republikańskich starożytnego Rzymu – Konsulatem. Urząd Pierwszego 
Konsula objął sam Bonaparte. W myśl nowej konstytucji pełnia władzy wykonawczej 
należała do Pierwszego Konsula; pozostali dwaj konsulowie mieli tylko głos doradczy. 

Mając niemal nieograniczoną władzę, Napoleon mógł przeprowadzić w pań-
stwie wiele reform. W pierwszych latach rządów uporządkował finanse państwowe 
i stworzył sprawny system administracyjny, którego wiele elementów obowiązu-
je we Francji do dziś. Chcąc uzyskać kontrolę nad życiem publicznym i prywat-
nym obywateli, a jednocześnie zapewnić im bezpieczeństwo, konsul rozbudował 
i usprawnił aparat policyjny. Francja stała się w ten sposób krajem bezpiecznym, 
jednocześnie jednak znacznie ograniczono wolności obywatelskie. 

Pod rządami Napoleona doskonałe warunki do rozwoju mieli kupcy i rzemieślnicy, 
którzy łatwo uzyskiwali zamówienia rządowe na produkcję broni i mundurów. Pierwsze-
mu Konsulowi udało się powstrzymać narastające w czasach Dyrektoriatu bezrobocie,  

1. Napoleon Bonaparte (1769–1821), portret 
pędzla Jacquesa Louisa Davida (czytaj: żaka lui 
dawida), 1812 r.
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zatrudnić rzesze biedoty przy robotach publicznych, takich jak budowa dróg i mostów. 
Nowe prawa gwarantowały chłopom własność ziemi, którą zdobyli w czasie rewolucji. Jed-
nym z ważniejszych osiągnięć Napoleona było uporządkowanie stosunków między pań-
stwem a Kościołem katolickim przez zawarcie z papieżem konkordatu w 1801 roku.

KODEKS NAPOLEONA
Największych zmian dokonał Napoleon w ustawodawstwie, wprowadzając w 1804 
roku Kodeks cywilny, nazywany także Kodeksem Napoleona. Kodeks gwaranto-
wał wszystkim obywatelom wolność osobistą, wolność wyznania, równość wobec 
prawa, nienaruszalność własności prywatnej i swobodę działalności gospodarczej. 
W następnych latach opracowano także kodeksy prawa handlowego i karnego. Ko-
deksy prawa cywilnego obowiązujące obecnie w wielu państwach europejskich, są 
wzorowane na Kodeksie Napoleona.

NAPOLEON CESARZEM FRANCUZÓW
Sukcesy w polityce zagranicznej i umiejętna polityka wewnętrzna spowodowały, że  
w 1802 roku w ogólnonarodowym plebiscycie, czyli powszechnym głosowaniu, Napoleon 
Bonaparte otrzymał dożywotnio urząd Konsula. Oznaczało to, że mógłby sprawować we 
Francji władzę do końca życia. W 1804 roku rozpisano jeszcze jeden plebiscyt, w którym 
obywatele Francji zgodzili się na przyjęcie przez Napoleona Bonaparte godności cesarza.

Na początku grudnia 1804 roku odbyła się uroczystość koronacji, podczas której 
Bonaparte, chcąc podkreślić, że władzę obejmuje z woli obywateli, sam nałożył so-
bie koronę na głowę, przyjmując imię Napoleona I – cesarza Francuzów.

?

! To jesT ważne

• Przejęcie władzy we Francji przez Napoleona w roku 1799.
• Napoleon zostaje Cesarzem Francuzów w roku 1804.

PyTania i Polecenia
1. Jakie były powody obalenia dyrektoriatu i przejęcia władzy przez Napoleona?
2. Wymień najważniejsze reformy wprowadzone we Francji pod rządami Napoleona.
3. Opisz okoliczności przyjęcia przez Napoleona Bonaparte godności cesarza.

słowniczek
konkordat – umowa 
prawna zawarta między 
Stolicą Apostolską a danym 
państwem, określająca ich 
wzajemne stosunki (państwo 
– Kościół). 

2. Ceremonia koronacji Napoleona i jego małżonki Józefiny na cesarza i cesarzową Francuzów, obraz Jacquesa Louisa Dawida, 1806–1807 r. Wskaż na 
obrazie postaci Napoleona, Józefiny i papieża. Dowiedz się, czym różniła się ta uroczystość od tradycyjnych koronacji głów państw.
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7. PODBOJE I UPADEK NAPOLEONA
Kiedy i w jakim celu została zawiązana pierwsza koalicja antyfrancuska?

WOJNY Z KOALICJAMI EUROPEJSKIMI
Napoleon skierował się więc przeciwko innemu wrogowi 
– Austrii. Największą bitwę, zwaną „bitwą trzech cesa-
rzy”, stoczono pod Austerlitz w 1805 roku. Spotkały się  
w niej bowiem wojska francuskie, dowodzone przez ce-
sarza Napoleona, z połączonymi siłami austriacko-rosyj-
skimi, dowodzonymi przez cara rosyjskiego Aleksandra I 
i cesarza austriackiego Franciszka I. W bitwie tej wojska 
koalicji poniosły druzgocącą klęskę.

W październiku 1806 roku wojska Napoleona odnio-
sły dwa zwycięstwa nad Prusami w bitwach pod Jeną  
i pod Auerstedt (czytaj: ałerszted). Zwycięstwa te pozwo-
liły mu zająć Berlin. W Berlinie ogłosił blokadę kontynen-
talną Anglii, która miała uniemożliwić wymianę handlo-
wą między Wyspami Brytyjskimi a państwami Europy 
kontynentalnej. W odpowiedzi Wielka Brytania zaczęła 
blokować porty Francji i krajów z nią sprzymierzonych.

Następnie działania wojenne przeniosły się na ziemie 
polskie. Ten etap wojny Napoleon nazwał wojną polską. 
W 1807 roku Bonaparte pokonał kolejnego członka ko-
alicji – Rosję, wygrywając bitwy pod Iławą Pruską i pod 
Frydlandem. Rosjanie wycofali się za Niemen, a Francu-
zi zajęli Królewiec. Wkrótce potem Prusy i Rosja zostały 
zmuszone do podjęcia rozmów pokojowych.

POKÓJ W TYLŻY
Traktat pokojowy podpisali w Tylży 7 lipca 1807 roku Napoleon, car Rosji Alek-

sander I i król Prus Fryderyk Wilhelm III. Prusy straciły ponad połowę terytorium, 
a z ziem polskich drugiego i trzeciego zaboru pruskiego utworzono Księstwo War-
szawskie. Gdańsk stał się wolnym miastem. Okręg białostocki otrzymała Rosja  
w zamian za obietnicę współdziałania z Francją przeciwko Anglii. 

WOJNA Z ROSJĄ
Rosja była krajem, który ponosił ogromne straty w wyniku blokady kontynental-
nej. Wśród Rosjan narastała też niechęć do Napoleona – „uzurpatora” burzącego 
ustalony od wieków ład na kontynencie. Oba państwa rozpoczęły więc przygo-
towania do wojny. Rosja w tym celu zawarła układ ze Szwecją i Anglią, Francja  
z Austrią i Prusami.

W ciągu niespełna roku Napoleon zgromadził tzw. Wielką Armię, liczącą 650 
tys. żołnierzy. Znajdowały się w niej oddziały z wszystkich krajów uzależnionych od 

2. Legia Honorowa, najwyższe odznacze-
nie nadawane przez rząd francuski. Order 
został ustanowiony przez Napoleona 
19.05.1802 r., wg kalendarza rewolucyj-
nego 29 floréala roku X
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Francji, a w tym 100 tys. Polaków. Pod koniec czerwca 1812 roku armia Napoleona 
rozpoczęła działania przeciwko Rosji, dysponującej zaledwie 200 tys. żołnierzy.

Wielka bitwa rozegrała się na przedpolach Moskwy, pod Borodino na początku 
września 1812 roku i była jedną z najbardziej krwawych bitew stoczonych przez Na-
poleona. Zabitych w niej zostało prawie 90 tys. żołnierzy (30 tys. po stronie francu-
skiej i 60 tys. po stronie rosyjskiej). Mimo tak dużych strat armia rosyjska nie została 
rozbita, a Wielka Armia Napoleona została zmuszona do odwrotu.

BITWA NARODÓW – LIPSK 1813 ROK
Klęska w Rosji spowodowała, że dotychczasowi sojusznicy zaczęli opuszczać Napo-
leona. Zostali przy nim jedynie Polacy, Norwegowie i oddziały saksońskie. W 1813 
roku, korzystając z osłabienia Francji, Rosja, Austria, Szwecja, Anglia, Prusy utworzy-
ły kolejną koalicję antyfrancuską. Do decydującej bitwy, zwanej „bitwą narodów”, do-
szło pod Lipskiem w połowie października 1813 roku. Francuzi zostali w niej pobici. 
W bitwie tej, w czasie przeprawy przez rzekę Elsterę, osłaniając odwrót Napoleona, 
zginął książę Józef Poniatowski. Rozbita armia francuska wycofała się za Ren.

ABDYKACJA NAPOLEONA
Wojna przeniosła się na teren Francji. Napoleon znalazł się w trudnej sytuacji. Społe-
czeństwo francuskie zaczęło odwracać się od swojego cesarza. Marszałkowie, burżu-
azja i chłopi mieli dość wieloletniej wojny. Do głosu zaczęli znów dochodzić rojaliści.

Na początku 1814 roku wojska koalicji wkroczyły do Paryża. W tej sytuacji,  
w kwietniu, Napoleon Bonaparte abdykował, zachowując jednak tytuł cesarski  
i osobistą gwardię. Koalicjanci zmusili cesarza do opuszczenia Francji. Przekazano 
mu we władanie wyspę Elbę na Morzu Tyrreńskim.

30 maja 1814 roku podpisano pokój w Paryżu. Tron francuski objął Ludwik 

1. Wojna z Rosją. Przejście wojsk Napoleona przez Berezynę 25–28.11.1812 r., obraz Januarego Suchodolskiego, 1866 r.
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?

! To jesT ważne

• W latach 1805–1807 Napoleon toczy zwycięskie wojny z koalicjami 
europejskimi. Okres ten kończy się pokojem w Tylży w 1807 roku.

• W roku 1812 Napoleon rozpoczął wojnę z Rosją, która skończyła się 
odwrotem armii francukiej.

• W roku 1814 Napoleon abdykował i ostatecznie został wywieziony 
na wyspę św. Heleny, gdzie zmarł w roku 1821.

PyTania i Polecenia
1. Sporządź kalendarium walk Napoleona w latach 1785–1807.
2. Znajdź w dostępnych źródłach, ilu żołnierzy francuskich wróciło w 1812 

roku spod Moskwy.
3. Co określa się terminem „ sto dni Napoleona”? Jakie były najważniejsze 

wydarzenia tego okresu?

XVIII, brat Ludwika XVI, a Francja wróciła do granic sprzed 1792 roku. O sprawach 
dotyczących całej Europy miał zadecydować zwołany do Wiednia kongres władców 
europejskich w 1815 roku.

STO DNI NAPOLEONA
W trakcie obrad kongresu,  
w marcu 1815 roku, Napoleon, 
chcąc odzyskać władzę, wylądo-
wał na południu Francji. Mając 
ogromne poparcie armii fran-
cuskiej, szybko zdobył Paryż  
i ponownie zagroził Europie.  
W połowie czerwca 1815 roku 
pod Waterloo rozegrała się ostat-
nia bitwa Napoleona, w której ce-
sarz poniósł klęskę. Ostatnie dni 
jego władzy we Francji określa się 
jako sto dni Napoleona. Abdyku-
jąc po raz drugi, Napoleon oddał 
się w ręce Anglików, którzy wy-
wieźli go na wyspę św. Heleny, 
gdzie zmarł w 1821 roku.

2. Generał Arthur Wellington wśród angielskich żołnierzy pod Waterloo w 1815 r., frag-
ment obrazu Roberta Alexandra Hillingforda, XIX w.



VI. Najważniejsze wydarzenia z czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i z okresu Księstwa Warszawskiego
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VI. KRYZYS I UPADEK PAŃSTWA POLSKIEGO W XVIII WIEKU.  KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
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1810 
powstanie Legionów 
Polskich 1797

utworzenie 
Księstwa 
Warszawskiego 1807

likwidacja 
Księstwa 
Warszawskiego 1815

●  POLSKA W CZASACH SASKICH
 August II Mocny ● Wojna północna  

i spory o tron Rzeczypospolitej  
● Sejm „niemy” ● Polityka sąsiadów 
wobec Polski ● Kryzys państwa  
● Działalność Stanisława Konarskiego

●  PRÓBY REFORM W RZECZYPOSPOLITEJ
 W II POŁOWIE XVIII WIEKU
 Elekcja Stanisława Poniatowskiego  

● Reformy państwa ● Sprawa inno-
wierców ● Konfederacja barska  
● I rozbiór Rzeczypospolitej ● Posta-
nowienia sejmu rozbiorowego

●  ŻYCIE UMYSŁOWE W CZASACH  
STANISŁAWOWSKICH

 Rozwój kultury ● Mecenat królewski  
● Komisja Edukacji Narodowej ● Lite-
ratura i teatr

●  SEJM CZTEROLETNI.
 KONSTYTUCJA 3 MAJA
 Sytuacja międzynarodowa ● Sejm Wielki  

● Reformy skarbowe i wojskowe ● Spra-
wa mieszczan ● Konstytucja 3 maja

●  WOJNA O KONSTYTUCJĘ. 
 II ROZBIÓR RZECZYPOSPOLITEJ
 Konfederacja targowicka ● Wojna  

z Rosją ● Drugi rozbiór Rzeczypospolitej  
● Ostatni sejm Rzeczypospolitej

●  INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA
 Przygotowania do powstania ● Wybuch 

powstania ● Bitwa pod Racławicami  
● Insurekcja warszawska i wileńska  
● Sprawa chłopska ● Ostatnie miesiące 
powstania

●  LEGIONY POLSKIE
 Powstanie Legionów ● Mazurek Dą-

browskiego ● Walki Legionów ● Kres 
Legionów

●  KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
 Utworzenie Księstwa Warszawskiego 

● Trudna sytuacja Księstwa Warszaw-
skiego ● Wojna z Austrią ● Upadek 
Księstwa Warszawskiego

VI. KRYZYS I UPADEK PAŃSTWA POLSKIEGO W XVIII WIEKU.  KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
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1. POLSKA W CZASACH SASKICH
Wymień skutki, jakie przyniosły Rzeczypospolitej wojny w XVII wieku.

AUGUST II MOCNY
Śmierć Jana III Sobieskiego dała początek nie tylko 
trwającemu blisko dwa lata bezkrólewiu, ale też kry-
zysowi władzy, który miał doprowadzić do upadku 
Rzeczypospolitej. W 1697 roku, po wielu targach  
i sporach na polu elekcyjnym, królem Rzeczypospo-
litej został elektor saski August Wettin, popierany 
przez Austrię, Rosję i papieża. Nowy król – August 
II Mocny (panował w latach 1697–1704 i 1710–
1733) – od początku dążył do wzmocnienia władzy 
monarszej i swojej pozycji w Europie. Chciał przede 
wszystkim ograniczyć kompetencje sejmików  
i urzędników ziemskich. Dążył do utworzenia unii 
polsko-saskiej, co w obu krajach dałoby mu silniej-
szą pozycję. Ambitne plany miał też August II wobec 
Inflant. Chciał nie tylko odebrać je Szwecji, ale też 
rozciągnąć na Inflanty swoją władzę dziedziczną.

WOJNA PÓŁNOCNA I SPORY  
O TRON RZECZYPOSPOLITEJ
Aby zrealizować swoje zamierzenia dotyczące Inf-
lant August II zawarł sojusz z Danią i Rosją prze-
ciw Szwecji i w 1700 roku przystąpił do wojny 
nazywanej wielką wojną północną, wciągając  
w nią Rzeczpospolitą wbrew woli szlachty i ma-
gnaterii (choć formalnie Rzeczpospolita nie przy-
stąpiła do tej wojny). 

Szwedzi najechali Polskę i zajęli Warszawę oraz 
Kraków. Do Rzeczypospolitej wkroczyły też wojska 
rosyjskie. Polska stała się głównym teatrem dzia-
łań wojennych. Wzajemne walki Szwedów i Rosjan 
na ziemiach polskich doszczętnie zniszczyły kraj.

Szwedzi umiejętnie wykorzystali niechęć szlachty i magnatów do Augusta II, którego 
oskarżano o próby zaprowadzenia rządów absolutystycznych na wzór francuski i o pla-
nowanie rozbioru Polski. Król Szwecji Karol XII zainicjował zawiązanie przez szlachtę 
konfederacji przeciw Sasom, która w 1704 roku ogłosiła detronizację Augusta II. Nowym 
królem Polski został wybrany wojewoda poznański, Stanisław Leszczyński (panował 
w latach 1704–1709 i 1733–1736), którego na tron wprowadzili Szwedzi.

Tymczasem trwająca od dłuższego czasu okupacja szwedzka dawała się Polakom 

1. August II Mocny, król Polski (1697–1704 i 1710–
1733), portret pędzla francuskiego artysty Louisa de 
Silvestre’a (czytaj: lui de silwestr), przed 1720 r.

2. Stanisław Leszczyński, król Polski (1704–1709  
i 1733–1736), portret pędzla nieznanego malarza,  
ok. 1709 r.
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coraz bardziej we znaki. Wkrótce zaczęto z nostalgią wspominać rządy Augusta II  
i coraz głośniej mówiono o jego powrocie na polski tron, oskarżając Leszczyńskiego 
o uległość wobec okupanta. Pochodzące z tych czasów powiedzenie: „od Sasa do 
Lasa” obrazuje kompromitujące niezdecydowanie szlachty, popierającej raz Augu-
sta II Mocnego (Sasa), a raz Stanisława Leszczyńskiego (Lasa), w zależności od ak-
tualnej sytuacji i własnych interesów.

Losy wojny północnej rozstrzygnęły się w bitwie pod Połtawą w 1709 roku, 
w której wojska rosyjskie rozbiły Szwedów. Rok później (w 1710 roku) popierany 
przez nich Stanisław Leszczyński uciekł z kraju, a do Warszawy powrócił August 
II i ogłosił swą abdykację za nieważną. Stanisław Leszczyński, opuszczony przez 
wszystkich, schronił się u Szwedów. Wkrótce na walnej radzie warszawskiej po-
nownie królem obwołano Augusta II.

SEJM „NIEMY”
Wraz z powrotem Augusta II na tron na ziemie Rzeczypospolitej wkroczyło woj-
sko saskie, które zachowywało się na ziemiach polskich jak okupant, dopuszcza-
jąc się rabunków i rekwizycji żywności. Zachowanie armii saskiej wywołało bunty 
ludności, a absolutystyczne dążenia króla spowodowały zawiązanie konfederacji 
w Tarnogrodzie i wypowiedzenie przez szlachtę posłuszeństwa Sasowi. Na media-
tora między szlachtą a Augustem II wybrano cara Rosji Piotra I, dając mu tym sa-
mym możliwość wpływania na wewnętrzne sprawy naszego kraju. Pod pretekstem 
ochrony porządku do Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie. 

W 1717 roku tzw. sejm „niemy” (nazwany tak, gdyż w obawie przed zerwaniem 
obrad do głosu dopuszczono jedynie marszałka) przyjął tekst porozumienia zawarte-
go rok wcześniej między szlachtą a królem. Porozumienie ustalało, że król nie może 
wypowiedzieć wojny bez zgody sejmu ani więzić szlachcica bez wyroku sądu. Uchwa-
lono podatki, z których opłacać miano utrzymanie 24-tysięcznej armii. Ograniczo-
no liczbę urzędników saskich w polskich urzędach. Po uchwałach sejmu „niemego”  

3. Bitwa pod Połtawą, obraz Denisa Martensa Młodszego, 1726 r.
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nastroje w polskim społeczeństwie poprawiły się. 
Jednak uczynienie gwarantem uchwał sejmu „nie-

mego” cara Rosji Piotra I dało temu władcy możliwość 
ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej.

POLITYKA SĄSIADÓW WOBEC POLSKI
 Kończący wojnę północną pokój w Nystad z 1721 roku 
był wielkim triumfem Rosji i Prus. Inflanty przypadły 
Rosji, a Prusy odebrały Szwecji Szczecin razem z ujściem 
Odry. Rzeczpospolita nie została zaproszona do obrad, 
chociaż działania wojenne toczyły się w dużej mierze 
na jej terenach. Był to jawny dowód lekceważenia Rze-
czypospolitej na arenie międzynarodowej. Pozycja Rosji  
i Prus uległa natomiast znacznemu wzmocnieniu, a sła-
bość państwa polsko-litewskiego była tym mocarstwom 
„na rękę”. Dlatego oba te mocarstwa nie chciały dopuścić do 
przeprowadzenia dogłębnych reform wewnętrznych, które 
mogłyby uczynić z Rzeczypospolitej silne, liczące się pań-
stwo europejskie. Jawnie ingerując w wewnętrzne sprawy 
Polski, w 1720 roku w Poczdamie przygotowały tekst po-
rozumienia utrzymującego w Polsce liberum veto i wolną elek-
cję. Niedługo z Rosją  i Prusami porozumiała się w sprawie 
polskiej Austria, która swój rozkwit zawdzięcza panowaniu 
Habsburgów. Budowa potęgi dynastii Habsburgów rozpo-
częła się, gdy jeden z rodu, Rudolf I, został w roku 1273 kró-
lem Niemiec. Następcy Rudolfa powiększali swoje posiadło-
ści, kupując je lub stosując nie zawsze uczciwe metody. Nie 
bez znaczenia była wyjątkowa przedsiębiorczość członków 
tego rodu. Sprzyjała im także fortuna. Po wiktorii wiedeń-
skiej Sobieskiego Habsburgowie odzyskali całość imperium, 
częściowo utraconego na prawie dwieście lat na rzecz Turcji. 
Swoje imponujące podboje Habsburgowie podbudowywali 
przekonaniem o wyższości rodu: „Austrii należy się panowa-
nie nad całym światem”. Imperium Habsburgów obejmowało: Monarchię Habsburgów 
(1526-1804), Cesarstwo Austriackie (1804-1867), Austro-Węgry (1867-1918).

Pogwałceniem suwerenności Polski był zawarty w roku 1732 „traktat trzech 
czarnych orłów”, podpisany przed zbliżającą się nową wolną elekcją, w którym 
Austria, Prusy i Rosja i ustaliły między sobą, kto może, a kto nie może kandy-
dować na króla Polski. Choć ustalenia traktatu nie zostały zrealizowane, była to 
zapowiedź ścisłej współpracy trzech mocarstw przeciwko Rzeczypospolitej. 

Mimo gróźb sąsiadów, po śmierci Augusta II w 1733 roku, szlachta przytłaczają-
cą większością głosów przywróciła na tron polski Stanisława Leszczyńskiego, który  

4. Trzy czarne orły – herby (od góry): Rosji, 
Austrii i Prus
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w tym czasie był już teściem króla francuskiego Lu-
dwika XV. Kilka tygodni później, w obawie przed 
wzrostem wpływów francuskich w Polsce, car Rosji, 
przy pomocy swoich wojsk, doprowadził do wyboru 
w kolejnej elekcji Augusta III Sasa (panował w la-
tach 1733–1763) – syna Augusta II – unieważniając 
tym samym wcześniejszy wybór Leszczyńskiego. Po 
raz drugi Stanisław Leszczyński, opuszczony przez 
stronników, nie doczekawszy się pomocy francu-
skiej, opuścił kraj. Tym razem już na zawsze. Jako 
teść francuskiego króla otrzymał on w dożywot-
nie władanie Lotaryngię, gdzie okazał się światłym 
władcą, mecenasem kultury i nauki. Nie zapomniał 
jednak o sprawach polskich, o czym może świadczyć 
dzieło Głos wolny wolność ubezpieczający, napisa-
ne przez współpracownika Leszczyńskiego, 
które podpisał sam władca. W dziele tym za-
warto propozycje naprawy Rzeczypospolitej. 
Dotyczyły one przede wszystkim: uczynszo-
wienia i wolności osobistej dla chłopów, ogra-
niczenia liberum veto, pozostawienia wolnej 
elekcji, usprawnienia władzy centralnej oraz 
utworzenia 100-tysięcznej armii.

KRYZYS PAŃSTWA
Rządy Sasów okazały się katastrofalne. Prowadzone w pierwszej połowie XVIII 
w. wojny, a przede wszystkim wielka wojna północna, doprowadziły do gospodar-
czego upadku państwa. Liczba ludności spadła o 25% (a w Małopolsce od 30 na-
wet do 50%). Działania wojenne i grabieże najeżdżających ziemie polskie obcych 
wojsk zrujnowały i tak stojące na niskim poziomie rolnictwo. Właściciele ziemscy  
w przytłaczającej większości starali się odrobić straty przez zwiększenie obciążeń chłopów 
pańszczyźnianych. Jednak niska jakość pracy chłopów i brak nowoczesnych rozwiązań 
technicznych doprowadziły do wyjałowienia wielu obszarów i spadku wydajności rolnic-
twa. Tylko nieliczni ziemianie zdecydowali się na wprowadzenie zmian na wzór zachodni, 
zamieniając pańszczyznę na czynsz oraz stosując nowe narzędzia i metody upraw.

Kryzys czasów saskich nie ograniczał się jedynie do ekonomii. W latach 1736–
1763 nie zdołano uchwalić ani jednej konstytucji, gdyż obrady sejmu były zrywane 
przez liberum veto; wystarczał głos sprzeciwu jednego tylko posła, aby sparaliżować 
pracę sejmu. W ten sposób przepadały pomysły reform państwa. Wywalczona nie-
gdyś przez szlachtę zasada jednomyślności teraz przyczyniała się do upadku pań-
stwa, a w konsekwencji samej szlachty. Na arenie międzynarodowej nikt już się  
z Rzecząpospolitą nie liczył. Ostatnia elekcja dowiodła, że silny sąsiad ma w tym 

5. August III (1733–1763), król Polski, portret pędzla 
włoskiego artysty Pietra Antonia Rotariego, 1755 r.

6. Insygnia koronacyjne Augusta III, obecnie przechowywane w Zwin-
gerze – pałacu królewskim w Dreźnie
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kraju więcej do powiedzenia niż jego własny parlament.
Za panowania Sasów nastąpił w Rzeczypospolitej znaczny upadek kultury.  

W szkołach nie uczono ani historii, ani geografii, ani literatury. Młody szlachcic 
nie dysponował więc podstawową wiedzą, znał za to łacińskie przysłowia na każdą 
okazję, potrafił dobrze się ubierać i ładnie przemawiać. 

W owych czasach organizowano wiele uczt, biesiad i przyjęć, na które zjeżdżała 
się szlachta z okolicy. Jedzono i pito bez umiaru. Tych czasów dotyczy znane powie-
dzenie: „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”. Jednak za panowania Augusta III 
Sasa pojawiły się w Rzeczypospolitej oznaki ożywienia gospodarczego i kulturalne-
go. Zaczęły rozwijać się miasta i poprawiła się sytuacja w rolnictwie.

DZIAŁALNOŚĆ STANISŁAWA KONARSKIEGO
Wielu Polaków zdawało sobie sprawę z tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się Rzecz-
pospolita. Reformatorzy proponowali przede wszystkim ograniczenie liberum veto, 
usprawnienie pracy sejmu oraz przeprowadzenie reform gospodarczych i społecznych. 
Jednym z nich był Stanisław Konarski ze zgromadzenia pijarów, który opracował dla 
szkół nowy program nauczania. W całej pełni był on realizowany w warszawskiej szkole 
Collegium Nobilium, kształcącej głównie młodzież szlachecką. Uczono tu języków ob-
cych, nauk ścisłych, geografii, historii, ale też patriotyzmu – starano się wpajać uczniom 
poczucie odpowiedzialności za Polskę. Konarski jest także autorem traktatu politycz-
nego O skutecznym rad sposobie. W dziele tym krytykował „złotą wolność”, wzywał 
szlachtę do dbałości przede wszystkim o państwo. Działalność Konarskiego po kilkuna-
stu latach przyniosła pewne efekty. Do życia politycznego wkraczało nowe pokolenie, 
dobrze wykształcone, gotowe dla dobra państwa porzucić prywatę i doprowadzić do 
niezbędnych w państwie reform. W Polsce rozpoczynało się oświecenie.

?

! To jesT ważne

• W pierwszej połowie XVIII wieku elekcyjnymi królami Polski byli: August II Mocny, Sta-
nisław Leszczyński i August III.

• August II Mocny wciągnął Rzeczpospolitą w wojnę północną, co przyniosło kata-
strofalne skutki dla państwa.

• Wyrażeniem „od Sasa do Lasa” określano postawę szlachty, która często zmieniała swo-
je sympatie w walce o tron między Augustem II a Stanisławem Leszczyńskim.

• Rządy Sasów uwypukliły słabość ustroju Rzeczypospolitej i doprowadziły do głębokie-
go kryzysu państwa.

• Stanisław Konarski podjął próbę naprawy postawy szlachty, tworząc szkołę i ogłaszając 
traktat polityczny.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, jak wojna północna wpłynęła na wewnętrzną sytuację Rzeczypospolitej.
2. Wymień postanowienia sejmu „niemego”.
3. Oceń znaczenie traktatu „trzech czarnych orłów”.
4. Kim był Stanisław Konarski i do czego wzywał Polaków, a przede wszystkim szlachtę?
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2. PRÓBY REFORM RZECZYPOSPOLITEJ  
W II POŁOWIE XVIII WIEKU

1. Wymień przejawy kryzysu państwa polskiego w XVIII wieku.
2. Podaj przykłady ingerencji sąsiadów w wewnętrzne sprawy Polski.

ELEKCJA STANISŁAWA PONIATOWSKIEGO
Pod koniec panowania Sasów Rzeczpospolita nie 
była państwem suwerennym, a obce mocarstwa 
niejednokrotnie ingerowały w sprawy wewnętrzne. 

W tym czasie grupa magnatów skupiona wo-
kół rodzin Czartoryskich i Poniatowskich, na-
zwana Familią, dostrzegała konieczność zmian  
i naprawy państwa, dlatego zaproponowała kon-
cepcję reform w duchu oświecenia. Reformy te 
przeprowadzono na zwołanym w roku 1764 z ini-
cjatywy Familii sejmie konwokacyjnym. Pod-
jęto wówczas decyzje usprawniające pracę sejmu 
przez wprowadzenie nowego regulaminu obrad. 
Zakazano posłom przysięgania na instrukcje sej-
mowe. W sprawach skarbowych 
dopuszczono głosowanie większo-
ścią głosów, wprowadzono także 
cło generalne.

Przeciwny wszelkim zmianom 
był obóz Potockich, nazywany 
także hetmańskim. Tworzyli go 
zwolennicy utrzymania dotych-
czasowego systemu sprawowania 
władzy, głównie magnaci mający 
ogromny wpływ na losy państwa. 
Przedstawicielami tego obozu byli: 
Jan Klemens Branicki, Franciszek 
Potocki oraz Karol Radziwiłł.

Po śmierci Augusta III Sasa w 1763 
roku rozgorzała walka o władzę. Ście-
rały się o nią dwa od dawna zwalcza-
jące się stronnictwa – Familia i obóz 
Potockich. Familia wystawiła własnego kandydata do tronu, stolnika Stanisława Ponia-
towskiego, cieszącego się względami rosyjskiej carycy. Katarzyna II poparła kandyda-
turę Poniatowskiego, licząc, że będzie on realizował jej politykę, przez co Rosja zapewni 
sobie wpływ na wewnętrzne sprawy Polski. 

Podczas elekcji, korzystając z pomocy wojsk rosyjskich, rozpędzono Potockich 

1. Ciołek – herb Poniatowskich. Od nazwy herbu przeciw-
nicy polityczni króla tak właśnie pogardliwie go nazywali

2. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r., obraz Bernarda Bellotta zw. 
Canalettem, 1764 r. Odszukaj w podręczniku, jak nazywano budynek w centrum pola 
elekcyjnego.
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oraz ich zwolenników i przy udziale zaledwie 
5,5 tys. głosujących wybrano Stanisława Ponia-
towskiego na króla Polski. Koronacja nowego 
monarchy, który przybrał dodatkowe imię Au-
gust, odbyła się, nie – jak nakazywał zwyczaj –  
w Krakowie, ale w Warszawie. Stanisław August 
Poniatowski panował w latach 1764–1795.

REFORMY PAŃSTWA
Stanisław August Poniatowski był człowiekiem 
gruntownie wykształconym, biegle władał kilko-
ma językami, przed elekcją wiele podróżował po 
Europie. Jako człowiek oświecenia rozumiał ko-
nieczność pracy nad ustrojem państwa, podnie-
sienia poziomu oświaty i wykształcenia nowych 
elit. Z jego inicjatywy powołano namiastkę rządu 
– „konferencję króla z ministrami” – oraz ko-
misję skarbową i wojskową. Król polecił także bić 
nowe monety. Było to niezbędne, gdyż Fryderyk 
II zalewał Polskę fałszywymi pieniędzmi, wywożąc 
pełnowartościowe polskie pieniądze za granicę. 
Wszystkie te zabiegi miały wzmocnić pozycję wład-
cy. Czartoryscy, niedawni protektorzy, niechętnie 
patrzyli na działania króla. Oni również liczyli, że 
Poniatowski będzie bezwolnym narzędziem reali-
zującym ich polecenia. Reformy przeprowadzone 
przez króla zaniepokoiły też państwa ościenne. Po-
stanowiły one jak najszybciej uporządkować spra-
wy w Polsce na swoją korzyść, a za pretekst posłu-
żyła głośna wówczas sprawa innowierców.

SPRAWA INNOWIERCÓW
Caryca Katarzyna poparła Augusta Poniatow-
skiego, licząc na to, że będzie on wykonawcą de-
cyzji podejmowanych w Petersburgu. Tymczasem król starał się działać niezależnie, 
co wywołało w kołach rządzących Rosji niepokój. Wkrótce caryca wycofała swe po-
parcie. Pretekstem była sprawa innowierców. W XVI wieku Rzeczpospolita była kra-
jem tolerancji religijnej. Choć większość szlachty stanowili katolicy, to były obszary, 
gdzie przeważały inne wyznania. Na terenach wschodnich przewagę mieli wyznawcy 
prawosławia. Część mieszczaństwa i szlachty, głównie na Pomorzu Gdańskim i na 
Litwie, była protestantami. Mimo długiej tradycji tolerancji religijnej w XVIII w. sy-
tuacja różnowierców, zwanych dysydentami, pogorszyła się. Mieszkający w Polsce 

	 Czy	wiesz,	że... 

Stanisław August Poniatowski 
W młodości wiele lat spędził za gra-
nicą, podróżując i zbierając doświad-
czenia. Był miłośnikiem i kolekcjone-
rem sztuki. Ktokolwiek z otoczenia 
władcy wyjeżdżał za granicę, musiał 
pamiętać o upodobaniach króla i wy-
szukiwać dla niego piękne przedmio-
ty. Nestor Sapieha, będący w podróży, 
tak się podobno przejął zalecenia-
mi królewskimi, że w „poszukiwaniu 
okazów oczy mu prawie nie wylazły”. 
Wokół dworu króla koncentrowało 
się życie kulturalne. Na słynnych obia-
dach czwartkowych spotykała się elita 
umysłowa Rzeczypospolitej. Król był 
również mecenasem i choć szkatuła 
królewska nie była zbyt zasobna, prze-
znaczał duże sumy na pensje dla ludzi 
pióra i sztuki.

3. Stanisław August Poniatowski, król Polski (1764–1795), 
portret w stroju koronacyjnym namalowany przez Marcella 
Baciarellego, 1764 r.
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niekatolicy od 1733 roku byli pozbawieni części praw, m.in. zakazano im zasiadania 
w sejmie i ograniczono im dostęp do urzędów, utrudniano praktyki religijne. Rosja 
i Prusy, występujące w ich obronie, domagały się  równouprawnienia. Tolerancyjny 
król był skłonny do przywrócenia im pełni praw. Uważał jednak, że całą sprawę należy 
przeprowadzić delikatnie, by nie doprowadzić do konfliktu z katolicką w większości 
szlachtą. Tymczasem Katarzyna i Fryderyk żądali natychmiastowych ustępstw. Roz-
poczęła się zawiła gra polityczna. Posłowie obu mocarstw podburzali szlachtę do pod-
jęcia zdecydowanych działań. W końcu pod naciskiem Katarzyny szlachta zgodziła 
się na ustępstwa wobec innowierców. Jednocześnie caryca odniosła wielki sukces, na-
rzucając Rzeczypospolitej tzw. prawa kardynalne, czyli najważniejsze z wszystkich 
praw, do których zaliczono liberum veto, wolną elekcję, prawo do wypowiadania po-
słuszeństwa królowi i wyłączne prawo szlachty do piastowania urzędów. W ten spo-
sób Katarzyna umacniała w Polsce przestarzałe zasady ustrojowe, pozostając również 
ich gwarantką. Zapewniała sobie również możliwość niekontrolowanego ingerowania 
w sprawy polskie, ponieważ Polska stała się rosyjskim protektoratem.

KONFEDERACJA BARSKA
Wkrótce po przyznaniu równouprawnienia innowiercom część zbuntowanej szlach-
ty zawiązała konfederację w miasteczku Bar na Podolu. Skierowana ona była prze-
ciw królowi, Rosji oraz niekatolikom, powołana w obronie dotychczasowych zasad 
ustrojowych. Przeciw konfederatom wystąpiły wojska carskie. Walki trwały 4 lata, 
a konfederaci podjęli nawet nieudaną próbę porwania króla. Walki miały charakter 
wojny domowej, gdyż duża część społeczeństwa pozostała wierna królowi. Konfe-
deracja zakończyła się klęską. Przywódcy udali się na emigrację (m.in. Kazimierz 
Pułaski). Wydarzenia lat 1768–1772 przyśpieszyły decyzję o rozbiorze.

I ROZBIÓR RZECZYPOSPOLITEJ
Pomysł podziału Polski wyszedł od Fryderyka II, który marzył o przyłączeniu do 
Prus Pomorza Gdańskiego. Katarzyna blisko rok przeciwstawiała się takiemu roz-
wiązaniu, licząc, że sama będzie mogła decydować o sprawach polskich. Ostatecznie 
w sierpniu 1772 roku trzej sąsiedzi – Rosja, Austria i Prusy – podpisali konwencję 
rozbiorową.

Jeszcze w czasie trwania konfederacji w granice Polski wkroczyły wojska państw 
zaborczych. Prusy przyłączyły do swego królestwa część Wielkopolski i Prusy Kró-
lewskie (bez Gdańska i Torunia). Austria zajęła część ówczesnego województwa kra-
kowskiego, sandomierskiego i ruskiego, podbitym terenom nadając nazwę Galicja. 
Rosji, która zabrała największe obszary, przypadły tereny na wschód od Dźwiny  
i Dniepru. Król próbował protestować, jednak wobec braku jakiejkolwiek pomocy  
z zagranicy poszedł na ustępstwa. Zaborcy, nie dość że zagrabili ogromne obszary  
w kraju, to domagali się jeszcze od sejmu polskiego zatwierdzenia konwencji rozbio-
rowej, tak by wszelkie działania zaborców były zgodne z prawem.
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POSTANOWIENIA SEJMU ROZBIOROWEGO
Polscy posłowie, wezwani na sejm w 1773 roku, bez większych protestów zatwierdzi-
li traktat rozbiorowy. Marszałek Adam Poniński za zgłoszenie wniosku otrzymał od 
Katarzyny 24 tys. rubli rocznej pensji. Jedynym protestującym był poseł ziemi nowo-
gródzkiej Tadeusz Rejtan. Sprzeciwiając się haniebnemu traktatowi, zagrodził wła-
snym ciałem wejście do sali obrad. Nie zrobiło to jednak wrażenia na większości posłów. 
Pierwszy rozbiór Polski został zatwierdzony.

Zgoda na utratę części kraju nie była jedynym ustaleniem sejmu rozbiorowego. 
W okrojonym i osłabionym państwie przeprowadzono pewne reformy. Powołano do 
życia Radę Nieustającą. Składała się ona z 18 senatorów i 18 posłów wybieranych 
na 2 lata. Obradom przewodniczył król. Podniesiono liczbę wojska do 30 tys., wpro-
wadzono cło generalne, zmodernizowano sądownictwo, zakazując tortur i wyroków 
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5. Rzeczpospolita w czasach konfederacji barskiej i I rozbioru.
Wymień miasta, które przeszły w ręce Rosji, Austrii i Prus w wyniku I rozbioru



VI. KRYZYS I UPADEK PAŃSTWA POLSKIEGO W XVIII WIEKU. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE 163

za czary. Wreszcie pozwolono szlachcie trudnić się handlem i przemysłem. Prace 
sejmu, choć rozpoczęte haniebną zgodą, przyczyniły się do gospodarczego i kultu-
ralnego ożywienia kraju. 

Przeprowadzono również reformę oświaty, powołując do życia Komisję Eduka-
cji Narodowej.

Deklaracja uzasadniająca I rozbiór Polski
„Mocarstwa sąsiadujące z Polską były tak często wciągane w zaburzenia wywoływane przez bezkrólewia 
w tym państwie, że doświadczenia przeszłości zmusiły je do zajęcia się poważnie sprawami tego państwa, 
w czasie gdy po śmierci Augusta III tron wakował. W tym celu, aby nie dopuścić do zgubnych skutków, 
które wywoływać mogło ostatnie bezkrólewie, dwór w Petersburgu pośpieszył wpłynąć na uspokojenie 
umysłów i doprowadził do zgody na rzecz kandydata najgodniejszego tronu i najbardziej odpowiedniego 
zarazem tak dla obywateli, jak i dla sąsiadów. Równocześnie też przyczynił się do zmodyfikowania kilku 
niewłaściwości ustrojowych w tym państwie.
Podjęte środki umożliwiły i zabezpieczyły przeprowadzenie wolnej i legalnej elekcji, panującego 
obecnie Stanisława Augusta, jak również niektórych korzystnych reform. Wszystko zwiastowało 
Polsce i jej sąsiadom stały pokój na przyszłość. Niestety jednak, podczas gdy można było oczekiwać 
jak najpomyślniejszego rozwoju, właśnie w tym czasie duch niezgody zawładnąwszy częścią narodu, 
zniszczył w jednej chwili wszystkie te nadzieje. Obywatele powstali jedni przeciw drugim. Wszystko 
zostało zniszczone, prawo, porządek, handel, a nawet rolnictwo.
Zapobiegając w tej chwili ruinie i rozkładowi tego państwa, mając równocześnie poważne pretensje 
do niektórych posiadłości Rzeczypospolitej, nie mogą więc ich zaniedbać i zdać się na los wydarzeń, 
uzgodnili więc i postanowili między sobą, by ujawnić ich zadawnione pretensje i ich słuszne prawa do 
tych części Rzeczypospolitej, które każdy z nich gotów jest udowodnić”.

Źródło: http://serwer2.ehost.pl/pr/wp-content/themes/koloroweprojekty/polska-rosja-tom1.pdf; [data dostępu: 18.01.2019].
Polecenie

Wyjaśnij, w jaki sposób państwa zaborcze uzasadniały konieczność rozbioru Polski.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

?

! To jesT ważne

• W 1764 r. królem Polski został popierany przez obóz Familii i carycę 
Katarzynę II Stanisław August Poniatowski.

• W 1767 roku pod naciskiem Katarzyny II sejm uchwalił prawa 
kardynalne utrwalające przestarzałe zasady ustrojowe.

• W latach 1768–1772 w Polsce miała miejsce konfederacja barska 
skierowana przeciwko carycy i królowi.

• W 1772 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały pierwszego rozbioru Polski.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, kto i dlaczego poparł kandydaturę Stanisława Poniatowskiego na 

króla Polski.
2. Wyjaśnij, dlaczego reformy Stanisława Poniatowskiego napotkały na opór 

magnaterii i obcych państw.
3. Wskaż na mapie straty terytorialne Rzeczypospolitej po I rozbiorze.

słowniczek
cło generalne – jednolita 
opłata celna, znoszą-
ca inne opłaty na granicach 
zewnętrznych.
dysydent – inaczej różno-
wierca, człowiek wyznający 
inną niż katolicka religię.
sejm konwokacyjny  
– w dawnej Polsce sejm 
zwoływany przez interrexa, 
kierujący sprawami pań-
stwa w czasie bezkrólewia 
i przygotowujący elekcję.
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3. ŻYCIE UMYSŁOWE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH
Wymień główne idee oświecenia.

ROZWÓJ KULTURY
Kultura polska w czasach oświecenia rozwijała się 
pod wpływem idei płynących z Europy Zachodniej. 
Nowe prądy docierały głównie z Francji, dokąd chęt-
nie podróżowali Polacy. Polskie oświecenie rozwinę-
ło się później niż w krajach europejskich. Przyjmuje 
się, że trwało od połowy wieku XVIII do początków 
wieku XIX, a jego rozkwit miał miejsce za panowa-
nia Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–
1795). Wpływ króla na rozwój kultury, mecenat  
i zaangażowanie były tak znaczne, że okres jego pa-
nowania nazwano „czasami stanisławowskimi”. 

Oświecenie w Polsce spowodowało szybki roz-
wój kultury – literatury, publicystki, architektury, 
malarstwa i teatru. Czasy stanisławowskie to nie 
tylko rozwój kulturalny – wraz z przemianami umy-
słowymi nastąpiło również ożywienie gospodarcze. 
Powstawały manufaktury, banki, budowano nowe 
drogi i kanały. Rozpoczęły się stopniowe zmiany  
w rolnictwie – wprowadzano nowe uprawy i unowo-
cześniano narzędzia. Wzrosło zaludnienie i rozwija-
ły się miasta. Pod rządami Stanisława Augusta Po-
niatowskiego na nowo rozkwitła zniszczona w XVII 
wieku stolica, stając się centrum gospodarczym, kul-
turalnym, a przede wszystkim politycznym kraju. 

Głównym inicjatorem zmian był Stanisław Au-
gust Poniatowski. To dzięki jego staraniom rozpoczęła się przebudowa stolicy. Król 
kazał wznosić nowe budowle lub przebudowywać stare. Podobne działania podjęli 
magnaci i bogate mieszczaństwo, którzy wznosili pałace i okazałe kamienice. War-
szawa potroiła liczbę mieszkańców (w 1791 r. do około 100 tys.) i rozbudowała się 
poza swoje dawne granice. W mieście poprawiono stan sanitarny,  brukowano ulice, 
ustawiano nowe latarnie i wybudowano likwidowany na zimę most na łodziach. 

MECENAT KRÓLEWSKI
Król Stanisław August Poniatowski jako mecenas sztuki wywierał wpływ na wiele 
dziedzin kultury. Szczególnie interesował się sztukami plastycznymi. 

Z inicjatywy króla odrestaurowano i na nowo wyposażono Zamek Królewski, do 
którego dobudowano bibliotekę na bogaty księgozbiór monarchy. Z polecenia kró-
la włoski architekt Dominik Merlini zaprojektował zespół pałacowy w Łazien-

1. Talar Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1765 r. 
W 1766 r. król przeprowadził reformę dostosowującą 
polski system monetarny do standardów obowiązu-
jących w Europie. Na podkreślenie zasługuje pełen 
elegancji wygląd monet, zgodny z panującym wów-
czas stylem klasycystycznym
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kach. W czasach stanisławowskich 
w Pałacu na Wodzie odbywały się 
obiady czwartkowe. Dziś Łazienki 
są jednym z najcenniejszych zabyt-
ków polskiej architektury klasycy-
stycznej.

Król – kolekcjoner i znawca ma-
larstwa – wspierał także rozwój tej 
dziedziny sztuki. Na dworze Ponia-
towskiego tworzyło wielu znakomi-
tych malarzy. Najpopularniejszym 
wśród nich był Włoch Marcello 
Bacciarelli (czytaj: bacziarelli), 
autor portretów królewskich zdo-
biących sale Zamku Królewskiego. 
Obok Bacciarelliego tworzył inny Włoch – Bernardo Bellotto, zwany Canalettem 
(czytaj: kanalettem). Był on twórcą realistycznych widoków Warszawy, które posłu-
żyły do rekonstrukcji zabytków miasta po zniszczeniach drugiej wojny światowej. 

Na wzór francuskich salonów król organizował słynne obiady czwartkowe. Za-
praszał na nie ludzi, którzy jak on wierzyli w ideały oświecenia. Omawiano na nich 
ważne dla kraju sprawy polityczne, dyskutowano o projektach reform, poruszano 
tematy związane ze sztuką, literaturą i nauką. Uczestniczyli w nich działacze Ko-
misji Edukacji Narodowej, naukowcy, pedagodzy, pisarze, m.in.: Wojciech Bogu-
sławski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz.

W 1765 roku w Warszawie z inicjatywy króla powstała Szkoła Rycerska, która 
miała kształcić oficerów, ale także inżynierów i mierniczych. Kadeci – tak nazywano 
uczniów tej szkoły – zdobywali tam wiedzę ogólną z zakresu służby wojskowej i cy-
wilnej, uczyli się języków obcych, jazdy konnej i szermierki. Jednym z celów szkoły 

2. Pałac na Wodzie należący do zespołu pałacowego w Łazienkach został rozbu-
dowany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1772–1793 na 
bazie tzw. Łazienki Lubomirskiego, zbudowanej w latach 1680–1690 dla marszałka 
wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Nowo powstały pałac 
był od 1775 r. letnią rezydencją króla

3. Bernardo Bellotto zw. Canaletto, 
Krakowskie Przedmieście od strony 
Placu Zamkowego, 1776 r.
Bernardo Bellotto przyjechał do 
Polski w 1766 r., a w 1768 r. zo-
stał nadwornym malarzem króla. 
Jego cykl widoków Warszawy 
przeznaczony do ozdoby Zamku 
Królewskiego w Warszawie (za-
chowało się ich 24), to nie tylko 
wysokiej klasy dzieła sztuki, lecz 
także bezcenny dokument wyglą-
du miasta (służyły za podstawę 
rekonstrukcji zabytków starej War-
szawy po zniszczeniach wojennych 
1939–1944)
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było wychowanie kadetów na światłych, 
odpowiedzialnych obywateli. Szkołę Ry-
cerską ukończyło wielu wybitnych Pola-
ków, m.in.: Jakub Jasiński, Tadeusz 
Kościuszko czy Julian Ursyn Niem-
cewicz.

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ
Komisja Edukacji Narodowej powsta-
ła podczas sejmu rozbiorowego w 1773 
roku. Nazwana pierwszym w świecie 
ministerstwem oświaty przejęła ma-
jątek i szkoły po jezuitach. Jej główni 
działacze:  Hugo Kołłątaj, Grzegorz 
Piramowicz i Ignacy Potocki, jako 
jedni z niewielu dostrzegali konieczność 
przeprowadzenia zmian ustrojowych  
w Rzeczypospolitej. Członkowie Komisji 
rozumieli, że niezbędne reformy mogą 
być wprowadzone jedynie za zgodą 
szlachty. 

W dotychczasowych szkołach znie-
chęcano do reform i utrwalano „złotą 
wolność”, wiele do życzenia pozostawiał 
także poziom kształcenia. Komisja za-
proponowała więc nową, jednolitą orga-
nizację szkolnictwa. Zreorganizowano m.in. szkoły wyższe – Akademię Wileńską  
i Krakowską – którym teraz miały podlegać szkoły wydziałowe, podwydziałowe 
i parafialne. Ważnym zadaniem Komisji było opracowanie nowego programu na-
uczania, w którym nacisk położono na naukę języka polskiego, matematyki i przy-
rody. Wprowadzono także zupełnie nowe przedmioty, takie jak prawo czy nauka  
o rolnictwie. Ograniczono łacinę i teologię. W szkołach, zgodnie z ideałami oświe-
cenia, młodzież wychowywano w duchu patriotyzmu. Wykształciły one wielu dzia-
łaczy politycznych, wybitnych wojskowych i literatów.

Komisja zajęła się także podręcznikami, a współpracujące z nią Towarzystwo 
do Ksiąg Elementarnych kierowało pracami nad przygotowaniem nowych pomo-
cy szkolnych. Łącznie wydano 27 podręczników.

LITERATURA I TEATR
Literatura, zgodnie z ideałami oświecenia, angażowała się w popularyzowanie 
nowych postaw społecznych. Autorzy propagowali patriotyzm i zwalczali sar-
mackie obyczaje oraz sarmacki styl życia. Dlatego wiele wydawanych dzieł miało  

4. Budynek Szkoły Rycerskiej, akwarela Zygmunta Vogla, 1785 r. Szkoła 
mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim, wybudowanym w XVII w. Obec-
nie mieści się w nim rektorat Uniwersytetu Warszawskiego

	 Czy	wiesz,	że... 

Oficjalnym hymnem Szkoły Rycerskiej był utwór 
Ignacego Krasickiego zaczynający się od słów: 
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Hymn był zamieszczony w Katechizmie moral-
nym dla uczniów Korpusu Kadetów.
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dydaktyczny charakter. Wśród gatunków lite-
rackich upowszechniła się satyra, bajka, powieść 
dydaktyczna. Podobne tendencje pojawiały się  
w publicystyce i sztukach teatralnych. 

Ważną rolę w propagowaniu ideałów oświece-
niowych odgrywał założony w 1765 roku Mo-
nitor. Ukazywały się w nim artykuły kwestionu-
jące mit szlachectwa oraz przywieje szlacheckie. 
Wśród literatów uznanie znaleźli Ignacy Krasic-
ki – biskup warmiński, przyjaciel króla i uczestnik 
słynnych obiadów czwartkowych, który w swych 
utworach wyśmiewał ciemnotę szlachty i jej zaco-
fanie. W tym samym duchu tworzył Franciszek 
Bohomolec, redaktor Monitora i komediopisarz. 
Do tego kręgu zaliczał się także Adam Narusze-
wicz – poeta i historyk, który z inicjatywy króla 
podjął próbę opracowania dziejów Polski w opar-
ciu o starannie zebrany materiał źródłowy z Polski i krajów ościennych.

W czasach oświecenia nastąpił również rozkwit teatru polskiego. W 1765 roku 
powstała w Warszawie pierwsza stała scena teatralna. Największe sukcesy Teatr 
Narodowy odnosił w czasach, gdy jego dyrektorem został słynny aktor i drama-
topisarz Wojciech Bogusławski. Na scenie teatru wystawiano utwory Bogusław-
skiego, Franciszka Bohomolca, Franciszka Zabłockiego czy Juliana Ursyna Niemce-
wicza. Teatr, podobnie jak literatura, był wyrazicielem postępowej myśli.

?

! To jesT ważne

• Polskie oświecenie rozwijało się pod wpływem zachodnich, głów-
nie francuskich wzorców.

• Największym mecenasem kultury i sztuki był król Stanisław 
August Poniatowski, dlatego polskie oświecenie nazywane 
jest także „czasami stanisławowskimi”.

• Król organizował spotkania z elitą kulturalną kraju na obiadach 
czwartkowych, założył Szkołę Rycerską i Teatr Narodowy.

• Dzieło reformy polskiego szkolnictwa w duchu ideałów oświecenia 
podjęła założona w 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, dlaczego polskie oświecenie nazywane jest „czasami stanisławowskimi”.
2. Przedstaw okoliczności powstania Komisji Edukacji Narodowej.
3. Wyjaśnij, jaki był główny cel zmian i najważniejsze zadania Komisji Edukacji 

Narodowej.

5. Ignacy Krasicki (1735–1801), biskup warmiński 
od 1767 r., arcybiskup gnieźnieński od 1795 r., książę 
sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, 
poeta, prozaik i publicysta. Portret pędzla Pera Krafta, 
ok. 1768 r.
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4. SEJM CZTEROLETNI. KONSTYTUCJA 3 MAJA
Wymień główne ustalenia „traktatu trzech czarnych orłów”.

SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA
Współpraca Austrii, Prus i Rosji w sprawie rozbio-
ru Rzeczypospolitej nie zażegnała głębszych kon-
fliktów między tymi państwami. Austria dążyła do 
odebrania Śląska z rąk Prus, a Prusy coraz bardziej 
obawiały się wzrostu potęgi Rosji. Dlatego konflikt 
rosyjsko-turecki w latach 80. XVIII wieku spowo-
dował powstanie dwóch przeciwstawnych sojuszy –  
z jednej strony Austrii i Rosji, z drugiej – Anglii, Ho-
landi i Prus popieranych przez Szwecję. W 1787 roku 
Rosja rozpoczęła działania wojenne przeciw Turcji, 
chcąc – na wzór Polski – dokonać rozbioru tego pań-
stwa. Ideę rozbioru Turcji poparła Austria, ale zdecydowanie odrzuciły Prusy. Przygo-
towując się do wojny z Turcją, Rosja zamierzała ułożyć stosunki z Polską tak, by zapew-
nić sobie jej przychylność i ewentualną pomoc wojskową. Korzystając z nadarzającej się 
okazji, Stanisław August, w zamian za pomoc Rosji w wojnie z Turcją, uzyskał od carycy 
Katarzyny zgodę na zwołanie sejmu i przeprowadzenie niezbędnych reform.

SEJM WIELKI
W początkach 1788 roku zebrał się w Warszawie najważniejszy sejm w dziejach 
Rzeczypospolitej. Obradował przez 4 lata, do 1792 roku, dlatego nazwano go Sej-
mem Czteroletnim lub też Sejmem Wielkim ze względu na wagę przyjętych 
uchwał. Marszałkami sejmu zostali: Stanisław Małachowski oraz Kazimierz 
Nestor Sapieha. Dla zablokowania liberum veto sejm zawiązał się w konfederację.

Nie wszyscy obradujący posłowie podzielali opinię o konieczności reform. Szcze-
gólnie niechętne zmianom było stronnictwo hetmańskie Ksawerego Branickie-
go, Seweryna Rzewuskiego oraz Szczęsnego Potockiego. Liczyli oni, że z pomocą 
Rosji uda im się utrzymać dotychczasowe przywileje, a nawet obalić króla.

Zwolennicy reform, którym przewodniczyli Stanisław August i Hugo Kołłątaj, two-
rzyli stronnictwo patriotyczne. Obawiając się kolejnego rozbioru Polski, w imię 
wzmocnienia władzy królewskiej i państwa, gotowi byli zrezygnować z wielu przyna-
leżnych im od dawien dawna praw. Za koniecznością reform opowiadał się także zna-
ny pisarz polityczny i publicysta (a także filozof i tłumacz) – Stanisław Staszic, który  
w działalność stronnictwa patriotycznego zaangażował cały swój autorytet i wpływy.

REFORMY SKARBOWE I WOJSKOWE
W burzliwej atmosferze sejm podjął wiele uchwał. Najważniejsze z nich to: zniesienie 
Rady Nieustającej, uważanej za symbol zależności od Rosji, i podniesienie liczebności  
wojska do 100 tys. Nie było to zbyt wiele, zważywszy, że w tym czasie armia rosyjska 

1. Stanisław Małachowski (1736–1805), portret pędzla Mar-
cella Baciarellego (czytaj: marczella bacziarellego), ok. 1790 r.
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liczyła ponad 300 tys., a pruska – 200 tys. żołnierzy. Pieniądze na utrzymanie woj-
ska miały pochodzić zarówno z dóbr szlacheckich (w wysokości 10% rocznego docho-
du), jak i kościelnych. Podatek ten, często nazywany „ofiarą dziesiątego grosza”, nie 
przyniósł spodziewanych dochodów państwu, gdyż szlachta, deklarując wysokość do-
chodów, często je zaniżała. Ostatecznie planowaną na 100 tys. armię zmniejszono do 
około 70 tysięcy żołnierzy.

SPRAWA MIESZCZAN
Od XVI wieku obowiązywało w Rzeczypospolitej prawo zakazujące mieszczanom 
nabywania dóbr ziemskich. Nieliczna była także reprezentacja mieszczan w sejmie. 
Wraz ze wzrostem zamożności ograniczeni w swych prawach mieszczanie zaczęli do-
magać się przywrócenia dawnych przywilejów. W grudniu 1789 roku z inicjatywy 
Hugona Kołłątaja i prezydenta Warszawy Jana Dekerta zorganizowano manife-
stację deputowanych ze 141 miast. Uczestnicy słynnej „czarnej procesji” (czarnej, 
gdyż biorący w niej udział ubrani byli na czarno) po przejściu ulicami stolicy dotarli 
do Zamku Królewskiego, gdzie obradującym posłom wręczyli petycję zawierającą żą-
danie przywrócenia dawnych praw. W 1791 roku sejm, przychylając się do ich żądań, 
uchwalił prawo o miastach. Mieszczanie otrzymali prawa nabywania dóbr ziem-
skich, dostępu do urzędów, zasiadania w sejmie i własnego samorządu. Nie mogli być 
więzieni bez wyroku sądowego. Szlachta natomiast otrzymała prawo zajmowania się 
handlem i rzemiosłem.

KONSTYTUCJA 3 MAJA
Do prac nad najważniejszą uchwałą, mającą zmienić cały system sprawowania wła-
dzy w państwie, powołano specjalną komisję. Prace komisji otoczone tajemnicą 
trwały dwa lata. Oprócz reformatorów w krąg wtajemniczonych został wprowa-
dzony również król. Na Wielkanoc 1791 roku wtajemniczeni zwolennicy reform nie 
rozjechali się do domów, lecz zostali w stolicy. Gdy większość posłów ze stronnic-
twa hetmańskiego wyjechała z miasta, wznowiono obrady sejmu. Nadszedł dzień  

SCHEMAT USTROJU I STRUKTURY WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ UCHWALONE KONSTYTUCJĄ 3 MAJA

Ustrój państwa
dziedziczna monarchia konstytucyjna

Trójpodział władzy

Sejm Sądy

Izba
poselska

Senat

Władza
ustawodawcza

Władza
wykonawcza

Król
Straż Praw

(rząd)

Władza
sądownicza
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3 maja 1791 roku, który długo mieli pamiętać mieszkańcy stolicy. W obecności około 
1/3 posłów i przy przepełnionych galeriach odczytano depesze od polskich przedsta-
wicieli za granicą donoszące o planach kolejnego rozbioru. Król w swoim wystąpieniu 
oświadczył, że jedyny ratunek dla kraju widzi w uchwaleniu nowej konstytucji. Wkrót-
ce też odczytano projekt nowej ustawy, nazwanej później Konstytucją 3 maja, który 
został przyjęty entuzjastycznie zarówno przez obecnych posłów, jak i zgromadzoną 
publiczność. Konstytucja porządkowała wewnętrzne sprawy kraju, umacniała pozycję 
króla, znosiła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzając w Polsce dziedziczną 
monarchię konstytucyjną i – zgodnie z duchem oświecenia – trójpodział wła-
dzy. Do konstytucji włączono uchwalone wcześniej prawo o miastach, a chłopi zostali 
wzięci „pod opiekę rządu krajowego”. Po raz pierwszy zaliczono chłopów do „narodu”, 
który wcześniej stanowiła wyłącznie szlachta. Konstytucja znosiła także odrębności 
pomiędzy Koroną a Litwą i wprowadzała wspólny rząd, skarb oraz wojsko. Tym sa-
mym następowało dalsze scalanie państwa polskiego i litewskiego.
Konstytucja 3 maja uważana jest za jedną z najbardziej postępowych ustaw pań-
stwowych uchwalonych w XVIII wieku. Wprowadzone zasady ustrojowe były pró-
bą przezwyciężenia kryzysu i ważnym krokiem  na drodze budowy nowoczesnego 
państwa. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku sejm ustanowił dzień 3 maja 
świętem narodowym. Do tradycji tej powrócono także po 1989 r. 

Preambuła Konstytucji 3 maja 1791 r.
„W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej 
łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, ma-
zowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, 
smoleński, siewierski i czernichowski, wraz z stanami skonfederowa-
nymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia 
konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem po-
znawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory,  
w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas sa-
mym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ce-
niąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję politycz-
ną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego 
los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, 
na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo 
przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra po-
wszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej 
i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwa-
lamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki 

by naród w czasie prawem przewidzianym wyraźną wolą nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego 
artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają”.

Źródło: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791-r0.html; [data dostępu: 18.01.2019]
Polecenie

Wymień cele sformułowane we wstępie do konstytucji. Wskaż w tekście odpowiednie fragmenty.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

Strona tytułowa pierwszego druku konstytucji, 
1791 r.
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• W latach 1788–1792 obradował Sejm Wielki, zwany także Cztero-
letnim. Sejm ten przeprowadził wiele ważnych reform.

• W 1791 roku uchwalono prawo o miastach, na którego mocy miesz-
czanie mogli nabywać dobra ziemskie i obejmować urzędy.

• Najważniejszym osiągnięciem Sejmu Wielkiego było uchwalenie  
w 1791 roku Konstytucji 3 maja, reformującej ustrój państwa.

PyTania i Polecenia
1. Oceń, czy słusznie sejm obradujący w latach 1788–1792 nazwano Sejmem 

Wielkim.
2. Nazwij konkurujące ze sobą stronnictwa Sejmu Wielkiego, wymień różnice 

w ich programach.
3. Wymień postanowienia Konstytucji 3 maja. Wyjaśnij, na czym polegał jej re-

formatorski charakter.

3. Konstytucja 3 maja, fragment obrazu Jana Matejki, 1891 r.
Ważniejsze postacie historyczne uwidocznione
przez Matejkę na obrazie:

1. Król Stanisław August Poniatowski
2. Stanisław Małachowski (trzyma konstytucję)
3. Adam Czartoryski
4. Hugo Kołłątaj
5. Jan Dekert
6. Tadeusz Kościuszko
7. Stanisław Staszic

4

2

3

1 6
6

7

5
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5. WOJNA O KONSTYTUCJĘ. II ROZBIÓR RZECZYPOSPOLITEJ
Wskaż na mapie terytorialne skutki I rozbioru.

KONFEDERACJA TARGOWICKA
Caryca Katarzyna z niepokojem obserwowała 
wydarzenia w Rzeczypospolitej. Szczególne jej 
niezadowolenie wywołało uchwalenie Konstytu-
cji 3 maja. Właściwie czekała tylko na pretekst, 
by wkroczyć do Rzeczypospolitej i przywrócić 
dawny porządek. Magnaci także nie godzili się 
z tak daleko idącymi reformami. Niebawem do 
Petersburga udali się Ksawery Branicki, Seweryn 
Rzewuski i Szczęsny Potocki, gdzie pod dyktan-
do Rosjan sporządzono akt konfederacji potępia-
jący Konstytucję 3 maja, nazywając ją „zuchwałą 
zbrodnią”. Do obrony praw kardynalnych i „złotej 
wolności” konfederaci wezwali wojska rosyjskie. 
Oficjalnie akt konfederacji ogłoszono na wiosnę 
1792 roku w miasteczku Targowica na Podolu 
(od nazwy miasteczka przyjęła się nazwa „kon-
federacja targowicka”). Odczytanie aktu było 
sygnałem dla stutysięcznego wojska rosyjskiego 
do wkroczenia w granice Rzeczypospolitej.

WOJNA Z ROSJĄ
Wojsko Rzeczypospolitej nie było przygotowane 
do wojny; liczyło zaledwie 70 tysięcy żołnierzy  
i było słabo uzbrojone. Na czele wojsk stanął 
bratanek królewski, książę Józef Poniatowski. 
Początkowo Polacy odnosili niewielkie sukcesy, 
m.in. w bitwie pod Zieleńcami (18 VI 1792 r.). Dla 
uczczenia zwycięstwa i odznaczenia wyróżniają-
cych się w tej bitwie żołnierzy ustanowiono order 
Virtuti Militari (czyli za męstwo wojenne). 

W czasie tej wojny wyjątkowym talentem do-
wódczym odznaczył się Tadeusz Kościuszko. Mimo  zaangażowania żołnierzy nie 
udało mu się jednak obronić linii Bugu. Ale wojna  nie była jeszcze przegrana, tym bar-
dziej że do walki przygotowywali się mieszczanie. O jej losach zadecydowała dopiero 
postawa króla. Nie mogąc liczyć na pomoc z zewnątrz, chcąc powstrzymać rozlew krwi, 
w obliczu olbrzymiej przewagi Rosjan Stanisław August zdecydował się przystąpić do 
Targowicy. Sądził, że ustępstwami na rzecz Rosjan uratuje kraj od kolejnego rozbioru. 
Walczący Polacy nie zrozumieli intencji króla. Monarcha stracił popularność i zyskał 
miano zdrajcy. Przystąpienie króla do targowiczan przypieczętowało klęskę patriotów. 

	 Czy	wiesz,	że... 

Order Virtuti Militari, najwyższe polskie 
odznaczenie wojskowe, został ustano-
wiony przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego na pamiątkę zwycię-
stwa w bitwie pod Zieleńcami w wojnie 
polsko-rosyjskiej 1792 r. Za zasługi w bi-
twie pod Zieleńcami odznaczono m.in. 
Tadeusza Kościuszkę i Józefa Poniatow-
skiego. Pierwotnie order miał kształt 
owalny. Na awersie miał koronę królew-
ską z monogramem SAR (Stanislaus Au-
gustus Rex), pod nim dwie wawrzynowe 
gałązki przewiązane wstążką. Na rewer-
sie napis Virtuti Militari, u spodu gałązki 
wawrzynu z wstążką. W 1807 r. ustalił 
się istniejący do dziś podział na 5 klas.

Order Virtuti Militari, wzór z 1792 r.

Krzyż Wielki Orderu Virtuti Militari, wzór z 1992 r.
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Część oficerów podała się do dymisji i opuściła kraj, podobnie jak członkowie stronnic-
twa patriotycznego. W kraju władzę przejęli targowiczanie i wojska rosyjskie.

DRUGI ROZBIÓR RZECZYPOSPOLITEJ
Po przejęciu władzy przez targowiczan anulowano wszystkie reformy Sejmu Wiel-
kiego. Przystąpiono także do przywracania starych porządków. Zlikwidowano 
urzędy powołane na mocy ustawy rządowej, zmieniono prawo, uchylając m.in. pra-
wo o miastach. Skonfiskowano majątki reformatorów, zamknięto większość gazet, 
a te, które pozostawiono, poddano cenzurze. Szlachtę chcącą sprawować urzędy 
zmuszano do publicznego potępiania Konstytucji 3 maja.

W czasie, gdy targowiczanie wprowadzali swe rządy w Warszawie, w Petersbur-
gu i Berlinie toczyły się pertraktacje w sprawie II rozbioru. 23 stycznia 1793 roku 
Prusy i Rosja podpisały konwencję rozbiorową. Na jej mocy Prusy zajęły Wielko-
polskę, część Mazowsza oraz Gdańsk i Toruń, Rosja natomiast zajęła pozostałą 
część Ukrainy, Podole i część Wołynia. Od udziału w rozgrabieniu ziem polskich 
powstrzymała się tym razem Austria. Europa, a szczególnie rewolucyjna Francja, 
na której pomoc tak liczyli Polacy, pozostała wobec tych wydarzeń bezczynna.

OSTATNI SEJM RZECZYPOSPOLITEJ
Nikt nie przypuszczał, że zwołany do Grodna w połowie 1793 roku sejm będzie ostat-
nim sejmem ówczesnej Rzeczypospolitej. Wybory do niego odbyły się pod dyktan-
do wojsk rosyjskich. Główni targowiczanie – Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski  
i Szczęsny Potocki – widząc bankructwo swej polityki, złożyli urzędy i udali się na emi-
grację. Większość sejmu grodzieńskiego stanowili zdrajcy, którym przewodzili bracia 
Korwin i Józef Kossakowscy oraz Adam Poniński. Wojska carskie otoczyły miejsce 
obrad, kierując w jego stronę armaty. Protestujących posłów aresztowano. Zebrani po-
słowie przez wiele godzin siedzieli w milczeniu na sali obrad, co jedni odczytywali jako 
protest, a inni jako dowód zastraszenia. Rano 14 października 1793 roku marszałek  

List Stanisława Augusta Poniatowskiego do Katarzyny II (25 stycznia 1793 r.) 
„Pani siostro,
(...) Niech będzie mi wolno powtórzyć dzisiaj, że jeśli Wasza Cesarska Mość ukróciłaby smutną nie-
pewność naszego teraźniejszego położenia, przywiązując nas do swego imperium trwałym wię-
złem, zapewniającym integralność naszego terytorium i nasz godny żywot, zyskałabyś Pani odda-
ne sobie królestwo, co więcej zjednałabyś sobie na zawsze cały naród, przez najświętsze wyrazy 
wdzięczności, do czego przekonuje go jego własny interes.
Pani, zechciej pamiętać, jakim szczęściem byłoby dla mnie, po Twojej uprzedniej zgodzie, zdjęcie 
korony. Jeśli zaś dziś, sądy powzięte przeciwko mej osobie, stałyby na drodze do szczęścia mojego 
narodu, dłużej nie wahałbym się nad zapłatą takiej ceny by się dla niego poświęcić. W takim przy-
padku domagałbym się jedynie spłaty zaciągniętych długów i zapewnienia przyszłości mej rodzinie 
i służącym. Wiele pomagając innym, mało uczyniłem dla swoich. (…)”.

Źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/List_Stanisława_Augusta_Poniatowskiego_do_Katarzyny_II_(25_stycznia_1793);
[data dostępu: 18.01.2019]Polecenie

Przeczytaj tekst i napisz, jak współcześnie brzmiałby list Stanisława Augusta Poniatowskiego do Katarzyny II.

TEKST	ŹRÓDŁOWY
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• Przeciwko Konstytucji 3 maja zawiązała się konfederacja targowicka pod dyktando Katarzyny II.
• Wojna polsko-rosyjska o Konstytucję 3 maja zakończyła się zwycięstwem Rosjan i przy-

stąpieniem Stanisława Augusta do targowicy.
• W roku 1793 Prusy i Rosja dokonały drugiego rozbioru Rzeczypospolitej.
• Ostatni sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów odbył się w Grodnie w roku 1793.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, jakie skutki wywołało zawiązanie konfederacji targowickiej.
2. Oceń postawę targowiczan i fakt przystąpienia do nich Stanisława Augusta Poniatowskiego.
3. Wskaż na mapie terytorialne skutki drugiego rozbioru.
4. Ułóż łańcuch przyczynowo-skutkowy z poniższych wydarzeń: sejm grodzieński, konfederacja tar-

gowicka, drugi rozbiór, wojna o konstytucję, uchwalenie Konstytucji 3 maja.

sejmu wnioskował, by milczenie uznać za zgodę szlachty na rozbiór Polski. 
Sejm uchwalił także przywrócenie Rady Nieustającej i zmniejszenie liczby woj-

ska do 15 tys. W kraju pozostali jeszcze król i ministrowie, lecz faktyczną władzę 
sprawował ambasador rosyjski w Warszawie.
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2. Rzeczpospolita w czasie konfederacji targowickiej i II rozbioru (1793 r.)
Wskaż miejsca najważniejszych bitew wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r.
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6. INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA

Opisz okoliczności II rozbioru rzeczypospolitej.

PRZYGOTOWANIA DO POWSTANIA
Rządy targowiczan i II rozbiór Polski wywo-
łały oburzenie w całym kraju. Wszechobec-
ne wojska rosyjskie rabowały pałace, dwory  
i kościoły. Ludność obłożono wysokimi kon-
trybucjami. Kraj stał przed widmem ruiny. 
Upadały banki i manufaktury. Wzrosło bez-
robocie i ceny. Wkrótce Warszawa stała się 
jednym z najdroższych miast Europy.

Grupy patriotów prowadziły szeroko za-
krojoną działalność spiskową. Tajne sprzy-
siężenia powstawały w Warszawie, Wilnie  
i Krakowie. Na konspiracyjnych zebraniach 
domagano się rozprawy ze zdrajcami i szyb-
kiego wybuchu powstania narodowego. Na 
przywódcę przyszłego powstania wybrano 
generała Tadeusza Kościuszkę. Miał on być 
mężem opatrznościowym, któremu zaufały-
by wszystkie stronnictwa i sprzysiężenia. 
Od 1793 roku generał starał się uzyskać poparcie zagranicy dla polskich planów.  
W tym celu udał się m.in. do ogarniętej rewolucją Francji. Jednak poza słownymi 
deklaracjami żadnej pomocy od Francji nie uzyskał, mimo że powstanie w Polsce 
mogło rozbić koalicję antyfrancuską i spowodować wycofanie się Prus z tego układu.

Tekst przysięgi złożonej przez Tadeusza Kościuszkę 24 marca 1794 r. na krakowskim rynku
„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej 
mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania 
samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże do-
pomóż i niewinna męka Syna Jego”.

Źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Rota_(tekst_przysi%C4%99gi); [data dostępu: 18.01.2019]
Polecenie

Napisz tekst przysięgi, używając współczesnej polszczyzny.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

WYBUCH POWSTANIA
Wybuch powstania przyspieszyła decyzja o redukcji liczebności wojska polskiego, pla-
nowana już podczas sejmu grodzieńskiego. Sygnał do rozpoczęcia walk dał 12 marca 
1794 roku generał Antoni Madaliński, który wbrew rozkazowi dowództwa odmówił 
złożenia broni i z podległą mu brygadą wyruszył z Ostrołęki na południe. Stacjonujące  

1. Przysięga Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku 24 III 1794 r., 
obraz Franciszka Smuglewicza, 1797 r.
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w Krakowie wojsko rosyjskie, chcąc przeciąć drogę zbuntowanemu oddziałowi, 
opuściło miasto. Kościuszko, uzyskując odpowiedni mandat, 24 marca przybył do 
Krakowa, gdzie objął dowództwo nad stacjonującymi tam polskimi oddziałami. Po 
uroczystym apelu na rynku Kościuszko zaprzysiągł wraz z garnizonem polskim akt 
powstania. Powstanie narodowe, nazwane insurekcją, stało się faktem. 

Mieszkańcy Krakowa przyjęli wybuch powstania entuzjastycznie. Wiwatowano 
na cześć polskiego wojska i Naczelnika – taki tytuł przyjął bowiem Tadeusz Kościusz-
ko. Przerabiano nawet hasła rewolucji francuskiej: „Wolność, równość, braterstwo” 
na polskie: „Wolność, całość, niepodległość”. Uchwalono pobór do wojska mężczyzn 
między 18. a 28. rokiem życia i bardzo wysokie, sięgające 40% dochodów podatki.

BITWA POD RACŁAWICAMI
Z 6 tysiącami żołnierzy, wśród których 2 tys. stanowili uzbrojeni w kosy chłopi (tzw. 
kosynierzy), Tadeusz Kościuszko ruszył na Warszawę. Rosjanie próbowali powstrzy-
mać marsz powstańców pod Racławicami. 4 kwietnia 1794 roku doszło tam do 
pierwszej bitwy, w której powstańcy pokonali znacznie liczniejsze oddziały rosyjskie. 
O losie tej bitwy rozstrzygnął atak ko-
synierów, których do walki poprowadził 
sam Tadeusz Kościuszko. Uzbrojeni chło-
pi zdobyli 12 armat rosyjskich i rozbili 
część piechoty. W walce pod Racławicami 
szczególnie wyróżnił się chłop Wojciech 
Bartos ze wsi Rzędowice, który sam zdo-
był jedną z armat. W nagrodę Naczelnik 
mianował go oficerem, nadał mu szla-
chectwo, nazwisko Głowacki i zagrodę na 
własność. Wieści o sukcesie powstańców 
szybko rozeszły się po kraju i przyspie-
szyły wybuch powstania w Warszawie.

3. Racławice – atak kosynierów na rosyjską baterię, fragment panoramy namalowanej przez Wojciecha Kossaka i Jana Stykę, 1894 r.

2. Chorągiew regimentu grenadierów krakowskich, 1794 r.
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INSUREKCJA WARSZAWSKA I WILEŃSKA
Tadeuszowi Kościuszce nie udało się osobiście 
przedostać do Warszawy, ale do przygotowania 
tam powstania wysłał Tomasza Maruszewskiego. 
Najbardziej aktywną część społeczeństwa stolicy 
stanowili drobni kupcy i rzemieślnicy. Utworzone  
z nich oddziały powstańcze, na czele których stanął 
mistrz szewski Jan Kiliński, wraz z polskim woj-
skiem w ciągu dwóch dni wyparły Rosjan ze stolicy. 
Uciekająca armia rosyjska pozostawiła dużo broni, 
która dostała się w ręce powstańców.  

Insurekcja warszawska odbiła się szerokim 
echem po kraju. Już wkrótce wybuchło powstanie 
w Wilnie. Jego przywódcą został Jakub Jasiński. 

Zarówno w Warszawie jak i w Wilnie surowo ob-
chodzono się ze zdrajcami – wieszano ich bez sądu. 
Taki los spotkał m.in. hetmana Szymona Kossa-
kowskiego. Jeśli nie udawało się ująć zdrajcy, sym-
bolicznie wieszano jego portret.

SPRAWA CHŁOPSKA
Zwycięstwo pod Racławicami, w którym wydatny 
udział mieli kosynierzy, otworzyło nowy rozdział 
w trudnej sprawie chłopskiej. Tadeusz Kościuszko 
zdawał sobie sprawę z tego, że powstanie odniesie sukces, jeśli wszystkie warstwy 
społeczne będą walczyć razem. Zdecydował się więc na ogłoszenie uniwersału dla 
chłopów. Było to 7 maja 1794 roku w obozie pod Połańcem. Naczelnik liczył, że 
po wprowadzeniu nowych rozporządzeń do armii powstańczej masowo wstępować 

Odezwa Tadeusza Kościuszki o względy dla walecznego Wojciecha Głowackiego
„Wojciech Głowacki, grenadier regimentu milicji krakowskiej, rodem ze wsi Rzędowice, starosty 
Szuyskiego, na potyczce dnia czwartego kwietnia okazał męstwa swego dowody, pierwszy sko-
czywszy na baterię nieprzyjacielską. Jego odwagę nagradzając, mianowałem onego chorążym  
w tymże Regimencie Grenadierów Krakowskich, Komisja zaś Porządkowa zobowiąże starostę 
Szuyskiego, aby o tego poczciwego oficera żonie i dzieciach miał staranie.

Tadeusz Kościuszko

P.S. Ja też sam zanaszam prośby do starosty Szuyskiego za nim, aby raczył ulżyć pracy i familii jego 
stać się ojcem w niebytności jego”.
Źródło: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/krajanie/glowacki_bartos_wojciech/art.php; [data dostępu: 20.01.2019]

Polecenie

Opisz czyn Wojciecha Głowackiego i wymień zaszczyty, które go za to spotkały.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

4. Kosynier, obraz Józefa Chełmońskiego, 1906 r. Na pod-
stawie ilustracji opisz wygląd kosyniera.
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będą chłopi, najbardziej upośledzony stan Rzeczypospolitej. 
Szczegółowe rozporządzenia Uniwersału połanieckiego:
● znosiły poddaństwo osobiste chłopów,
● zmniejszały wymiar tygodniowy pańszczyzny z 5–6 dni do 2–3 dni,
● uniemożliwiały usunięcie chłopa z ziemi, jeśli wypełniał on swe obowiązki,
● zwalniały od pańszczyzny na czas insurekcji chłopów biorących udział w po-

wstaniu, którzy przechodzili pod opiekę rządu.
W praktyce jednak uniwersał wszedł w życie tylko w niewielkim zakresie, gdyż 

spotkał się z oporem szlachty. Chłopi nie poparli powstania tak powszechnie, jak 
na to liczył Naczelnik.

OSTATNIE MIESIĄCE POWSTANIA

W maju sytuacja powstańców znacznie się pogorszyła, przede wszystkim za sprawą 
Prus. Choć Kościuszko nie przenosił walk na ziemie pruskie, Fryderyk Wilhelm po-
stanowił wykorzystać nadarzającą się okazję i doprowadzić do całkowitej likwidacji 
Rzeczypospolitej. Rosjanie również przystąpili do ostatecznej rozprawy z powstań-
cami. Na początku czerwca Kościuszko poniósł dotkliwą klęskę pod Szczekocinami, 
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5. Rzeczpospolita w czasie insurekcji kościuszkowskiej i III rozbioru (1795 r.).
Wskaż ważniejsze ośrodki insurekcji kościuszkowskiej.
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?

! To jesT ważne
• Na czele powstania w obronie Rzeczypospolitej po II rozbiorze sta-

nął Tadeusz Kościuszko.
• Powstanie nazywane insurekcją kościuszkowską wybuchło w roku 1794.
• Tadeusz Kościuszko ogłosił Uniwersał połaniecki, chcąc przycią-

gnąć chłopów do powstania.
• Największym sukcesem zbrojnym powstańców była bitwa pod Ra-

cławicami.
• Insurekcja kościuszkowska zakończyła się klęską pod Maciejowica-

mi i zajęciem Warszawy przez generała Suworowa.

PyTania i Polecenia
1. Wymień bezpośrednie i pośrednie przyczyny wybuchu insurekcji ko-

ściuszkowskiej.
2. Wskaż na mapie miejsca wymienionych w tekście bitew.
3. Określ przyczyny klęski powstania.

słowniczek
garnizon – oddział 
wojska przebywający stale 
lub czasowo w mieście lub 
twierdzy, a także obszar, na 
którym stacjonują oddziały 
wojska oraz mieszczą się 
instytucje wojskowe.
insurekcja – powstanie 
zbrojne (z łac. insurgere –  
powstawać przeciw komuś, 
buntować się).
uniwersał – proklamacja, 
rozporządzenie szczególnej 
wagi.

gdzie Rosjan wsparli Prusacy. Potem wojska zaborców skierowały się na Warszawę. 
Obroną stolicy dowodził sam Naczelnik, mający do dyspozycji 23 tys. żołnierzy  
i 140 dział. Rosjanie i Prusacy mimo przewagi liczebnej (40 tys. wojska i 253 działa) 
nie mogli złamać oporu obrońców. Gdy na pomoc broniącej się stolicy przybyli po-
wstańcy wielkopolscy, Fryderyk Wilhelm wycofał swoje oddziały spod Warszawy, 
by zlikwidować opór na ziemiach zaboru pruskiego. W odpowiedzi do Wielkopolski 
wyruszył oddział pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego.

Pozbawieni pomocy Prusaków Rosjanie chwilowo musieli odstąpić od oblężenia 
Warszawy. Nie oznaczało to jednak zwycięstwa. Niebawem z pogranicza rosyjsko-
-tureckiego ściągnięto zaprawioną w bojach armię generała Suworowa. Klęska po-
wstańców była coraz bliższa. Wkrótce padło Wilno, a armia Fersena, dotychczas 
stacjonująca w Polsce, wyszła na spotkanie z armią Suworowa. Kościuszko, próbując 
zapobiec połączeniu wojsk rosyjskich, przyjął bitwę z przeważającym liczebnie wro-
giem pod Maciejowicami. Bitwa zakończyła się porażką. Sam Tadeusz Kościuszko 
został ranny i dostał się do niewoli. Droga na Warszawę stała otworem. 4 listopada 
1794 roku Suworow zdobył Pragę, zabijając prawie wszystkich jej obrońców i 12 ty-
sięcy cywilów, w tym także kobiety i dzieci. Była to straszliwa rzeź. Pod wrażeniem 
bezwzględności wroga Warszawa skapitulowała. Powstanie upadło.
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7. UPADEK RZECZYPOSPOLITEJ
1. Wymień daty I i II rozbioru.
2. Wskaż na mapie terytorium Rzeczypospolitej po II rozbiorze.

TRZECI ROZBIÓR RZECZYPOSPOLITEJ
Po upadku powstania kościuszkowskiego wobec militarnej przewagi sąsiadów 
Rzeczpospolita pozostawała bezradna. Do Petersburga przybyli posłowie z Berlina 
i Wiednia. W 1795 roku podpisano ostatnią konwencję rozbiorową. III rozbiór 
stał się faktem – Rzeczpospolita przestała istnieć. Państwo na 123 lata zniknęło 
z mapy Europy. Najwięcej zyskała Rosja, przyłączając ziemie na wschód od Bugu  
i Niemna wraz z Kurlandią. Austria otrzymała Kraków i ziemie po Pilicę, Wisłę, Bug. 
Prusy zagarnęły Mazowsze z Warszawą. Król został wywieziony do Grodna, gdzie 
25 listopada 1795 roku abdykował. Powstanie nie uratowało Rzeczypospolitej, po-
mogło natomiast odnieść sukces rewolucji francuskiej. Fryderyk Wilhelm nie był w 
stanie prowadzić walki na dwa fronty, z korzyścią dla Francuzów zaangażował się w 
bliższe mu sprawy polskie. Końcowym aktem rozbiorów był tajny pakt o nieużywa-
niu przez cesarzy Rosji, Austrii i królów pruskich nazwy Królestwo Polskie.

Akt abdykacji ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego
„My Stanisław August z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski etc., etc. Nie szukając w ciągu 
królowania naszego innych korzyści lub zamiarów, jak stać się użytecznym Ojczyźnie naszej, byli-
śmy także tego zdania, iż opuścić należy tron w okolicznościach, w których rozumieliśmy, że od-
dalenie nasze przyłożyło się do powiększenia szczęścia współziomków naszych, lub też przynaj-
mniej umniejszenia ich nieszczęścia, postanowiliśmy oświadczyć, tak jako też niniejszym aktem 
ogłaszamy, że wolnie i z własnej woli wyrzekamy się wszelkich praw naszych do korony polskiej, 
do Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych należących do nich krajów. Akt ten uroczysty abdyka-
cji korony i rządu Polski w ręce Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosji składamy dobrowolnie. 
Zstępując z tronu dopełniamy ostatniego obowiązku królewskiej godności. Akt niniejszy podpisa-
liśmy. Działo się to w Grodnie, dnia 25 listopada roku 1795, a roku 32 panowania naszego”.

Stanisław August, król

Źródło: Maria Żywirska, Ostatnie lata życia króla Stanisława Augusta, Warszawa 1978, s. 128.
Polecenia

1. Wymień przyczyny abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
2. Wyjaśnij, kogo król Polski nazywa Najjaśniejszą Imperatorową.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

PRZYCZYNY I SKUTKI UPADKU
Trzeci rozbiór Polski był wydarzeniem bez precedensu w dziejach nowożytnych.  
Z mapy Europy zniknęło państwo, którego początki sięgają X wieku i które w prze-
szłości zaliczane było do potęg europejskich. 

Ogółem w trzech rozbiorach Rosja przejęła 462 tys. km2, i 5,5 miliona ludności; 
Prusy – 141 tys. km2 i 2,6 miliona ludności; Austria – 130 tys. km2 i 4,2 miliona 
ludności. Państwa zaborcze dokonywały począwszy od 1772 roku systematycznego po-
działu terytorialnego Rzeczypospolitej, zachowując przy tym pozory prawa. Konwen-
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cje rozbiorowe z 1772 i 1793 roku zostały zatwierdzone przez sejm, trzecia konwencja  
z 1795 roku nie została zatwierdzona tylko dlatego, że polski sejm już nie istniał. 

Od chwili upadku państwa polskiego rozpoczęła się dyskusja na temat przyczyn 
rozbiorów. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona i różni historyków. Część 
z nich ocenia, że na upadek państwa polskiego najbardziej wpłynęła sytuacja we-
wnętrzna kraju i wieloletnie zaniedbania. Wskazują, że źródłem nieszczęść były 
wady ustrojowe Rzeczypospolitej, głównie „złota wolność” szlachecka, wszechobec-
ne liberum veto i wolna elekcja. Argumentują, że decyzja o wprowadzeniu wolnej 
elekcji doprowadziła do wewnętrznej anarchii i ingerencji w sprawy polskie obcych 
państw. Wskazują także na słabość administracji i systemu podatkowego, który 
zwalniał najlepiej uposażonych z płacenia podatków. Pusty skarb nie był w stanie 
utrzymać dużej armii, stąd stan polskich sił zbrojnych był nieporównywalny z po-
tęgą państw ościennych. Ważną przyczyną upadku Polski była także słabość gospo-
darcza. Straty materialne poniesione przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów w cza-
sie wojen XVII-wiecznych i w wojnie północnej spowodowały zubożenie wszystkich 
warstw społecznych. Do wewnętrznych czynników upadku państwa należy także 
zaliczyć postawę magnaterii, która destrukcyjnie wpływała na losy państwa. Ma-
gnaci, dysponujący ogromnymi majątkami w swoich „państewkach”, mieli większą 
władzę i środki finansowe niż elekcyjny król. 

Rozbiory nastąpiły wówczas, gdy Polacy, dostrzegając własną słabość, próbowali 
naprawić stosunki wewnętrzne, czego przykładem jest choćby Konstytucja 3 maja. 
Niestety reformy te podjęto zbyt późno i dlatego nie odniosły skutków.

Część historyków uważa, że decydująca o losach Polski była polityka państw 
sąsiednich: Rosji, Austrii i Prus. Silniejsze od Polski, wcześnie unowocześniły się, 
przeprowadzając niezbędne reformy w ramach monarchii absolutnej. Dysponowa-
ły sprawną administracją i silną armią, co pozwalało im ingerować w wewnętrzne 

Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski, 1790 r. (fragment)
„Powiem, kto mojej ojczyźnie szkodzi.
Z samych panów możnowładztwa zguba Polaków. Oni zniszczyli wszystkie uszanowanie dla prawa. 
Oni rządowego posłuszeństwa cierpieć nie chcąc, bez wykonania zostawili prawo. Oni zupełnie za-
gubili wyobrażenie sprawiedliwości w umysłach Polaków. Oni prawo zamienili w czczą formalność, 
która tylko wtenczas ważną była, kiedy prawo ich dumie, łakomstwu i złości służyło. [...]

Tak jest. Panowie przyprowadzili kochaną ojczyznę do tego stopnia upadku, słabości i wzgardy,  
z której ją dzisiaj z taką trudnością – dla przeszkody tychże panów – sama szlachta dźwiga. Rozpustni, 
lekkomyślni, chciwi i marnotrawni, dumni i podli, dzielność praw zniszczywszy, na wszystkie namięt-
ności wyuzdani panowie byli w Polszcze. [...]”.

Źródło: Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski, Kraków 1790.
Polecenia

1. Opisz, jaką rolę w upadku państwa przypisywał Staszic magnaterii.
2. Określ, do jakiej grupy czynników – wewnętrznych czy zewnętrznych – należą przyczyny upadku państwa 
opisane przez Staszica. 

TEKST	ŹRÓDŁOWY
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sprawy Polski („traktat trzech czarnych 
orłów”, prawa kardynalne, targowica).

Po rozbiorach największe zmiany do-
tknęły szlachtę, która znalazła się w zu-
pełnie odmiennym od polskiego ustroju. 
Część jej przywilejów anulowano, zosta-
ła także zobowiązana do płacenia po-
datków. Ci, którzy nie posiadali ziemi, nie utrzymali swojego szlachectwa. W ten 
sposób pozycja rządzących krajem obywateli została sprowadzona na poziom pod-
danych.
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Struktura podziału obszaru
Rzeczypospolitej po 3 zaborach

Obszary Rzeczypospolitej zajęte przez państwa zaborcze 
w czasie kolejnych rozbiorów

Straty w powierzchni państwa i liczbie ludności  Rzeczy-
pospolitej na rzecz państw zaborczych

Liczebność wojsk państw zaborczych i polskich
w połowie XVIII w.

Struktura podziału ogółu ludności Rzeczypospolitej 
między państwa zaborcze

po 3 zaborach
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I rozbiór

I rozbiór

Rosja Prusy Austria

Rzeczpospolita

II rozbiór

II rozbiór

III rozbiór

III rozbiór

1. Skutki terytorialne i ludnościowe trzech rozbiorów Rzeczypospolitej (1772–1795)

Granice Rzeczypospolitej przed 1772 r.

92 tys. km2 

1,3 mln ludności

250 tys. km2 

3,06 mln ludności

120 tys. km2 

1,0 mln ludności

36 tys. km2 

0,58 mln ludności

58 tys. km2 

1,14 mln ludności

48 tys. km2 

1,0 mln ludności

83 tys. km2 

2,65 mln ludności

47 tys. km2 

1,5 mln ludności

300 tysięcy 200 tysięcy 100 tysięcy 25 tysięcy

	 Czy	wiesz,	że... 

Wolter, jeden z najpopularniejszych filozofów 
oświecenia, wymyślił i rozpowszechnił nastę-
pujące powiedzenie o Polakach: „Jeden Polak 
– to sam urok, dwóch Polaków – awantura, 
trzech Polaków – o, to już Sprawa Polska”.
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?

! To jesT ważne
• Po klęsce powstania kościuszkowskiego Rosja, Austria i Prusy  

w 1795 r. dokonały trzeciego rozbioru Polski.
• Na 123 lata Polska zniknęła z mapy Europy.
• O przyczynach upadku państwa polskiego zadecydowały zarów-

no czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

PyTania i Polecenia
1. Opisz okoliczności trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej.
2. Wskaż na mapie na wcześniejszej stronie tereny zabrane w kolejnych rozbio-

rach przez Rosję, Austrię i Prusy.
3. Odszukaj na mapie położenie miejsca, w którym mieszkasz. W jakim pań-

stwie znajdowała się po III rozbiorze Polski?
4. Rozbiory przypadły na czas panowania Stanisława Augusta Poniatowskie-

go. Oceń postać ostatniego króla Polski. Uwzględnij różne obszary jego dzia-
łalności.

Norman Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 1992 r.
„Trudnych do pojęcia wydarzeń okresu rozbiorów zupełnie nie da się we właściwy sposób zrozu-
mieć, jeśli się sobie nie uprzytomni, że wewnętrzne kłopoty Polski systematycznie podsycali jej 
potężni sąsiedzi. Rosja już od ponad wieku mieszała się w wewnętrzne sprawy państwa. (…) Nie 
tylko Rosja, ale także Szwecja, Prusy, Francja i Austria używały Polski jako pola bitwy, na którym 
można było tanim kosztem rozwiązywać własne spory. (…) Według ówczesnego frazesu, Polska 
była „karczmą zajezdną”. Co więcej, gdy tylko Polacy próbowali podjąć jakiekolwiek kroki w kie-
runku zaprowadzenia porządku w swoim domu, zarówno Rosja, jak i Prusy podejmowały własne 
kroki, aby się upewnić, że nic się nie zmieni”.

Źródło: Norman Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 1992.
Polecenia

1. Wyjaśnij, jak rozumiesz określenie „karczma zajezdna”.
2. Przedstaw własne zdanie na temat zacytowanej opinii.  

TEKST	ŹRÓDŁOWY
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8. LEGIONY POLSKIE
Przypomnij okoliczności upadku państwa polskiego.

POWSTANIE LEGIONÓW
Pokój w Tylży w 1807 roku nie był pierwszym 
wydarzeniem, w którym skrzyżowały się losy 
Polaków i Napoleona. Dziesięć lat wcześniej, 
po trzecim rozbiorze, wielu uczestników po-
wstania kościuszkowskiego opuściło kraj, 
udając się do Francji z zamiarem kontynuowa-
nia walki z zaborcami. Francja walczyła bo-
wiem m.in. z tymi państwami, które odebrały 
Polsce niepodległość.

Wśród emigrantów znalazł się także gene-
rał Jan Henryk Dąbrowski, który w 1796 roku 
zwrócił się do Dyrektoriatu z propozycją utwo-
rzenia polski ch sił zbrojnych. Dyrektoriat skie-
rował Dąbrowskiego do generała Napoleona 
Bonaparte dowodzącego w tym czasie armią 
francuską we Włoszech. Tam też zapadła de-
cyzja o powstaniu polskiej formacji wojskowej  
w jednym z włoskich państw. Na początku 
stycznia 1797 roku rząd Republiki Lombardii 
podpisał z polskim generałem umowę o utwo-
rzeniu Legionów Polskich, zwanych także Pol-
skim Korpusem Posiłkowym.

MAZUREK DĄBROWSKIEGO
Wśród oficerów, którzy zajmowali się nauczaniem legionistów, był przyjaciel generała 
Dąbrowskiego Józef Wybicki. Pod wpływem panujących wśród żołnierzy patriotycz-
nych nastrojów ułożył on słowa do popularnej wówczas melodii ludowej. Powstała  
w ten sposób Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, czyli Mazurek Dąbrowskiego.  
W krótkim czasie pieśń ta zyskała ogromną popularność zarówno na emigracji jak  
w kraju, dokąd bardzo szybko dotarła. To spowodowało, że po odzyskaniu niepodle-
głości Mazurek Dąbrowskiego został uznany oficjalnie polskim hymnem narodowym.

WALKI LEGIONÓW
Od momentu swego powstania legioniści byli kierowani głównie do walk z państwa-
mi włoskimi, buntującymi się przeciw okupacji francuskiej. Polakom nie podobały się 
te zadania, a kolejne wydarzenia przynosiły coraz większe rozczarowania. Jednym  
z pierwszych było podpisanie traktatu pokojowego w Campo Formio w 1797 roku,  
w którym w ogóle nie poruszono spraw polskich. „Nic o Polsce, nic o naszej Ojczyź-
nie” tak pisał generał Dąbrowski o tym pokoju.

1. Jan Henryk Dąbrowski (1755–1818), generał, uczestnik 
insurekcji kościuszkowskiej, twórca Legionów Polskich we 
Włoszech, dowódca naczelny wojsk polskich w 1813 r., senator-
-wojewoda Królestwa Polskiego w 1815 r., generał jazdy armii 
Królestwa Polskiego w latach 1815–1816. Portret pędzla nie-
znanego malarza, początek XIX w.
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W 1798 roku legiony brały udział w okupa-
cji Państwa Kościelnego, a walcząc z koalicją, 
stoczyły ciężkie bitwy pod Legnano, Magnano  
i nad Trebbią. Wraz z Francuzami broniły twier-
dzy Mantui przed Austriakami. Po jej kapitulacji  
w lipcu 1799 roku dowódca francuski oddał Po-
laków w ręce Austriaków w zamian za darowanie 
wolności żołnierzom francuskim. Polacy potrak-
towani zostali przez Austriaków jak dezerterzy  
i straceni jako zdrajcy.

Na początku 1800 roku uzupełnione legio-
ny liczyły już 15 tys. żołnierzy. W tym samym 
czasie sformowano także nowy, liczący 13 tys. 
żołnierzy oddział wojska polskiego, tzw. Legię 
Naddunajską, dowodzoną przez generała Ka-
rola Kniaziewicza, która stacjonowała nad Re-
nem. W połowie 1800 roku Legia Naddunajska 
zasłużyła się w wygranej przez Francuzów bi-
twie pod Hohenlinden. Niestety, i tym razem 
wspaniała postawa Polaków nie została nagro-
dzona. Układy Francji z koalicją w latach 1801-
1802 znów pomijały sprawę polską. Później od-
działy Legii Naddunajskiej wycofano z frontu  
i połączono ze stacjonującymi w Mediolanie Legionami Dąbrowskiego.

Mazurek Dąbrowskiego, tekst 
według pisowni rękopisu Józe-
fa Wybickiego z roku 1797

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski,
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę
będziem Polakami,
dał nam przykład Bonaparte,
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Marsz, marsz, Dąbrowski...
Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
„słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany”.

Marsz, marsz, Dąbrowski...
Źródło: Dziennik Urzędowy Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych z 1927 r., nr 
1 i 2, poz. 60, s. 58.

Polecenia

1. Wskaż postacie historyczne wy-
mienione w tekście Mazurka Dą-
browskiego. Która z nich nie była 
współczesna autorowi?
2. Wyjaśnij, dlaczego tę właśnie oso-
bę wspomina autor tekstu.

TEKST	ŹRÓDŁOWY

2. Sztandar 1. Legii Legionów Polskich we Włoszech, rekonstrukcja współczesna. Kogut – 
symbol Francji – jest tu dowodem na przejmowanie przez polskich legionistów emblematów 
podkreślających związki z Francją
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?

! To jesT ważne

• W styczniu 1797 roku generał Henryk Dąbrowski podpisał z rządem 
Republiki Lombardii umowę o utworzeniu polskiej formacji wojsko-
wej: Legionów Polskich.

• Powstanie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, nazwanej Mazur-
kiem Dąbrowskiego.

• Lata 1787–1805 to okres bitew Legionów we Włoszech.

PyTania i Polecenia
1. Kiedy i w jakich okolicznościach powstały Legiony Polskie we Włoszech?
2. Jakie nadzieje wiązali Polacy z Legionami?
3. Jak rozumiesz napis, który nosili na mundurach legioniści: „Ludzie wolni są 

braćmi”.

KRES LEGIONÓW
Gdy Napoleon podpisywał kolej-
ny pokój z koalicją, Legiony Polskie 
stały się bardzo niewygodnym so-
jusznikiem domagającym się kon-
tynuowania walki. Aby pozbyć się 
legionów, w 1802 roku wyznaczono 
im nowe zadanie: 6 tys. polskich żoł-
nierzy wysłano na Haiti w celu stłu-
mienia powstania Murzynów. Polacy 
nie chcieli walczyć z narodem, który 
podobnie jak oni bronił swojej nie-
podległości. Bili się więc bez prze-
konania lub przechodzili na stro-
nę powstańców. Straty poniesione  
w bitwach i w wyniku chorób wynio-
sły ok. 4 tys. ludzi. Część Polaków 
dostała się do niewoli, niektórzy osiedli na wyspie. Do Europy wróciło ok. 300 ludzi. 
We Włoszech pozostało jeszcze 4000 żołnierzy polskich, którzy pełnili służbę oku-
pacyjną. Nowe nadzieje przyniósł dopiero rok 1806, gdy rozpoczęła się wojna Francji 
z czwartą koalicją, a działania wojenne objęły swym zasięgiem ziemie polskie.

3. Walka polskich legionistów z powstaniem niewolników murzyńskich na San Domingo  
w 1801 r., obraz Januarego Suchodolskiego, ok. 1840 r.
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9. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
Przypomnij, jakie były postanowienia pokoju w Tylży dotyczące ziem polskich.

UTWORZENIE KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO
Wojnę z czwartą koalicją, tzw. wojnę polską, kończył pokój w Tylży zawarty w 1807 
roku między Francją a Rosją i Prusami. Jednym z postanowień tego pokoju było 
utworzenie z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego Księstwa Warszawskiego. 
Dla Polaków był to zalążek państwa polskiego, dla Napoleona doskonały punkt stra-
tegiczny, pozwalający na kontrolowanie sytuacji w tej części Europy.

TRUDNA SYTUACJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO
W lipcu 1807 roku Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję. Ten naj-
wyższy akt prawny w państwie opierał się w dużej mierze na Konstytucji 3 Maja oraz 
na konstytucji francuskiej. Władcą Księstwa został król Saksonii Fryderyk August. 
Władzę wykonawczą stanowiła Rada Stanu, władzę ustawodawczą – dwuizbowy 
parlament. Konstytucja głosiła równość wszystkich obywateli wobec prawa i znosi-
ła poddaństwo chłopów. Wprowadzono też Kodeks Cywilny Napoleona. Językiem 
urzędowym był język polski, a panującą religią – katolicyzm.

Sytuacja ekonomiczna nowego państwa była bardzo trudna. Zniszczenia wojenne  

1. Księstwo Warszawskie (1807–1815)
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z lat 1806-1807 oraz obciążenie społeczeń-
stwa ogromnymi podatkami na rzecz woj-
ska nie sprzyjały rozwojowi gospodarki. 
Oprócz własnej armii, liczącej 30 tys. żoł-
nierzy, Polacy opłacali pobyt w Księstwie 
wielotysięcznego korpusu francuskiego.

O ile w sprawach wewnętrznych Księ-
stwo posiadało dużą swobodę, to w po-
lityce zagranicznej było całkowicie pod-
porządkowane Napoleonowi. Główną 
rolę odgrywał osobisty przedstawiciel 
cesarza tzw. ambasador, a najważniejszą 
instytucją była armia, na czele której 
stał książę Józef Poniatowski, brata-
nek ostatniego króla Polski.

WOJNA Z AUSTRIĄ
Wbrew oczekiwaniom Polaków armia 
Księstwa nie była przeznaczona jedy-
nie do obrony młodego państwa, ale 
pozostawała w dyspozycji Napoleona.  
W 1809 roku Napoleon, licząc na to, że ko-
alicja jest osłabiona, wyprowadził znaczną 
część sił zbrojnych z Księstwa Warszaw-
skiego. Wykorzystali to Austriacy, którzy 
w połowie kwietnia 1809 roku rozpoczę-
li działania wojenne przeciw Księstwu. 
Kierującemu się na Warszawę wojsku au-
striackiemu zagrodził drogę niedaleko od 
stolicy, pod Raszynem, książę Józef Ponia-
towski. W stoczonej tam bitwie Polacy wy-
kazali się niezwykłym bohaterstwem. Zwycięstwo pod Raszynem nie zdołało jednak 
zatrzymać Austriaków. Poniatowski był zmuszony zawrzeć układ, który stanowił, że 
Austriacy nie zniszczą stolicy w zamian za wycofanie z niej polskich wojsk.

Zwycięstwo Austriaków było krótkotrwałe. Gdy oddziały polskie skierowały 
się na południe, zajmując Lublin, Sandomierz, Zamość, Lwów i Kraków i zagroziły 
odcięciem wojska okupującego Warszawę, Austriacy opuścili Księstwo Warszaw-
skie. Po podpisaniu pokoju w Schoenbrunn Księstwo Warszawskie powiększyło się  
o część ziem zaboru austriackiego.

UPADEK KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO
W wojnie z Rosją w 1812 roku w skład Wielkiej Armii Napoleona weszły liczące 
100 tys. żołnierzy wojska Księstwa Warszawskiego. Po bitwie pod Borodino nad  

3. Sztandar polskiego pułku walczącego pod dowództwem księcia Józefa 
Poniatowskiego

2. Napoleon nadający Księstwu Warszawskiemu konstytucję, obraz Marcella Bac-
ciarellego (czytaj: marczella bacziarellego), 1808 r.
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?

! To jesT ważne

• W 1807 roku na mocy pokoju w Tylży utworzono Księstwo War-
szawskie, któremu Napoleon nadał konstytucję.

• W wyniku wojny z Austrią w 1809 roku Księstwo Warszawskie po-
większyło terytorium o część ziem zaboru austriackiego.

• Księstwo Warszawskie przestało istnieć w 1815 roku wskutek decyzji kon-
gresu wiedeńskiego.

PyTania i Polecenia
1. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach powstało Księstwo Warszawskie.
2. Jak była zorganizowana władza w Księstwie Warszawskim?
3. Co było powodem wybuchu wojny polsko-austriackiej w 1809 roku?
4. Jakie byly okolicznosci upadku Księstwa Warszawskiego?
5. Podzielcie się w klasie na cztery grupy, których zadaniem jest sporządzenie 

kalendarium wydarzeń, które w XVIII wieku przyczyniły się do upadku Rze-
czypospolitej. Praca każdej grupy obejmuje inne ćwierćwiecze. Korzystajcie  
z podręcznika i dostępnej literatury historycznej. W dyskusji spróbujcie wy-
brać najistotniejsze fakty, które spowodowały, że nasza ojczyzna przestała 
istnieć na ponad sto lat.

Berezyną oraz Moskwy Napoleon zarządził w październiku 1812 roku odwrót 
Wielkiej Armii. Odbywał się on wśród ostrych mrozów, w niedostatku żywności 
i przy nieustannej wojnie podjazdowej prowadzonej przez partyzantów i oddziały 
kozackie. Na początku grudnia 1812 roku licząca zaledwie 20 tys. żołnierzy armia 
Napoleona przekroczyła Niemen. W ślad za nią do Księstwa Warszawskiego wkro-
czyli Rosjanie, kładąc praktycznie kres jego istnieniu. W tej sytuacji książę Józef 
Poniatowski wyprowadził resztki wojska Księstwa Warszawskiego na zachód, by do 
końca walczyć u boku Napoleona.

W marcu 1813 roku car Aleksander I powołał Radę Najwyższą Tymczasową Księ-
stwa Warszawskiego, której zadaniem było ściągnięcie z księstwa wysokiej kontry-
bucji na potrzeby armii rosyjskiej.

Ostateczną likwidację Księstwa Warszawskiego zatwierdzono podczas kongresu 
wiedeńskiego w 1815 roku.
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Kordecki Augustyn  98
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Maria Teresa  127, 129
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Michał Korybut Wiśniowiecki  111, 112, 116
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Poniatowski Józef  172, 189
Potocki Ignacy  166
Pułaski Kazimierz  133, 134, 161

R
Rej Mikołaj  59, 60
Rejtan Tadeusz  162
Rembrandt van Rijn  86, 87, 93
Richelieu Armand de  77, 78, 79
Rousseau Jean Jacques  121, 124
Rubens Peter Paul  86, 87, 93

S
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   INDEKS POJĘĆ W YSTĘPUJĄCYCH W SŁOWNICZKU  
W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH PODRĘCZNIKA

akcja  75

arras  60

ataman  109

bojar  104

bulla  31

bracia czescy  65

chan  109

cło generalne  163

cło protekcyjne  129

doktryna  34
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konfederacja  65
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łan  56
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monofizytyzm  65
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purytanie  134
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