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Wstęp

Proces antropologizowania historii, zapoczątkowany postulatami szkoły Anna-
les, doprowadził do zintensyfikowania badań nad kulturą i mentalnością społe-
czeństw epok dawnych. W obrębie tego nurtu mieści się również zagadnienie 
historii kobiet, odczytywanej na różnych płaszczyznach. Do jednej z nich nale-
ży kwestia funkcjonowania szlacheckich i magnackich dworów kobiecych oraz 
ujmowane w tym kontekście zjawisko kobiecego patronatu. Problematyka ta 
od kilkudziesięciu lat cieszy się dużą popularnością w nauce zachodniej1. 

Patronat i związany z nim klientelizm wywierał silny wpływ na relacje 
interpersonalne, a przede wszystkim na politykę w czasach nowożytnych, dla-

1  Zob. m.in. S. Kettering, Patrons, Brokers and Clients in seventeenth-century France, Oxford 
1986; taż, The Historical Development of Political Clientelism, „Journal of Interdisciplinary Hi-
story” 1988, nr 18/3, s. 419–447; taż, The Patronage Power of Early Modern French Noblewomen, 

„The Historical Journal” 1989, nr 32/4, s. 817–841; B.J. Harris, Women and Politics in Early 
Tudor England, „The Historical Journal” 1990, nr 33/2; A. Johanson, “Virtue’s Friends”: The 
Politics of Friendship in Early Modern English Women’s Writing, Miami 2010; B. Stephenson, 
The Power and Patronage of Marguerite De Navarre (Women and Gender in the Early Modern 
World), Aldershot–Burlington 2004; S.A. Hickson, Women, Art and Architectural Patronage 
in Renaissance Mantua: Matrons, Mystics and Monasteries (Women and Gender in the Early 
Modern World), Farnham–Burlington 2012. Na temat historii kobiet jako dyscypliny nauki 
por. A. Kusiak, O kobiecej historiografii, KP 1995, nr 1–2, s. 119–132. Ta nowa perspektywa 
badań nad kwestiami kobiecej aktywności społecznej i politycznej przyjmowana jest także przez 
polskich badaczy, zob. m.in. M. Koczerska, Geneza, znaczenie i program dalszych badań na kobietą 
i rodziną w średniowieczu i nowożytności [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów 
nowożytnych, red. Z.H. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 7–17 (tu obszerna bibliografia 
prac zachodnioeuropejskich); F. Thébaud, Tworzenie historii kobiet we Francji. Rys historiogra-
ficzny, spory metodologiczne, relacje z instytucjami naukowymi i politycznymi, tłum. I. Zatorska, 
KH 2001, nr 3, s. 81–88; M. Uliński, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, 
Warszawa 2001; B. Popiołek, Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet 
z kręgów szlacheckich, Kraków 2003; M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od 
antyku po wiek XXI, Warszawa 2005; taż, Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie 
historycznej, Warszawa 2013.
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tego zainteresowanie nim początkowo odnoszono do środowisk politycznych, 
a przez to głównie do obszaru działań mężczyzn. Na grunt polski zagadnienia 
te wprowadził Antoni Mączak, publikując szereg pionierskich prac2. Jego za-
sługą było zaadaptowanie ważnego dla problematyki klientelizmu podziału 
wypracowanego w nauce zachodnioeuropejskiej – na tzw. klientelizm polito-
loga i antropologa. Badania A. Mączaka stanowiły impuls do zapoczątkowa-
nia uszczegółowionych studiów nad tymi zjawiskami wśród polskiej szlachty. 
Rozważania te koncentrowały się w dużej mierze na aspekcie klientelizmu 
politologa, a sam patronat rozpatrywany był w kontekście dworów mężczyzn. 
Tak ukierunkowany przedmiot badań wiązał się przede wszystkim z zachowa-
nym materiałem źródłowym3. 

Wyczerpującą analizą mechanizmów patronatu roztaczanego przez magna-
ta są prace Urszuli Augustyniak, poświęcone środowisku dworskiemu Krzysz-
tofa Radziwiłła (zm. 1640)4. Autorka przedstawiła w nich gruntowną syntezę 
zjawiska układów patronalno-klientalnych, także tych z kręgów wojskowych, 
dodatkowo ukazując ich specyfikę w Wielkim Księstwie Litewskim. Podobne 
badania dla obszaru Korony przeprowadziła Katarzyna Kuras5. Prace te łączy 

2  A. Mączak, Korupcja w dziejach nowożytnych. Przegląd problematyki, KH 1986, nr 3, s. 779–
–803; tenże, Dwór w systemach władzy i kultury europejskiej XVI–XVII w. Przegląd najnowszych 
badań [w:] Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej. Profesorowi 
Andrzejowi Wyczańskiemu w sześćdziesięciolecie Jego urodzin, red. J. Topolski przy współpracy 
C. Kukli, Lublin 1987, s. 167–178; tenże, Klientelizm dawnej i dziś: kilka refleksji [w:] Kultura 
polska a kultura europejska. Prace ofiarowane J. Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. 
M. Bogucka, J. Kowecki, Warszawa 1987; tenże, Feudalizm w Pierwszej Rzeczypospolitej: wielo-
znaczność terminu i ewolucja zjawiska, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1998, 
t. 58, s. 177–185; tenże, Klientela: nieformalne systemy władzy w Polsce i w Europie XVI–XVIII w., 
Warszawa 2000; tenże, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej, Wrocław 
2003; tenże, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 
1986 (wyd. 2 Warszawa 2002).
3  M. Czeppe, Kamaryla Pana z Dukli: kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta 
Mniszcha, Warszawa 1998; U. Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). 
Mechanizmy patronatu, Warszawa 2002; K. Kuras, Współpracownicy i klienci Augusta A. Czarto-
ryskiego w czasach saskich, Kraków 2010.
4  U. Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640)…; taż, W służbie het-
mana i Rzeczypospolitej: klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640), Warszawa 2004; 
taż, Specyfika patronatu magnackiego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku. Problemy 
badawcze, KH 2002, nr 1, s. 97–110.
5  K. Kuras, Świat współpracowników Augusta Czartoryskiego. Problemy badawcze [w:] Nad spo-
łeczeństwem staropolskim, t. 1, Kultura – instytucje – gospodarka w XVI–XVIII, red. K. Łopatecki, 
W. Walczak, Białystok 2007, s. 157–168; taż, Współpracownicy i klienci…
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przedmiot badań – dwór mężczyzny – natomiast odnoszą się one do różnych 
przedziałów czasowych, co pozwala na wychwycenie różnic i ewolucji zjawiska 
patronatu na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W pracach tych au-
torki skupiły się również na sferze klientelizmu antropologa, łączonej z opieką 
materialną. Interesującym wkładem do badań nad klientelą jest praca Karola 
Żójdzia, który zwrócił uwagę na relację klient–patron z perspektywy klienta, 
polityka „drugiego szeregu”, marszałka wiłkomirskiego – Jana Mierzeńskiego. 
Poza wymienionymi, kluczowymi dla zagadnienia pozycjami opublikowano 
wiele artykułów, w których koncentrowano się na różnych aspektach relacji 
patron–klient. Najważniejsze wśród nich to kwestie formowania stronnictw, 
werbowania klienteli, roli pokrewieństwa i przyjaźni w obrębie klienteli czy 
wreszcie zagadnienie rozdawnictwa6.

6  Zob. W. Tygielski, Stronnictwo, które nie mogło przegrać, PH 1985, nr 2, s. 207–231; tenże, 
W poszukiwaniu patrona, PH 1987, nr 2, s. 191–213; W. Majewski, Granice uzależnienia szlachty 
od magnaterii w XVII–XVIII wieku [w:] Drobna szlachta podlaska w XVI–XIX wieku. Materiały 
sympozjum w Hołnach Mejera 26–27 maja 1989 roku, red. S.K. Kuczyński, Białystok 1991; A. Mi-
chałowska, Stanisław Antoni Szczuka – początki kariery patrona, KH 1995, nr 3–4, s. 61–90; U. Au-
gustyniak, O przyjaźni. Przyczynek do badania stosunków klientalnych [w:] Necessitas et ars. Studia 
staropolskie dedykowane profesorowi Januszowi Pelcowi, red. B. Otwinowska, A. Nowicka-Jeżowa, 
J. Kowalczyk, A. Karpiński, t. 2, Warszawa 1993; taż, Potworne konspiracje, czyli problem zdrady 
w Rzeczypospolitej w czasach Wazów, „Barok: Historia, Literatura, Sztuka” 1994, t. I/1, s. 89–103; 
taż, Znaczenie pokrewieństwa w układach nieformalnych w Rzeczypospolitej w 1 poł. XVII w. na 
przykładzie klienteli Radziwiłłów [w:] Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane 
Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Bylina, M. Hamanowa, T. Kostkie-
wiczowa i in., Warszawa 1997, s. 205–211; E. Bagińska, Rekrutacja klienteli radziwiłłowskiej na 
Podlasiu w XVII w., „Białostocczyzna” 1998, nr 1, s. 3–14; H. Wisner, Kilka uwag o stronnictwie 
wojewody wileńskiego Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640), ZH 1997, t. 62, s. 29–43; H. Palkij, 
Polityka rozdawnicza Augusta II z perspektywy kancelarii Jana Szembeka [w:] Dwór a kraj. Miedzy 
centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski 
na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie w dniach 2–5 kwietnia 2001, red. R. Skowron, Kraków 2003, s. 531–545; B. Popiołek, 
Dobrodziejki i klienci. O patronacie kobiecym w XVIII w. [w:] Patron i dwór. Magnateria Rzeczypo-
spolitej XVI–XVIII w., red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Warszawa 2006, s. 385–395; 
K. Maliszewski, Relacja poczmistrza toruńskiego Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego z „królową bez 
korony i pierwszą damą Rzeczypospolitej” Elżbietą Sieniawską w latach 1716–1728 [w:] Gospodarka, 
społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. 
A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, s. 122–127; U. Augustyniak, „Stary sługa” 
jako przedmiot badań nad klientelizmem magnackim na Litwie w XVII wieku, KHKM 2010, nr 1, 
s. 71–85; B. Popiołek, „Najniższy podnóżek, sługa i więzień pański” – klientalne listy proszalne czasów 
saskich, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2011, t. 16, s. 151–166, K. Żójdź, Jan Mierzeński, klient 
i rezydent Bogusława Radziwiłła w latach 1656–1665, Oświęcim 2012 (por. Wstęp).
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Badania te pokazały, iż zaproponowany przez A. Mączaka jednoznaczny 
podział zależności łączącej patrona i jego klienta jest trudny do przeprowadze-
nia, bowiem w realiach szlacheckiego świata obie te formy zależności przeni-
kały się, a nieraz były też od siebie mocno uzależnione.

Pogłębienie studiów nad patronatem i klientelizmem, zwłaszcza w zakresie 
opieki materialnej, pozwoliło dostrzec duże znaczenie kobiet w tych proce-
sach7. Na istnienie tego rodzaju aktywności kobiecej na terenie I Rzeczypospo-
litej wskazują również prace poświęcone ich roli w społeczeństwie. Istotnym 
wkładem w literaturę przedmiotu są prace Bożeny Popiołek, w których au-
torka koncentruje się na mentalności kobiet okresu staropolskiego, poddając 
analizie różnorodne źródła – co ważne – wytworzone przez kobiety, takie jak 
korespondencja, sylwy, testamenty czy poezja. Tak szeroko zakrojone badania 
nad kobiecym środowiskiem czasów saskich pokazały znaczące zaangażowanie 
się kobiet w sprawy publiczne. Pierwsze gruntowne opracowanie testamentów 
kobiecych tego okresu przyniosło zaś cenne informacje na temat dworów 
szlachcianek. Autorka wskazała na liczne zapisy zaświadczające o ich istnieniu, 
jak np. wyliczanie składu dworzan czy służby w zapisach testatorek8. Wska-
zówki o organizowaniu się kobiecego otoczenia w dwór przyniosły także stu-
dia Bożeny Popiołek i Urszuli Kicińskiej nad mowami pogrzebowymi. Analiza 
oracji wykazała, iż często podkreślano w nich funkcje, które w społeczeństwie 
pełnił dwór zmarłej, jej stosunek wobec poddanych i służby oraz duży wpływ 
kobiet na kształtowanie się stosunków domowych9.

Brak jednak studiów nad mechanizmami patronatu kobiecego czy w ogóle 
dworu kobiecego na poziomie szlacheckim w okresie nowożytnym. Kobieca 
działalność tego czasu zwracała uwagę zazwyczaj w kontekście aktywności 

7  Zob. S. Kettering, The Patronage Power…; E. Berriot-Salvadore, Les femmes dans la société 
française de la Renaissance, Genève 1991; B. Popiołek, Dobrodziejki i klienci…, s. 385–395; 
A. Johanson, dz. cyt.; S.A. Hickson, dz. cyt.
8  B. Popiołek, Kobiecy świat… (tu szeroka bibliografia dotycząca badań nad mentalnością); 
taż, Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności 
XVII i XVIII wieku, Kraków 2009.
9  Taż, Konterfekt prawdziwy umbrą fatalną malowany – wizerunek kobiety w barokowych mo-
wach pogrzebowych, SH 2004, nr 3–4, s. 313–324; U. Kicińska, Wzorzec szlachcianki w pol-
skich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, maszynopis pracy doktorskiej napisanej 
pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popiołek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 
2012, zob. zwłaszcza s. 200–204, 276–279. Za udostępnienie pracy dziękuję Autorce; na temat 
mów szlacheckich jako elementu ceremoniału klientalnego zob. też J. Poraziński, Duma i poko-
ra. Mowy szlacheckie jako składnik ceremoniału klientalnego [w:] Między barokiem a oświeceniem. 
Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1996, s. 251–255.
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gospodarczej lub literackiej. Właśnie przez pryzmat problematyki gospodar-
czej Wanda Karkucińska zarysowała działalność potężnej kanclerzyny litew-
skiej – Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, mniej zajmując się jej aktywnością 
mecenasowską10. Podobne kwestie poruszyła Gabriela Perczyńska, analizując 
dzieje zarządu kobiet w Iszkołci11. Perspektywę gospodarczą przyjęła również 
Janina Bergerówna dla zbadania środowiska aktywistki drugiej połowy XVIII 
stulecia – Anny z Sapiehów Jabłonowskiej12. Agnieszka Jakuboszczak poświę-
ciła natomiast swoje badania animatorce pierwszego salonu literackiego na 
terenach Rzeczypospolitej – Barbarze z Duninów Sanguszkowej (zm. 1791). 
Niemniej jednak dwie ostatnie prace odnoszą się już do schyłku czasów no-
wożytnych i nieco innych warunków społeczno-kulturowych13. 

Tymczasem po energicznych rządach dwóch królowych pochodzenia fran-
cuskiego – Ludwiki Marii i Marii Kazimiery – liczne grono kobiet ze sfer 
magnackich zyskało możliwość swobodnego, choć nadal nieoficjalnego, anga-
żowania się w sprawy publiczne. Wychowanie, które odebrały na królewskim 
dworze, silnie przeniknięte kulturą i obyczajowością wyemancypowanych 
dworów francuskich, pozwoliło im na indywidualne poczynania w sferze pu-
bliczno-kulturalnej. Były to działania prowadzone w dużym stopniu u boku 
mężów, lecz z możliwością kreowania własnego otoczenia. Niemały wpływ na 
to miał nowy sposób uprawnia polityki, oparty głównie na posiadaniu rozbu-
dowanego zaplecza osób zaufanych. Do udziału w jego budowie coraz częściej 
dopuszczane były białogłowy. Także one same, dzięki licznym kontaktom po-
między sobą, tworzyły odrębną sieć powiązań i wymiany informacji na różne 
tematy, w tym polityczne. Najambitniejsze z nich i – co ważne – mogące 
pozwolić sobie na to pod względem finansowym przekuwały owe pojedyncze 
działania w stałe zadania, organizując wokół siebie własne dwory i sieci zależ-
ności. Tym samym kobiety stawały się skutecznymi pośredniczkami pomiędzy 
swymi wysoko postawionymi mężami a resztą społeczeństwa, jednocześnie 

10  W. Karkucińska, Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746) Działalność gospodarcza 
i mecenat, Warszawa 2000; J. Dygdała, Codzienne kłopoty, wielkie interesa i podwójna elekcja: ko-
respondencja radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłową i jej synem 
Michałem Kazimierzem z 1733/1734 roku, Warszawa 2013.
11  G. Perczyńska, Kobiety Iszkołci, czyli dzieje zarządzania majętnością [w:] Administracja i życie 
codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku, Warszawa 2009.
12  J. Bergerówna, Księżna Pani na Kocku i Siemiatyczach. Działalność gospodarcza i społeczna 
Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Lwów 1936.
13  A. Jakuboszczak, Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon towarzyski, 
Poznań 2008.
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realizując własne ambicje i plany. Postępowanie takie zauważalne jest jednak 
tylko u wyjątkowo silnych i zaangażowanych pań, które sztabu ludzi potrzebo-
wały nie tylko do organizacji spraw domowych, ale również innych interesów. 

Ożywienie kobiecego środowiska i jego dynamicznie wzrastająca samo-
dzielność zauważalne są tuż po śmierci króla Jana III Sobieskiego. Powolny 
rozpad otoczenia dworskiego Marii Kazimiery oraz burzliwy okres bezkróle-
wia przyniósł kobietom nowe możliwości uczestniczenia w bieżących wydarze-
niach w kraju14. Odtąd udział ten stale się zwiększał, a same panie poszerzały 
strefę swoich wpływów – już nie tylko na dworze królewskim. Brak dworu 
królowej znacznie ułatwił i przyspieszył ten proces. Tworzone na prowincji 
samodzielne ośrodki dworów kobiecych, czy też ich zalążki, mogły rzeczywi-
ście przejmować funkcje wychowawcze i edukacyjne. Praktykom tym będą 
więc szczególnie sprzyjać czasy saskie, kiedy wychowanki królowej Sobieskiej 
usamodzielnią się, a przez całe panowanie Augusta II odczuwalny będzie brak 
dworu królowej. 

Bohaterka mojej pracy, Elżbieta Helena z Lubomirskich Sieniawska 
(zm. 1729), to właśnie jedna z panien dworu Marii Kazimiery, jej ulubienica 
i powierniczka, co w pewien sposób potwierdza wyjątkową osobowość mło-
dziutkiej marszałkówny, która bardzo szybko zaskarbiła sobie zaufanie i wzglę-
dy królowej. Postać Elżbiety Sieniawskiej, dzięki prowadzonym badaniom 
nad jej życiorysem, jest dobrze znana15. Dlatego odwołam się w tym miejscu 
jedynie do kilku najważniejszych informacji biograficznych. 

Elżbieta urodziła się ok. 1669 r. w majątku Końskowola, jako jedyne 
dziecko Zofii z Opalińskich (zm. 1675) i Stanisława Herakliusza Lubomir-
skiego (zm. 1702), zapewne również tam spędziła pierwsze lata swego życia16. 
Mariaż dwóch znakomitych familii, o starych tradycjach politycznych i kultu-
ralnych, warunkował do pewnego stopnia wzorce wychowawcze oraz zapew-
niał przynależność do najwyższych kręgów społecznych – determinując tym 
samym przyszłość marszałkówny Lubomirskiej17. Dom rodzinny i środowisko, 

14  A. Skrzypietz, Damy polskie wobec kandydatury księcia Conti podczas elekcji w 1697 [w:] 
Dyplomacja, polityka, prawo: księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Henrykowi Kocójowi w sie-
demdziesiątą rocznicę urodzin, red. I. Panic, Katowice 2001.
15  Zob. B. Popiołek, Królowa bez korony. Studium z życia Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej 
ok. 1669–1729, Kraków 1996; A. Link-Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska z Lubomirskich 
Elżbieta Helena, hasło, PSB, t. 17, Warszawa–Kraków 1996/1997, s. 94–95.
16  Tamże, s. 90.
17  Matka Elżbiety – Zofia z Opalińskich Lubomirska – była córką marszałka nadwornego 
Łukasza z Bnina Opalińskiego (zm. 1662) i Izabeli Tęczyńskiej (zm. 1667). Obie rodziny słynęły 
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w którym została wychowana, z pewnością wywarły duży wpływ na jej osobę. 
Wszak dwory, na których przebywała, to dwa najprzedniejsze ośrodki Rzeczy-
pospolitej – najpierw był to ojcowski Wiśnicz i środowisko polskiego Salo-
mona – Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, a następnie dwór potężnego 
stryja – Hieronima Augustyna Lubomirskiego. W dzieciństwie Elżbieta była 
także kilka lat na pensji u warszawskich wizytek, co pozwoliło jej na zdobycie 
podstaw edukacji – z pewnością uczyła się języka francuskiego – jak i wpły-
nęło na zdyscyplinowanie dziewczynki18. Niewątpliwie jednak największą rolę 
w ukształtowaniu jej dorosłej postawy odegrał pobyt na dworze królewskim 
– u boku energicznej i rozpolitykowanej Marii Kazimiery. Operatywna mar-
szałkówna bardzo dobrze wykorzystała ten czas – przebywając blisko mo-

z szerokich horyzontów intelektualnych, a także zaangażowania politycznego. Opalińskich wyróż-
niała atencja dla sztuk pięknych, zaś dzięki Tęczyńskim i przejętym po nich majątkom umocnili 
swój status na południu kraju, por. T. Grzybkowska, Nagrobek Zofii Lubomirskiej w Końskowoli, 
BHS 1971, nr 3, s. 254; dzieje Tęczyńskich omówił w monumentalnej pracy J. Kurtyka, kreśląc 
genealogię rodu, działalność polityczną, rozwój karier poszczególnych jej członków oraz rozkwit 
ich latyfundium. Autor ten podjął też ważne zagadnienie układów klientalnych w otoczeniu moż-
nowładztwa, zob. J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średnio-
wieczu, Kraków 1997, s. 13, 262; rozwinięcie badań nad dynamicznym rozwojem latyfundium 
tęczyńskiego zostało podjęte również przez J. Kurtykę w pracy Latyfundium tęczyńskie. Dobra 
i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999; problematykę klienteli możnowładztwa średnio-
wiecznego J. Kurtyka podniósł jeszcze raz w artykule Problem klienteli możnowładczej w Polsce 
późnośredniowiecznej [w:] Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Ra-
dzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1999, s. 47–124.
18 Więcej na temat pensji wizytek, nauki młodej Sieniawskiej oraz ówczesnej przeoryszy, z którą 
kasztelanowa pozostawała w kontakcie, zob. M. Świątecka, Ludwika Teresa Kotowiczówna, hasło, 
PSB, t. 14, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 487; B. Fabiani, Warszawska pensja panien 
wizytek w latach 1655–1680, „Studia Warszawskie”1977, nr 2, s. 171–198; A. Szylar, „Na-
przód zaraz wstaną, kiedy ich obudzą…”, czyli panny świeckie na edukacji u wizytek warszawskich 
w XVIII wieku [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staro-
polskiej, Warszawa 2012, s. 211–230; na temat roli zgromadzeń żeńskich w edukacji dziewcząt 
zob. S. Litak, Z problemów edukacji dziewcząt w Polsce w XVII–XVIII wieku, KP 1995, nr 3, 
s. 47–49; D. Żołądź-Strzelczyk, „Jako rządzić mają rodzice córki swe”. Poglądy na wychowanie 
kobiet w Polsce XVI–XVIII w. [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. Konferencja 
naukowa, Zajączkowo 20–22 października 1997 (Tezy i streszczenia referatów), red. W. Jamro-
żek, D. Żołądź-Strzelczyk, Zajączkowo–Poznań 1997, s. 53–63; A. Szylar, Edukacja dziewcząt 
w szkołach klasztornych w XVIII w. [w:] Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do 
początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010, s. 221–240; taż, Wycho-
wanie i kształcenie dziewcząt w szkołach klasztornych w Krakowie w XVII i XVIII wieku, NP 2012, 
t. 117, s. 105–135; taż, Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych 
w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku, Kraków 2012.
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narchini, w kręgu jej górnego fraucymeru19, zaskarbiła sobie zaufanie i łaski 
Marii Kazimiery oraz nawiązała liczne kontakty, które zaprocentować miały 
w przyszłości. Wszystko to niejako predestynowało ją do przedsięwzięć, które 
stały się jej udziałem. Na ich rodzaj wpływ miało też małżeństwo Elżbiety 
z jedynym spadkobiercą fortuny hetmańskiej rodziny Sieniawskich – Ada-
mem Mikołajem. Sieniawski, choć niezbyt ambitny, był partią odpowiednią 
zarówno dla zamożnej marszałkówny, jak i dumnych Lubomirskich20.

Słusznie postrzega się kasztelanową jako jedną z najbarwniejszych i nietu-
zinkowych postaci kobiecych okresu saskiego. Zdołała bowiem uzyskać wpływ 
na wiele dziedzin ówczesnego życia społecznego, nie tylko tych tradycyjnie 
łączonych z domeną kobiecą. Dynamicznie kreowała życie kulturalne oraz 
artystyczne swojej epoki, ale również politykę – i to na najwyższych szczeblach.

Studia nad życiorysem i różnymi aspektami jej działalności pozwalały więc 
przypuszczać, iż zorganizowała wokół siebie grono ludzi – dwór oraz sieć po-
wiązanych z nią osób – umożliwiających jej tak spektakularne angażowanie się 
na różnych polach, w tym polityczno-publicznym. Stało się to dla mnie pre-
tekstem do ponownego spojrzenia na życiorys kasztelanowej krakowskiej, tym 
razem pod kątem sprawowanego przez nią patronatu. Zaangażowanie w tego 
typu działania, prócz powodów wzmiankowanych powyżej, implikowane było 
prawie zawsze stosunkami panującymi w domu i środowisku rodzinnym danej 
osoby oraz jej późniejszymi osiągnięciami życiowymi (w przypadku mężczyzn to 
kariery państwowe, zaś w odniesieniu do kobiet kariery ich mężów czy bliskich). 
Te, jak wiadomo, umożliwiały Sieniawskiej podjęcie działań patronackich, co 
zostanie naświetlone w rozdziale poświęconym kręgowi rodziny i przyjaciół. 

Elżbieta Sieniawska utrzymywała kontakty korespondencyjne z wieloma 
osobami – rodziną, przyjaciółmi, osobami duchownymi i zakonnymi, oficja-

19  Por. K. Sarnecki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691–1696, 
oprac. i przygot. do druku J. Woliński, Wrocław 1958, s. 51, 82, 83, 89.
20  Sieniawski był także bardzo dobrze wykształcony, ale dużo mniej ambitny od żony – kształcił 
się w Akademii Krakowskiej, a następnie odbył Grand Tour po Europie Zachodniej, zob. Per-
cepta pieniędzy na potrzeby Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana starosty rohatyńskiego do Krakowa na 
studia wyjeżdżającego, BCz rkps 6005 IV, t. 2, k. 73; A. Markiewicz, Listy Andrzeja Potockiego 
do Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1685–1686, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie” 2007, t. 52, s. 29–33; taż, W kręgu dworu Sieniawskich. Listy Jerzego Kazimierza 
Woynarowskiego do Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1685–1699, PH 2010, nr 3; taż, Podróże 
edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Warszawa 2011, s. 32, 
73, 79; na temat organizacji podróży edukacyjnych młodych magnatów zob. J. Długosz, Rady 
wychowawcze amb. de Bethune’a dla młodych Lubomirskich, „Sobótka” 1996, nr 1–3, s. 153–156.
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listami jej dóbr, wszelkiego rodzaju interesantami oraz służbą. Cechowała ją 
ogromna systematyczność w wymianie listów, czego bezwzględnie wymagała 
także od swoich korespondentów. Jej listy charakteryzują się dużą drobia-
zgowością – równie szczegółowo opisuje zdarzenia polityczne, swoje poglądy, 
jak i zlecenia wydawane poddanym. Podobnej dokładności oczekiwała od 
swoich rozmówców. Barwność, a kiedy trzeba – dosadność języka kasztelano-
wej jest więc świetnym materiałem do badania patronatu i charakteru relacji 
zachodzących w jego obrębie. Klarowny sposób, w jaki Sieniawska wyrażała 
swe poglądy, duża wrażliwość obserwatora ówczesnych stosunków, a w koń-
cu wyszukane riposty i powiedzenia, którymi operowała z dużą swobodą, 
z pewnością odegrały wpływ na wybór jej osoby do prześledzenia niniejszego 
zagadnienia badawczego21.

W studium tym postawiłam pytanie przede wszystkim o charakter patro-
natu kobiecego i mechanizm jego kształtowania, mniej uwagi poświęciłam 
dokładnemu przebiegowi poszczególnych karier klientalnych. Tak zakreślony 
problem badawczy został podyktowany po części przez materiał źródłowy, ale 
również przez powzięte założenie – ukazania przede wszystkim mechanizmów 
zjawiska patronatu roztaczanego przez kobietę w okresie saskim, ponieważ 
zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem dociekań w nauce polskiej. Źró-
dła w tym przypadku są zazwyczaj skromne, dlatego że kobiety samodzielnie 
wytwarzały o wiele mniej dokumentacji niż mężczyźni. Najobfitsza pod tym 
względem jest korespondencja prywatna, w której poruszane są różnorodne 

21  M. Brzezinowa dokonała analizy językoznawczej listów E. Sieniawskiej i jej córki, na 
podstawie której określiła kulturę językową, najczęściej używane dialektyzmy i różnice w ję-
zyku rodzinnym obu kobiet, zob. M. Brzezinowa, Porównanie języka Elżbiety Sieniawskiej 
i jej córki Zofii (na podstawie listów), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace 
Językoznawcze 1976, t. 52, s. 99–107; O liście jako źródle do badań mechanizmów po-
litycznych oraz kultury i mentalności zob. m.in. K. Mroczek, Tytulatura w korespondencji 
staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą, PL 1978, nr 2, s. 127–147; 
S. Krakowski, List jako źródło historyczne. Uwagi w sprawie definicji i kategoryzacji, „Spra-
wozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1986, 
nr 8, s. 1–8; W. Tygielski, Epistolografia staropolska jako źródło do badania mechanizmów 
politycznych, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1988, t. XXXIII, s. 63–79; J. Rafałowiczów-
na, „A z Warszawy nowiny te”: Listy do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710–1720, wstęp i oprac. 
B. Popiołek, Kraków 2000; B. Popiołek, Kobiecy świat… (zob. zwłaszcza wstęp); M. Markie-
wicz, Badania mentalności na podstawie korespondencji czasów saskich [w:] Staropolski ogląd 
świata. Materiały z konferencji, Wrocław 23–24 października 2004, red. B. Rok, F. Wolański, 
Wrocław 2004, s. 177–180, H. Wiśniewska, Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach 
XVI–XVIII, Lublin 2013.
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tematy, aczkolwiek nie zawsze daje ona ostateczne odpowiedzi, często zacho-
wana jest też jednostronnie (np. tylko zespół listów nadawcy). 

Praca przybrała więc charakter problemowy, koncepcyjny oraz interpre-
tacyjny. Ukazuje ramy patronatu i zakres działalności protektorskiej kaszte-
lanowej, odwołując się do wybranych przykładów. Zarazem podjęłam próbę 
wskazania podobieństw i różnic z patronatem męskim. 

Dla podejmowanych zagadnień badawczych istotne jest sprecyzowanie ter-
minologii opisującej różne rodzaje ówczesnej działalności, będącej rezultatem 
szeroko pojmowanego patronatu – mecenat, fundacja, klientelizm i wresz-
cie sam patronat. Patronat to pojęcie najszersze, mieści ono bowiem w sobie 
wszystkie pozostałe formy opieki – rozciągał się na wszystkich mieszkańców 
majątku. W najściślejszym rozumieniu patronat polegał na zapewnieniu płacy 
oraz miejsca zamieszkania22. Natomiast w szerszej perspektywie oznaczał róż-
norakie formy opieki (np. protektorat sądowy). Z patronatem związane było 
również zjawisko klientelizmu – nieformalnej relacji ludzi wolnych, utrzy-
mywanej dla obustronnych korzyści przez osoby w nią zaangażowane. Poję-
cia fundacja oraz mecenat odnoszą się do kurateli sprawowanej nad kulturą, 
sztuką i działalnością artystyczną. Przyjęłam zaproponowany przez Zbigniewa 
Banię rozdział tych dwóch pojęć. Nie jest on rygorystycznie przestrzegany 
w literaturze przedmiotu, ale w moim przekonaniu zasadny, gdyż ułatwia 
wyodrębnienie pewnych procesów. Wedle Z. Bani pojęciem szerszym jest 
mecenat – zjawisko obejmujące wszelkie działania inwestycyjne. Natomiast 
fundacja ogranicza się wyłącznie do łożenia na budowle służące dobru pu-
blicznemu, tj. kościół, szpital, szkołę23. Rozdzielenie tych dwóch rodzajów 
kurateli implikowało różnice w relacjach pomiędzy inwestorem a twórcą oraz 
we wpływie tego pierwszego na ostateczny kształt dzieła24. Pozostaje oczy-
wiście niepewność co do braku osobistych korzyści w sferze ideowej przy 
fundowaniu owych budowli wspólnotowych, w odniesieniu do omawianego 
okresu. Toteż Anna Oleńska w swoich rozważaniach zakwestionowała to, czy 

22  Por. E. Manikowska, Sztuka – ceremoniał – informacja. Studium wokół królewskich kolekcji 
Stanisława Augusta, Warszawa 2007.
23  Z. Bania, Fundator i jego dzieło na przestrzeni dziejów [w:] Studia nad sztuką renesansu 
i baroku, t. 8, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2007, s. 7–14; zob. też pojęcie „funda-
tor” [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, 
A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2005, s. 126; pojęcia: „fundator”, „fundacja” [w:] Słownik 
języka polskiego, t. 1, red. naukowa M. Szymczak, red. tomu H. Szkiłądź, S. Bik, C. Szkiłądź, 
Warszawa 1978, s. 618.
24  Z. Bania, Fundator i jego dzieło na przestrzeni dziejów…, s. 7.
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w ogóle można mówić o mecenasach wśród magnaterii – czy też wyłącznie 
o dysponentach. Do zagadnień tych odnoszę się w rozdziale drugim25.

Dla tak zarysowanego problemu badawczego wykorzystałam w rozprawie 
przede wszystkim metodę analizy i syntezy podstawowego źródła, którym była 
korespondencja prywatna. Charakter materiału źródłowego umożliwił odwo-
łanie się do antropologicznej interpretacji tekstu. Pozwoliło mi to zwrócić 
szczególną uwagę na najważniejsze dla badanego zagadnienia aspekty życia 
kasztelanowej: jej relacje w rodzinie i społeczeństwie oraz wartości, które przy-
świecały jej działaniom i wpływały na budowane zależności. Dla zakreślenia 
kręgu korespondencyjnego przydatna była także metoda biograficzna, pozwa-
lająca ustalić najbliższych współpracowników oraz sług bohaterki mojej pracy. 

Opublikowane prace, ujmujące działalność Sieniawskiej na różnych po-
lach, znacznie ułatwiły odtworzenie otoczenia kasztelanowej i wskazały mi 
kierunek dalszych poszukiwań. 

Pierwszej próby naszkicowania jej biografii podjęła się Wanda Brablec 
w niepublikowanej rozprawie doktorskiej z 1946 r. Elżbieta z Lubomirskich 
Sieniawska26. Praca dotyczy głównie politycznego i rodzinnego życia wojewo-
dziny. Znaczenie Sieniawskiej na politycznej arenie kraju podkreślali zgodnie 
badacze epoki saskiej, wskazując na jej aktywność polityczną, gospodarczą 
oraz niebagatelny wpływ na męża27. Najobszerniejszych informacji na ten 
temat dostarcza praca B. Popiołek – Królowa bez korony. Studium z życia 
i działalności Elżbiety Sieniawskiej ok. 1696–1729, będąc zarazem pierwszą pu-
blikowaną biografią kasztelanowej. Autorka wnikliwie zanalizowała działania 
Sieniawskiej na arenie politycznej kraju, krytycznie odnosząc się do pierwot-
nej biografii i uzupełniając wiele niejasności. W tle ukazała również prywatne 

25  A. Oleńska, Jan Klemens Branicki. Sarmata nowoczesny. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę, 
Warszawa 2011, s. 106; zob. też Z. Bania, „Kazać porobić, byle były jak najmodniejsze”. Relacje 
między inwestorem a budowniczym w polskiej architekturze nowożytnej [w:] Studia nad sztuką 
renesansu i baroku, t. 6, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2005, s. 21; tenże, Fundator 
i jego dzieło na przestrzeni dziejów…, s. 9.
26  W. Brablec, Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, praca doktorska napisana pod kierunkiem 
prof. W. Konopczyńskiego, Kraków, Uniwersytet Jagielloński 1946, maszynopis w Archiwuj UJ.
27 J. Feldman, Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704–1709, Kraków 1925, s. 249; 
J.A. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością. Z dziejów wewnętrznych Rzeczy-
pospolitej w latach 1712–1715, Wrocław 1953, s. 108; tenże, W cieniu ligi północnej, Wrocław– 

–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971; tenże, Blichtr i nędza. Społeczeństwo polskie doby Augusta II 
[w:] Sztuka 1. połowy XVIII w. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Rzeszów, listopad 
1978, Warszawa 1981, s. 34.
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życie wojewodziny28. Kilka lat później, w 1996 roku, Andrzej Link-Lenczow-
ski i B. Popiołek opublikowali biogram Sieniawskiej w Polskim Słowniku 
Biograficznym29.

Dalsze badania B. Popiołek poświęcone umysłowości kobiet okresu sa-
skiego przyniosły wiele cennych informacji także o sylwetce kasztelanowej 
Sieniawskiej30. 

Aktywność obojga Sieniawskich podczas bezkrólewia po śmierci Jana III 
ujęta została w pracach na ten temat. Zagadnienie to poruszali A. Link-Len-
czowski31 oraz Aleksandra Skrzypietz32.

Więcej o gospodarczych i handlowych poczynaniach hetmanowej, prowa-
dzonych za pośrednictwem Wrocławia, pisał Józef Andrzej Gierowski33. Sta-
rania Sieniawskiej o rozwój „interesu galmannego”34 w dobrach krakowskich 
poruszali w swych pracach Danuta Molenda35 oraz B. Popiołek36. Mentalność 
oficjalistów z dóbr Sieniawskiej zanalizował na podstawie korespondencji Da-
riusz Bąkowski-Kois37. Dobrze znana jest również działalność społeczności 
Żydów zamieszkujących majątki Sieniawskich. Problematykę tę podejmowało 

28  B. Popiołek, Królowa bez korony…
29  A. Link-Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska z Lubomirskich…, s. 90–96.
30  B. Popiołek, Kobiecy świat…; taż, Woli mojej ostatniej testament ten…; taż, „Forteca w biało-
głowskich rękach” – kobiety fundatorki i administratorki zamków i dóbr w czasach saskich [w:] Zam-
ki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002, 
s. 580–589; taż, Dumne, pyszne i pokorne kobiety wobec problemu równości stanowej w czasach 
saskich [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., red. J. Urwanowicz, 
przy współudziale E. Dubas-Urwanowicz, P. Guzowskiego, Białystok 2003, s. 617–628; taż, 
Dobrodziejki i klienci…, s. 385–395.
31  A. Link-Lenczowski, Sieniawscy i Sobiescy po śmierci Jana III, „Acta Universitatis Wratisla-
viensis”, nr 726, Historia XLVII, Wrocław 1984, s. 245–256.
32  A. Skrzypietz, Damy polskie wobec kandydatury księcia Conti…; taż, Królewscy synowie – Ja-
kub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011.
33  J.A. Gierowski, Wrocławskie interesy hetmanowej Elżbiety Sieniawskiej [w:] Studia z dziejów 
kultury i ideologii: ofiarowane Ewie Maleczyńskiej w 50. rocznicę pracy dydaktycznej i naukowej, 
kom. red. R. Heck, W. Korta, J. Leszczyński, Wrocław 1968.
34  Sformułowanie zaczerpnięte z korespondencji hetmanowej Sieniawskiej.
35  D. Molenda, Początek eksploatacji galmanu na ziemiach polskich (do połowy XVII w.), KHKM 
1973, nr 1, s. 11–40; Wydobycie i handel galmanem w Polsce od połowy XVII do schyłku XVIII 
wieku, KHKM 2000, nr 1–2, s. 13.
36  B. Popiołek, Gdańskie kontakty handlowe Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, hetmanowej 
w. kor., „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, Prace Historyczne XVI, 1993, 
nr 158, s. 203–220.
37  D. Bąkowski-Kois, Zarządcy dóbr Elżbiety Sieniawskiej – studium z historii mentalności 
1704–1726, Kraków 2005.
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kilku badaczy – Moshe Rosman omówił dokładnie rolę Żydów w handlu 
i rozwoju miasteczek w dobrach magnackich, a także ich udział w arendo-
waniu i administracji38. Janusz S. Nowak podjął tematykę aktywności gospo-
darczej wśród kobiet żydowskich oraz sporządził słownik biograficzny Żydów 
zamieszkujących dobra Sieniawskich, Denhoffów i Czartoryskich39.

Mecenat kulturalny Sieniawskiej był przedmiotem zainteresowania przede 
wszystkim historyków sztuki40. Przełomowe w tym względzie było wydanie tzw. 
artystycznej korespondencji hetmanowej w opracowaniu Piotra Bohdziewicza. 
Oprócz edycji źródła autor zanalizował wybrane realizacje artystyczne, którym 
patronowała Sieniawska – Łubnice, Wilanów i w mniejszym stopniu warszaw-
ski kościół wizytek41. Problematykę tę podejmował w swych badaniach Jacek 
Gajewski, publikując rezultaty dociekań w kilku artykułach42. Inicjatywy arty-
styczne Sieniawskiej na Lubelszczyźnie zreferował Zbigniew Zwierzchowski43.

Istnieje również dużo prac poświęconych rezydencjom Sieniawskich44. 
Najnowszym i zarazem najpełniejszym studium nad artystycznymi przed-

38  M. Rosman, The Lords’ Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Common-
wealth during the Eighteenth century, Cambridge 1990 (wyd. polskie: Żydzi pańscy. Stosunki 
magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej w XVIII w., Warszawa 2005); tenże, Izrael Rubinowicz: 
Żyd w służbie polskich magnatów w XVIII wieku, tłum. W. Tyszka, „Sobótka” 1982, nr 3–4, 
s. 497–507.
39  J.S. Nowak, Feyga Lejbowiczowa arendarka w Końskowoli Sieniawskich. Z dziejów gospodar-
czej aktywności kobiet żydowskich w początkach XVIII w., „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU 
i PAN w Krakowie” 2003, t. 48, s. 212–236; tenże, Żydzi w kręgu Denhoffów, Sieniawskich 
i Czartoryskich (II połowa XVII – koniec XIX wieku). Słownik biograficzny, Kraków 2007. 
40  M. Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988.
41  P. Bohdziewicz, Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej z lat 1700–1729 w zbiorach 
Czartoryskich w Krakowie, Lublin 1964; tenże, Wilanów za Sieniawskiej, BHS 1955, nr 3, s. 373–
–374; tenże, Barokowe pałace Sieniawskich w Warszawie i Puławach, BHS 1957, nr 2, 194–195; 
tenże, Pałac w Łubnicach, BHS 1960, nr 1, s. 115–117.
42  J. Gajewski, Architekci w służbie i na usługach hetmanowej Elżbiety Sieniawskiej [w:] Podług 
nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Mi-
łobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 378–390; tenże, Z Wiednia i Pragi (?), przez Łubnice do Puław. 
Działalność Jana Eliasza Hoffmanna i jego warsztatu w Lubelskiem oraz nurt hoffmanowski w rzeź-
bie późnobarokowej między Wisłą a Bugiem [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 6: Między Wschodem a Za-
chodem, red. J. Kłoczowski, cz. 3: Kultura artystyczna, red. T. Chrzanowski, Lublin 1992. http://
tnn.pl/rozdzial.php?idt=73&idt_r=1026&f_2t_rozdzialy_trescPage=1, dostęp: 11 XI 2012.
43  Z. Zwierzchowski, Działalność Elżbiety Sieniawskiej na Lubelszczyźnie. Realizacje i fundacje [w:] 
Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 6, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2005, s. 93–141.
44  A. Stelmach, Dwór w Oleszycach w XVIII w., BHS 1971, nr 3, s. 283–292; K. Kuśnierz, 
Sieniawa. Założenie rezydencjonalne Sieniawskich. Rozwój przestrzenny w XVII i XVIII wieku, 
Rzeszów 1984; J.S. Nowak, Pałac na Wesołej w Krakowie w czasach Sieniawskich i Czartoryskich 
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sięwzięciami obojga Sieniawskich jest praca Rafała Nestorowa – Rezydencje 
Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich. Dwory, zamki, pałace, ogrody45. Za-
gadnieniu temu autor poświęcił również kilka artykułów46.

Podejmowano też analizy tradycji muzycznych w otoczeniu Sieniawskiej. 
Wiele wiadomości na ten temat dostarczają artykuły J.S. Nowaka47. Na aspekt 
bibliofilskich zainteresowań Sieniawskiej wskazała B. Popiołek48. Dużo waż-
nych wiadomości na temat wojewodziny przynoszą prace poświęcone hetma-
nowi Sieniawskiemu49.

Podstawę niniejszej rozprawy stanowią źródła rękopiśmienne zgromadzone 
w Bibliotece im. Książąt Czartoryskich w Krakowie. Jest to przede wszystkim 
korespondencja prywatna Elżbiety Sieniawskiej kierowana do męża, rodziny, 

(1681–1752) [w:] Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdzie-
sięciolecie urodzin, red. Jan Jakub, Kraków 2006, 95–111; tenże, Dobra i zamek w Spytkowicach 
za czasów Sieniawskich i Czartoryskich (1704–1782), „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2009, 
t. 15, s. 93–134. 
45  R. Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich. Dwory, zamki, pałace, ogro-
dy, maszynopis pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Małkiewicza, 
Uniwersytet Jagielloński, Archiwuj UJ.
46  Tenże, Jan Baptysta Kendel – nadworny ogrodnik Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. Przy-
czynek do badań nad rolą i warsztatem ogrodnika w pierwszej połowie XVIII wieku w Polsce, „Ar-
boretum Bolestraszyce” 2005, nr 10, s. 7–43; tenże, „Magna pompa et splendido apparatu”. Cere-
monia pogrzebowa Adama Mikołaja Sieniawskiego we Lwowie i Brzeżanach w r. 1726 [w:] Sztuka 
Kresów Wschodnich, red. A. Betlej, P. Krasny, t. 6, Kraków 2006, s. 225–241; tenże, Sieniawscy 
w Warszawie czasów Augusta II. Kilka uwag o wzajemnych relacjach artystycznych [w:] Kultura 
artystyczna Warszawy XVII–XXI w.: studia, red. Z. Michalczyk, A. Pieńkos, M. Wardzyński, War-
szawa 2010, s. 149–161.
47  J.S. Nowak, Kapele muzyczne na dworze hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego i jego żony 
Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1685–1729), „Muzyka” 2003, nr 3; tenże, Źródła tradycji 
muzycznej Sieniawy i Puław, „Kamerton” 2006, nr 1, s. 74–79.
48  B. Popiołek, Zainteresowania bibliofilskie Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej 
krakowskiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, Prace Historyczne XVII, 1995, 
nr 167, s. 45–53.
49  A. Link-Lenczowski, Adam Mikołaj Sieniawski – faworyt czy opozycjonista [w:] Faworyci 
i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz, 
R. Skowron, Kraków 2006, s. 401–406; tenże, Hetman Adam Mikołaj Sieniawski a niektóre 
aspekty finansowe polityki polskiej wobec Porty i Krymu w początkach XVIII w., „Sobótka” 1982, 
nr 3–4, s. 457–466; tenże, Sieniawscy i Sobiescy po śmierci Jana III…, s. 245–258; tenże, W kręgu 
ograniczonych możliwości. Wywiad hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego 
po restauracji Augusta, „Sobótka” 1992, nr 1–2, s. 145–154; tenże, Wokół zabiegów o „jedność” 
Rzeczypospolitej. Z dziejów współpracy Adama Sieniawskiego i Stanisława Denhoffa w latach 1706–

–1709, „Sobótka” 1996, nr 1–3, s. 204–209; A.L. Sowa, Świat ministrów Augusta II. Wartości 
i poglądy funkcjonujące w kręgu ministrów Rzeczypospolitej w latach 1702–1728, Kraków 1995.
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przyjaciół, polityków, dyplomatów i oficjalistów oraz korespondencja tychże 
do hetmanowej. Najmniej informacji znaleźć można o młodości marszałków-
ny i jej pobycie na dworze oraz wczesnych latach jej małżeństwa z Sieniaw-
skim. W zachowanym obfitym zbiorze korespondencyjnym wyróżnić można 
kręgi korespondencyjne oraz określić charakter podejmowanych w nich spraw. 
Pierwszy, najważniejszy z punktu widzenia hetmanowej, był krąg złożony 
z osób równych jej statusem, rodziny i przyjaciół, a zarazem często najważniej-
szych person w państwie. Poruszane sprawy dotyczą więc zasadniczo polityki 
i interesów osobistych – np. kwestii majątkowych, listy te zawierają też plotki, 
informacje, nowinki, budując barwny obraz świata, w którym rozgrywały się 
opisywane wydarzenia. Wymieniane w listach nazwiska pozwalają wnosić, kto 
znajdował się w zasięgu zainteresowania kasztelanowej. Zwykle oznaczało to, 
iż wiązały ją z tą osobą jakieś sprawy.

Prócz tego wyróżnić należy obszerną korespondencję z oficjalistami – za-
rządcami majątków. Dotyczy ona kwestii gospodarczych, ale nie tylko, po-
nieważ osoby te załatwiały dla patronki wiele innych spraw, np. związanych 
z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi w majątkach. W obręb tej kore-
spondencji włączyć można także ludzi dworu, np. zajmujących się stadnina-
mi czy psiarniami. Szczegółowość danych zawartych w tych listach świadczy 
o tym, iż nie była to korespondencja jedynie doraźna, ale że hetmanowa pilnie 
śledziła poczynania swoich sług i kontrolowała ich pracę.

Duży zbiór stanowi korespondencja z „różnymi osobami”. Tym, co pozwo-
liłoby znaleźć część wspólną tych listów, jest ich proszalny charakter. Nadawcy 
zwracają się w nich z rozmaitymi sprawami do swej dobrodziejki. Są to listy 
osób starających się o służbę, listy rekomendacyjne czy listy duchownych. 

Wykorzystałam również materiały gospodarcze, w głównej mierze rachun-
ki dworskie przechowywane w Bibliotece Czartoryskich. Są to spisy urzędni-
ków dworskich (często łączone ze spisami dworu Adama Mikołaja), rachun-
ki podróżne, rachunki kuchenne, recepty i rachunki apteczne, inwentarze 
zwierzyny itd. Podczas analizy tego materiału źródłowego napotyka się na 
trudność przy próbie jednoznacznego rozłączenia stanowisk dworskich – po-
mimo rozdzielności majątkowej i zarządczej Sieniawskich, wiele stanowisk 
dworskich łączono, a służba przenikała pomiędzy obiema instytucjami. Często 
też niektórzy ujmowani są w spisach ludzi hetmana bądź inwentarzach dwor-
skich prowadzonych wspólnie dla obojga Sieniawskich. Te ostatnie wcale nie 
są rzadkością, co nie pozwala na ostateczne zakwalifikowanie niektórych osób 
do jednego konkretnego środowiska dworskiego. Po roku 1704, co ważne, 
owa rozdzielność jest bardziej wyrazista.
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Wiele cennych informacji wniosły badania przeprowadzone w Archiwum 
Państwowym w Krakowie, Oddziale na Wawelu. Odnalazłam tutaj korespon-
dencję zgromadzoną w dwóch zespołach – Akta Potockich z Krzeszowic i Archi-
wum Sanguszków. W zespole Archiwum Sanguszków w tzw. tekach arabskich 
znajduje się korespondencja Sieniawskiej z członkami rodziny Lubomirskich – 
Aleksandrem Dominikiem i Jerzym Ignacym oraz z Pawłem Karolem Sanguszką. 
Poruszane sprawy dotyczą konkretnych interesów – spraw prowadzonych w try-
bunale, rozwiązywania konfliktów w dobrach. Natomiast zespół Akta Potockich 
z Krzeszowic zawiera inwentarze tzw. dóbr zakrakowskich kasztelanowej50.

Oprócz zbiorów krakowskich wykorzystałam rękopisy Zakładu Narodowe-
go im. Ossolińskich we Wrocławiu, głównie listy Sieniawskiej do Józefa Wan-
dalina Mniszcha oraz pojedyncze materiały z zakresu tematyki gospodarczej, 
edukacyjnej oraz panegirycznej. Korzystałam także ze skanów korespondencji 
Mniszcha z Sieniawską udostępnionej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. 
Listy wymieniane pomiędzy Sieniawską a Mniszchem przynoszą wiele cen-
nych wskazówek dotyczących relacji patrona i klienta, Mniszech bowiem za-
wdzięczał swoją pozycję protekcji Sieniawskich (w Bibliotece Czartoryskich 
znajdują się zaś listy Mniszcha do Adama Mikołaja Sieniawskiego potwier-
dzające ich klientalne relacje).

Cenna dla poszerzenia informacji o kręgu współpracowników okazała się 
kwerenda w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. W zespole 
354 Archiwum Radziwiłłów dz. V znajdują się listy Sieniawskiej głównie do 
kanclerzyny litewskiej Anny z Sanguszków Radziwiłłowej i jej męża Karola 
Stanisława, a także do Marii Kazimiery Sobieskiej oraz Jana Jerzego Przeben-
dowskiego, wojewody malborskiego, podskarbiego wielkiego koronnego.

Poszukiwania przeprowadzone w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 
przyniosły odnalezienie wielu utworów panegirycznych, sporządzonych dla 
członków rodziny Sieniawskich z okazji uroczystości rodzinnych, jak również 
fragmenty korespondencji kasztelanowej Sieniawskiej z Aleksandrem Sobieskim. 

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy, Podstawy gospodarcze pa-
tronatu Elżbiety Sieniawskiej, zawiera zarys kształtowania się podstaw majątku 
Sieniawskiej oraz rodzaje realizowanych przez nią przedsięwzięć gospodarczych. 
Rozważania koncentrują się wokół trzech głównych zagadnień: specjalizacji ma-

50  Chodzi o dobra w województwie krakowskim. W źródłach nazywane są one w dobrami „za-
krakowskimi”, ponieważ w stosunku do głównej siedziby obojga Sieniawskich – Oleszyc – leżały 
za Krakowem. Sformułowanie to przyjmuję także w swojej pracy dla podkreślenia charakteru 
wypowiedzi i języka Elżbiety Sieniawskiej.
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jątków, przemysłu dworskiego i dzierżawy. Ujęto tu także w skrócie inicjatywy 
gospodarcze hetmana Adama Mikołaja. Podyktowane jest to faktem, iż z ko-
rzyści z nich czerpali oboje małżonkowie, a sama Elżbieta włączała się w ekono-
miczne decyzje męża. Powyższa charakterystyka miała na celu przede wszystkim 
wskazać koncepcje Sieniawskiej na rozwój latyfundium, sposób zarządzania nim 
oraz rodzaj stosunków praktykowanych wśród ludzi zawiadujących majątkami.

Rozdział drugi, Rozwój dworu kobiecego i ukształtowanie się patronatu 
kobiet, dotyczy genezy zjawiska patronatu inicjowanego przez kobiety. Ze 
względu na jego silne powiązanie z instytucją dworu w rozdziale ujęte są te 
przekształcenia kulturowe środowisk dworskich, które miały wpływ zarówno 
na sytuację kobiet w obrębie dworu, jak i na ich wizerunek w świadomości 
społeczeństwa. Dlatego skoncentrowałam się na historii królewskich dworów 
kobiecych w Polsce i ich korelacji ze zjawiskami europejskimi. Ponieważ dla 
formowanych w Polsce dworów wzorcem były dwory męskie, odwołuję się 
krótko do genezy ich powstania. Część druga tego rozdziału skupiona jest na 
rozwoju patronatu kobiecego na gruncie polskim. Wiąże się to z zagadnie-
niem patronatu męskiego oraz formowaniem elity magnackiej, stąd zwrócenie 
uwagi również na te aspekty. Przede wszystkim zaś część ta służy naświetleniu 
wpływów, jakie na społeczeństwo wywarły dwie królowe narodowości fran-
cuskiej – Ludwika Maria Gonzaga oraz Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska. 
Analizę przeprowadziłam w kontekście formowania się struktur klientalnych, 
odwołując się do istniejących definicji, podstawowych dla zagadnienia, czyli 
dworu, patronatu oraz klientelizmu. 

Rozdział trzeci obejmuje przedstawienie środowisk skupionych wokół 
patronki i zatytułowany jest W kręgu dworu magnackiego – zakres patronatu. 
Omówiłam w nim rodzaje podziałów środowiska klientalnego i dworskiego, 
stosowane wobec dworów mężczyzn, co stanowi wprowadzenie do zasadniczej 
części rozdziału, jaką jest analiza środowiska hetmanowej. Część ta skupia się 
zatem na kilku kręgach formułujących się wokół jej osoby. Tworzyły je – ro-
dzina, przyjaciele, bliscy współpracownicy oraz klienci i słudzy dworu. 

W tym miejscu opisałam też szczególne grupy osób, pracujących na rzecz 
dworu, ale nigdy niewłączanych w jego strukturę – deputatów na trybunał czy 
artystów. Są to osoby świadczące swe usługi czasowo – mniej lub bardziej dłu-
gotrwale, ale nieujmowane w rejestrach poborów dworskich, zwykle spisywano 
z nimi odrębne kontrakty. Ich obecność, okresowo niezbędna, powodowała, iż 
uznać je należy za osoby uczestniczące w życiu dworu i samego właściciela.

Osobną specyficzną grupę klienteli tworzyło duchowieństwo – mieściła się 
ona w ramach patronatu materialnego, ale relacja ta była dużo bardziej złożo-
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na – wynikała również z kanonicznego prawa patronatu i posiadała szczególny, 
nierówny charakter, dlatego wyodrębniona została w osobnym podrozdziale. 

Pracę zamyka omówienie struktury niejako najbliższej patronce, lecz naj-
niższej w hierarchii – ludzi dworu oraz życia w jego kręgu. Rozdział ten nosi 
tytuł Ludzie dworu. Poruszam w nim kwestie dworu w rozumieniu zespołu 
ludzi obsługującego codzienność magnata i do pewnego stopnia organizują-
cego mu życie. W poszczególnych podrozdziałach charakteryzuję kategorie 
dworzan oraz służby dworskiej.

W pracy stosuję naprzemiennie terminy „patron” oraz, mniej popularną 
w literaturze, sfeminizowaną wersję „patronka”, która jednak powszechnie 
występuje w materiale źródłowym. Formy tej używam dla podkreślenia cha-
rakteru opisywanego przeze mnie zagadnienia. Wprowadzając zaś samodzielne 
terminy „wojewodzina bełska”, „kasztelanowa”, „hetmanowa” czy „Pani Kra-
kowska”, odnoszę się zawsze do Elżbiety Sieniawskiej. 

Podczas cytowania fragmentów korespondencji przyjęłam zasady Instrukcji 
wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku51. Orto-
grafia, interpunkcja i niektóre staropolskie cechy języka zostały uwspółcze-
śnione, nieliczne tylko zachowałam dla przybliżenia dosadnego języka, jakim 
posługiwała się hetmanowa. Miejsca zniszczone, nieczytelne, opustki umyślne 
i nieumyślne, skrócenia nieprawidłowe albo budzące wątpliwość zostały uzu-
pełnione i zaznaczone przez ujęcie w nawiasy kwadratowe.  

Niniejsza książka jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej napisanej 
w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Na-
rodowej w Krakowie. Została ona przygotowana pod kierunkiem Pani Profe-
sor Bożeny Popiołek, której pragnę gorąco podziękować za wieloletnią opiekę 
dydaktyczną, wnikliwe uwagi merytoryczne oraz inspiracje badawcze, a nade 
wszystko za cierpliwość i serdeczność.

Serdeczne podziękowania kieruję do Panów Recenzentów – Profesora 
Bogdana Roka i Profesora Franciszka Leśniaka – za pozytywną ocenę dy-
sertacji oraz cenne wskazówki, które wzbogaciły moją pracę, zainspirowały 
do dalszych badań, jak również pozwoliły wyeliminować nieścisłości podczas 
ostatecznej redakcji książki.

Za codzienne niezbędne wsparcie pragnę zaś podziękować mojej Rodzinie 
i Przyjaciołom, dedykując Im niniejszą pracę. 

51  K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, War-
szawa 1953, zob. też http://mikmach.hg.pl/zrodla2/lepszy.html, dostęp: 30 XII 2013.
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1. Podstawy gospodarcze patronatu 
Elżbiety Sieniawskiej

Solidne podstawy materialne to jeden z kluczy do efektywnej polityki pa-
tronackiej i budowy rozległych układów klientalnych. Spojrzenie na tworze-
nie się gospodarczych struktur majątku patrona jest niezwykle istotne dla 
zanalizowania tych zjawisk. Zdaniem Oskara Haleckiego rozwój majątków 
to, obok genealogii rodziny, jej roli politycznej i kulturalnej, jedno z trzech 
podstawowych zagadnień, z perspektywy których winno się badać elity spo-
łeczno-kulturalne1. Od liczby posiadanych dóbr ziemskich i powiązanej z tym 
możliwości obsadzania urzędów swoimi ludźmi uzależnione były wpływy 
rodu w danym regionie. Kosztowna działalność polityczna i utrzymanie osią-
gniętego standardu życia były możliwe tylko dzięki posiadaniu odpowiedniego 
zaplecza gospodarczego – stale powiększanego i sprawnie zorganizowanego 
majątku ziemskiego. W konsekwencji latyfundia magnackie odgrywały znacz-
ną rolę w kształtowaniu życia publicznego2. Natomiast, stwierdza Kazimierz 
Przyboś, właściwe określenie wielkości majątków ziemskich magnatów pozwa-
la ocenić ich wpływy pośród szlachty oraz w państwie3.

Ziemia, niezależnie od rodzaju własności, była głównym źródłem bo-
gactwa i ważnym elementem samoidentyfikacji warstwy magnackiej, będąc 

1  Recenzja O. Haleckiego z pracy A. Kłodzińskiego, poświęconej Tęczyńskim (A. Kłodziński, 
Tęczyńscy. Pogląd na rozwój, zamożność i znaczenie rodu, „Sprawozdanie Komisji do Badań Histo-
rii Sztuki w Polsce Akademii Umiejętności”, t. 9, Kraków 1913–1915, s. 237–261), zamieszczo-
na w KH 1914, s. 74; P. Jusiak, Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI 
wieku, Lublin 2011, s. 8.
2  Tamże; M. Kowalski, Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczy-
pospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej, „Przegląd Geograficzny” 2009, nr 2, 
s. 174.
3  K. Przyboś, Latyfundium Lubomirskich w połowie XVII wieku, SH 1992, nr 1, s. 19; Mate-
riały do dziejów latyfundium Lubomirskich. Podział majątku Stanisława Lubomirskiego w latach 
1642–1649, wyd. i wstęp K. Przyboś, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, 1991–1992, s. 214.
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jednocześnie czynnikiem budującym prestiż tej grupy4. Jak pisał Adam Ma-
nikowski o rozwoju dworów – „posiadłości ziemskie były niezbędnym ele-
mentem umożliwiającym powstanie i rozwój struktury dworu arystokratycz-
nego”5, mogącego spełniać prócz podstawowych funkcji utrzymania również 
dodatkowe role, cechujące dwory najzamożniejsze.

W opinii Andrzeja Wyczańskiego powiększanie dochodów poprzez roz-
szerzanie dóbr ziemskich było – obok awansu politycznego – częścią składo-
wą ówczesnego pojęcia kariery6. Zwłaszcza że „w warunkach epoki preindu-
strialnej tendencje wzrostowe były wolniejsze, niż w warunkach cywilizacji 
przemysłowej”, z czego wynikało zainteresowanie magnaterii inwestowaniem 
w majątki ziemskie7. Wyjaśnia to również duże skoncentrowanie tego stanu 
na sprawach finansowych, posunięte nawet do osobistej ingerencji w sprawy 
gospodarcze. Odnosi się to również do niektórych kobiet, co potwierdza po-
stawa wojewodziny bełskiej czy kanclerzyny litewskiej Anny z Sanguszków 
Radziwiłłowej8. Kanclerzyna dążyła do zapewnienia i poszerzenia podstawy 
materialnej swych dóbr w celu poparcia i zabezpieczenia działalności poli-
tycznej swoich synów. Wojewodzina bełska zaś pragnęła utrzymać wysoką 
pozycję swoją i męża na arenie politycznej, dbając równocześnie o przyszłość 
jedynej córki. W tych zabiegach chodziło nie tylko o zabezpieczenie przyszło-
ści dzieciom, ale przede wszystkim o utrzymanie status quo rodziny, konty-
nuację rodzinnych tradycji i etosu. Prócz tych nadrzędnych, jak się wydaje, 
celów ich majątki musiały zaspokajać podstawowe potrzeby aprowizacyjne 
rozbudowanych dworów i zatrudnianej w nich służby. Wszystko więc uwa-
runkowane było koniunkturą ekonomiczną, stąd nieustanne zabiegi o interesy 
gospodarcze – skrupulatne i właściwe inwestowanie oraz zarządzanie dobrami 
dworskimi zapewniało ich rozkwit. Niemniej ważne były takie kwestie jak 

4  Zob. J. Kurtyka, Posiadłość, dziedziczność i prestiż. Badania nad późnośredniowieczną i wcze-
snonowożytną wielką własnością możnowładczą w Polsce (XIV–XVII wieku), „Roczniki Historyczne” 
1999, s. 162; J. Pielas, „Divisiobonorum”. U podstaw majątkowego funkcjonowania rodziny szla-
checkiej w XVII wieku [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. 
Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 9.
5  A. Manikowski, Toskańskie przedsiębiorstwo arystokratyczne w XVII wieku: społeczeństwo eli-
tarnej konsumpcji, Warszawa 1991, s. 53.
6  A. Wyczański, Kariera w Polsce. Uwagi wstępne [w:] Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich, Wrocław 1986, s. 119.
7  A. Manikowski, dz. cyt., s. 46.
8  W. Karkucińska, dz. cyt., s. 42; M. Szerszeń, Anna Katarzyna Radziwiłłowa i jej problemy 
z synami [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich…, s. 271–281.
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jakość zarządzania dobrami i rola dworu jako ośrodka dyspozycyjnego dla 
latyfundium. W tym kontekście funkcjonowanie dworu przyrównywano do 
przedsiębiorstwa. Sugestie te w odniesieniu do rzeczywistości majątków szla-
checkich wysunęła U. Augustyniak, odrzucając proponowane w literaturze 
przedmiotu porównanie państwa nowożytnego do przedsiębiorstwa, opowie-
działa się za uznaniem dóbr magnackich za przedsiębiorstwa, w których udział 
mieli dzierżawcy szlacheccy i mieszczanie. Podobne ujęcie zaproponował 
wcześniej A. Manikowski w opisie majątków włoskich. Zauważył, iż istniała 
tam tendencja do komasacji dóbr i przekształcania ich w faktorie, których 
centra stanowiły znajdujące się na ich terenie wille9. Odpowiednikiem takie-
go działania w Rzeczypospolitej było łączenie dóbr w klucze i ustanawianie 
centrum w głównej rezydencji/dworze danego klucza. Działania takie miały 
w możliwie największym stopniu uwolnić właściciela od udziału w zarządza-
niu poddanymi i dobrami, sprowadzając jego rolę do spraw kontrolnych. Zda-
rzało się jednak, iż właściciel wykazywał większe zaangażowanie w kierowanie 
swoją własnością, co nie pozostawało bez wpływu na dochody. 

We wzorcowym i dynamicznie rozwijającym się majątku Strozzich, który 
stał się przedmiotem analizy A. Manikowskiego, zdarzały się przypadki bez-
pośredniego angażowania się właściciela w organizację produkcji rolnej. Prze-
jawiało się to w kontrolowaniu liczby i sposobów składowania wytworzonych 
produktów czy też osobistej ingerencji w zwalnianie nierokujących zarządców/
faktorów10. Czy jednak można stwierdzić związek tych pojedynczych działań 
z koniunkturą przedsiębiorstwa? Wydaje się, że tak, bo choć sporadyczne, są 
jednak odstępstwem od przyjętych reguł. Świadczą o wnikliwym zaintere-
sowaniu właściciela sprawami gospodarczymi, a hossa majątków pod jego 
zarządem niejako weryfikuje zaprowadzony porządek. Podobne zachowania, 
z tym, że zwielokrotnione, obserwuje się w działaniach Sieniawskiej. System 
sprawdził się, przynosząc znaczne dochody, i długo funkcjonował w miarę 
bezbłędnie. Zatem ingerencja, zwłaszcza na taką skalę, jaką stosowała Sieniaw-
ska, nie pozostawała bez wpływu na jakość latyfundium, porównywanego do 
działania przedsiębiorstwa.

Działalność Elżbiety Sieniawskiej, z wyżej wymienionych powodów, kon-
centrowała się przede wszystkim na dwóch płaszczyznach – gospodarczej 
i politycznej. Sprawne zarządzanie własnym majątkiem ziemskim przyniosło 

9  Koncepcję państwa-przedsiębiorstwa wysunął A. Mączak, zob. A. Mączak, Rządzący i rzą-
dzeni…, s. 56–103; U. Augustyniak, Dwór i klientela…, s. 68; A. Manikowski, dz. cyt., s. 53.
10  Tamże, s. 55.



1. Podstawy gospodarcze patronatu Elżbiety Sieniawskiej

28

jej niezależność finansową na niespotykaną skalę. To z kolei pozwoliło het-
manowej na realizację planów w różnych dziedzinach: publicznej, społecznej 
i kulturalnej. O samodzielności wojewodziny można mówić wnet po zamąż-
pójściu, po tym jak otrzymała w posagu własne dobra, z racji przypadające-
go jej spadku po matce11. W jej życiorysie wyróżnia się kilka etapów, kiedy 
w mniejszym lub większym stopniu zaangażowana była w zarządzanie latyfun-
dium. Zazwyczaj było to związane z aktywnością na rzecz powiększania dóbr, 
a uzależnione od aktualnego stanu majątków i jej uczestnictwa w bieżących 
sprawach politycznych.

1.1. Geografia dóbr kasztelanowej

Polityka gospodarcza rodziny Sieniawskich i innych rodzin magnackich 
ukierunkowana była na wschodnie rubieże kraju przez wzgląd na żyzność 
tych terenów i liczne obszary jeszcze niezasiedlone. Trend ten ustał w poło-
wie XVII wieku, po wojnach kozackich i po upadku Kamieńca Podolskiego 
w 1672 r., kiedy ostatecznie utracono szlaki na Wschodzie. Skierowało to 
zainteresowanie na centralny obszar kraju i wybrzeże bałtyckie wraz z Gdań-
skiem12. Główna siedziba Sieniawskich pozostała na Wschodzie, tam również 
zlokalizowane były rozległe dobra Adama Mikołaja13. Natomiast posiadło-
ści jego żony leżały w centralnej i południowej części Korony – Mazowszu 
i Małopolsce, i to na nich przede wszystkim skupiona była uwaga wojewo-
dziny. Dobra gromadziła stopniowo, całe życie dążąc do ich rozbudowywania 
i modernizowania. To, co ją wyróżniało, to rozdzielność majątkowa z mężem. 
Kasztelanowa sama zarządzała poddanymi, obsadzała stanowiska oficjalistów 
i wpływała na wybór dzierżawców. Podczas nieobecności Adama Mikołaja 
przejmowała zaś kontrolę i pełniła dozór także nad jego dobrami oraz w razie 
potrzeby reprezentowała go w sprawach sądowych. 

Podstawę materialną dla ówczesnych kobiet stanowiły majątki dziedzi-
czone po rodzicach i wypłacane posagi. Kwestie dziedziczności kobiet ure-
gulowane zostały w większości w okresie państwa stanowego. Wtedy, prócz 
zasad dziedziczenia nieruchomości po rodzicach, ukształtowały się również 

11  A. Link-Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska z Lubomirskich…, s. 94–95.
12  K. Kuśnierz, Sieniawa. Założenie rezydencjonalne Sieniawskich…, s. 45.
13  Por. J. Burszta, Handel magnacki i kupiecki między Sieniawą nad Sanem a Gdańskiem od 
końca XVII do połowy XVIII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1954, 
s. 178–180. 
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regulacje dotyczące dziedziczności po innych krewnych14. Elżbieta miała 
trzech przyrodnich braci, dziedziczyła więc tylko nieruchomości po matce, 
a od ojca otrzymała posag15. Jako młoda małżonka Elżbieta wniosła w po-
sagu, poza gotówką w wysokości 100 tys. zł, dobra Poręba w wojewódz-
twie krakowskim, przynoszące rocznie 30 tys. zł zysku. Dobra te jednak nie 
pozostały w rękach małżonków, być może nie zadowalały Adama Mikołaja, 
gdyż już w 1694 r. Stanisław Herakliusz powziął decyzję o ich sprzedaży ku-
zynowi Józefowi Karolowi Lubomirskiemu. Pozyskane pieniądze miały być 
przeznaczone dla małżonków Sieniawskich, ale nie wiadomo, czy transakcja 
ta doszła do skutku. Zdaniem B. Popiołek Adam Mikołaj Sieniawski praw-
dopodobnie spodziewał się otrzymania majątku puławskiego, o większym 
prestiżu i znaczeniu, choćby przez wzgląd na stosunkową bliskość głównego 
ośrodka dyspozycyjnego kraju – stolicy, gdzie Sieniawscy długo nie posiadali 
własnej rezydencji. Ostatecznie plany te rozwiały się, kiedy żona doniosła mu, 
że „z prowizji ni z Puław nic nie będzie”16. Po 1702 r. Sieniawska stała się 
posesorką Czerniakowa, oddanego jej przez brata Józefa (zm. 1732), który 
zatrzymała do 1720 r.17

Posag, mimo że wysoki, nie dawał Elżbiecie całkowitej niezależności finan-
sowej. Osiągnęła ją dopiero kilka lat później, w 1704 r., kiedy będąc jedyną 
spadkobierczynią, odziedziczyła majątki po swym wuju Łukaszu Stanisławie 
Opalińskim, staroście nowokorczyńskim. Ich wartość Moshe Rosman osza-
cował na ok. 3 mln zł18. Otrzymanie spadku było przełomowym momentem 

14  B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV wieku, Wrocław 
1956, s. 66–67; M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
15  Por. P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1, Lwów 1910, s. 389–391.
16  A. Link-Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska z Lubomirskich…, s. 90–96; B. Popiołek, 
Królowa bez korony…, s. 20; na temat znaczenia posiadania własnej rezydencji w stolicy zob. 
J. Gajewski, Warszawa rezydencjonalna: przestrzeń miejska i czas w systemie obrazowania władzy 
(XVI–XVIII w.). Kilka uwag, „Arteria. Rocznik Katedry Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Po-
litechniki Radomskiej” 2008, s. 59–60; J. Putkowska, Jak mieszkał magnat, kiedy przyjeżdżał za 
Sasów do Warszawy [w:] Kultura artystyczna Warszawy…, s. 137–138; R. Nestorow, Sieniawscy 
w Warszawie czasów Augusta II…, s. 149–161.
17  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, red. B. Chlebow-
ski, F. Sulimierski, Warszawa 1880, s. 818; W. Szczygielski, Lubomirski Teodor h. Szreniawa 
(1683–1745), wojewoda krakowski, hasło, PSB, t. 18, Wrocław 1973, s. 60; J.S. Nowak, Do-
bra wilanowskie za Elżbiety Sieniawskiej 1720–29 w świetle archiwaliów Biblioteki Czartoryskich 
w Krakowie, „Studia Wilanowskie”, t. XIV, Warszawa 2003, s. 56.
18  M. Rosman, Żydzi pańscy…, s. 42.
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i umożliwiło Sieniawskiej pełen rozkwit jej talentu i gospodarności19. Odzie-
dziczone majątki w ziemi krakowskiej i sandomierskiej przyniosły jej władanie 
nad olbrzymim latyfundium, dającym spory dochód, który pozwalał na sa-
modzielną działalność. Dobra krakowskie, w których skład wchodziły klucze: 
tenczyński (Tenczynek z zamkiem oraz folwarki: rudnicki, grodziecki, myśle-
chowicki, filipowicki, tenczyński, nawojowski; miasteczko Nowa Góra; wsie: 
Zalesie, Frywałd, Siersza, Czyżówka, Wodna, Wola Filipowska), spytkowicki 
(Spytkowice z folwarkami: spytkowickim, brodelskim, mirowskim, oklejskim), 
morawicki (folwarki: morawicki wielki, morawicki mały, brzoskwiński, krze-
szowicki, pisarski oraz wsie: Chrosna, Choleszyn, Budzyń, Baczyn, Nielepice, 
Czarna, Miękina, Ostrężnica), iwanowski, krasiniecki (oraz wsie Poskwitów, 
Damice) i bachowski (folwarki: bachowski i miejski – od wsi Miejsce), odpo-
wiednio zarządzane, zapewniały stały i intratny dochód. Nie mniej ważne stały 
się odziedziczone równocześnie dobra staszowskie (sandomierskie), na które 
składały się dwa klucze: rytwiański wraz z folwarkami (wieś Rytwiany, Kłoda, 
Ruda, Tuklęcz), oględowski (wieś Niemścice, Zarazie, Oględów), koniecmłoc-
ki (wieś Święcica), sichowski (wieś Sichówek Mały, Sendzina) oraz łubnicki 
z folwarkami i pałacem (folwark łubnicki i wsie Orzelec Wielki, Orzelec Mały, 
Barki, Grabowa), budziski (wieś Charzyzm oraz Przeczów), orłowski (wsie 
Osztalęż i Osztalężska) i miasto Staszów. Wraz z tym spadkiem na kaszte-
lanową przejść miały również kosztowności Opalińskich. Zanim jednak to 
nastąpiło, w przeglądzie zamkowego skarbca ubiegła ją Franciszka Tarłowa, 
trzymająca te dobra w dzierżawie. Spór o klejnoty trwał kilka lat i prawdopo-
dobnie Sieniawska nigdy nie odzyskała rzekomej własności20.

Rok 1704 przyniósł jeszcze jedno rozszerzenie majątku, w skład którego we-
szły dobra ruskie, kupione od Teofilii Lubomirskiej, a będące wcześniej w dzier-
żawie Sieniawskiej. Majętność ta obejmowała dobra skolskie (klucz skolski, pod-
hordecki) i starosielskie (klucz starosielki, hlibowicki, suchodolski, szołomiński, 
łopuszeński) oraz miasto Stryj z kluczem stołpińskim, oleskim, toporowskim21. 

Rok później Elżbieta otrzymała ziemie w wyniku spóźnionego podziału 
spadku, dokonanego przez młodych Lubomirskich po śmierci ojca. Kasztela-
nowej przypadły wtedy w udziale ziemie lubelskie stanowiące jej posag, czyli 

19  Na temat kształtowania się i podziałów majątku Opalińskich zob. J. Pielas, Podział laty-
fundium Łukasza Opalińskiego, marszałka nadwornego koronnego, z lat 1668–1670 [w:] Inter 
maiestatem ac libertatem. Studia z dziejów nowożytnych dedykowane Profesorowi Kazimierzowi 
Przybosiowi, red. J. Stolicki, M. Ferenc, J. Dąbrowski, Kraków 2010, s. 153–168.
20  J.S. Nowak, Dobra i zamek w Spytkowicach…, s. 94.
21  M. Rosman, Żydzi pańscy…, s. 42; K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 45.
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od dawna oczekiwane Puławy, Międzyrzecz i Końskowola z przyległymi im 
kluczami22. W 1706 r. Sieniawska dokupiła jeszcze połowę Jarosławia.

W 1712 r. nabyła rezydencję przy Krakowskim Przedmieściu 5 w War-
szawie23 i stała się właścicielką dóbr jarosławskich, częściowo wykupionych 
od Marii Kazimiery, a częściowo otrzymanych jako rekompensata za długi 
od księcia Franciszka II Rakoczego wedle kontraktu z 15 X 1712 r.24 Skumu-
lowanie takiej ilości ziem pozwoliło jej na swobodę działania, ale wymagało 
odpowiedniego zarządzania nimi, tak aby osiągnąć dochody adekwatne do 
stanu posiadania. Dlatego Sieniawska konsekwentnie dążyła przede wszystkim 
do rozsądnego wydzierżawiania folwarków, właściwego nadzorowania pracy 
dzierżawców, ale też racjonalnej eksploatacji zasobów. 

Jednocześnie wojewodzina stale zabiegała o rozszerzenie majątku, nawet po-
przez małe kontrakty kupna, przyłączając ziemie przylegające do jej majątków, 
co wpływało na sprawniejsze zarządzanie. Było to popularne rozwiązanie wśród 
zamożnej szlachty i magnaterii, pozwalające na scalenie dóbr. Praktykę tę sto-
sowano częściej, jeżeli sąsiedztwo okazywało się nieprzychylne. Pod koniec 
pierwszej dekady XVIII w. kasztelanowa skupiła się na rozbudowie majętności 
w okolicach stolicy. Duży wpływ na to miała perspektywa wydania za mąż 
dorastającej córki – Zofii. Przełomem był zakup Wilanowa w 1720 r.– bowiem 
była to transakcja o podwójnym znaczeniu. Spodziewano się zysków, jednak – 
jak wynika z badań Magdaleny Ujmy nad latyfundium Sobieskich – Wilanów 
przynosił mniejsze dochody niż inne należące do nich włości25. Dla hetmano-
wej i jej rodziny zakup tej majętności wiązał się przede wszystkim z prestiżem 
byłej rezydencji królewskiej, powiększonym o porażkę króla Augusta II, głów-
nego konkurenta w zabiegach o kupno pałacu. Sieniawska starannie zaplano-
wała tę inwestycję, gdyż sprawą przyszłości Wilanowa zainteresowała się wnet 
po powzięciu planów o wyjeździe królowej-wdowy Marii Kazimiery z kraju 
w 1698 r. Już wówczas, we wrześniu, królowa zdecydowała się na powierzenie 
Sieniawskiej zarządu i uporządkowania spraw administracyjnych w swoich do-

22  Tamże, s. 46; M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 46.
23  J.S. Nowak, Dobra wilanowskie za Elżbiety Sieniawskiej…, s. 54.
24  Sieniawska już od czasu nabycia tych dóbr przez Rakoczego była zaangażowana w ich nadzór. 
Ze względu na dyskrecję, na której zależało Rakoczemu, zawarli porozumienie, w ramach którego 
oficjalnie całe przedsięwzięcie kupna odbyło się pod jej nazwiskiem. Wyznaczając administratora 
dóbr, również konsultowali się ze sobą. Zob. L. Hopp, Pobyt Franciszka Rákoczego II w Gdańsku 
w latach 1711–1712, tłum. Z. Kaczorowski, „Rocznik Gdański” 1966, t. 25, s. 140–143.
25  M. Ujma, Latyfundium Jana Sobieskiego 1652–1696, Opole 2005, s. 55.
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brach oprawnych – jarosławskich, kałuskich i stryjskich26. Ostateczną decyzję 
o zakupie Elżbieta podjęła w maju 1718 r. W pertraktacjach pośredniczył wte-
dy C. Radgowski27 oraz plenipotenci reprezentujący królewicza Konstantego 
Sobieskiego – Magnuszewski i A. Urbański. W przedsięwzięcie osobiście an-
gażowała się hetmanowa, mając do pomocy także reprezentantów. Zależało jej 
na majątku w pobliżu stolicy, ale na decyzję wpływały i inne pobudki – chęć 
przysporzenia prestiżu rodzinie i osobista niechęć do króla Augusta II, także 
starającego się o kupno Wilanowa. W maju 1720 r. Sieniawska naciskała na 
królewicza Jakuba: „pisałam prosząc abyś decydował summa o Wilanów, ja 700 
wyliczę dobrodziejowi memu i król więcy nie daje tylko 350, ja choćby on tyle 
dawał dam 700”. W postscriptum zaś dopisywała: „jużem napisała WKMci 
co mie do tego przywodzi kupna”28. Zapewne miała wtedy na myśli jeden ze 
swoich listów z marca tego samego roku, w którym bez ogródek pisała „płacz 
mie wziął, że po takim monarsze, taka kanalia ma mieszkać i te racje mnie 
przywodzą do tego za czym suplikuję o deklarację”29. Ostatecznie pertraktacje 
zakończono w 1720 r., decydując o sprzedaży Wilanowa kasztelanowej30. Umo-
wę, która opiewała na kwotę 506 666 fl. i 20 gr, sfinalizowano 3 lipca 1720 r.31 
Zakupione przez Sieniawską dobra obejmowały wsie: Wilanów, Powsin, Powsi-
nek, Służew, Wolicę, Kempę, Wyszków, Nieporęt, Zawady, Zastaw, Żabiniec 
i Mroków – wszystkie z przyległościami32. Transakcja ta zwieńczyła kilkuletnie 
dążenia kasztelanowej do konsolidacji majątków w niezależne i dochodowe 

26  A. Link-Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska z Lubomirskich…, s. 91; J.S. Nowak, Dobra 
wilanowskie za Elżbiety Sieniawskiej…, s. 54; M. Ujma, dz. cyt. s. 55.
27  C. Radgowski w liście do królewicza Jakuba z 22 V 1720 r. pisze o pertraktacjach z Panią 
Krakowską, którą odwiedzał w Oleszycach, „gdzie po różnych dysputach, relacjach, nie postąpiła 
więcy nad czterykroć sto tysięcy currenti, miała zaraz umyślnego wyprawić do WKmci widząc, 
że ja nie mogłem akceptować takiego targu. Więc jaka dalsza będzie rezolucja czekać będę roz-
kazu”, doradzał także królewiczowi, aby zbyt pochopnie nie wyzbywał się pozostałych dóbr: 

„tymczasem to nadmieniam, że jeślibyś WKMci miał konkludować z JejMcią, to nie życzyłby 
excipować Jaryczowa i Kukizowa w satisfakcyej bo mielibyśmy zaraz innych kontrahentów na 
te dobra, cum umówione summy, a tak by to mogło się rachować za gotowiznę”, zob. BJ rkps 
1152 III, k. 37–39.
28  BJ rkps 1152 III, k. 43.
29  E. Sieniawska do J. Sobieskiego, Jarosław 13 V 1720, BJ rkps 1152 III, k. 44–45.
30  C. Radgowski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5927, nr 32929, oraz Urbański do E. Sieniaw-
skiej, BCz rkps 5973, nr 45457. Więcej zob. J.S. Nowak, Dobra wilanowskie za Elżbiety Sieniaw-
skiej…, s. 55; A. Link-Lenczowski, Sieniawscy i Sobiescy po śmierci Jana III, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis”, Historia t. 47, Wrocław 1984, s. 245–256.
31  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 13, s. 486.
32  J.S. Nowak, Dobra wilanowskie za Elżbiety Sieniawskiej…, s. 56. 
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latyfundium. Celnym komentarzem do jej poczynań w staraniach o zakup ko-
lejnych majątków jest fragment listu bratowej Elżbiety – Joanny z Sieniawskich 
Potockiej. Gratulowała ona udanej transakcji wilanowskiej, podkreślając, że ab-
solutnie ją to nie dziwi, gdyż, kto inny, jak nie Elżbieta, mógłby tak sprawnie 
doprowadzić ten interes do końca33. Równie ważne jest to, że dla społeczeństwa 
ta transakcja stała się bardzo czytelnym sygnałem – podkreślała wysoką pozy-
cję kasztelanowej w kraju. Stała się właścicielką rezydencji królewskiej, czym 
ubiegła nawet samego Augusta II, równie mocno zabiegającego o tę posiadłość. 
Całe zdarzenie komentował J.K. Rubinkowski: „z czego król Pan miłościwy 
jako mamy relacje malkontent […], ale zaprawdę wieleś WXMci Dobrodziejka 
dokazała z podziwieniem tak prędkiego skutku”34.

W połowie lat 20. Sieniawska zakupiła już tylko pałac w Lublinie, zrobiła 
to na wyraźne życzenie męża35. Inwestycja ta zapewne wiązała się z częstym 
uczestnictwem Sieniawskich w trybunale lubelskim, dziwi jednak jej stosun-
kowo późna realizacja, być może spowodowana wiekiem hetmanostwa, ocze-
kującego bardziej komfortowych warunków. Rok później zmarł Adam Mi-
kołaj Sieniawski, co znacząco wpłynęło na decyzje inwestycyjne i polityczne 
Elżbiety. Musiała przejąć zobowiązania męża i doprowadzić do ujednolicenia 
struktur zarządu obu majątków. W dużej części były one zapewne podobne 
albo zbieżne, jednak przejęcie kontroli nad tak rozległym i rozbudowanym 
obszarem wymagało skupienia uwagi głównie na nim. Można również przy-
puszczać, że po śmierci Adama Mikołaja Sieniawska utraciła część swoich 
wpływów, a w konsekwencji osłabło jej zainteresowanie sprawami publiczny-
mi, chociaż do końca życia pozostała aktywna. Wysoki urząd zięcia i rozległe 
kontakty samej Elżbiety pozwalałyby jej na dalszą aktywność polityczną, lecz 
zdaje się, że pozbawiona mężowskiego wsparcia, powoli wycofywała się w sferę 
życia prywatnego. W życiu politycznym małżeństwo Sieniawskich osiągnęło 
wszystkie honory i cele, które sobie postawiło – kasztelania krakowska była 
zwieńczeniem tych starań, a zarazem najważniejszą godnością. Prawdopodob-
nie pewien wpływ na zmniejszenie przez Sieniawską aktywności publicznej 
miało też kilka drobniejszych czynników, jak brak męskiego potomka, nikłe 

33  Udanej transakcji gratulował także J.K. Rubinkowski: „winszuię JOWXMsci Pani i dobro-
dzieyce moiej kupna wilanowszczyzny, ale chwalebnie dobry obrót WXMci Dobrodzieyki, w tak 
bardzo małym czasie, ze już szczęśliwie powrócić raczyła z Oławy do Lublina”, J.K. Rubinkowski 
do E. Sieniawskiej, Toruń 22 VII 1720, BCz rkps 5933, nr 34414; J. Potocka do E. Sieniawskiej, 
Lwów, 12 V 1722, BCz rkps 2708 II, k. 105. 
34  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, Toruń 22 VII 1720, nr 34414.
35 A. Link-Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska z Lubomirskich…, s. 94.
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zainteresowanie Zofii sprawami politycznymi, a w końcu antypatia do zięcia, 
z którym kasztelanowa nigdy nie podjęła pełnej współpracy.

Zarządzanie rozległym latyfundium wymagało sprawnej sieci administra-
cyjnej, ale przede wszystkim energicznego i gospodarnego zwierzchnika. Kwe-
stie relacji pomiędzy nim a sztabem zarządców oraz innych ludzi odpowiada-
jących za funkcjonowanie majątków wydają się zagadnieniem najciekawszym 
z punktu widzenia badania relacji zachodzących w otoczeniu patronki. Po-
znanie ich pozwala bowiem na uchwycenie ludzkich działań, warunków spo-
łecznych i sposobów gospodarowania. Tak też rozumie to Wojciech Piasek, 
uważając, iż wnioskowanie o „funkcjonowaniu całego systemu […] następuje 
z zachowań jego aktorów (właściciela, chłopów, rzemieślników)36. Pogląd ten 
wywiedziony został z postulatów Witolda Kuli badania gospodarki także przez 
pryzmat antropologii. 

Elżbieta wykazywała się niezbędnymi dla sprawnego zarządzania cechami. 
Być może zawdzięczała je wychowaniu wśród gospodarnych Lubomirskich, 
szybko pnących się w górę dzięki sprawnemu zarządzaniu intratnymi mająt-
kami. Jednak przypuszczalnie większe znaczenie odegrał jej pobyt na dworze 
królewskim, u boku Sobieskiej, kobiety o niezwykłej zapobiegliwości eko-
nomicznej. Maria Kazimiera jeszcze jako wojewodzina kijowska Zamoyska 
krytykowała wszelki nieład w sprawach gospodarczych, tym mocniej, gdy wy-
stępował on w majątkach jej męża – Jana Sobiepana Zamoyskiego (zm. 1665). 
Dopiero będąc żoną gospodarnego Sobieskiego i królową, mogła wreszcie 
sama zająć się zarządem, czego zresztą oczekiwał od niej Jan III37. Maria Ka-
zimiera podjęła się oczywiście organizacji spraw domowych, a kwestie gospo-
darcze były żywo dyskutowane przez małżonków, czego dowodzą ich listy. 
Znajomość przez Marysieńkę i Elżbietę ekonomicznych kwestii potwierdza 
również ich korespondencja z czasów, gdy Sieniawska zarządzała majątkami 
przyjaciółki38.

System zarządu dobrami stosowany przez Elżbietę opierał się na powszech-
nych w XVII wieku modelach własnej administracji dóbr, podzielonych na 

36  W. Piasek, Antropologiczna wizja historii gospodarczej Witolda Kuli, „Historyka” 2003, 
t. 33, s. 94.
37  J. Sobieski do M.K. Sobieskiej, Żółkiew 23 IX 1666, zob. http://literat.ug.edu/listy/021.
htm, dostęp: 13 II 2013.
38  Zob. m.in. E. Sieniawska do M. Sobieskiej, BCz rkps 5943, nr 37133; taż do tejże, Brzeża-
ny 15 IV 1703, tamże, nr 37134; taż do tejże, tamże, nr 37136; K. Targosz, Sawantki w Polsce 
w XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich, Warszawa 1997, s. 135.
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mniejsze jednostki (klucze, folwarki), oraz na dzierżawie39. To, co wyróżniało 
zarząd hetmanowej, to bardzo rygorystyczna, niemal bezpośrednia kontrola 
i nadzór nad kadrą oficjalistów, którą zatrudniała. Stosowany przez nią system 
uznaje się za przykład nowoczesnej i wzorcowej administracji dóbr. Mają-
tek Elżbiety podzielony był zgodnie z przyjętym wówczas schematem: klucz 
obejmował od kilku do kilkunastu wsi i miasteczek, centrum zarządzania 
w tej jednostce znajdowało się w jednym z największych folwarków, w którym 
przebywał ekonom dóbr. Do pomocy w zarządzaniu miał przydzielonego 
pisarza prowentowego i podlegających mu podstarościch. Strukturę tę cecho-
wało silne zhierarchizowanie, jednak dla ściślejszego nadzoru kompetencje 
poszczególnych osób często przenikały się, a dodatkowo majątki były pod-
dawane inspekcjom niezależnych komisarzy i lustratorów, zlecanym przez 
hetmanową. Wizytowali oni majątki okresowo dla zweryfikowania nadsyła-
nych do Sieniawskiej raportów. Zazwyczaj byli to ludzie, którym Sieniawska 
polecała przegląd majątków jako oddzielne zadanie. Nie zawsze więc byli to 
jej oficjaliści. Istniał zwyczaj wysyłania dwóch rewizorów, wynikający z dużej 
nieufności właściciela dóbr do wykonywanej przez nich pracy – wówczas 
mogli się oni wzajemnie kontrolować40. Jednym z lustratorów dóbr Sieniaw-
skiej był Józef Łukszyńki, zarządca i dzierżawca w dobrach jarosławskich, 
zamieszkujący dwór Miękisz. Pełnił on funkcję administratora, posiadając 
rozległe kompetencje, zajmował się także sforami psów w dobrach ruskich, 
w Skolem i Kawczym Kącie. W 1722 r. na zlecenie hetmanowej lustrował 
dobra wilanowskie wraz z innym rewizorem. Różnica w ich sprawozdaniach 
spowodowała niezadowolenie Elżbiety, która pisała: „na tego Żyda Łukszyń-
skiego darmo widzę się w czym spuszczać, bo tu tak rok niemały czas siedząc, 
miasto wywiedzenia inwentarza, intrat i sumariusza, jeszcze zamieszanie po-
robił bez końca”41.

Działalność lustratorów w dobrach Sieniawskiej widać szczególnie do-
brze na przykładzie Wilanowa, którego spraw kasztelanowa bardzo pilno-

39 J. Rutkowski, Co to były folwarki w dawnej Polsce? [w:] tegoż, Wieś europejska późnego 
feudalizmu (XVI–XVIII w.), wybór i wstęp J. Topolski, Warszawa 1986, s. 258–259; M. Ujma, 
dz. cyt., s. 61.
40  Bogusław Radziwiłł tak się wypowiadał o pracy swoich rewizorów: „zawsze miałem to szczę-
ście, że mi rewizorowie na papierze wielkie malowali intraty, a w rzeczy samej nigdy skutku nie 
było”, zob. M. Miłuński, Zarząd dóbr Bogusława Radziwiłła w latach 1636–1669 [w:] Admini-
stracja i życie codzienne…, s. 262.
41  E. Sieniawska do J. Libiszowskiego, b.m. 14 X 1723, BCz rkps 3505, k. 246; J. Nowak, 
Żydzi w kręgu Denhoffów…, s. 268.
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wała. Było to spowodowane kilkoma czynnikami. Wilanów, jako były pałac 
królewski, był przede wszystkim rezydencją o znaczeniu prestiżowym. Jak 
wspomniano, Sieniawska wygrała targi o pałac z królem Augustem II. Po-
nadto Elżbietę wiązały z Sobieskimi bliskie kontakty nie tylko polityczne, 
ale i przyjacielskie, a zaniedbane przez młodych królewiczów dobra Sobie-
skich wymagały szybkiej interwencji42. Tuż po sfinalizowaniu zakupu dóbr 
wilanowskich w 1722 r. zaczęła dynamiczny proces skupowania ościennych 
majątków i regulowania ich statusu prawnego. Do działań tych zaangażo-
wała swych najlepszych oficjalistów zatrudnionych wcześniej w jej dobrach 
wschodnich. Początkowo był to Michał Burczyński – niegdyś oficjalista dóbr 
jarosławskich. On jako pierwszy zanalizował sytuację w dobrach wilanow-
skich i wyliczył najważniejsze prace remontowe do przeprowadzenia. Po-
nieważ z powodu innych obowiązków nie sprawdzał się, został zastąpiony 
przez Franciszka Stawskiego, który zajmował się już kontrolą prac polowych. 
Po nim nastąpił zarząd S. Grochowskiego, który pozostał w majątkach na 
dłużej. Grochowski przeprowadził najpilniejsze prace remontowe, dokonał 
zakupu najważniejszych materiałów, zlustrował pobliskie folwarki. Jak każdy 
z zarządców utrzymywał z Sieniawską regularną korespondencję, w której 
informował o najdrobniejszych poczynaniach w majątku, ale też umiejętnie 
oceniał i opiniował jego stan. Kolejnym krokiem, który podjął podczas swej 
administracji, było skupowanie na zlecenia Sieniawskiej okolicznych folwar-
ków, przyległych do majątku wilanowskiego. 

Weryfikacją raportów oficjalistów zajmowali się lustratorzy, a wszystkie 
ich działania podlegały stale kontroli Sieniawskiej. Lustratorów wysyłała do 
swoich dóbr regularnie, zlecając im różne zadania. W 1722 r. był to Józef 
Łukszyński, który w instrukcjach od Sieniawskiej dostał pozwolenie nie tylko 
na zlustrowanie spraw gospodarczych – cen, rachunków – ale również spraw 
administracyjnych – skontrolował on rozporządzanie pańszczyzną i siłą ro-
boczą. Zasugerował Sieniawskiej zmianę kilku niesumiennych dzierżawców43.

Dla utrzymania stałej kontroli Elżbieta prowadziła systematyczną kore-
spondencję z administratorami, aż do szczebla ekonoma – zarządcy danego 
klucza, co wyraźnie potwierdza jej wnikliwość i zainteresowanie zarządem. 
Prawie każdy ze swoich listów kończyła zaleceniem pilnego dozoru nad 

42  O stosunkach Sieniawskich z Sobieskimi zob. A. Link-Lenczowski, Sieniawscy i Sobiescy…, 
s. 245–256.
43  J.S. Nowak, Dobra wilanowskie za Elżbiety Sieniawskiej…, s. 62.
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gospodarstwem44 oraz uwagą, aby „interesa jako najporządniej” prowadzić 
tak, żeby – gdy przyjedzie do majątków – „należyty we wszystkim zastała 
porządek”45.

Zarządcy zobowiązani byli do regularnego raportowania stanu gospodarki 
i stosunków społecznych panujących na swoim terytorium, a także informowa-
nia o wszelkich bieżących wydarzeniach. Sieniawska nieustannie przypominała 
im: „zalecam, żebyś gospodarował i inne interesa jako najporządniej prowadził 
[…], powtórnie serio przykazuję”46. W innym wypadku strofowała: „o gospo-
darstwie nic mi nie oznajmiasz, więc zalecam i przykazuję, abyś mi oznajmiał, 
co poszło jako o gospodarstwie, jako i o wszystkim, co się tam dzieje”47.

 Za właściwe prowadzenie korespondencji i rzeczowe relacje obiecywała 
nagrody48. Analizując mentalność zarządców Sieniawskiej, D. Bąkowski-Kois 
zauważa, iż po śmierci hetmana w 1726 r. ustała systematyczność w korespon-
dencji administratorów z właścicielką – i tak już pozostało aż do jej śmierci49. 
Można wysunąć przypuszczenie, iż kasztelanowa scedowała część obowiązków 
na córkę, tak aby umożliwić jej poznanie systemu panującego w dobrach, które 
w przyszłości miała dziedziczyć. Brak jak na razie potwierdzenia źródłowego dla 
tej koncepcji, dotychczas nie wiadomo nic o wzmożonej korespondencji między 
Zosią a oficjalistami w tym okresie. Łatwiej również przyjąć, że Sieniawska sama 
pragnęła pełnić całkowity nadzór nad latyfundium. Być może tylko zmienił się 
jego charakter, ze względu na skumulowanie podwójnych obowiązków w bądź 
co bądź podeszłym, jak na ówczesne realia, wieku kasztelanowej. 

Sprawozdania przekazywano hetmanowej listownie raz na tydzień, a więc 
z imponującą częstotliwością – taką, na jaką pozwalała poczta odchodząca 
raz w tygodniu, i dużo większą, niż było to przyjęte w systemach zarządu 
innych majątków magnackich. Bywało, że wymagano takich sprawozdań raz 
na miesiąc, czy nawet raz na półrocze. W listach właścicielka domagała się 
szczegółowych i najlepiej obszernych sprawozdań z każdej decyzji oraz z wy-
konanych rozporządzeń. Sama również ingerowała w najdrobniejsze prace, 
począwszy od wyznaczania terminów siewów („o zbożach jarych piszesz, że 
onych dokończyć starasz się, a nie wyrażasz mi wiele, jakiego zboża wyjąłeś 
i wiele ci nie zostaje zboża, do należytego, jakie być powinno zasiane”) aż po 

44  E. Sieniawska do P. Morzyckiego, Lublin 4 (…) 1718, BCz rkps 5944, nr 37596 i n.
45  Taż do tegoż, b.m. 31 X 1718, BCz rkps 5944, nr 37601.
46  Tamże.
47  Taż do tegoż, Lublin 7 X 1714, tamże, nr 37446.
48  Taż do tegoż, Warszawa 11 I 1715, BCz rkps 5945, nr 37611.
49  D. Bąkowski-Kois, dz. cyt., s. 16.
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zalecanie wielkości miarki pasz wydawanych w psiarniach50. Praktyki te nie 
należały do powszechnych wśród magnaterii. Właściwe były osobom szczegól-
nie gospodarnym, stanowiąc wyraz troski o koniunkturę majątków. Podobną 
pilnością odznaczał się Krzysztof Radziwiłł, który w odręcznych notatkach 
poruszał najróżniejsze aspekty gospodarowania – „zasiewki, żelazo, stal, bry-
tana, charcięta, króliki, ryby, stada, deski etc.51”. Interesował się również i in-
gerował w projekty obiektów powstających w obrębie jego dóbr, również 
tych pomniejszych, jak domek dla praczy52. Jest to więc całe spektrum spraw 
nieobcych i Sieniawskiej, która znana była z tego, iż bez skrupułów nanosiła 
swoje uwagi nawet na projekty architektoniczne, a każdy musiał być przez nią 
osobiście zatwierdzony. Wydawała także drobiazgowe instrukcje co do spro-
wadzanych towarów. W czerwcu D. Zakiewicz, administrator Końskowoli, 
odpowiadający m.in. za handel gdański, prosił o wytyczne w sprawie sprowa-
dzonych jesiotrów: „ja zaś Pańskiego oczekiwam rozkazu, jesiotrów pięciu do-
stali rybacy, jednego najpierwszego odesłałem Reformatom, z tymi czterema, 
co czynić Pańskiego ordynansu oczekiwam, zawczasu donoszę, aby nie po-
chudły ani nie pozdychały”53. Kiedy wraz z Morzyckim Sieniawska planowała 
budowę nowego dworu w Myślachowicach, wykazała się zaradnością i zna-
jomością gospodarki leśnej. Zgromiła pisarza za nierozważne, przedwczesne 
plany ścinki drzewa: „chyba byś był głupi, żebyś w teraźniejszym przysposabiał 
czasie”. Pouczała, kiedy najlepiej prowadzić wyrąb (połowa września), tak aby 
drzewo było zdrowe, inaczej „go czerw stoczy”54. Nie uszedł jej uwadze żaden 
szczegół i czasem nawet za drobne samodzielne decyzje rządców udzielała 
surowych uwag, a w przypadku niewywiązania się z poleceń przesyłała ostre 
reprymendy i zapowiedzi kar. Zwolnieniem z obowiązków i więzieniem za-
płacił m.in. jej pisarz prowentowy z Tenczyna – Stanisław Lublicki – za nad-
użycia w ściąganiu pieniędzy od arendarzy i samodzielne decyzje dotyczące 
galmanu55. Wiele rozmaitych gróźb (np. zakucia w kajdany, jeżeli nie zwiększy 
dochodów z dzierżaw) posyłała jego następcy – Piotrowi Morzyckiemu (zm. 
1725), zarządcy hrabstwa tenczyńskiego56. Nie przyjmowała niewiarygodnych 

50  E. Sieniawska do P. Morzyckiego, Oleszyce 20 IV 1715, BCz rkps 5944, nr 37475.
51  U. Augustyniak, Dwór i klientela…, s. 45.
52  Tamże.
53  D. Zakiewicz do E. Sieniawskiej, Końskowola 11 VI 1719, BCz rkps 2707 II. 
54  E. Sieniawska do P. Morzyckiego, Lublin 4 VIII 1720, BCz rkps 5945, nr 37691; taż do 
tegoż, Warszawa 6 XII 1720, BCz rkps 5945, nr 37710.
55  B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 115.
56  E. Sieniawska do P. Morzyckiego, 27 X 1723, BCz rkps 5946, nr 37899.
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tłumaczeń: „albo Tyś głupi, albo rozumiesz, że ja” – pokpiwała z zarządcy57. 
Morzycki nazywany był często w listach pisarzem prowentowym. Stanowisko 
to było oficjalnie pomocniczym dla głównego oficjalisty klucza, jednak w tym 
przypadku jest ono równoważne, co podkreśla trudność w odtworzeniu hie-
rarchii zarządu, gdyż tytulatura była wymienna, a obowiązki nierzadko zbież-
ne58. Często też, ale nie jest to regułą, obok dwóch administratorów pojawia 
się jeszcze funkcja gubernatora – zwierzchnika w danym kluczu. W czasach 
Piotra Morzyckiego stanowisko gubernatora piastował właśnie Zabłocki59. 
Odpowiedni zarząd gwarantował dobre prosperowanie majątków oraz ich 
dochodowość. Ludzie administrujący dobrami stanowili oddzielną strukturę, 
budowaną niejako równolegle w stosunku do ludzi dworskich, jak zauważyli 
w swoich badaniach Andrzej Pośpiech i Wojciech Tygielski60. Zaprowadzana 
przez obojga Sieniawskich w ich majątkach centralizacja administracji nie była 
jeszcze wówczas dominującym sposobem zarządzania dobrami. Sieniawska 
była prekursorką na tym polu i niezwykle dynamicznie rozwijała struktury 
doprowadzające do centralizacji posiadłości, będąc głównym dysponentem 
we wszelkich podejmowanych przedsięwzięciach, co – jak już nadmieniłam – 
wyróżniało ją na tle współczesnych61.

Zachowana instrukcja Adama Sieniawskiego dla ekonoma i pisarza pro-
wentowego z jego głównych dóbr zawiera spis powinności, obowiązków 
i praw. Spis ten pokrywa się ze stanowiskami, które pojawiają się w rege-
strach oficjalistów dóbr Elżbiety, dlatego wytyczne Sieniawskiego uznać moż-
na za reprezentatywne dla dóbr obojga małżonków, ponieważ – jak uważa 
D. Bąkowski-Kois – część zarządców pełniła obowiązki zarówno w dobrach 
hetmana, jak i w należących do jego małżonki62. Według przekazu instrukcji 
na czele pionu administracyjnego stał ekonom i wspomagający go pisarz 
prowentowy. To do nich zresztą skierowana była owa instrukcja. Funkcje te 
przenikały się, czego przykładem w dobrach Elżbiety jest sprawowanie zarzą-
du nad hrabstwem tenczyńskim. Łączne wymienianie w spisie tych dwóch 

57  Taż do tegoż, 14 I 1722, BCz rkps 5945, nr 37781; taż do tegoż, 16 XII 1721, BCz rkps 
5946, nr 37777.
58  Tytulatura w korespondencji E. Sieniawskiej do P. Morzyckiego zob. m.in. BCz rkps 5944; 
B. Popiołek, Gdańskie kontakty handlowe…; J.A. Gierowski, Wrocławskie interesy…, s. 225.
59  D. Bąkowski-Kois, dz. cyt., s. 19.
60  A. Pośpiech, W. Tygielski, Społeczna rola dworu magnackiego XVII–XVIII wieku, PH 1978, 
nr 2, s. 215–216.
61  D. Bąkowski-Kois, dz. cyt, s. 61.
62  Tamże, s. 14.
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stanowisk świadczy o ich równoważnej pozycji. Ekonom i pisarz odpowiadali 
za nadzorowanie i prowadzenie w dobrach wszelkiej rachunkowości oraz 
spisywanie inwentarzy, który to obowiązek akurat w dobrach Sieniawskiego 
realizowany był co roku jesienią. Obejmowało to spis wszystkich posiadłości 
i prowentów patrona, czyli „arend, pieniędzy stawowych, czynszy, rogowsz-
czyzny, powozy, miody, crescencyje, sadowine, leśne, spasne, dziesięciny, 
i inne gospodarskie dochody”63. Inwentarz powinien jasno przedstawiać to, 

„co przybyło, albo co było, co rok według remanentów, tak w budynkach, 
dworach, zamkach, jako w posiadłościach, folwarkach w pasiekach, uważając, 
jeżeli ciągła przybyło, albo ubyło dla pomiarkowania każdemu podstaro-
ściemu zasiewów przyszłych robót, tak i wołów koni do roboty, wiele [ile] 
ich ma być naznaczyć i dyspozycją na całą wiosnę uczynić i oddać każdemu 
podstarościemu na piśmie”. Ekonomowie zajmowali się również właściwym 
rozdysponowaniem poddanych do cegielni oraz przypisanych pańszczyzn. 
Właściciel wymagał, aby inwentarz spisywano na „trzy ręce”, by móc kopie 
zostawić „jedne przy sobie, drugie do biblioteki, trzecie podstarościm oddane, 
wszystkie rękom swą podpisane”64. Dla miarodajnego zinwentaryzowania 
dóbr wymagano od ekonoma, by wraz z pisarzem objeżdżał folwarki sześć 
razy do roku, aby „obaczyć wszystkie gospodarstwo od największego do naj-
mniejszego, zamki, pałace, dworki, dwory, ratusze, budynki, folwarki, obory 
w polach pasieki, sady”, przy tym osobliwie na tej pańszczyzny rachunek „na 
tabele” odbierać od podstarościego65. Obaj oficjaliści mieli oczywiście prawo 
ingerować w to, jak rządzą podlegli im ludzie – czy „za dość swojej powin-
ności czynią” podstarości, gumienni, leśniczy, czeladź folwarczna, arendarze, 
wójt, burmistrzowie. Oni także byli odpowiedzialni za poddanych, również 
za to, by nie czyniono im krzywd. Wszelkie informacje powinni też zbierać 
osobiście, „niespuszczając się na relacje ludzkie, ale obaczyć samemu każdą 
rzecz, złego karząc i ganiąc, dobrego chwaląc, nadgradzając mu”. Podczas 
takiego objazdu sprawdzano również recepta i ekspensa, pobory, bieżące rege-
stry, odbierano kwity oraz rachunki, a za zgodą ekonoma wybierano podatki 
od gromad. Po objeździe oficjaliści zobligowani byli do wydania bieżących 
dyspozycji „dla przyszłych robót pilnowania, przyczynienia i wybierania in-

63  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu kapitanowi IKM., Ekonomowi dóbr moich brzeżańskich 
i Panu… Pisarzowi Prowentowemu dana 22 VIII 1722 r. przez Adama Sieniawskiego hetmana 
w.k.…, BOss. rkps 13626/II, Papiery Jawornickich, k. 9.
64  Tamże.
65  Tamże, k. 6.
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trat, jako też dla reparowania budynków starych, stajen, chlewów, nowego 
postanowienia potrzebnych”66. Szczególny dozór podczas objazdów hetman 
zalecał oficjalistom swoich głównych siedzib, tj. posiadłości brzeżańskich: 
głównie zamku brzeżańskiego, Raju i Zwierzyńca, co do których nakazywał, 
aby „w osobliwym [mieć] dozorze, nie spuszczając się na burgrabiego, aby za 
każdym razem według inwentarza sobie, burgrabiemu, ogrodnikowi poda-
nego zrewidowali każdą rzecz, każdy pokój, okna, drzwi, okiennice i każdy 
kawałek zamkowy”67. Przede wszystkim na ekonomach i pisarzach spoczywał 
obowiązek dopilnowania, aby w majątkach wszystko sprawnie funkcjonowa-
ło. W tym celu „powinni sześć razy objechać do roku i uważać, co za repera-
cji potrzebują groble, młyny, upusty, budy, mosty, przeprawy na groblach”68. 
Podobnie minimum sześć razy w roku, a najlepiej co miesiąc, miały być 
przez nich objeżdżane folwarki. Ekonom lub pełniący jego obowiązki pisarz 
prowentowy objeżdżał więc średnio co dwa miesiące podległe sobie teryto-
rium, aby kontrolować stan zabudowań i w razie konieczności odpowiednio 
wcześnie podjąć działania. Najwięcej prac modernizacyjnych wypadało po 
zdarzeniach losowych, jak powodzie czy pożary. Wówczas należało szybko 
odbudować zniszczenia, żeby nie tracić zysków. Tak stało się po powodzi 
w 1717 r., kiedy w hrabstwie tenczyńskim trzeba było odbudować folwark: 

„oborę, stodołę nową, spichlerzy jeszcze kończę, szabelnią nową z gruntu 
i szlifiernię”, prowadzono też prace umacniające przy groblach, podwyższa-
jąc je i zabezpieczając upusty. Nowe budynki gospodarcze planowano też 
wystawić w pozostałych folwarkach, dlatego tamtejszy administrator zabiegał 
o potrzebne materiały budowlane69. Niestety już trzy lata później, w wyniku 
pożaru browaru w Tenczynku, ogień strawił całe wyposażenie browaru oraz 

„folwark z oborą, stajnie, gumno, spichlerz, w którym arendarz zboża zsypy-
wał – wszystkie te budynki nowo postawione, i bydło i konie pogorzały”70. 
Podjęto szybkie działania, bo już dwa miesiące później Morzycki powiada-
miał Sieniawską, że „browar z wszystkim już wystawił i z naczyniem”71. 

W przypadku gdyby dopatrzono się krzywdy poddanych czy złego pro-
sperowania gospodarstwa, właściciel zalecał najpierw uczynić „za dość in-
formacjom i dyspozycjom ich”. Rezultatem tej kontroli miało być zebranie 

66  Tamże, k. 15.
67  Tamże.
68  Tamże, k. 7.
69  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 20 IX 1717, BCz rkps 5897, nr 26505, k. 307–308.
70  Ten do tejże, Tenczyn 4 V 1720, BCz rkps 5897, nr 26564, k. 567.
71  Ten do tejże, Tenczyn 8 VI 1720, tamże, nr 26567, k. 577.
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precept i ekspens, różnych składek, poborów, regestrów i kwitów rachun-
kowych. Jednocześnie była to okazja do pozostawienia nowych dyspozycji72. 
Wsparciem w pracy ekonomów byli pisarze prowentowi, którzy dopuszczani 
byli do wszystkich informacji dostępnych ekonomom, „tj. o włościach aren-
dach, stawach, czynszach, ospach, daninach, rogowszczyznach, dziesięcinach, 
gumnach, zasiewach, zbiorach, stadach, oborach, koszarach, perceptach, eks-
pensach, dworach, budynkach, generaliter o wszystkich gospodarstwach”, 
jednak w służbie podlegali ekonomom, ich powinni „słuchać i one [polece-
nia] egzekwując”73. Pomoc w zarządzie sprawowali podstarości, osadzani na 
stanowisku przez ekonoma i jemu też bezpośrednio podlegli: „podstarościego 
słusznego powinien osadzić Imp. ekonom i pisarz”, szczególnie dla folwar-
ku brzeżańskiego, „[…] który by był w onych niebytności ekspediowania 
wszystkich rzeczy, tj. „jeżeli kto przyjdzie skąd, przyprowadzi, przyjąć i tego 
momentu odsyłać gdzie będzie należało, czy to konni, czy podwodami, jako 
najprędszy”74. Poleceń podstarościego brzeżańskiego mieli słuchać „drudzy, 
podstarostowie: jako to w Narajowie, w Przemyślanach, w Dźwinogrodzie, 
żeby jego ordynansów attentowali, żeby tego nieomieszkali”75. Ekonom mógł 

„podstarościch gumiennych i skarbników cenzorować i odprawiać”. Zaleca-
nym czasem na wymianę pracowników była wiosna, „nim się roboty zaczną, 
albo na jesieni po zamkniętym gumnie i przyjmować inszych natychmiast, 
ale za każdego dać rachunek”76. Zapłatę dostawali tylko kwartałami, a nie 
jurgieltem, „bo jeżeli się nie będzie podobać który, to go od kwartału wolno 
odprawić”. Po obsadzeniu na stanowisku ekonom miał za zadanie wpro-
wadzić podstarościego w obowiązki, ale ze wskazaniem, by wszystko działo 
się w obecności innych: „oddać mu przy gromadzie inwentarz i informacje 
dobrze mu opisać, według których ma się sprawować; […] każdego nauczyć 
podstarościego, jak się ma z pańszczyzny rachować, jak ma regestra i tabele 
pisać”. Ich obowiązkiem było przygotowywanie zestawień rachunkowych 
z każdego dnia pańszczyzny, „na co i gdzie się co robiło oraz rewers od nie-
go wziąć, którym trzeba, aby się obligował […] i wszystko wypełnić [subo-
nere] odpowiedni, a i nadgrożenia wszelkich szkód pochodzących”77. Mieli 
obowiązek oddawać co miesiąc zestawienia tabel regestrowych do ekonoma. 

72  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 15.
73  Tamże, k. 2.
74  Tamże, k. 38.
75  Tamże.
76  Tamże, k. 4.
77  Tamże, k. 6.
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Podstarości, podobnie jak arendarze, rozliczani byli przez ekonomów i pi-
sarzy, minimum co pół roku. Sami zaś posiadali prawo rozsądzania podda-
nych, którzy mogli ewentualnie odwołać się do pana ekonoma, a w dalszej 
instancji do patrona78. W innych dobrach magnackich, jak np. u Bogusława 
Radziwiłła, istniała możliwość interwencji poddanych na drodze suplik do 
magnata, w razie gdyby oficjaliści nie przestrzegali ich praw. Pozwala to w ja-
kimś stopniu domniemywać, o jakich rzemieślników dbano najbardziej79. 
Podobną praktykę stosowali zarządcy Sieniawskiej i poddani z jej dóbr. Na 
podstarościch leżał także obowiązek zbierania czynszów od gromad, które 
spisywali przed dniem św. Michała, a wybierali od św. Michała (29 IX) do 
św. Marcina (11 XI). Połowa z tego dochodu przeznaczana była dla nich, 
a połowa dla pisarza – z zastrzeżeniem:, „inszych ekstrosyi wymyślić nie mają 
i owszem dobrze z poddanymi się obchodzić, które pieniądze, jako wszela-
kie prowenta moje, za dyspozycją moją mają być obrócone”. Podstarości 
powinni też wybierać osep80 przez wójtów i oddawać do ekonoma i pisarza 
prowentowego. Zawsze też magnat przestrzegał, aby „żadnej [nie] wymyślić 
obwęcyi, […] ale tylko to brać, co napisano. Każdy podstarości odbierze od 
gromady swojej czep i tam odwieźć, gdzie każe p. ekonom”81. 

Właściciel majątku wyznaczał również faktorów, których „ekonom, nie 
posponując, zażywać ma”82. Ich zadaniem było wystaranie się o arendarzy do 
arendy i stawów, „ażeby w każdy była aukcja nie diminaucja”83, opłacano ich 
po pół złotego od 100 złotych. Sieniawski zastrzegał, aby w przypadku nie-
obsadzenia arendy i stawów faktorzy sami je zatrzymali, nie zrzucając tego na 
kahały, ani nie pobierając już nic ze skarbu. W takiej sytuacji „ImPP pisarz 
i ekonom starania swego mają przyłożyć do niego, aby czym prędzy aren-
darzów wynalazł; do arend i kupców do stawu z aukcją, ponieważ intrata 
moja na nich samych zawisła i ekonom temu, co znajdzie z aukcją arendarza, 
powinien puścić arendę”84. Dlatego zalecano, aby wraz z pomocą ekonoma 
i pisarza już kwartał przed terminem „arendarzów wynalazł i do arend stawów 
bez krzywdy ludzkiej”85.

78  Tamże.
79  M. Miłuński, dz. cyt., s. 262.
80  Osep – dawny podatek feudalny płacony w zbożu.
81  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 19.
82  Tamże, k. 6.
83  Tamże.
84  Tamże.
85  Tamże. 
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1.2. Specjalizacje majątków
1.2.1. Produkcja roślinna

Produkcja roślinna w majątkach szlacheckich obejmowała przede wszyst-
kim uprawę zbóż jarych i ozimych, ale także innych roślin gospodarczych 
oraz przemysłowych. Prócz nich w uprawach przydomowych produkowa-
no na potrzeby własne warzywa i owoce. Dlatego podczas omawiania upraw 
w majątkach Sieniawskiej posługuję się terminem „produkcja roślinna”, a nie 
zbożowa, zaczerpniętym z badań M. Ujmy, która przyjęła go ze względu na 
istotne znaczenie uprawy grochu i hreczki w latyfundiach magnackich tego 
okresu86. Czynię tak, pomimo że wiodącym działem gospodarki pozostawa-
ła wciąż produkcja zbożowa. Przynosiła najwyższe dochody, nawet pomimo 
załamań gospodarki spowodowanych uciążliwymi działaniami wojennymi87. 
Z zachowanych inwentarzy wiadomo, iż w dobrach Sieniawskiej prócz zboża 
wysiewano groch, grykę (hreczkę i tatarkę), siemię lniane i konopne oraz 
anyżek. Majątki prosperujące najefektywniej pod względem rolniczym to ob-
szary klucza łubnickiego i rytwiańskiego, z żyznych gleb słynęły też dobra 
jarosławskie.

W kluczach łubnickim i rytwiańskich obsiewano folwarki w Łubnicach, 
Rytwianach, Oględowie, Sichowie, Budziskach i w Orle. Zwykle najwięcej 
korców ziaren przeznaczano na zasiew w Łubnicach, gdzie szczególnie dużo 
wysiewano owsa i jęczmienia, a w dalszej kolejności żyta i pszenicy jarej, ta-
tarki, grochu, prosa, siemienia, anyżku88.

Podobnie obsiewano folwarki w hrabstwie tenczyńskim – najczęściej ży-
tem ozimym i jarym, owsem, jęczmieniem, rzadziej pszenicą, która stała się 
popularniejsza w pierwszej połowie XVIII w. Folwark tenczyński, jak wyni-
ka z badań Krzysztofa Zamorskiego, szczególnie wysokie wysiewy zanotował 
w latach 1705–1715, bardzo obfity był rok 1713 i 1715, potem rozpoczęła 
się tendencja spadkowa, wynikająca być może z czynników naturalnych89. 
Tenczyn produkował zboże na różnorakie cele – przede wszystkim na wysiew 

86 M. Ujma, dz. cyt., s. 24.
87  Tamże; A. Wyczański, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500–1580, 
Warszawa 1960.
88  Konotacja wysiewu jarych zbóż w łubnickim i rytwiańskich kluczach spisana 1 juny 1717, BCz 
rkps 1684, k. 583–586; podobnie obsiewano folwarki w dobrach Adama Mikołaja, dodatkowo 
siano jeszcze groch, konopie i len, por. J. Burszta, dz. cyt., s. 184.
89  K. Zamorski, Folwark i wieś: gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 
1705–1845, Wrocław 1987, s. 32.
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i bieżące potrzeby dworu, ale wykorzystywano zboże również jako surowiec 
do zakładów przemysłowych, wynagrodzenie za pracę rolników folwarcznych, 
pomoc dla wsi, przeznaczano je na rozdawnictwo z tytułu świadczeń feu-
dalnych i wreszcie część oddawano na sprzedaż90. W folwarku tenczyńskim 
znajdowały się również rozległe ogrody jarzynowe, w których uprawiano mar-
chew, kapustę i rzepę91. Z listów Rubinkowskiego wiadomo, że w dobrach 
kasztelanowej próbowano rozwinąć uprawę rzepy niemieckiej, zwanej też 
toruńską, którą też sprowadzano. Nasiona posyłał do majątków Sieniawskiej 
Rubinkowski, i co znamienne, w listach do patronki, na jej życzenie, do-
kładnie opisywał sposoby uprawy. Zimą 1717 r. uspokajał Sieniawską, że to 
jeszcze nie pora na kupno nasion, bowiem: „[na] nasienie rzepy niemieckiej 
doszyć czasu, bo te musi być świeże na wiosnę z sadzenia onej zebrane, na ten 
czas przy nasieniu według czasu da się informacja, a gruntu do niej potrzeba 
piaszczystego, a dobrze nawozem uprawnego, wszędy się takowa urodzić może 
byle na piasku92. Zastosowano się do tych zaleceń i nasiona przeznaczono do 
Puław, z dalszej korespondencji wiadomo również, że uprawa się udała: „że się 
rzepa niemiecka na gruntach puławskich udała, cieszę się z tego”. Zebrane wa-
rzywo było gorzkie, dlatego Rubinkowski udzielał kolejnych porad: „że była 
gorzka, to jest racja, że się jeszcze nie dostała, bo tę dopiero potrzeba kopać 
przy konkluzji octobra i będzie taka słodka, jako i toruńska […] gdyby tejże 
rzepy do sadzenia na wiosnę zostawiono i takie nasienia tam siać, jeszcze lepiej 
by się nadała, byle tylko na gruncie piaszczystym, nawozem wywiezionym”93. 
Szczegółowe informacje o uprawie przekazywane listownie protektorce świad-
czą niezbicie o jej żywym zainteresowaniu sprawami gospodarczymi, zwłaszcza 
że łącznie temat upraw rzepy podejmowany był w korespondencji co najmniej 
przez ok. 4 lata94. 

Rozwinięcie urozmaiconej produkcji roślinnej zapewniało samowystar-
czalność w zaopatrzeniu magnackiego dworu, a nadwyżki przeznaczano na 
zbyt. Dlatego troska o poprawę jakości upraw, wprowadzanie nowych odmian, 
zwłaszcza produktów, które cieszyły się uznaniem na stołach pańskich, jest 
całkowicie zrozumiała. 

90  Tamże, s. 40.
91  Tamże, s. 44.
92  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, Toruń 6 XII 1717, BCz rkps 5933, nr 37384.
93  Tenże do tejże, tamże, nr 34418; tenże do tejże, Toruń 4 IX 1720, tamże, nr 34419; 34442.
94  Por. przyp. 92 i 93.
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1.2.2. Hodowla
Do największych i najpopularniejszych hodowli w dobrach szlachty należały 
hodowle bydła. Przede wszystkim zapewniały one rozwój produkcji mleczar-
skiej. Za szczególnie dobry gatunek krów uchodziły tzw. krowy holenderskie, 
sprowadzane z Holandii i z hodowli na Żuławach: „słyszałem od szypra 
WXMsci Dobrodziejki, który prowadzi krowy na statku aż z Holandyi tak 
drogie, daj Boże żeby się takowe nadały i paszą polską przyjęły, co wątpię 
pamiętam za czasów ś.p. nieboszczyka króla Jana że się tam takowe nie 
chciały konserwować”95. Poczmistrz informował protektorkę, że pewniejsze 
byłoby sprowadzenie zwierząt i hodowców z Żuław: „z Żuław malborskich 
był olender z żoną i swoim bydłem w Wilanowie i takowe bardzo się dobrze 
tam konserwowały, takiego sposobu było zażyć WXMsci Dobrodziejce, na-
pisać do ImP Millera ekonoma malborskiego, toby tam był sprowadził olen-
dra z bydłem z Żuław malborskich, a takowym sposobem miałabyś WXMci 
dobrodziejka pewność do wygody swoiej”96. Ostatecznie sam w tej sprawie 
pertraktował z tamtejszym ekonomem „pilnie się staram i znoszę się z Imci 
Panem Melerem, aby in tempore stanęły [krowy] olenderskie w Wilanowie, 
które w krótkim czasie przyszłego miesiąca już tam ordynowane będą”97. 
Wraz ze sprowadzanymi zwierzętami starano się o ściągnięcie wyspecjalizo-
wanych ludzi, zajmujących się ich hodowlą. Rubinkowski prosił więc Sie-
niawską o specjalne dyspozycje w tej sprawie: „dla Olendram mlekarza”98, 
jak również o to, aby „pastwiska niewypasione dla tych krów [zostawić]. 
Szczególnie zaś przestrzegał aby wilanowski podstarości owych „Olendrów 
jak tam staną lepiej traktował jako pierwszych posłanych dekarzów, bo ja 
wiem o wielkiej grzeczności y hojności Pańskiej WXMci Dobrodzieyki, tyl-
ko, że ten pan podstarości niedyskretny ani ludzi zachowa, a z takowemi 
Olendrami potrzeba dobrem słowem postępować sobie, to ich zażyje jako 
chce, fukania cale nieścierpią”99. Istotnie dwóch dekarzy sprowadzonych 
do Wilanowa, dzięki staraniom Rubinkowskiego, zbiegło z powodu złego 
traktowania, ze strony tamtejszego zarządcy. Perypetie ze sprowadzeniem 
krów holenderskich ostatecznie zakończyły się sukcesem, sprowadzono rów-
nież wyspecjalizowanych gospodarzy. Trudność ze sprowadzeniem zwierząt, 

95  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, Toruń 28 IX 1722, BCz rkps 5933, nr 34450.
96  Rubinkowski używa na przemian nazwiska Miller i Meller, chodzi o tę samą osobę, tamże.
97  Tenże do tejże, Toruń 3 VIII b.r., tamże, nr 34347.
98  Tamże.
99  Tamże.
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zresztą nie najtańszych, jak i znalezieniem odpowiednich ludzi, może wska-
zywać na innowacyjność przedsięwzięć kasztelanowej, która ceniła nowinki 
i wprowadzała ulepszenia w swym gospodarstwie, dążąc do jak największej 
jego wydajności.

Pszczelarstwo

W dobrach obojga Sieniawskich na pasieki zwracano szczególną uwagę i za-
braniano wyrębu lasu wokół nich. Jeszcze w XV w. pszczelarstwo było słabo 
rozwinięte w folwarkach szlacheckich100.W dobrach kasztelanowej słynne bory 
i pasieki znajdowały się w folwarku toporowskim, którym od ok. 1716 r. 
rozporządzał Antoni Kazimierz Siemiński, później objął on również opieką 
pasieki w kluczu oleskim, nabytym przez kasztelanową od Konstantego So-
bieskiego ok. 1718 r.101 Pszczelarstwem trudniono się też w majątkach zakra-
kowskich, przy ogrodach dóbr spytkowickich znajdował się „pszczelnik”102. 
Informacje o sposobie zawiadywania tą gałęzią gospodarki uzyskać można 
z cytowanej już instrukcji Adama Mikołaja. Pasiek doglądali ekonom i pisarz 
podczas regularnych objazdów folwarków. O wadze, jaką przywiązywano do 
pszczelarstwa, świadczy wypowiedź Sieniawskiego, który doradzał, aby przed 
założeniem pasieki „dobre i pożyteczne miejsca opatrzyć dla nich, radzić się 
starych ludzi i postanowić kogo wiernego, aby zawsze był przy braniu mio-
du i karmieniu pszczół i wyczyszczeniu rojeniu”103. Pasiekami opiekowali się 
i kontrolowali je na bieżąco podstarości, którzy powinni tam być dwa razy 
na tydzień, „ale kiedy się [pszczoły] roją, to co dzień i dobrze uważać, jeżeli 
miodu do karmienia nie kradną”104. Na co dzień zaś przy pasiekach pracowali 
pasiecznicy. Podczas zbiorów zapobiegliwy kasztelan wyznaczał dodatkową 
osobę, ekonoma lub pisarza, „kiedy czas podrzynać […] dla wiary, wosk ode-
brać od pasieczników dwa razy od wyczyszczenia pszczół, trzeci raz miodu 
tego, który się daje na karmienie. Czwarty raz powinien pisarz odebrać na 
stronę susz”105. Z pasiek pobierano dziesięcinę pszczelną, spisywaną in toto 
i rejestrowaną we wrześniu. Aby zapobiec oszustwom, hetman obiecywał, iż 

„temu zaś, który kradzione i przed dziesięciną schowane znajdzie, czwartą da-
ruję część, a ostatek dla mnie. Jeżeli te schowane złe będą, tedy lepsze u go-

100  Por. A. Wyczański, Studia nad folwarkiem…, s. 157.
101  D. Bąkowski-Kois, dz. cyt., s. 28, 32.
102  J.S. Nowak, Dobra i zamek w Spytkowicach…, s. 119.
103  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 17.
104  Tamże.
105  Tamże.
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spodarza tegoż z pasieki wziąć, który ich schował za winę”106. Zalecenia te 
ukazują przywiązanie właściciela do tej gałęzi produkcji i takie zorganizowanie 
procesu wytwórczego, które wykluczałoby potencjalne oszustwa wśród pod-
danych. Warto także podkreślić fakt doceniania wiedzy i doświadczenia ludzi 
starszych (wśród których być może znajdowali się dawni słudzy). Jednocześnie 
dbano o ciągłość i zachowanie tych umiejętności poprzez angażowanie osób 
młodych – przyuczających się w danej dziedzinie.

Hodowla ryb

Zakładanie stawów w wielkich posiadłościach magnackich było powszechnym 
zwyczajem i sposobem pozyskiwania funduszy. Najlepszym terytorium dla 
prowadzenia gospodarki stawowej były, w opinii słynnego XVI-wiecznego 
mistrza stawiarskiego – Olbrychta Strumieńskiego, ziemie ruskie107.

W majątkach Sieniawskiej ważną rolę odgrywały stawy zlokalizowane w do-
brach spytkowickich (około pięciu dużych i pięciu małych stawów zarybio-
nych oraz drugie tyle pustych i opuszczonych)108 i jarosławskich – w Wetlinie 
i folwarku laskim, pozostające przynajmniej do 1719 r. pod zarządem i opieką 
F. Lubiszewskiego109. Wielkie stawy zlokalizowane były jeszcze w dobrach ru-
skich, w folwarku kukizowskim i stołpińskim110. Stawy dostarczały ryb na stoły 
pańskie, ale były także przedmiotem dzierżaw, przynosząc nieraz właścicielom 
spore dochody. Sieniawski zlecał hodowanie karpi, zwanych wówczas także sza-
ranami czy szarankami, których to nazw używa w dokładnym opisie hodowli. 
Karpie uważane były, obok karasi, płoci, linów, za gorszy gatunek ryb hodow-
lanych111. Zajmowanie się stawami zlecano specjalnie do tego celu wyznacza-
nym ludziom, nazywanych stawniczymi lub stawowymi, od których oczekiwa-
no szczególnej staranności w pracy – „ludzi zastawniczych obierać słusznych, 
nie hultajów, ale gospodarzów i mają tak postanowić ekonom i pisarz, czyli 
to z mojej włości, czyli zaciągnionych”112. Obawiano się, aby nie dochodziło 
do oszustw i uszczuplania produkcji, a jeśli już się to zdarzało, informowano 
o tym właściciela. Piotr Morzycki donosił kasztelanowej o nieuczciwości jed-
nego „stawka”, który „spuścił wodę po kryjomu ze stawu i ryby nie wiem gdzie 

106  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…,  k. 18–19.
107  M. Ujma, dz. cyt., s. 238.
108  Por. J.S. Nowak, Dobra i zamek w Spytkowicach…, s. 96.
109  D. Bąkowski-Kois, dz. cyt., s. 25; F. Lubiszewski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5873, n.p.
110  D. Bąkowski-Kois, dz. cyt., s. 28.
111  M. Ujma, dz. cyt., s. 240.
112  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 8.
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z niego podział”113 – na swoje usprawiedliwienie wyjaśniał, że incydent zaszedł 
podczas jego nieobecności w tych dobrach114. Obowiązkiem stawowych było 
dbanie o właściwe gospodarowanie zbiornikami i prowadzenie związanej z tym 
dokumentacji – „każdemu dać księgę, żeby w niej pisał karpie te i szarunki eks-
cipowane i czas, kiedy je wrzucać, nazad dzień rozkopania grobli, poczętej łowki, 
odebrania stawów od kupców i zastawienia i uchwycenia wody”115. Główne 
decyzje podejmował właściciel, przynajmniej hetman Sieniawski zastrzegł dla 
siebie to prawo. Duże zainteresowanie jakością i stanem stawów w swoich do-
brach przejawiał również król Jan III Sobieski116. Instrukcja pokazuje także, że 
Sieniawski orientował się w sprawach gospodarki stawowej, zalecał, aby „wa-
runki w osobliwej sadzawce [były] konserwowane od pierwszej łowki aż do 
ostatniej ok. 15 III”117. Hetman skrupulatnie opisuje też warunki połowów 
i wrzucania karpi w staw, tak żeby nie poczynić szkód w tarlisku. Ludzie trud-
niący się połowem powinni „starać się usilnie, aby ryba wszystka wyłowiona na 
św. Marcina, gdyż od św. Marcina do świąt nie zawsze pewna łowka i od świąt 
zaś do 15 III uproszona ryba, a od 15 III niepotrzeba bełkotać po stawie, bo 
tarło się zaczyna i to jest [abusus] i szkoda w stawie pozwolić łowki do Zielonych 
Świątek, które bywają czasem bardzo późne”118. Pieniądze tzw. stawne ekonom 
odbierał od kupca w dwóch ratach, „pierwszą przy spuszczaniu wody, drugą na 
śródpoście”119. Kupca ustanawiał faktor nadzorowany przez pisarza i ekonoma. 
Instrukcja zawierała ponadto istotne informacje o rozporządzaniu złowionym 
towarem, które pozwalają wnioskować o tym, ile z hodowli trafiało na pański 
stół. Hetman życzył sobie, by „zawsze w każdym na moją potrzebę mają być 
ekscipowane jako to z wielkiego po kopie, a z mniejszego po pół kopy karpiów, 
szarana z wielkiego stawu po 3 cebry, a z mniejszego po 2 cebry z tych karpi po 
30 w wielki staw, a w mały po piętnaście ma nazad wrzucić w staw stawniczy”120. 

Prócz stawniczego i ekonoma w funkcjonowanie stawów zaangażowani 
byli zwykle i inni ludzie, których instrukcja nie wymienia. Często, jak podaje 
M. Ujma, obciążano dodatkowymi obowiązkami rzemieślników – zlecając 
tkanie sieci tkaczom czy też pilnowanie stawów i doglądanie śluz stawowych 

113  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 25 X 1721, BCz rkps 5897, nr 26604, k. 725–726.
114  Tamże.
115  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 8.
116  M. Ujma, dz. cyt., s. 240.
117  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 7–8.
118  Tamże, k. 7.
119  Tamże, k. 8.
120  Tamże.
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młynarzom121. Hetmanowa nie tylko wykorzystywała własne stawy, ale też 
sprowadzała śledzie bałtyckie i ostrygi. W transakcjach tych pośredniczyli 
Jakub Kazimierz Rubinkowski oraz Piotr Morzycki122.

1.2.3. Gospodarka leśna

Ta gałąź gospodarki traktowana bywa przez badaczy również jako element 
gospodarki roślinnej, a zarazem jako jedna z gałęzi rzemiosła (cięcie drzewa, 
dziegciarstwo, smolarstwo). Andrzej Wyczański, charakteryzując XVI-wieczne 
folwarki szlacheckie, uznał, iż eksploatacja lasów zachodziła w nich na mniej-
szą skalę niż w dobrach magnackich czy królewskich123.

Od połowy XVII stulecia zmniejszał się areał leśny kraju, dlatego zapo-
biegliwi właściciele dbali o racjonalną eksploatację, ograniczając rabunkowe 
wycinki i wydając odpowiednie instrukcje zarządcom. Bacznie dozorowano 
stan nie tylko lasów, ale także jego granic – Adam Mikołaj Sieniawski zlecał 
swoim ekonom objeżdżanie granic lasów i sadowin dwa razy do roku. Udział 
w inspekcji powinni brać leśniczy, podstarości, ale „młodzież z sobą biorąc 
i starych ludzi, żeby granice dowodni widzieli i długowiecznie pamiętali, z po-
wieści starych ludzi uważając”124. Pilnowaniem lasów zajmowali się leśniczy, 
których liczba zależała od wielkości obszaru leśnego. Zazwyczaj mieli oni do 
pomocy wyznaczonych przez ekonoma pobereżników, od których wybierali 
na jesień chmiel i grzyby, a na wiosnę „smarz suchy”, czyli najpewniej szmel-
cug125. Obowiązkiem leśniczych w dobrach Sieniawskiego była też troska 
o puste łąki i pola, ukryte między lasami. Zalecano ich rewizję i spisy po to, 
aby uniknąć nielegalnego wypasu i mieć możliwość przekazania ich potrze-
bującym – w pierwszej kolejności ludziom swoim, a następnie sąsiadom za 
odpowiedni czynsz126. Podstawowym obowiązkiem było jednak zapobieganie 
pożarom lasów, które niszczyły drzewostan i „kwiaty dla pszczół”, i stałe napo-
minanie o tym miejscowej ludności. W razie nieupilnowania podpalaczy kara 

121  M. Ujma, dz. cyt., s. 239; A. Gostomski, Gospodarstwo, Wrocław 1951, s. 54, cyt. za: 
M. Ujma, dz. cyt., s. 239.
122  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5933, nr 34344; 34350, 37384, 34399, 
37387, 37388; P. Morzycki do E. Sieniawskiej, b.d., b.m., BCz rkps 5897, nr 26426, k. 17.
123  A. Wyczański, Studia nad folwarkiem…, s. 156; M. Ujma, dz. cyt., s. 274.
124  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 25.
125  Inaczej potaż – substancja otrzymywana z popiołu drzewnego, zob. też J. Burszta, dz. cyt., 
s. 184, 187.
126  Por. P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 20 VII 1720, BCz rkps 5897, nr 26569 i n.
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spadała także na leśniczych i pobereżników, natomiast podpalaczy oddawano 
pod osąd ekonomowi127. 

Użytkowanie lasów obejmowało wykorzystanie drzewostanu na cele opa-
łowe i budowlane, w dalszej kolejności las służył do celów hodowlanych. Wy-
cinanie na budowę odbywało się tylko za kwitem ekonoma poświadczającym, 
na co przeznaczano dęby, buki, lipy, jawory, czereśnie i wiśnie. W dobrach ten-
czyńskich zaś to ekonom troszczył się o budowę nowych chałup i on zabiegał 
o drzewo na budowę. 

Znając sumienność swojej protektorki, Morzycki obawiał się decydować 
samodzielnie nawet w najdrobniejszych kwestiach dotyczących wyrębu drze-
wa. Gdy zwrócił się do niego wojewoda sieradzki z prośbą o osiem sztuk sosen 
z lasów Sieniawskiej, wymawiając się, że „osobiście o taką małą rzecz nie śmie 
turbować WMci Pani Dobrodziejki”, ekonom zawiadamiał: „tego bez wy-
rażonego konsensu WM Pani Dobrodziejki uczynić nie mogę, póki wprzód 
nie doniósłbym WM Pani Dobrodziejce, więc czekam pańskiego ordynansu, 
czy mu kazać wydać, albo nie”128. Podobnie postąpił, gdy doszło go zawia-
domienie od Sieniawskiej, aby „księżom tynieckim nie pozwalać wycinać”. 
Zapewniał jednocześnie, że „żadnego księdza nie widział”, a nawet gdyby się 
jakiś pojawił, to bez jej wyraźnego ordynansu nie zezwoliłby na wycinkę129.

Z instrukcji wydanej przez Sieniawskiego wiadomo, iż poddanym po-
zwalano korzystać z suszu i wywrotu, ale pod dwoma warunkami – jeśli nie 
nadawał się do budowy i tylko po uprzednim zawiadomieniu ekonoma. Jeżeli 
pozostawały nadwyżki materiału opałowego, zezwalano wówczas na odda-
nie go „ludziom cudzym potrzebującym […], czyniąc z niemi postanowienie 
i prowent obmyślić jako to, który z robotników, osypy, z których wszystkich 
prowentów, co ćwierć roku i zajazdów ma się rachować pisarz z leśniczymi 
i pobereżnikami”130.

Wreszcie las służył gospodarce hodowlanej, odgrywał ważną rolę w ho-
dowli świń i pszczelarstwie. Świnie żywiono wówczas głównie owocami buka 
i dębu, toteż hetman zalecał, „aby się w granice moje nie wdzierali, gdzie zaś 
żołądź i bukiew zrodzi za czym i z tego aby był pożytek od cudzych i wygoda 
dla dworskich świni”131. Starano się w miarę możliwości ograniczać nielegalne 

127  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 26.
128  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 21 IX 1722, BCz rkps 5897, nr 26629, k. 827.
129  Taż do tegoż, 18 XII 1717, BCz rkps 5897, nr 26507, k. 335.
130  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 25.
131  Tamże, k. 27.
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użytkowanie lasów, np. gdy zdarzały się „od gromad swoich i cudzych wy-
pusty w lasy, bez których nie mogą się obejść dla paszy”132. Prowadziło to do 
szkód w lasach, psucia młodych drzew i podpaleń, więc aby zapobiec podob-
nym działaniom, ustalano niewielkie pobory, co umożliwiałoby właścicielowi 
kontrolowanie procederu, a potrzebującym legalne korzystanie. Sieniawski 
zalecał wtedy kontraktować „z gromadami od bydła sztuki, tyle osypu albo 
pieniędzy, albo tylko robotnika”133. 

Dodatkowe dochody czerpano z udostępnienia lasów na zimowanie zwie-
rząt hodowlanych. Z prośbą taką zwrócili się do zarządcy Tenczynka górale 
z żywiecczyzny – dóbr starosty krakowskiego, oferując 20 zł od 100 sztuk 
owiec za możliwość przezimowania ich w lasach tenczyńskich. W takich przy-
padkach udostępniano teren zimowiska, a o pozostałe potrzeby troszczyli się 
już sami najemcy134. Las umożliwiał więc różnorakie możliwości czerpania 
zysków, stąd pilny dozór jego terytoriów.

1.3. Przemysł dworski

Przemysł dworski zajmował odrębną pozycję w ustroju ówczesnego przemysłu 
i górnictwa. Poszczególne przedsiębiorstwa w obrębie latyfundium stanowiły 
zaś ważną składową całej gospodarki dworskiej. Do takich przedsiębiorstw Jan 
Rutkowski zaliczył m.in. młyny, tartaki, browary, gorzelnie, a w największych 
latyfundiach były to również manufaktury135.

W całym latyfundium Sieniawskiej budowano browary czy młyny, ale przed-
siębiorstwa dworskie rozkwitały przede wszystkim w tzw. dobrach zakrakow-
skich. Różnorodność dochodów płynących z tych majątków, a przede wszystkim 
ich potencjał przemysłowy i rolniczy powodowały duże przywiązanie kasztela-
nowej do tego terenu. Odzwierciedlało się ono przede wszystkim w nasilonej 
kontroli zarządców, zwłaszcza iż sama właścicielka rzadziej wizytowała te okolice. 
Zarządcą dóbr zakrakowskich przez długi czas był wspominany już Piotr Mo-
rzycki, z którym Sieniawska była w stałym kontakcie. Pomimo licznych gróźb, 
którymi nieustannie straszyła zarządcę, darzyła go równocześnie swego rodzaju 

132  Tamże, k. 26.
133  Tamże, k. 26–27; por. A. Wyczański, Studia nad folwarkiem…, s. 157.
134  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, 2 IX 1719, BCz rkps 5897, nr 26543, k. 481–482.
135 Zob. Historia gospodarcza Polski. T. 1, Czasy przedrozbiorowe, Poznań 1946, s. 173–174; 

„przemysł”, hasło [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 2, red. A. Mączak, 
Warszawa 1981, s. 146.
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sympatią i zaufaniem. Dzięki jego skrupulatnym raportom wiedza o bieżących 
problemach zakładów tenczyńskich jest dokładna. 

Atrakcyjność i dochodowość dóbr w województwie krakowskim wynikała 
z dogodnych warunków naturalnych i bliskości stołecznego miasta, co zwy-
kle przyspieszało szybki rozkwit osadnictwa. Historycy są zgodni, że podkra-
kowskie wsie rozwijały się dzięki sprzężeniu kilku czynników, wpływających 
zarówno na rozwój gospodarki rolnej, hodowlanej, jak i na przemysł. Zaliczyć 
do nich należy dobrą sieć dróg, sprzyjające warunki hydrograficzne, jakość 
tamtejszych gleb oraz bliskość dużego rynku zbytu – Krakowa136. 

W obszarze hrabstwa tenczyńskiego mieściły się też największe w Mało-
polsce złoża galmanu, czyli rudy ołowiu. Wydobywano go głównie w Nowej 
Górze, na miejscu przetapiano i spławiano Wisłą na sprzedaż do Gdańska137. 
Warunki naturalne południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
i doliny Prądnika umożliwiały dynamiczny rozwój zakładów przemysło-
wych138.

Z ustaleń K. Zamorskiego nad folwarkiem tenczyńskim wiadomo, iż 30% 
ogółu gospodarstw w Tenczynku pracowało poza rolnictwem. Badacz zaliczył 
do tej grupy kowala, dwóch bednarzy, szewca, młynarza, stolarza i szabelni-
ka139. Na terenie całego hrabstwa tenczyńskiego działało kilka kuźni, szabelnia 
oraz szlifiernia140. W 1705 r. doszło do przestoju w produkcji szabelni, niestety 
donoszący o tym oficjalista nie podał bliższych powodów – „robota w sza-
belni tenczyńskiej jeszcze się nie zaczęła i podobno nie zaraz się zacznie”141. 
W 1717 r. prowadzono w folwarku tenczyńskim liczne prace budowlane 
i naprawcze po powodzi, która zniszczyła istniejące zakłady. Wybudowano 
wówczas „nową z gruntu” szabelnię i szlifiernię, o których informacje przynosi 
także korespondencja z lat późniejszych142.

136  Zob. A. Falniowska-Gradowska, Ojców w dziejach i legendzie, Ojców 1995, zwłaszcza roz-
dział VI, s. 167–196; Z. Noga, Osadnictwo i stosunki własnościowe w XVI–XVIII wieku [w:] 
Osadnictwo i krajobraz od schyłku średniowiecza po współczesność: praca zbiorowa, red. Z. Noga, 
Kraków 1997, s. 11.
137  Por. J.A. Gierowski, Wrocławskie interesy…, s. 224, 226; B. Popiołek, Gdańskie kontakty 
handlowe…, s. 204; K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 44.
138  Zob. A. Falniowska-Gradowska, dz. cyt., zwłaszcza rozdział VI, s. 167–196.
139  K. Zamorski, dz. cyt., s. 54.
140  Szerzej na temat rzemiosła metalowego por. A. Falniowska-Gradowska, dz. cyt., s. 174–176.
141  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 12 VI 1705, BCz rkps 5897, nr 26440, k. 73.
142  Tenże do tejże, Tenczyn 20 IX 1717, tamże, nr 26505, k. 308; Tenczyn 19 X 1720, tamże 
nr 26579, k. 652; Tenczyn 25 X 1721, tamże, nr 26604, k. 725–726.
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Na terenie majętności zakrakowskich funkcjonowały tartaki, a obrót drze-
wem stanowił istotną składową dochodów. Ponadto drzewo wykorzystywano 
do celów transportowych, o czym piszę więcej, omawiając gospodarkę leśną.

Tenczynkowy browar najczęściej oddawano w arendę Żydom. Z 1720 r. 
pochodzi informacja o całkowitym zrujnowaniu tego browaru, podpalonego 
prawdopodobnie przez zbójników. Zginęło wówczas ponad 10 osób, nie wia-
domo jednak, czy wszystkie pracowały w browarze, ponieważ spłonęły i inne 
budynki143. Bardzo szybko odbudowano zniszczenia, już miesiąc później za-
rządca donosił o wystawieniu nowego budynku wraz z naczyniem144. 

Przemysł, czy też pierwociny przemysłu w dzisiejszym rozumieniu, był dla 
Sieniawskiej jedną z tych gałęzi rozwoju latyfundium, do których przywiązy-
wała szczególną wagę. Bardzo dobrze zdawała sobie sprawę, iż dawał on szan-
sę wypracowania dużych dochodów. Jednocześnie Elżbieta miała rozwinięte 
przekonanie, iż w tym przypadku zwiększanie dochodów zawsze skorelowane 
jest z podnoszeniem jakości w danej dziedzinie. 

1.3.1. Papiernie

Rozwój papiernictwa w województwie krakowskim wiąże się, jak już zasy-
gnalizowano, z obszarem doliny Prądnika oraz południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej (okolice Krzeszowic). Tereny te od końca XV w. 
słynęły m.in. z świetnie prosperujących papierni dworskich, uruchamianych 
w dobrach szlacheckich i magnackich145. Jeden z najlepszych młynów papier-
niczych powstał z inicjatywy przodków hetmanowej – Tęczyńskich w Krzeszo-
wicach (koniec XVI w.) Rozwój przemysłu papierniczego przypadł na XVII w., 

143  Tenże do tejże, Tenczyn 4 V 1720, BCz 5897, nr 26564.
144  Tenże do tejże, 8 VI 1720, tamże, nr 26567.
145  Dolina Prądnika uznawana jest za centrum ówczesnego papiernictwa, do końca XVI w. 
działało tam 15 czerpalni, zob. J. Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka, Rękodzieło papiernicze, 
Warszawa 1991, s. 339; A. Falniowska-Gradowska, dz. cyt., s. 187; Z. Noga, dz. cyt., s. 14; 
Więcej na temat rozwoju przemysłu papierniczego we wsiach podkrakowskich zob. W. Budka, 
Z dziejów papiernictwa. Papiernia w Porębie Wielkiej, „Silva Rerum” 1928,t. 4, s. 28–29; tenże, 
Papiernie w województwie krakowskim według rejestru poborowego z 1599 r., „Silva Rerum” 1930, 
t. 5, s. 147; tenże, Z dziejów papiernictwa krakowskiego w XVII wieku [w:] Prace z dziejów Polski 
feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, red. Z. Budkowa i in., Wro-
cław 1960, s. 483–488; na temat rozwoju papierni w województwie lubelskim w XVI i XVII 
w. zob. tenże, O najstarszych papierniach na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej, „Studia 
Źródłoznawcze” 1966, t. 11, s. 131–137; tenże, Papiernie w Lublinie i Kocku, „Archeion” 1956, 
t. 25, s. 1–12, http://tnn.pl/tekst.php?idt=959&f_2t_artykul_trescPage=1, dostęp: 13 II 2013.
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w Rzeczypospolitej uruchomiono wówczas co najmniej 112 nowych młynów 
papierniczych, m.in. w dobrach Lubomirskich (Poręba Wielka)146. 

Pomimo kryzysu papiernictwa – zniszczenia i zamknięcia niektórych czer-
palni po wojnach ze Szwecją – w dobrach zakrakowskich, do czasu przejęcia 
ich w początkach XVIII w. przez Elżbietę Sieniawską, przetrwało kilka z naj-
starszych zakładów, jak te w Krzeszowicach, Młodziejanowicach, Okleśnej. Być 
może działał jeszcze młyn w Tenczynku, ale brak na ten temat bliższych infor-
macji, dlatego przyjmuje się, że najprawdopodobniej zaprzestał produkcji jesz-
cze w XVII wieku147. Kasztelanowa krakowska z pewnością dążyła do rozwoju 
papiernictwa – jej papiernie słynęły z prosperity, a w papier i inne materiały 
pisarskie zaopatrywała nie tylko siebie, ale i bliskich. 

Pieczę nad papierniami w dobrach zakrakowskich sprawował tamtejszy eko-
nom lub pisarz prowentowy. Z czasów, kiedy funkcję tę pełnił Morzycki, zacho-
wało się kilka wzmianek na temat papierni. On też, jak się wydaje, odpowiadał 
za kontakt pomiędzy papiernikami a kasztelanową. Donosił m.in., że zgodnie 
z jej rozkazem będzie rozmawiać z papiernikami w sprawie nieoddanego przez 
nich „papieru wrocławskiego złocistego”, którego za jego kadencji „ani razu nie 
oddawali”148. W 1721 r. relacjonował swojej dobrodziejce konflikt, jaki rozegrał 
się w 1721 r. pomiędzy papiernikiem oklejskim a wojewodą sandomierskim, 
w skutek czego papiernia zaprzestała produkcji. Wojewoda sandomierski dążył 
do przejęcia rzeczonego papiernika i przeniesienia go do swoich dóbr – „ko-
niecznie chce papiernika oklejskiego złapać, który obawiając się jego, w domu 
nie siedzi i papiernia pustkami stoi”149. Jak później pisano Sieniawskiej, woje-
woda przez cały miesiąc „czatować każe” na papiernika150. Argumentem dla 
wojewody było domniemanie, iż rodzice papiernika pochodzili z jego terenów, 
dlatego pobyt papiernika w dobrach Sieniawskiej uznawał za nielegalny. Mistrz 

146  W. Budka, Z dziejów papiernictwa. Papiernia w Porębie Wielkiej…, s. 28–29; A. Mączak, 
H. Samsonowicz, B. Zientra, Z dziejów rzemiosła w Polsce, Warszawa 1954, s. 58; Papiernictwo 
w Polsce [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlow-
ski i in., Wrocław 1971, s. 1797; J. Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka, dz. cyt., s. 251–276; 
M. Szymczyk, Stan badań nad historią papiernictwa na ziemiach polskich, „Rocznik Muzeum 
Papiernictwa” 2007, t. 1, s. 11; Z. Noga, dz. cyt., s. 14–15.
147  W. Budka, Papiernie w województwie krakowskim…, s. 147; J. Dąbrowski, J. Siniarska-

-Czaplicka, dz. cyt., s. 338.
148  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, 27 III 1717, BCz rkps 5897, nr 26480, k. 231. 
149  Tenże do tejże, Tenczyn 22 III 1721, tamże, nr 26589, k. 665; tenże do tejże, Tenczyn 29 
III 1721, tamże, nr 26590, k. 666.
150  Tamże, k. 670.
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papierni musiał cieszyć się renomą i znajomością fachu, bowiem Morzycki 
na życzenie kasztelanowej dokładnie prześledził historię rodzinną papiernika 
z Okleśnej, co ostatecznie umożliwiło mu pozostanie w dawnym miejscu pracy. 

Papiernicy byli cenionymi fachowcami, zwyczajowo tytułowano ich mi-
strzami. Najczęściej dzierżawili czerpalnie, rzadko parali się dodatkowymi 
zajęciami. Młyny papiernicze były ważne również dla okolicznych mieszkań-
ców, którym dawały zatrudnienie. Papiernik do pomocy w zakładzie miał 

„chuściarzy”, dostawą szmat trudnili się także okoliczni chłopi, dostawców 
szmat zwano też smatarzami bądź szmaciarzami, natomiast większe papiernie 
musiały pozyskać sobie stałych dostawców szmat – hurtowników151.

1.3.2. Wydobycie i przetwórstwo galmanu

Galman od połowy XVII wieku był ważnym surowcem wydobywanym na 
tych terenach, więc już wuj Sieniawskiej, Stanisław Łukasz Opaliński, zapo-
czątkował eksploatację tego surowca na skalę przemysłową152. Po odziedzicze-
niu jego dóbr Sieniawska rozwinęła nie tylko wydobycie, ale i handel z Gdań-
skiem, dokąd spławiano beczki z portu w Spytkowicach. Szacuje się, że na 
przełomie XVII i XVIII w. uzyskiwano średnio 600–800 beczek rocznie rudy 
ołowiu153. Dozór nad produkcją pełnili podlegający ekonomowi odrębni za-
rządcy, zaś na ich czele stał pisarz galmanny. Nadzorował on zarówno transport, 
jak i organizację produkcji, dopełniał również formalności z arendarzami. Sa-
mym transportem ze Spytkowic aż do Gdańska zawiadywał szyper wyznaczony 
wcześniej przez pisarza, a zdarzało się, że sama hetmanowa wskazywała osobę 
do pełnienia tej funkcji, o co prosił ją Morzycki: „także i szypra zawczasu 
WMci Pani Dobrodziejka racz obmyślić, skąd będzie, aby w Łubnicach na 
galman czekał, gdyż on za najpierwszym przybyciem wody zechcę wyprawić154. 
Funkcję szypra pełnić mógł wówczas tylko szlachcic, opłacany rocznym sala-
rium w wysokości 600 zł155. Nad całym przedsięwzięciem czuwała oczywiście 

151  J. Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka, dz. cyt., s. 340–342; A. Falniowska-Gradowska, dz. cyt., 
s. 190–191; W. Budka, Z dziejów papiernictwa krakowskiego…, s. 487. 
152  D. Molenda, Wydobycie i handel galmanem w Polsce…, s. 13–14; zob. taż, Początek eksplo-
atacji galmanu na ziemiach polskich (do połowy XVII w.), KHKM 1973, nr 1, s. 11–40; J.A. Gie-
rowski, Wrocławskie interesy…, s. 222–248; B. Popiołek, Gdańskie kontakty handlowe …, s. 204.
153  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, b.m., 4 V 1720, BCz rkps 5897, nr 26564, k. 567; D. Mo-
lenda, Wydobycie i handel galmanem w Polsce…, s. 14; B. Popiołek, Gdańskie kontakty handlo-
we…, s. 204. 
154  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 6 IV 1720, BCz rkps 5897, nr 26561, k. 553.
155  B. Popiołek, Gdańskie kontakty handlowe…, s. 205.
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kasztelanowa, już w okresie zimowym troszcząc się o wiosenny spław, który 
możliwy był dopiero po wydaniu przez nią zarządzenia oraz przesłaniu odpo-
wiedniego uniwersału. Pisała w tej sprawie do Morzyckiego, przynaglając go 
do związanych z tym obowiązków: „drzewa pod galman przysposobić zalecam, 
także wiele już masz gotowego galmanu, oznajmij mi, bo go zaraz na wiosnę 
spuścić trzeba będzie do Gdańska”156. Kontakty z kupcami gdańskimi – Mi-
chałem i Anną Cathariną Tessynami, którzy pośredniczyli w sprzedaży surow-
ców, odziedziczyła również po wuju Opalińskim157. Po ich śmierci interesy 
przejął syn Anny Cathariny Tessyn – Andrzej Gotlieb Pegelaum, za którym 
matka wstawiała się do Sieniawskiej w ostatnich latach swego życia158. 

Poza sprzedażą galmanu w Gdańsku z rozkazu Sieniawskiej prowadzono 
badania nad galmanem pod kątem wyrobu z niego srebra, przeprowadzane – 
jak podaje Danuta Molenda – na Śląsku w latach 1724–1725159. Jednak próby 
takie musiano podejmować wcześniej, gdyż już w 1721 r. Morzycki donosił, 
iż „Pan Fumberk (von Berg) czynił tu relację, że z galmanu srebro nie będzie 
tylko mosiądz, który tu chce cieślę ze Śląska sprowadzić do budowania huty 
w Krzeszowicach i z tego galmanu kopanego robić, czekam na rezolucje”160. 
Plan wybudowania huty ostatecznie upadł jeszcze przed realizacją, ponieważ 
odpowiedzialny zań Fumberk zbiegł ze służby, wraz z powierzonymi mu pie-
niędzmi na miechy oraz opłacenie robotników. Zastąpił go Antoni Fukar, pod 
nadzorem którego uruchomiono drugi szyb161. 

Kasztelanowa próbowała też doprowadzić do budowy pieca hutniczego do 
wytopu żelaza, przedsięwzięcie to zostało jednak zablokowane przez niechęt-
nych mu arendarzy162. Sieniawska często zwracała uwagę w swoich listach na 
rozwój i unowocześnianie przemysłu galmannego, przynoszącego wówczas 
znaczne korzyści finansowe. Niezmiennie zainteresowana była rozwinięciem 
tego przemysłu, zawczasu zlecając Morzyckiemu poszukiwanie nowych złóż. 
Świadczą o tym wypowiedzi pisarza prowentowego: „szybu galmannego w kil-
ku miejscach próbowałem, ale galmanu nie masz, w miejscu starym jeszcze po 

156  E. Sieniawska do P. Morzyckiego, Puławy 5 XII 1728, BCz rkps 5944, nr 37607.
157  B. Popiołek, Gdańskie kontakty handlowe…, s. 204.
158  Tamże, s. 210.
159  D. Molenda, Wydobycie i handel galmanem w Polsce…, s. 19.
160  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 30 VIII 1721, BCz rkps 5897, nr 26598, k. 700, 703.
161  Taż do tegoż, 29 XI 1721, BCz rkps 5897, nr 26607, k. 789; zob. też B. Popiołek, Gdańskie 
kontakty handlowe…, s. 209.
162 Tamże.
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trosze go dostają”163. Jednocześnie kasztelanowa walczyła z niechęcią miejsco-
wych, których w końcu zgromiła: „Wy byście radzi zatracić ten galman, żeby-
ście o niczym nie myśleli”164. Niechęć ta dotyczyła m.in. świadczeń z tytułu 
tzw. galmannego, czyli darmowej pracy przy transporcie galmanu. Odpowia-
dali za niego mieszkańcy Nowej Góry oraz dziesięciu wsi z klucza tęczyńskie-
go i spytkowickiego. Przez jakiś czas zobowiązania te dotyczyły mieszkańców 
Iwanowic, przynajmniej do 1720 r., kiedy to Morzycki uskarżał się Sieniaw-
skiej, iż „osobliwie Iwanowscy chłopi galmannego nie płacą i galmanu wozić 
nie chcą, o który wywóz tylko się kłócić muszę z Ichmami, bo jako tego sobie 
życzą, aby ta powinność zaginęła”165. Przez cały XVIII w. poddanych z hrab-
stwa tenczyńskiego, którzy nie odbywali pańszczyzny w kopalni galmanu 
w Psarach, obowiązywała specjalna opłata166. Hrabstwo tenczyńskie przynosiło 
również spore dochody ściągane z młynów, browarów i gorzelni oraz innych 
dzierżaw, jednak to dochód z samego „galmannego” stanowił, jak wylicza 
Molenda, największą część rocznych „prowentów pieniężnych”167. 

W majątkach Adama Mikołaja znajdowały się słynne na cały kraj huty 
szkła, kryształów oraz fabryka kaflarska. Z wyrobów tych zakładów korzysta-
ła oczywiście także jego małżonka168. Oboje Sieniawscy troszczyli się o roz-
wój ośrodków miejskich i rzemiosła w swoich dobrach. W dobrach Elżbiety 
w Międzyrzeczu znajdował się prężny ośrodek garncarski i cech garncarzy. 
Na jego prośbę Sieniawska odnowiła przywilej cechowy, który potwierdzał 
wcześniej uzyskane uprawnienia. Dokument nie jest datowany, ale prawdo-
podobnie nastąpiło to już po 1710 r., gdyż Sieniawska tytułowana była w nim 
kasztelanową169. Brak na razie źródeł pozwalających ocenić, kiedy został wy-

163  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, 30 XI 1715, BCz rkps 5897, nr 26457, k. 117.
164  E. Sieniawska do A. Zabagłowicza, 12 III 1727, BCz rkps 5946, nr 38048.
165  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 6 I 1720, BCz rkps 5897, nr 26554, k. 524–525; 
M. Molęda, Wydobycie i handel galmanem w Polsce…, s. 15.
166  K. Zamorski, dz. cyt., s. 82.
167  K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 44.
168  H. Chojnacka, P. Chrzanowska, Manufaktura Adama Mikołaja Sieniawskiego pod Luba-
czowem (1718–1729), BHS 1960, nr 3; P. Chrzanowska, Charakterystyka produkcji huty luba-
czowskiej. Rysy swoiste na tle współczesnej produkcji obcej i rodzimej [w:] Szkła z Huty Kryształowej 
w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII w., red. A.J. Kasprzak, Katowice 2009.
169  Dokument nadający przywilej, będący niepoświadczoną kopią z XIX wieku, przechowy-
wany jest w Archiwum Państwowym w Lublinie pod sygnaturą 35/69/0/-/2. W 1972 r. został 
opublikowany (wraz z przywilejem nadanym cechowi przez wnuka Sieniawskiej – Adama Kazi-
mierza Czartoryskiego) i zanalizowany przez Marię Stankową, zob. M. Stankowa, Przywileje dla 
cechu garncarzy w Międzyrzecu Elżbiety Heleny Sieniawskiej i Adama Kazimierza Czartoryskiego, 
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dany pierwowzór przywileju, który Sieniawska potwierdzała. Przyjmuje się, że 
cech międzyrzeckich garncarzy funkcjonował od połowy XVI w. na podstawie 
statutów zatwierdzanych przez właścicieli miasta170. 

1.4. Dzierżawy 

Głównym źródłem gotówki w dobrach magnackich było wydzierżawianie po-
siadłości, dlatego dużą wagę przywiązywano do osoby dzierżawcy. Analizując 
przypadki dzierżaw w dobrach radziwiłłowskich, U. Augustyniak wysunęła 
tezę, iż o otrzymaniu ich przesądzała kwota zaoferowana przez potencjalnego 
dzierżawcę, a nie zasady gospodarowania czy termin spłaty171. Ten czynnik 
uznać można za decydujący także w ustanawianiu dzierżaw przez Sieniawską, 
która starała się osobiście doglądać lub przynajmniej korespondencyjnie nad-
zorować obsadzanie majątków. 

Nie zawsze jednak udawało się osobiście dopilnować przydziałów dzierżaw, 
ponieważ z założenia było to zadanie ekonoma lub pisarza prowentowego. 
Pisarz prowentowy Piotr Morzycki zajmował się wydzierżawianiem podlega-
jących mu dóbr, każdorazowo swoje decyzje konsultował z hetmanową w bie-
żącej korespondencji, oczekując jej „rezolucji” oraz, w przypadku akceptacji, 
przygotowania kontraktu.

Po śmierci dzierżawców Spytkowic – małżeństwa Chrisitich – Morzycki 
intensywnie zabiegał o obsadzenie wolnego majątku, szukał sam kontrahenta, 
ale też prosił Sieniawską o przysłanie go, jeśli takowy się znajdzie. Trudno było 
znaleźć chętnego, który zaaprobowałby żądaną sumę kontraktu, czyli 16 tys. 
tynfów. O kontrakt starali się wówczas szlachcice ze Śląska, niejaki Lamowski 
i Jan Leopold Wilamowski, ostatecznie żaden z nich nie wziął dzierżawy spty-
kowickiej172. W 1720 r. Morzycki oddał ją podstolemu koronnemu Janowi 

„Rocznik Międzyrzecki”1972, s. 171–174; S.F. Gajerski, Ośrodek garncarski w Międzyrzecu Podla-
skim w XVI–XVIII wieku (uwagi na temat źródeł opublikowanych przez Marię Stankową), „Polska 
Sztuka Ludowa” 1976, nr 2, s. 121–122.
170  Pierwszy z zachowanych dokumentów cechu międzyrzeckiego to zatwierdzenie przywileju, 
wydanego przez cechmistrza i kongregację braci starszych i młodszych z Międzyrzeca. Wystawił 
go wojewoda krakowski Jan Tęczyński w 1636 r. w Krakowie. Dokument ten przechowywany 
jest w Archiwum Państwowym w Lublinie pod sygn. 35/69/0/-/1.
171  U. Augustyniak, Dwór i klientela…, s. 69.
172  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 28 IV 1720, BCz rkps 5897, nr 26563, k. 563; 
tenże do tejże, Tenczyn 25 V 1720, tamże, nr 26566, k. 567; tenże do tejże, Tenczyn 8 VI 1720, 
tamże, nr 26567, k. 573.
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Bogusławowi Łubieńskiemu, z czego Sieniawska wyraziła zadowolenie. Jed-
nocześnie przypominała, aby nie korzystano z soli suchedniowej, bo nie jest 
objęta dzierżawą, dając tym samym kolejny raz przykład świetnej znajomości 
kontraktowanych posiadłości173. Prawie równocześnie Morzycki poszukiwał 
osoby do obsadzenia dworu w Brzoskwini, najwyraźniej będąc niezadowolo-
nym z dotychczasowej dzierżawy niejakiej pani Miastkowskiej, która ma „wiel-
ką nadzieję, że jej WMci Pani Dobrodziejka jeszcze rok pozwoli wytrzymać 
Brzoskwinią, ale jak prędko przyjdzie św. Jan, tak jej zaraz odbiorę onę”174. Na 
tę dzierżawę również nie było zbyt wielu chętnych, chyba ze względu na wygó-
rowaną sumę, toteż przedstawiając dwie kandydatury – Komeckiego i Włocha 
Franciszkoniego, Morzycki zapytywał, „któremu tedy WMci Pani każesz pie-
niądze liczyć, bo żaden inny nie da więcej”175. Ostatecznie stanęło na dzierża-
wie dla Komeckiego, brata burgrabiego krakowskiego Jana, który zgodził się 
na 2 tys. złotych za rok i na trzyletni kontrakt176. Dzierżawę tę trzymał jednak 
niecały rok, bowiem już w kwietniu 1721 r. Morzycki informował Sieniawską 
o śmierci Komeckiego. Zobowiązania po nim przejął do czasu zakończenia 
pierwszego roku kontraktu, tj. do św. Jana, jego brat – burgrabia krakowski 
Jan Komecki, który wyrażał także chęć późniejszej współpracy, ale za mniejsze 
pieniądze: „tych nie myśli dać pieniędzy według kontraktu, więc czekam rezo-
lucji, czyli się mam o inszego kontrahenta starać”177. Istotnie przypuszczenia 
Morzyckiego sprawdziły się, kasztelanowa nie myślała obniżać swoich docho-
dów i już w lipcu pisarz wystarał się o nowego dzierżawcę: „Brzoskwinią od Im 
Pana Komeckiego odebrałem i onę Panu Ryitowi[?] oddałem”178.

Duży odsetek dzierżawców w majątkach magnackich stanowili Żydzi. Po-
nadto spełniali oni najrozmaitsze inne funkcje, trudniąc się frochtarstwem, 
handlem, doradztwem finansowym czy pośrednictwem w interesach179. 

173  Tenże do tejże, Tenczyn 20 VII 1720, BCz rkps 5897, nr 26569, k. 585; E. Sieniawska do 
P. Morzyckiego, Lublin 29 VII 1720, BCz rkps 5945, nr 37691; zob. też Urzędnicy centralni 
i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela i in., 
Kórnik 1992, s. 134.
174  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 15 VI 1720, BCz rkps 5897, nr 26568, k. 583.
175  Tamże.
176  Tenże do tejże, Tenczyn 8 VI 1720, tamże, nr 26567, k. 577; zob. też Urzędnicy wojewódz-
twa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-Grabowska, Kórnik 
1990, s. 199.
177  Tenże do tejże, Tenczyn 19 IV 1721, tamże, nr 26592, k. 678.
178  Tenże do tejże, Tenczyn 20 VII 1721, tamże, nr 26595, k. 690.
179  M. Rosman, Żydzi pańscy…, s. 64; J.S. Nowak, Żydzi w kręgu Denhoffów…, s. 10; zob. też 
A. Keckowa, Frochtarze żup krakowskich w XVI–XVIII w. [w:] Studia historyczne. Księga Jubile-
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Podobnie było u Sieniawskiej, gdzie Żydzi odgrywali niebagatelną rolę, 
dzierżawiąc majątki, karczmy, browary itp. Kontraktowanie z nimi nie zawsze 
należało do najłatwiejszych, ale w zamian otrzymywano lepsze warunki niż 
ze szlachtą – „widząc, że ze szlachtą zła sprawa, puściłam Żydowi” – donosiła 
królowej Sieniawska180. Jednym z trudniejszych zadań było obsadzenie arend 
w majątku oleszyckim, które Sieniawska przeprowadziła w imieniu męża 
w czerwcu 1702 r. i szeroko opisywała, utyskując na upór Żydów. Donosiła 
mu wówczas o włożonym wysiłku: „strony tutejszych arend, którym ani koń-
ca, ani początku nie masz. Od rana prawie aż do nocy musiałam siedzieć, jako 
WMM Pan wyjechał, już takich niepodobna złych Żydów […] dziś koniecz-
nie muszę skończyć tę arendę”181. Interesy zakończyła jednak następnego dnia, 
gdyż „do tego czasu nie mogłam wykłócić się z tymi arendarzami, jednak 
gwałtem dałam arendę zięciowi faktora, Zelmanowi, Oszyiwigderowi, Maie-
rowi, ale opowiem sama”182. Dyspozycje w przydzielaniu dzierżawców miała 
wydać także w Sieniawie, o czym donosiła: „w Sieniawie rozmiarkuję arendę, 
teraz do Rzeszowa jadąc, zacznę, a nazad skończę”183. System ten pokazuje 
przy okazji sposób rozdzielania dzierżaw, w którym ważną rolę odgrywały 
zaistniałe już układy i koligacje. Trudność w ich rozdysponowaniu wynikała 
również z tego, że liczba chętnych zwykle przewyższała liczbę wolnych kon-
traktów. Do sytuacji takich – jak podkreśla U. Augustyniak – dochodziło 
zwykle w okresach stabilności finansowej. Natomiast w momentach wyjątko-
wych, jak sejmy czy wojny, sytuacja odwracała się i wówczas to o dzierżawców 
trzeba było zabiegać184. 

Interesującym przykładem jest arenda w Końskowoli. Jedną z kontrahen-
tek była tam Żydówka Feyga Lejbowiczowa, która najpierw wspomagała w za-
rządzie arendą końskowolską swego męża – Józefa Lejbowicza, by w końcu 
na skutek miejscowych konfliktów objąć ją samodzielnie. Sposób zarządzania 
dobrami przez Lejbowiczową był przyczyną wielu waśni – była ona nieprze-
jednana w swoich decyzjach. W kwietniu 1721 r. zwróciła się do Sieniawskiej 
o ordynans, mający zmusić poddanych do płacenia ustalonych przez nią cen 
za gorzałkę i mielenie mąki. Liczne skargi nie zniechęciły jednak Sieniawskiej 

uszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dra Stanisława Arnolda, Warszawa 1965, s. 166–177; 
J. Krupa, Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach Augusta II (1697–1733), Kraków 2009, s. 143–169. 
180  E. Sieniawska do M.K. Sobieskiej, b.d., b.m., BCz rkps 5943, nr 37133. 
181  Taż do A.M. Sieniawskiego, Oleszyce 10 VI 1702, BCz rkps 2514 II, k. 220.
182  Taż do tegoż, Oleszyce 11 VI 1702, BCz rkps 25164 II, k. 223.
183  Tamże.
184  U. Augustyniak, Dwór i klientela…, s. 69.
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do zawierania następnych kontraktów z Feygą. Zapewne było to spowodo-
wane skutecznością arendarki, która sumiennie i terminowo wywiązywała 
się z wypłacania rat185. Była także niezwykle skrupulatna i odważna w swej 
korespondencji z chlebodawczynią – tłumaczyła się z podnoszenia cen chę-
cią usprawnienia gospodarki, raportowała wszelkie przejawy nieuczciwości 
i szczegółowo rozpisywała się na temat podejmowanych przez siebie decyzji. 
Musiało to zyskać zrozumienie u Sieniawskiej, ceniącej sobie rentowność ma-
jątków i zaradność ich gospodarzy. Niewątpliwie dla Elżbiety, dbającej o stałą 
kontrolę swych dóbr, cechy Feygi stanowiły dużą zaletę, dlatego przedłuża-
ła z nią umowy. Feyga wspólnie z mężem trzymała arendę osiemnaście lat 
(1712–1730)186. Pozwala to na wysunięcie przypuszczenia, że dla właścicielki 
liczyły się przede wszystkim kompetencje i skuteczność, i takich cech szukała 
u ludzi, którym odstępowano dzierżawy, nie zważając na opinie innych. Ilu-
strują to także listy rekomendujące jej pracowników.

Gotówka wypracowana przez Żydów na rzecz magnata przeznaczana była 
– jak pisze J. Nowak – na bieżące sprawy polityczne, mecenat artystyczny 
oraz działalność charytatywną. Wspomagała również budżet asygnowany na 
zaopatrzenie dworu, w tym rozrywki magnackie, jak polowania Elżbiety i wią-
żące się z tym utrzymanie hodowli koni i psów187. Kobiety rzadko pojawiają 
się wśród dzierżawców u Sieniawskiej. Częściej wskazać można przypadki 
trzymania dzierżawy wspólnie przez małżonków bądź przejmowania zarządu 
przez wdowę. Przykładem są małżeństwo Grabowskich z Międzyrzecza czy 
wspomnianych już Roberta i Magdaleny Christich – dzierżawców dóbr spyt-
kowickich, a także panie – Miastkowska dzierżawiąca Brzoskwinię, Lachma-
nowa targująca się o dzierżawę Krzeszowic czy, jeszcze w czasach Stanisława 
Łukasza Opalińskiego, Franciszka z Opalińskich Tarłowa188. A. Wyczański, 
analizując powody zatrudniania kobiet na stanowiskach kierowniczych w XVI 
wieku, stwierdził, iż zwykle brały one w dzierżawę mniejsze folwarki, których 
produkcja oparta była przede wszystkim na hodowli, a w mniejszym stopniu 

185  Zob. szerzej J.S. Nowak, Feyga Lejbowiczowa…, s. 220; tenże, Żydzi w kręgu Denhoffów…, 
s. 248–251.
186 Tamże, s. 248.
187  J.S. Nowak, Żydzi w kręgu Denhoffów…, s. 11.
188  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 15 V 1717, BCz rkps 5897, nr 26485, k. 249; 
A. Grabowski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5823, nr 12966–13245; M. Grabowska do E. Sie-
niawskiej, BCz rkps 5824, nr 13284–13315; P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 26 
XII 1722, BCz rkps 5897, nr 26631, k. 833; tenże do tejże, Tenczyn I 1723, BCz rkps 5897, 
nr 26633, k. 842; J.S. Nowak, Dobra i zamek w Spytkowicach…, s. 93.
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na rolnictwie, toteż płacono im mniej. Zatem jego zdaniem znaczącym po-
wodem wyznaczania kobiet na te stanowiska była oszczędność. Częściowo 
pokrywa się to ze stwierdzeniem M. Boguckiej, która uważa, iż folwarki zarzą-
dzane przez kobiety istotnie opierały się na specjalizacji hodowli. Dzięki temu 
możliwy był rozwój produkcji mleczarskiej na szerszą skalę, a w konsekwencji 
wzrastała efektywność ekonomiczna, i to ona, zdaniem Boguckiej, była przy-
czyną cenienia kobiet zarządczyń przez pracodawców189.

System zarządzania dobrami stworzony przez kasztelanową był siecią prze-
nikających się powiązań i silnej kontroli. Najważniejszym zaś jego elementem 
była nadrzędna, rzeczywista rola samej Sieniawskiej w podejmowaniu osta-
tecznych decyzji na każdym poziomie struktury, począwszy od obsadzenia 
stanowisk aż po rodzaj zasiewanych plonów. Niestrudzona w wymianie listów 
i sprawozdań z oficjalistami, potrafiła znakomicie zapanować nad ogromną 
przestrzenią majątków i poddanych właśnie dzięki gęstej sieci współpracow-
ników oraz systematycznym relacjom z ich poczynań. Wprowadzenie silnej 
centralizacji, poddawanej stałym kontrolom, oraz dynamiczny rozwój ciągle 
powiększających się i wypracowujących oczekiwane zyski majątków stawia 
Elżbietę Sieniawską w szeregu nowoczesnych zarządców – prekursorów takich 
systemów, które popularność zdobędą od połowy XVIII wieku. Jednym z nich 
był jej drugi zięć, którego nigdy nie poznała – August Aleksander Czartoryski. 
Przejmując pod zarząd dobra dziedziczone przez Zofię z Sieniawskich Denhof-
fową, zyskał on olbrzymi majątek wraz ze sprawną strukturą administracyjną. 
Większość ludzi Sieniawskiej pozostała w służbie Zofii i Augusta, dając mocne 
podwaliny nowoczesnego, przystającego do specyfiki czasów zarządu, w któ-
rym kontrolę nad latyfundium sprawowała administracja centralna. 

189  A. Wyczański, Kobiety-kierowniczki folwarków w starostwie sieradzkim w XVI w., „Zapiski 
Historyczne” 1976, nr 3, s. 41–49; M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w spo-
łeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998, s. 193, zob. też 
G. Perczyńska,dz. cyt., s. 44 i n.
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2. Rozwój dworu kobiecego 
i ukształtowanie się patronatu kobiet

Największy Pan i król sam bez ludzi 
 i miłości szlacheckiej nic nie waży 1.

2.1. Rozwój dworów

Dwór był przede wszystkim miejscem realizacji władzy państwowej i ośrod-
kiem dyspozycyjnym, dlatego pojęcie to odnosiło się początkowo do dwo-
rów władców, wokół których gromadzili się dygnitarze, dyplomaci, artyści, 
dworzanie i inni rezydenci. W taki sposób pojmował nowożytny dwór An-
toine Furetière, pisząc: „dwór to miejsce gdzie mieszka król. Dwór oznacza 
także króla i jego radę… Dwór oznacza jeszcze wszystkich urzędników 
i świtę władcy… Dwór, tak mówi się również o zwyczajach panujących na 
dworze”2. Jednak w okresie nowożytnym wraz ze wzrostem siły politycznej 
magnaterii jej dwory zaczęły pełnić funkcje rozproszonych terytorialnie 
centrów politycznych3. Tworzone tam więzi osobowe pozwalały na forso-
wanie własnych przekonań politycznych. Wskutek tego dwory magnackie 
wywierały ogromny wpływ na świadomość szlachty oraz relacje z nią. Kon-
struowany w ten sposób patronat stał się, jak pisze Dariusz Makiłło, „jedną 
z istotniejszych treści działania magnaterii i jej oligarchicznych fakcji”4, 
zyskując w terminologii nauk historycznych odrębną pozycję, opisującą 
relacje społeczeństwa szlacheckiego w kontekście układów klientalnych, 

1  Z. Duninowa do J. Dunina, Wrocław 18 VIII 1707, AP Wawel, ASang., teka 102, plik 5, 
n.p., por. B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 246.
2  Cyt. za F. Bluche, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, tłum. W. Bieńkowska, 
Warszawa 1990, s. 15.
3  D. Makiłło, „Dwór” i „patronat” [w:] Patron i dwór…, s. 182.
4  Tamże, s. 183.
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stąd liczne ostatnio postulaty o wyraźne zaakcentowanie tych aspektów 
w badaniach nad dworem5. 

Dwór magnacki z przestrzenią, jaką stworzył, do ukonstytuowania się pa-
tronatu nie był organizmem samorodnym. Ukształtował się na wzór rodzimego 
dworu monarszego, przejmując zeń wzorce, organizację i – jak wspomniano po-
wyżej – niektóre zadania. Pomijając proces krystalizowania się instytucji dworów 
monarszych i jego poszczególnych urzędów, zasadne jest ujęcie w tym miejscu 
jedynie tych cech, które wpłynęły na późniejsze funkcje dworów magnaterii. 
Natomiast podejmowane zagadnienie kobiecego patronatu skłania dodatkowo 
do podkreślenia tych kluczowych przeobrażeń w kręgach dworskich, które przy-
niosły zmiany w położeniu kobiet, jak bowiem uważa M. Bogucka, to dwory 
pozwalały kobietom „przekraczać wyznaczone przez tradycje i obyczaje role”, 
a tym samym otwierać przed nimi perspektywy nowych aktywności6. Związek 
zwiększających się przywilejów kobiet ze środowiskiem dworskim, a tym samym 
ze sferami najwyższymi, jest naturalny, ponieważ kręgi te cechowała zazwyczaj 
większa otwartość na nowinki oraz swoboda obyczajowa.

W Polsce, tak jak i na świecie, najszybciej sformalizowały się dwory męż-
czyzn jako jedynych decydentów w państwie lub majątkach ziemskich. Polscy 
władcy zapożyczyli system urzędów dworskich wypracowany przez dwory za-
chodnie, bazujące na wzorcu karolińskim7. Model ten poddany został wielu 
niezbędnym modyfikacjom i reformom, tak iż u schyłku średniowiecza dwór 
stał się organizmem o rozbudowanej strukturze urzędów wraz ze szczegółowym 
dookreśleniem rangi poszczególnych godności i funkcji dworskich8. Podkreślić 
należy też charakterystyczny dualizm funkcyjny tych dworów – był to ośro-
dek władzy państwowej i jednocześnie przestrzeń prywatna, domowa władcy9. 

5  Tamże, s. 183; I. Kulesza-Woroniecka, Obraz dworu magnackiego w pamiętnikach i wspo-
mnieniach osiemnastowiecznych [w:] tamże, s. 232. Więzi patronacko-klientalne rozwijały się 
słabiej na terenach, na których dominowała własność szlachecka nad magnacką; takie wnioski 
sformułował w odniesieniu do XVII w. M. Matwijów, zob. tenże, Problemy klientelizmu szlachty 
sandomierskiej za panowania Jana II Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego [w:] Mię-
dzy Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok, 
J. Maron, Toruń 2006, s. 534.
6  M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 55; zob. taż, Białogłowa w dawnej Polsce…, s. 210.
7  Pierwsze wzmianki na temat otoczenia polskiego monarchy pochodzą od Galla Anonima, 
który opisał stanowiska na dworze Bolesława Chrobrego oraz scharakteryzował szczegółowo dwór 
Bolesława Krzywoustego, którego był rezydentem, zob. Z. Góralski, Urzędy i godności w dawnej 
Polsce, Warszawa 1983, s. 19.
8  H. Kręt, Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły, Kraków 1987, s. 20.
9  A. Mączak, Rządzący i rządzeni…, s. 223.
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Z tego względu dwór tworzyło najbliższe władcy grono ludzi – zespół urzęd-
ników wspierający go w obowiązkach politycznych i usprawniający codzienne 
funkcjonowanie jego rezydencji. Kto dokładnie przynależał do tego grona, nie 
do końca jest sprecyzowane – niektórzy mediewiści są zdania, iż w odniesieniu 
do średniowiecza nie można mówić o otoczeniu władcy jako środowisku złożo-
nym z wyszczególnionych dokładnie urzędów czy stanowisk dworskich. Próba 
zidentyfikowania tego otoczenia uzależniona jest od każdorazowo przyjmowa-
nych założeń dla danego środowiska10. Powoduje to powstawanie także różnych 
definicji dworu monarszego. Uogólniając wysuwane propozycje, dwór rozumie 
się przede wszystkim jako instytucję dbającą o potrzeby władcy, zarówno w sfe-
rze życia publiczno-państwowego, jak i prywatnego – domowego. Włączając 
w jego obręb tak urzędników nadwornych, kancelaryjnych, jak i dworzan, po-
kojowców, duchowieństwo przebywające na dworze, dwór kobiecy oraz służbę 
dworską, które to środowisko całościowo tworzyło krąg kulturalny11.Ważnym 
etapem w procesie kształtowania się tego otocznia był rozdział funkcji i urzędów 
obsługujących sprawy prywatne dworu i zadania państwowe przeprowadzony 
w czasach Kazimierza Jagiellończyka12. Z chwilą wykształcenia się i sformalizo-
wania urzędów dworskich pojawiły się dwie kategorie pojęć: dworu złożonego 
z ludzi opłacanych ze skarbu, czyli służby na urzędach i służby dworskiej, oraz 
pozostałego otoczenia władcy – ludzi związanych z dworem, ale niepełniących 
służby instytucjonalnej, która kwalifikowałaby ich do miana właściwych dwo-
rzan. Grupa ta jednak w powszechnej świadomości także funkcjonowała jako 
dworzanie. Spełniała posługę czasowo, nie mając przypisanych urzędowo funk-
cji. Jak pisze Helena Kręt, niekiedy w ten sposób dopiero oczekiwano na urząd13. 
Pobyt na dworze mógł zatem wiązać się również z przyuczaniem do służby lub 
chęcią zasłużenia na status instytucjonalnego dworzanina (w przyszłości funkcja 
ta zostanie szczególnie mocno rozwinięta przez dwory magnackie). Rozdział 
ten odzwierciedla częściowo koncepcja Marka Ferenca, który zaproponował 
dwa sposoby definiowania dworu – rozumianego szerzej jako całokształt oto-

10  J. Sperka postuluje, iż „każdy podejmujący ten temat musi sam ustalić, kogo zalicza do oto-
czenia”, zob. tenże, Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401. Studium o elicie władzy 
w relacjach z monarchą, Katowice 2006, s. 16, cyt. za B. Czwojdrak, Zofia Holszańska. Studium 
o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012,,s. 92.
11  Por. H. Kręt, dz. cyt., s. 11; G. Rutkowska, Dwór polskich królowych XIV wieku [w:] Fonteset 
historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, red. T. Jurek, I. Skierska, Poznań–War-
szawa 2007, s. 162–163.
12  Z. Góralski, dz. cyt., s. 23.
13  H. Kręt, dz. cyt., s. 20.
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czenia władcy (urzędnicy, rodzina, dworzanie, służba) lub w ujęciu węższym, 
w którym do dworu należą ci, którzy pobierają wynagrodzenie, dworzanie oraz 
służba dworska14. 

Trudności pojawiające się przy opisywaniu dworu monarchy spiętrzają się 
podczas próby scharakteryzowania dworu władczyni, zwłaszcza że niektóre 
z funkcji pokrywały się na obu dworach. Niemniej jednak z całą pewnością 
można stwierdzić, iż rola publiczno-polityczna dworów władców-mężczyzn 
przyczyniła się do ich wysokiego miejsca w hierarchii dworskiej, ale i świado-
mości społecznej, czego nie można powiedzieć o dworach ich żon. Pomimo 
tego właśnie instytucja dworu najsilniej wpłynęła na ukształtowanie się po-
zycji kobiet w życiu publicznym, zarówno ze środowisk władzy, jak i kręgów 
szlacheckich. W rezultacie przeobrażeń kultury i mentalności dwór przeszedł 
zmiany, które umożliwiły kobietom większe uczestnictwo w życiu społecz-
nym. Konsekwencją tego była możliwość formalnej organizacji otoczenia 
kobiecego na wzór dworu, nie tylko przez władczynie, ale również damy 
z wysokich sfer. Zdaniem Petera Burke’a to właśnie dwór najsilniej wpłynął 
na zbliżenie kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie towarzyskiej, co odegrało 
znaczącą rolę w „procesie cywilizacyjnym”15. Nowe prądy kulturowe były 
w środowiskach dworskich adaptowane najszybciej – za najważniejszy dla 
sytuacji kobiet na dworze uznaje się rozwój średniowiecznego nurtu miło-
ści dworskiej, a następnie dynamicznie rozprzestrzeniający się humanizm16. 
Pierwszy z nich wywarł silny wpływ na postrzeganie kobiety w strukturach 
dworskich. Umożliwił im znalezienie się w centrum i dał większą swobodę 
w środowisku dworskim. Dlatego łączony jest z wieloetapowym procesem 
usamodzielniania się kobiet i uznawany za jego ważne ogniwo17. Przemiany 
następowały z niejednolitym natężeniem w różnych krajach i warunkowane 

14  Zob. M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Kraków 1998, s. 7; A. Mar-
chwińska, Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta, Toruń 2008, s. 7; B. Czwojdrak, dz. cyt., s. 94.
15  Zob. P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, tłum. W.K. Siewierski, 
Warszawa 1991, s. 180; N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, tłum. T. Zabłudow-
ski, Warszawa 1980; K. Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu, 
Poznań 2005, s. 77–80.
16  Por. M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 46; J. Kotarska, Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII 
wieku w Polsce, Wrocław 1970, s. 6, 10; K. Starczewska, Wzory miłości w kulturze Zachodu, 
Warszawa 1975, s. 86.
17  Analizując genezę tego prądu, R. Nelli wysunął odwrotną koncepcję, iż to właśnie dą-
żenia emancypacyjne kobiet i osiągnięcie przez nie cząstkowego oswobodzenia doprowadziły 
do zaistnienia miłości prowansalskiej – „emancypacja kobiety i stworzenie idei miłości były 
w średniowieczu dwoma współzależnymi i historycznie powiązanymi zjawiskami”, zob. R. Nelli, 
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były dominującymi w danym środowisku poglądami prawnymi i obyczajami. 
Ich rodzaj uzależniony był od ugruntowanego już przekonania o sferze ko-
biecej działalności, jak i o niej samej jako podmiocie w życiu społecznym18. 
W Polsce recepcję miłości i poezji dworskiej datuje się stosunkowo wcześnie 
– ok. XII w., natomiast nie odnotowuje się szerszego rozpowszechnienia tych 
zjawisk, nawet na dworach panujących19.

Najbardziej znaczący dla tych procesów przemian jest humanizm, który 
odcisnął piętno na całokształcie życia społeczeństw nowożytnych, w tym tak-
że na sposobie pojmowania funkcji dworów oraz miejsca kobiety w społecz-
ności dworskiej. Rozszerzanie kobiecych prerogatyw początkowo wiąże się 
głównie z terenem Italii i określa jako tzw. wczesną emancypację dokonującą 
się na dworach tamtejszych możnych. Główne ośrodki to Mantua, Mediolan, 
Urbino czy Ferrara. Na zaistnienie tam sprzyjających warunków wpłynęły 
między innymi czynniki polityczne. Z pojęciem „emancypacji” w odniesie-
niu do środowiska dworów włoskich polemizuje Jacob Burckhardt. Uważa, 
iż nie można mówić o świadomych działaniach emancypacyjnych kobiet, 
ponieważ panował wtedy powszechny pogląd głoszący, że kobieta z wyższej 
sfery powinna dążyć do rozwinięcia pod każdym względem pełnej, skoń-
czonej indywidualności tak samo jak mężczyzna20. Niemniej jednak termin 

„emancypacja” zaczął funkcjonować jako wyraz zmieniającej się sytuacji ko-
biet w różnych okresach. 

W przypadku włoskich środowisk dworskich okresu renesansu była to 
szeroko pojmowana adaptacja idei humanistycznych, realizowana poprzez 
wspieranie samodoskonalenia, indywidualizmu bez rozróżnienia na płeć, co 
zdynamizowało życie dworskie i kulturalne i odcisnęło piętno także poza 
Italią. Powstało wówczas sporo tekstów apologetycznych o intelekcie kobiet, 

Miłość dworska [w:] Natura, kultura, płeć: historia, etnografia, socjologia, psychoanaliza, filozofia, 
red. K.W. Meissner, Kraków 1969, s. 117–118.
18  Na temat przeobrażeń kobiecych ról i praw oraz rozwoju myśli mizoginicznej i feministycz-
nej na przestrzeni dziejów zob. Z. Kuchowicz, Postawa wobec kobiety w kulturze szlacheckiej pol-
skiego baroku [w:] Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. B. Jedynak, Warszawa 1990, s. 7–42; 
M. Bogucka, Kobieta w społeczeństwie staropolskim, „Mówią Wieki” 1995, nr 4, s. 7; A. Winiarz, 
Polskie prawo dziedziczenia kobiet w wiekach średnich, KH 1986, nr 4, s. 756–812; F. Thébaud, dz. 
cyt., s. 81–98; M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 30, B. Popiołek, Pozycja kobiety w czasach saskich 
Augusta II [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do 
XX w., red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000; K. Ratajczak, dz. cyt., s. 94.
19  J. Kotarska, dz. cyt., s. 10.
20  Zob. J. Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, tłum. M. Koczerska, 
wstęp M. Brahmer, Warszawa 1991, s. 240.
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ich zdolnościach oraz słuszności kształcenia. Postulowano nawet przyznanie 
kobietom praw publicznych i politycznych oraz zwracano uwagę na wspól-
notę podstawowych cnót ludzkich u obojga płci. Zapisem zachodzących 
przemian na tamtejszych dworach jest też dzieło Giovanniego Della Casa 
Il Galeto (1 poł. XVI w.), które traktuje o manierach, delikatności i tak-
cie – cechach uznawanych za podstawowy wyznacznik wykształcenia. Autor 
uwzględnił w nim również kobiety21. Ówczesne dwory to prężne ośrodki 
kulturalne, szczycące się wieloma inicjatywami mecenasowskimi – najczęst-
szym sposobem realizowania się kobiet świeckich. Przykładem jest działal-
ność księżnej Mantui i Ferrary Izabeli d’Este (zm. 1539), która skupiała 
wokół siebie liczne grono artystów, muzyków i poetów, zapewniając im 
swoją protekcję i nadzorując ich pracę22. Najnowsze badania nad działalno-
ścią d’Este podkreślają również jej ogromny wkład w patronat nad zakonami 
żeńskimi w Mantui. Uwypukla to wielką rolę tych zgromadzeń w rozwoju 
kulturalnym i politycznym tego ośrodka oraz zespalaniu środowiska kobie-
cego23. Wypracowane w Italii modele i funkcje dworu w ujęciu humani-
stycznym promieniowały na kraje europejskie, które dostosowywały je do 
własnych tradycji i możliwości. Włoski dorobek okresu humanizmu, razem 
z rozszerzaniem działalności kobiecej, kontynuowany był w ramach insty-
tucji dworu we Francji. Nie oznacza to, że w innych krajach nie zachodziły 
istotne zmiany w tej kwestii. Królowej angielskiej Elżbiecie I Tudor (zm. 
1603) przypisać należy stworzenie jednego z renesansowych wzorców kobie-
ty-władcy24. W Hiszpanii działalność Izabeli Kastylijskiej (zm. 1504), która 
sprawowała realną władzę, pozwoliła na stworzenie nowoczesnej formy dwo-
ru. Pomimo pewnej analogii w tych działaniach (na Wyspach, podobnie jak 
na kontynencie, kobiety chętnie poświęcały się mecenatowi kulturalnemu), 
ani dwór angielski, ani hiszpański nie zyskały takiego wpływu na budowanie 

21  Zob. M. Uliński, dz. cyt., s. 84; J. Burckhardt, dz. cyt., s. 221–229, 239–242.
22  Por. P. Burke, dz. cyt., s. 97–98; J. Radwan-Pragłowski, Kobieta i mężczyzna. Człowiek 
rozdwojony, Kraków 2009, s. 205.
23  Zob. S.A. Hickson, dz. cyt.
24  Odmienna forma uczestnictwa kobiet w życiu politycznym na Wyspach Brytyjskich wyni-
kała m.in. z ich prawa do dziedziczenia tronu i sprawowania oficjalnych rządów. W przypadku 
Elżbiety I istnieje jeszcze kwestia tzw. propagandy elżbietańskiej legitymizującej kobiece rządy 
i zwierzchnictwo monarchini nad kościołem. O kulcie Elżbiety i mitologizacji jej osoby zob. 
I. Kąkolewski, Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia, 
Warszawa 2007, s. 382, 393–396, tu dalsza literatura.
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wzorców dworu kobiecego, jaki miały ośrodki we Włoszech i Francji25. Ten 
ostatni jest szczególnie ważny dla podejmowanego zagadnienia, ponieważ 
to etykieta dworu francuskiego wpłynęła najmocniej na ukształtowanie się 
nowożytnego modelu polskiego dworu oraz jego ceremoniału, a w szczegól-
ności dworu królowej. 

Procesy zachodzące we Francji uwarunkowane były istniejącymi już osią-
gnięciami „emancypacyjnymi” i ustrojem. Nowe prądy wychodziły z jednego 
ośrodka – dworu wersalskiego26. Wśród wielu znaczących kobiet renesansowej 
Francji wyróżniały się matka króla Franciszka I – Ludwika Sabaudzka (zm. 
1531), która przeobraziła ceremoniał dworski, wprowadzając do oficjalne-
go orszaku grono najważniejszych dam dworu. Kolejne królowe francuskie 
umacniały swoją pozycję na dworze, posługując się różnymi metodami. Za-
licza się do nich np. rekrutacja dam dworu – uzależniana od urody kandy-
datek i umiejętności prowadzenia gierek dworskich, tak by mogły stać się 
one główną siłą forsującą plany królowej27. Zwyczaje te w przyszłości zostaną 
przeszczepione także na polski grunt, łącznie z najważniejszym francuskim 
osiągnięciem w procesie autonomizowania się kobiecych działań – instytu-
cją salonu. Jego początków upatruje się jeszcze w okresie odrodzenia i wiąże 
z przemianami społeczno-gospodarczymi oraz kulturalnymi, które nastąpiły 
wówczas w Italii. Właśnie tam najwcześniej upowszechniła się rozmowa jako 
forma rozrywki intelektualnej, do której dopuszczono kobiety28. Przyjęte 

25  Izabela wyróżniała się na tle epoki swoją postawą wielkiej protektorki kultury, była fundator-
ką biblioteki manuskryptów w Toledo, założyła szkołę dla szlachty w Saragossie oraz powierzyła 
kobietom dwie katedry uniwersyteckie. Przykładała też wiele uwagi do odpowiedniego i staran-
nego wykształcenia swojej córki – Katarzyny Aragońskiej, co zaowocowało podobną postawą 
przyszłej królowej Anglii, zob. M. Uliński, dz. cyt., s. 86; J. Rajman, Izabela I Katolicka, hasło 
[w:] Encyklopedia Średniowiecza, Kraków 2006, s. 404– 405. Na temat relacji pomiędzy dworem 
francuskim i polskim w czasach nowożytnych zob. też M. Forycki, J. Pietrzak, Ceremoniał na 
dworach francuskim i polskim w epoce nowożytnej. Sztuka dworska we Francji XVIII wieku [w:] 
Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji XVIII wieku (Katalog wystawy), red. nauko-
wa katalogu P. Mrozowski, Warszawa 2013, s. 33–55.
26  J. Radwan-Pragłowski, dz. cyt., s. 253, 254, 257.
27  Tamże, s. 259.
28  Była to tzw. conversazione – rozmowa koncentrująca się na wątkach literackich, obostrzona 
zasadami, w której uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Mowę – postrzeganą w kate-
goriach dzieła sztuki – uznano za warunek prawdziwego życia towarzyskiego. Więcej o genezie 
konwersacji w renesansie zob. A. Guzek, Salony literackie, hasło [w:] Słownik literatury polskiego 
oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 544; A. Jakuboszczak, 
Sarmacka dama…, s. 141.
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wówczas nowe konwenanse życia towarzyskiego potrzebowały nowej oprawy 
– w stwarzaniu jej dostrzega się znaczącą, ale nie wyłączną rolę kobiet, wokół 
których ogniskowało się życie towarzyskie. Wskazuje to na paralele z właści-
wym salonem, rozwijającym się we Francji. U jego podłoża także leżała kon-
wersacja prowadzona, podobnie jak we Włoszech, wedle ustalonych reguł29. 
Salony francuskie stanowiły domenę kobiet – to one były ich inicjatorkami 
i animatorkami, chociaż bywalcami salonów byli też mężczyźni. Wszyscy, któ-
rzy mieli coś interesującego do powiedzenia, zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
z różnych sfer, zbierali się cyklicznie. Te trzy cechy (przewodnictwo kobiet, 
konwersacja i różnorodność towarzystwa) Agnieszka Jakuboszczak uznała za 
wiodące w próbie ogólnego zdefiniowania pojęcia „salon”30. Jego przestrzeń 
najbardziej wpłynęła na zmianę statusu społecznego kobiet francuskich 
w okresie baroku i rokoka, dając początek silnemu nurtowi kultury précieux, 
która w połowie XVII w. przyczyniła się do wykreowania nowego wzorca ko-
biety o wysokiej kulturze i zainteresowaniach literackich. Reprezentantki tego 
prądu postrzegano jako te, które chcą „wszystko wiedzieć i wszystko robić”31. 
To one zdynamizowały instytucję salonu kulturalnego, skoncentrowanego na 
rozwoju intelektualnym kobiet oraz ich piśmiennictwie, dlatego tworzone 
przez kobiety kręgi przyjęło się określać „salonem”32. Do słynnych salonów 
siedemnastowiecznych, które odcisnęły piętno na paryskim społeczeństwie, 
zalicza się pierwszy z nich, tak zwany „salon błękitny” markizy Catherine de 
Rambouillet oraz jej następczyń – Madeleine de Scudéry czy Madame de La 
Fayette33. Bywalczynią salonu de Rambouillet była m.in. przyszła królowa 

29  Tematem spotkań salonowych była przede wszystkim literatura, szeroko pojmowane życie 
artystyczne i kwestie estetyki. We Francji początki zainteresowania rozmową o literaturze łączy 
się z popularnym w XVII w. romansem Astrea, por. J. Radwan-Pragłowski, dz. cyt., s. 279.
30  A. Jakuboszczak, Sarmacka dama…, s. 145.
31  Jest to określenie ministra Mazariniego, cyt. za J. Radwan-Pragłowski, dz. cyt., s. 276; na ten 
temat również: A. Jakuboszczak, Sarmacka dama…, s. 147–148.
32  Pierwszy raz terminu tego użył Jan Loret w 1664 r., wcześniej posługiwano się określeniem 
la salle lub la chambre, wówczas też formowały się pierwsze definicje owej przestrzeni – jako 
określonego pomieszczenia do przyjmowania gości. Z czasem z ruchu precjozystek wyodrębniły 
się tzw. pedantki, które postulowały wyzwolenie obyczajowe, co nie spotkało się z pozytywnym 
przyjęciem. Zob. A. Jakuboszczak, Sarmacka dama…, s. 143–144; B. Fabiani, Warszawski dwór 
Ludwiki Marii, Warszawa 1976; M. Malinowska, Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji 
i Polsce, Warszawa 2008, s. 160.
33  Obraz życia salonowego utrwaliła w swych listach Markiza de Sévigné. Można go odnaleźć 
również w literaturze pięknej, nawiązuje do niego m.in. Molier, naśmiewając się z poziomu 
wykształcenia bywalczyń salonów, ale równocześnie opowiada się za rozszerzeniem niektórych 
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Polski Maria Gonzaga. To w dużej mierze jej zasługą było przeniesienie fran-
cuskich trendów na grunt Rzeczypospolitej. Wpływ kultury francuskiej na 
polską obyczajowość radykalnie odmienił kulturę polityczną oraz położenie 
kobiet ze sfer uprzywilejowanych, w tym także status dworu polskiej wład-
czyni, który do tego czasu pozostawał w cieniu dworu męskiego, a kobiety 
z jego grona nie angażowały się politycznie. Wynikało to z kilku czynników: 
braku zainteresowania lub umiejętności, ale także braku możliwości i odpo-
wiednich narzędzi. Stan ten ulegał krótkotrwałym zmianom jedynie podczas 
obejmowania rządów przez wyjątkowo charyzmatyczne postaci. Wówczas na 
polskim gruncie łączyły się tradycje miejscowe i zagraniczne. Te krótkotrwałe 
okresy ożywienia wpływały na ogólną ewolucję polskich dworów kobiecych, 
toteż w skrócie przybliżę najważniejsze zmiany, jakie ze sobą niosły, pomijając 
(jak w przypadku dworu męskiego) formalny rozwój tych instytucji. 

Dwór polskiej królowej (księżnej) ukształtował się bardzo wcześnie na 
wzór dworu władcy. Sformalizowanie jego struktury i urzędów nastąpiło 
ostatecznie w XIV stuleciu. Urzędy odpowiadające tym z dworu władcy mia-
ły jednak dużo mniejszą rangę i traktowane były jak prywatne. Główne sta-
nowiska zajmowali mężczyźni, zaś dwór kobiecy pozostawał jedynie ozdobą 
i pełnił funkcje rozrywkowe, rzadziej pojawiał się publicznie. W otoczeniu 
królowych przebywali także duchowni i rycerze. Ponadto w skład dworu 
weszła tak zwana służba żeńska (najniższy stopień w hierarchii), składająca 
się z panien służebnych i praczek. Do czasów renesansu dwory królowych 
nie były w pełni odrębne od dworów władców, a niektóre stanowiska były 
wspólne dla obu34. Oznaczało to ograniczony wpływ królowych na kształt 
własnego dworu, ale nie całkowitą bierność kobiet na dworze. Pewne zmiany 
zaszły pod wpływem regencji Elżbiety Łokietkówny, której towarzyszył jej 
osobisty dwór węgierski. Dzięki temu do środowiska polskiego przeniknęło 
wiele nowoczesnych rozwiązań z Węgier, gdzie korzystano z rozbudowane-
go ceremoniału dworskiego35. Za kontynuację tych tradycji uznać można 

ich prerogatyw. Zob. M. Mroziński, Listy pani de Sévigné, tłum. M. Mroziński, A. Tatarkiewicz, 
wyb. W. Karpiński, wstęp i przypisy M. Mroziński, Warszawa 1981; La vie noble en Provence au 
XVIIe sièclepar la marquis de Sévigné, choix de lettres, Lettreschoisies et présentées par Christiane-
Lalloué, Paris 1963; A. Jakuboszczak, Sarmacka dama…, s. 149; K. Targosz, Sawantki w Polsce…
34  Z. Góralski, dz. cyt., s. 23, 152; K. Ratajczak, dz. cyt., s. 80. Próbę opisania urzędów na 
dworze królowych w XIV w. podjęła G. Rutkowska, Urzędnicy królowej Jadwigi Andegaweńskiej. 
Spis [w:] Nihil superfluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyża-
niakowej, Poznań 2000, s. 367–391; Taż, Dwór polskich królowych…, s. 161–202.
35  K. Ratajczak, dz. cyt., s. 86–87.
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dwór Jadwigi Andegawenki. Dwór polskiej monarchini przeszedł istotną 
reorganizację również po tym, jak w latach 90. XV wieku król przeznaczył 
dochody na jego utrzymanie. Stało się to podstawą do jego usamodzielnienia, 
a co równie ważne – zwiększyło prestiż urzędów i całego dworu królowej do 

„poziomu od dawna nieosiągalnego”, jak pisała Anna Strzelecka. Badaczka 
ta przypisuje również Jadwidze większy wpływ na otoczenie kobiece, co jej 
zdaniem w przyszłości zaktywizowało niektóre z nich – za przykład autorka 
podaje księżne mazowieckie36.

Duży dwór, jak zanotował Jan Długosz, posiadała czwarta żona Jagiełły 
– Zofia Holszańska (zm. 1461). Pomimo iż królowa interesowała się obsadą 
ważniejszych wakatów, to za życia króla nie osiągnęła większego wpływu na 
decyzje polityczne w kraju. Swoje umiejętności rozwinęła, sprawując opiekę 
nad dobrami oprawnymi, natomiast zdolności dyplomatyczne wykorzystała 
po śmierci Jagiełły – podczas zabiegów o zapewnienie tronu synom. Wówczas 
też na znaczeniu zyskało otoczenie królowej37. Maria Koczerska podkreśla, że 
królowe odgrywały wielką rolę w tworzeniu kultury dworskiej okresu śre-
dniowiecza, mimo tego wciąż brakuje głębszych analiz środowisk dworskich 
królowych – Elżbiety Granowskiej (zm. 1420) czy Elżbiety Rakuszanki (zm. 
1505), które uzupełniłyby naszą wiedzę o zakresie dworskiej aktywności ko-
biet tego czasu38. 

Fundamentalnym przewrotem dla polskich stosunków dworskich było jed-
nak przybycie Bony Sforzy d’Aragony (zm. 1557)39. To ona stworzyła model 

36  A. Strzelecka, Kobieta w polityce dynastycznej i w życiu dworskim za panowania Władysława 
Jagiełły (drogi badań), Lwów 1935, s. 112, 117–118; taż, Jadwiga żona Władysława Jagiełły, hasło, 
PSB, t. 10, Wrocław 1962, s. 295; H. Kręt, dz. cyt., s. 30, 32; G. Rutkowska, Dwór polskich 
królowych…, s. 177.
37  Więcej na temat dworu i działalności Sonki Holszańskiej zob. B. Czwojdrak, dz. cyt., s. 60, 
95–111; o wizerunku władczyni na podstawie roczników Długosza zob. K. Szafer, Wizerunek 
złej i dobrej władczyni w Rocznikach Jana Długosza [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej Eu-
ropy. Prace ofiarowane profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. A. Gąsiorowski, Poznań 1999, 
s. 89–94.
38  M. Koczerska, Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodziną w średnio-
wieczu i nowożytności [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. 
Z.H. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 15.
39 W. Pociecha, Bona Sforza d’Aragona (1494–1557), królowa polska, hasło, PSB, t. 2, Kraków 
1936, s. 288; M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce…, s. 210; E. Opaliński, Aktywność kobiet 
w życiu publicznym w czasach pierwszych Wazów [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce 

– w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, 
Warszawa 2012, s. 233. 
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dworu kobiecego w rozumieniu nowożytnym. Jako pierwsza monarchini do-
czekała się nie tylko licznego, ale i w pełni samodzielnego dworu, w którego 
skład mogła dowolnie ingerować. Widać w tym pierwsze skuteczne próby 
promowania przez królową wybranych osób. Ta wywodząca się z idei huma-
nistycznych praktyka pozwala wnioskować o sposobie prowadzenia mecenatu 
publicznego przez Bonę. Ukazuje jej ogromny wpływ na ukształtowanie się 
funkcji dworu jako ośrodka kreującego kulturę, co rozpoczęło się już od za-
ślubin Bony, które miały „nie tylko rangę polityczną, ale przyczyniły się do 
ukształtowania w Krakowie potężnego centrum renesansowego, promieniują-
cego na kraj i państwa ościenne”40. Warto jednak podkreślić, że w tych donio-
słych przemianach miał udział również sam monarcha. Otoczenie dworskie 
pary panującej było znacznie liczniejsze niż poprzednie dwory Jagiellończy-
ków – liczyło ok. 1000 ludzi. Odnośnie do liczebności tego dworu Zygmunt 
Gloger, autor Encyklopedii staropolskiej, pisał: „pełno szlachty się przy nim 
wieszało, aby przez praktykę dworską dojść do stanowiska”41. Z pewnością 
rozbudowany dwór dawał szlachcie możliwości szybszych awansów. Przede 
wszystkim jednak powiększenie grona ludzi dworu wynikało z upodobań 
samego Zygmunta. Dążył on do ukazywania wspaniałości swojego renesan-
sowego domu poprzez obyczaj i sztukę. Monarcha stał się wielkim mece-
nasem, jeszcze przed objęciem tronu fundował dzieła w nowym, modnym 
stylu renesansowym, a będąc już królem, zgromadził wokół siebie znamieni-
tych artystów z różnych środowisk, stając się twórcą przełomu kulturowego 
w Polsce42. Dowodem na to jest między innymi wybudowanie renesansowego 
mauzoleum oraz liczne wizerunki władcy w malarstwie. Podobne względy 
przyświecały zainicjowaniu przez Zygmunta I tradycji tworzenia osobnych 
dworów nie tylko dla żony, ale i dzieci królewskich43.

40  Bona była świetnie wykształcona i zaznajomiona z włoskimi wzorcami – wychowała się 
na jednym ze znakomitszych dworów, a jej matka – Izabela Aragońska – była silnie zaanga-
żowana w promowanie idei humanistycznych i kultury. Zob. W. Pociecha, dz. cyt., s. 288; 
J. Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004, 
s. 65; M. Bogucka, Bona a rola dworu monarszego jako centrum kulturalno-obyczajowego 
(1518–1548) [w:] tejże, Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV–XVIII w., 
Warszawa 2008, s. 50; J. Rzońca, Ceremoniał zaślubin i koronacji Bony Sforzy [w:] Wesela, 
chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, red. H. Suchojad, Warszawa 2001, s. 89.
41  Z. Gloger, Król, hasło, [w:] Encyklopedia staropolska, 1902, t. 3, s. 108.
42  M. Zlat, Sztuka polska. Renesans i manieryzm, Warszawa 2008, s. 12.
43  Z. Gloger, pisząc o Zygmuncie I, stwierdzał, iż był on otwarty na swoich poddanych, bo-
wiem „stały otworem wszystkie jego gmachy, pokoje, najtajniejsze przybytki, zgoła wszystek 
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Wraz z Boną przybyli do kraju jej rodacy, którym należało znaleźć miejsce 
i zajęcie w otoczeniu królowej. Wymusiło to nowe standardy tworzenia kręgu 
współpracowników. Upodobanie Bony do zatrudniania ludzi nauki i sztuki 
stało się formą promowania ich – poprzez stworzenie miejsca pracy i zapewnie-
nia egzystencji dzięki stałej pensji dworskiej. Jest to przykład mecenasowskiej 
działalności królowej i jej polityki kulturalnej, którą prowadziła niezależnie od 
męża. Ważna była kwestia stosunku królowej do białego dworu, w skład które-
go wchodziły Włoszki oraz polskie szlachcianki. Bona bardzo dbała o te panny, 
co przejawiało się aranżowaniem korzystnych mariaży, hojnym uposażaniem 
oraz uświetnianiem ich wesel obecnością rodziny królewskiej44. 

Energiczna działalność Bony i reakcja na nią polskiej szlachty dowodzi, iż 
ani od kobiet, ani od królowej nie oczekiwano intensyfikacji jakichkolwiek 
działań związanych ze sferą publiczną. Postawa Bony, która realizowała swoje 
zamierzenia na różnych płaszczyznach, doprowadziła do ostrej krytyki zacho-
wania królowej. Wytykano jej przede wszystkim wybujałe aspiracje politycz-
ne. Nieprzychylnie patrzono na jej wciąż wzrastające uprawnienia, zwłaszcza 
prawo nadawania kanonii i prebend – za co żądała opłat na rzecz skarbu45. 
O zwiększone prerogatywy musiała polska władczyni zabiegać sama, jeżeli 
oczywiście miała takie ambicje. Bonie z pewnością się to udało, pozyskała 
senat, przeprowadziła jedną z ważniejszych reform gospodarczych, wywalczyła 
też możliwość obsadzania stanowisk kościelnych, co stanie się w przyszłości 
domeną niektórych królowych46. W ostatecznym rozrachunku wiele uzyskała 

– poza akceptacją poddanych ze sfer uprzywilejowanych. W ich świadomości 
pozostawiła na długo pamięć o tym, jak niebezpiecznie mogą rozwinąć się 
rządy królowej-cudzoziemki. Te same pola, na których wykazywała aktyw-
ność Bona, stały się w przyszłości celem królowych narodowości francuskiej, 
dlatego szlachta przeprowadzała na nie podobne ataki. 

dom swój przez cały bieg życia na publiczny wystawiał widok”, cyt. za Z. Gloger, Król…, 1902, 
t. 3, s. 108.
44  W. Pociecha, dz. cyt., s. 289; J. Rzońca, dz. cyt., s. 75–90; por też Z. Gloger, Król…, s. 108.
45  Wynikało to z prawodawstwa i drugorzędnej roli królowej w stosunku do króla. Monarchini 
nie składano przysięgi, nie otrzymywała więc władzy politycznej i sądowniczej, nawet szaty koro-
nacyjne królowej nie podlegały żadnym szczegółowym przepisom. Brakowało społecznej akcep-
tacji dla politycznej aktywności kobiet, zob. A. Wyrobisz, Kobieta w społeczeństwie staropolskim: 
wzorce i rzeczywistość [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Przemiany 
społeczne a model rodziny: materiały Sympozjum VI zorganizowanego przez prof. Annę Żarnowską, 
t. 2, red. A. Żarnowska, Toruń 1995.
46  Por. J. Rzońca, dz. cyt., s. 85. 
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Późniejsze renesansowe dwory królowych nie utrwaliły samodzielności, 
którą wywalczyła Bona. Wpływ na to miały mniej wyraziste sylwetki jej na-
stępczyń, którym daleko było do politycznej i kulturalnej aktywności po-
przedniczki47. Mimo wszystko już wówczas brak królowej i jej świty bywał 
dotkliwy dla funkcjonowania dworu królewskiego, co udowadnia Anna Su-
cheni-Grabowska w biografii Zygmunta Augusta48. Rolę zbliżoną do Bony 
chciała odegrać jeszcze jej nieodrodna córka – równie żądna władzy i intry-
gancka Anna Jagiellonka. Stefan Batory ograniczył jednak jej wpływ na spra-
wy polityczne. Swej zręczności dyplomatycznej dowiodła mimo wszystko już 
po jego śmierci – wprowadzając na tron bratanka, który ostatecznie pogrzebał 
jej nadzieje na współrządzenie krajem49. 

Obie Habsburżanki, Anna i Konstancja – żony Zygmunta III Wazy, po-
siadały pewne umiejętności polityczne, ale zasięg ich wpływów nie był wielki. 
Pomimo iż były siostrami, każda w inny sposób realizowała swoje zamierze-
nia. Anna – pobożna i zdyscyplinowana, pozostawała dyskretną doradczynią 
króla. Na dworze wdrażała surowe zasady, wyniesione z domu rodzinnego, 
skrupulatnie wywiązując się ze zobowiązań wobec służby. Stefania Ochman-

-Staniszewska uważa, iż jej dwór był „szkołą cnoty, swój fraucymer trzymała 
ostro, obowiązywał tu niemal klasztorny rygor”50. Wpływało to na pozytywną 
ocenę przez współczesnych królowej, która była „o jeden krok” za królem, jak 
przystało kobiecie jej czasów i żonie władcy. Skutkiem tego był jednak nikły 
wpływ na przemiany w środowisku dworu kobiecego.

Druga żona Wazy – Konstancja, preferowała całkowicie odmienny od sio-
stry sposób rządzenia. Wykształcona i energiczna, wnet po ślubie rozpoczęła 
budowanie swojej pozycji na dworze jako reprezentantka Habsburgów w Pol-
sce. Swoje zaplecze tworzyła na różnorakie sposoby. Przede wszystkim szybko 
dostrzegła i wykorzystała korzyści płynące z polityki rozdawniczej urzędów 
dla umocnienia własnej pozycji. Miała duży wpływ zwłaszcza na nominacje 

47  Zob. A. Marchwińska, dz. cyt. Na temat dworu ostatniego Jagiellona oraz metodologii 
badania dworów zob. M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Kraków 1998.
48  A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August. Król Polski i wielki książę litewski 1520–1562, 
Warszawa 1996; M. Koczerska, Geneza, znaczenie i program…, s. 15.
49  W. Sobieski, K. Lepszy, Anna Jagiellonka, hasło, PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 131; M. Boguc-
ka, The Court of Anna Jagiellon: Size, Structure and Functions, „Acta Poloniae Historica” 2009, 
nr 99, s. 91–105.
50  Por. S. Ochman-Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006, s. 127; B. Fabiani, 
Na dworze Wazów w Warszawie, Warszawa 1988, s. 71; K. Lepszy, Anna Austriaczka, hasło, PSB, 
t. 1, Kraków 1935, s. 132–133.
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duchowych. Z tych samych pobudek prowadziła również świadomą politykę 
matrymonialną na swym dworze, wydając panny dworu – Niemki – za pol-
skich magnatów. Wszystkie poczynania miały stworzyć lojalne stronnictwo 
dworskie, które doprowadziłoby do późniejszego poparcia elekcji jej syna – 
Jana Kazimierza, z pominięciem syna Anny – Władysława51. Ostatecznie nie 
doszło do realizacji tych planów, tron objął pierworodny Władysław, poślu-
biając kolejną Habsburżankę – Cecylię Renatę (zm. 1644). 

Z dotychczasowych Habsburżanek na tronie polskim Cecylia Renata oka-
zała się najmniej zainteresowana uczestnictwem w sprawach państwowych. 
Starannie wykształcona i rozmiłowana w muzyce, kierowała swoje zainte-
resowania raczej w stronę kultury, a nie wielkiej polityki. Jedyną aktywno-
ścią natury publicznej był wpływ na rozdawnictwo urzędów i dostojeństw 
w ośrodkach prowincjonalnych52. Ten rodzaj działalności królowej jest po-
twierdzeniem, iż pośrednictwo w dystrybucji urzędów stawało się powoli ob-
szarem tolerowanej aktywności kobiecej.

Habsburżanki bardziej niż na politykę wpłynęły na strukturę dworu, któ-
ry w coraz większym stopniu składał się z Niemek. Prawdopodobnie wtedy 
upowszechniła się w Rzeczypospolitej niemiecka nazwa Frauenzimmer (frau-
cymer) na określenie kobiecego otoczenia, które oznaczało „poczet kobiet 
bądź na dworze królowej, bądź u innych pań możnych w kraju, gdzie nie 
brakowało krewniaczek i sierot, którym pani domu dawała u siebie wycho-
wanie i wyposażone wydawała za mąż”53. W zasadzie dopiero od tego czasu 
można nazywać kobiece otoczenie władczyni – fraucymerem. Używanie tej 
nazwy nie jest uzasadnione w przypadku epok wcześniejszych, lecz niekiedy 
jest stosowane. Fraucymer dzielił się tradycyjnie na górny i dolny, pierwszy 
to „grono panien wyższego rodu, przeznaczonych do towarzystwa i usług 
samej królowej”54, zaś dolny tworzyły panny szlacheckie, które „zajmowały 
się robotami kobiecymi i tylko w wielkich uroczystościach w orszaku królo-
wej występowały”55. Obok dam dworu na dworze przebywała jeszcze służ-

51  W. Czapliński, Konstancja Habsburżanka, hasło, PSB, t. 13, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1967–1968, s. 600–602; S. Ochman-Staniszewska, dz. cyt., s. 129.
52  W. Czapliński: Cecylia Renata królowa (1611–1644), hasło, PSB, t. 3, Kraków 1937, 
s. 213–214; Zob. S. Ochmann-Staniszewska, dz. cyt., s. 138–142, 184–191; E. Rudzki, Pol-
skie królowe, Warszawa 1990, s. 105.
53  Z. Gloger, Fraucymer, hasło [w:] Encyklopedia staropolska, t. 2, Warszawa 1900, s. 170; 
K. Targosz, Sawantki w Polsce…, s. 47.
54  Tamże.
55  Tamże.



79

2.1. Rozwój dworów

ba dworska. Polityka matrymonialna, prowadzona wobec panien z górnego 
fraucymeru, zawierająca w sobie pierwiastki gry politycznej, upowszechniła 
się od czasów Konstancji56. 

W kontekście interesujących mnie dworów magnackich ważne jest 
uwzględnienie, iż okres rządów Wazów przyniósł pierwsze zwiastuny kobie-
cej działalności poza kręgiem dworu monarchini. Mowa o siostrze królew-
skiej Annie Wazównie, która przyjechała do Polski wraz z królem, a w oczach 
badaczy uchodzi za „jedną z najciekawszych i najinteligentniejszych postaci 
kobiecych czasów Zygmunta III”57. Wyróżniała się jako wzorowa admini-
stratorka, pasjonowały ją nauki przyrodnicze, nieobcy był jej także mecenat 
kulturalny – przebudowała swój zamek w stylu renesansowym, założyła wielki 
ogród koło Golubia. Dodatkowo była świetnie zorientowana w polityce i mia-
ła duży wpływ na króla: „ma przy sobie [król] siostrę, zdaje się lepszą głowę 
od niego”– zanotował ówczesny obserwator58.

Zapowiedzią zmiany w położeniu kobiet z kręgu polskiego dworu jest też 
przykład działalności Urszuli Meierin. Przybyła ona na dwór jako pokojo-
wa, nie mogła więc mieć wysokiego pochodzenia59. Pełniła jednak faktyczne 
zwierzchnictwo nad fraucymerem i służbą, jej opiece powierzono królewskie 
potomstwo, a na dworze traktowana była jak członek rodziny. Niesłychany 
był jej ogromny wpływ na sprawy państwowe, między innymi na politykę 
rozdawniczą, i kontakty korespondencyjne z głowami państw. Wysoka pozy-
cja Meierin na dworze budziła wiele wątpliwości, plotek i zarzutów, począw-
szy od oskarżeń o romans z królem, a skończywszy na zarzutach o współpracę 
z dworem cesarskim60. Żadne z podejrzeń wobec niej nie znalazły jeszcze 
potwierdzenia w źródłach. Zdaniem Edwarda Opalińskiego Meierin tak 
dalece przyzwyczaiła otoczenie do swoich działań, iż w dniu śmierci króla 
przedstawiała dostojnikom jego wolę, a otoczenie postrzegało tę poważną 

56  Jednym z przykładów takiego mariażu będzie w czasach późniejszych małżeństwo zawarte 
przez dziadków Adama Mikołaja Sieniawskiego – Lukrecję Marię Strozzi i Ludwika Radziwiłła, 
marszałka wielkiego litewskiego, por. S. Ochman-Staniszewska, dz. cyt., s. 271.
57  K. Lepszy, Anna Wazówna, hasło, PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 133–134.
58  Cyt. za S. Ochman-Staniszewska, dz. cyt., s. 125; K. Lepszy, Anna Wazówna…
59  B. Fabiani, Życie codzienne na Zamku Królewskim w epoce Wazów, Warszawa 1996, s. 76–77.
60  Por. S. Ochman-Staniszewska, dz. cyt., s. 270; J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce 
(1600–1609). Studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji, cz. 1: Od Stężycy do Janowca, 
Wrocław 1960, s. 77; H. Wisner, Zygmunt III Waza, Warszawa 2006, s. 232; E. Opaliński, Ak-
tywność kobiet…, s. 234–235. 
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pozycję kobiety za rzecz normalną61. Nie należy chyba jednak przeceniać wy-
powiedzi Stanisława Albrychta Radziwiłła, na której oparł swój sąd Opaliń-
ski, bowiem po śmierci Zygmunta III Urszula Meierin szybko utraciła swoje 
wpływy i została odsunięta od spraw państwowych przez Władysława IV– 
swojego wychowanka. 

Te – jak się obawiano – rewolucyjne zmiany w kobiecym środowisku 
dworskim stały się udziałem cudzoziemskich królowych Ludwiki Marii i Ma-
rii Kazimiery. Słusznie przypisuje się im przeszczepienie na polski grunt wy-
soko rozwiniętej francuskiej kultury dworskiej. Wpływy francuskie odcisnęły 
najgłębszy ślad w polskiej kulturze nowożytnej. Na pewno wynikało to z fak-
tu, że ich trwanie było dłuższe, objęło okres kilkudziesięciu lat współrządów 
Ludwiki Marii (zm. 1667) – żony Władysława IV (zm. 1648 r.), a następnie 
Jana Kazimierza (zm. 1672) oraz równie długi okres władania u boku Jana III 
Sobieskiego (1696 r.) Marii Kazimiery de La Grange d’Arquien (zm. 1716). 
Wszelkie poczynania królowych-cudzoziemek spotykały się ze stałym oporem 
opinii publicznej z tych samych powodów, co wcześniej poczynania Bony – 
odmienności, obcości kulturowej i nadmiernego, zdaniem szlachty, angażo-
wania się w sferę publiczno-polityczną.

Modyfikacji zastanych wzorów podjęła się Ludwika Maria. Jej samej rów-
nież nie od początku panowania udało się uczestniczyć w sprawach publicz-
nych. Pierwszy mąż, Władysław IV, skutecznie odseparował ją od polityki. 
Swoje umiejętności rozwinęła dopiero u boku drugiego małżonka – Jana Ka-
zimierza. Partycypowała w decyzjach natury politycznej, uznawana była za 
mistrzynię polityki gabinetowej, wpłynęła na zmiany w wielu dziedzinach 
życia w Koronie. Do umocnienia swoich wpływów posługiwała się różnymi 
narzędziami – dworem funkcjonującym na wzór francuski, ingerencją w dys-
trybucję urzędów oraz sprowadzanymi przez siebie francuskimi zgromadze-
niami zakonnymi62.

Formalnie jej dwór nie przeszedł aż tak wielkich przemian, jego skład 
tradycyjnie zatwierdził król po koronacji, w lipcu 1646 r. Podobnie jak Bona, 
Ludwika Maria otaczała się dużo liczniejszym dworem niż jej poprzedniczki. 
Był to zespół mniej więcej 150 ludzi, wśród nich około 40 dam z białego 

61  Tamże, s. 235.
62  S. Litak, Francuski nurt w wychowaniu i szkolnictwie w XVII i XVIII w. [w:] Ecclesia Posna-
niensis: Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, red. F. Lenort, K. Lutyński, Poznań 
1998, s. 140; U. Augustyniak, Potworne konspiracje, czyli problem zdrady w Rzeczypospolitej w cza-
sach Wazów, „Barok: Historia, Literatura, Sztuka”, 1994, t. I/1, s. 94.
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dworu, który wcześniej zwykle liczył niewiele ponad 20 osób63. Dwór na-
dal zarządzany był przez marszałka i składał się z części męskiej i żeńskiej64. 
O zachodzących przemianach decydowała liczebność i umacniający się biały 
dwór. Zwiastunem tych zmian był już przyjazd królowej do Polski w towa-
rzystwie kobiety-ambasadora – Renée du Bec-Créspin, co było precedensem 
w historii dyplomacji65.

Wzrosła rola zwłaszcza górnej części białego dworu, złożonej z dam o wy-
sokiej pozycji społecznej, w tym cudzoziemek – Francuzek i Austriaczek. Ta 
najbliższa królowej świta gruntownie odmieniła styl życia dworskiego, szcze-
gólnie kobiecego, przenosząc francuskie obyczaje na polski grunt. Wśród nich 
najważniejsze funkcje pełniły dwie damy, tzw. dama honorowa i dama-towa-
rzyszka. To one asystowały królowej w najważniejszych uroczystościach i miały 
prawo do stałego przebywania u jej boku66. Model ten dał Polkom więcej 
swobody tak w kwestii stylu bycia, jak i mody. Odtąd fraucymer przestał być 
wyłącznie elementem ozdobnym dworu, a zyskał status pełnoprawnej grupy 
– partycypującej w dworskim życiu, a nawet nadającej mu ton. Damy dworu 
szkoliły się w rzemiośle politycznym, otrzymały możliwość czynnego uczest-
niczenia w bieżących sprawach kraju i wydarzeniach kulturalno-naukowych. 
Można wysunąć stwierdzenie, iż fraucymer został poniekąd upolityczniony. 
Stał się bowiem jednym z trzech najważniejszych narzędzi politycznych w rę-
kach Ludwiki Marii. Głównym instrumentem w tej taktyce była aranżacja 
korzystnych politycznie mariaży dam dworu, co doprowadzić miało do zwią-
zania notabli sceny politycznej z królową. Obyczaj znany na dworze królowej 
Włoszki nie posiadał wówczas poważniejszych politycznych konotacji, teraz 
przeistoczył się w poważny środek do budowania własnego stronnictwa67. Po-
lityka aranżowania małżeństw między arystokratami polskimi a Francuzkami 
z otoczenia królowej zaczynała się już na poziomie komponowania fraucyme-
ru. Nie pozostawało to bez wpływu na skład białego dworu, dlatego w tym 
kluczowym momencie ingerowali świadomi wagi tego wyboru mężczyźni. 
Damy dworu stawały się więc swego rodzaju pomostem do tworzenia nowych 

63  B. Fabiani, Dwór Wazów…, s. 55.
64  Taż, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976, s. 93–98; K. Targosz, Sawantki 
w Polsce…, s. 47.
65  Tamże, s. 44.
66  Tamże, s. 48.
67  Por. B. Fabiani, Warszawski dwór…, s. 22, 49, zwłaszcza 55–59.
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koligacji i patronatów68. Odtąd rola dam dworu w mechanizmach dworskich 
wzrosła niepomiernie. 

Równolegle z obyciem politycznym damy dworu – Polki – zyskiwały 
ogładę w sferze kulturalnej w duchu francuskim. Królowa i jej rodaczki, jak 
wspominano powyżej, były spadkobierczyniami francuskich precjozystek, 
wiele z nich interesowało się nauką i życiem kulturalnym. To one wpro-
wadziły Polki w nowe, modne prądy intelektualne, cieszące się od dawna 
zainteresowaniem i uznaniem Francuzek, co dało szansę na rozwój intelek-
tualny pozostałych dam dworu. Nie doszło jednak do pełnego i powszech-
nego przeszczepienia na grunt Polski idei precjozystek, ponieważ instytucja 
salonu jako miejsca spotkań intelektualnych animowanych przez kobiety 
rozwinęła się w Polsce dopiero sto lat później69. W mniejszym też stopniu 
polskie szlachcianki parały się piórem. Jak podkreśla Aleksandra Araszkiewicz, 
dla ówczesnych – „próby zaistnienia poprzez literaturę, podejmowane przez 
niewiasty […], równoznaczne były z wchodzeniem w męską sferę działania”70. 
Znaczenie miało pisarstwo Anny Stanisławskiej (zm. 1700). Pokazuje ono 
życie kobiety jako los zdeterminowany przez płeć i przynależność do grupy 
społecznej, a jednocześnie jest wyrazem aspiracji intelektualnych autorki71. 
Transakcyja… prezentuje kobietę silną, świadomie realizującą się w działal-
ności literackiej, która pomimo kolei losu zachowała radość życia i tworzenia. 
W późniejszych czasach inną zasłużoną poetką była Elżbieta Drużbacka (zm. 
1765), która dorastała na dworze Sieniawskiej, dlatego więcej informacji bę-
dzie o niej w dalszych rozdziałach72. 

68  S. Kettering, The Patronage Power…, s. 819.
69  Por. działalność Barbary Sanguszkowej czy Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej.
70  A. Araszkiewicz, Wierszowany pamiętnik Anny Stanisławskiej [w:] Per mulierem…, s. 151.
71  Anna Stanisławska uznawana jest za pierwszą poetkę polskiego baroku, a jej autobio-
graficzny poemat Transakcja albo Opisanie całego życia jednej sieroty – za jeden z ciekawszych 
utworów tego czasu. Por. I. Kotowa, Anna Stanisławska. Pierwsza autorka polska, Lwów 1935, 
s. 5; A. Stanisławska, Transakcyja albo opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od 
tejże samej pisane roku 1685, wyd. I Kotowa, Kraków 1935; J. Partyka, „Żona wyćwiczona”…; 
A. Araszkiewicz, dz. cyt., s. 153, 157.
72  K. Stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie: rzecz o Elżbiecie 
Drużbackiej i nie tylko, Olsztyn 2001; Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, 
red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz; Pisarki polskie epok dawnych, red. K. Stasiewicz, Olsztyn 2001; 
A. Stanisławska, Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże 
samej pisane roku 1685: fragmenty, oprac. P. Borek, Kraków 2003; D. Rott, Kobieta z przemalo-
wanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej „Transakcyji”, Katowice 2004; 
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Działania królowej były tak skuteczne z powodu jej osobistych walorów 
i dużej determinacji w działaniu – „umysł jej jest oświecony, stałość i odwaga 
niepospolita, przytomność wielka, panuje nad umysłem króla i posiada wielką 
łatwość w ujmowaniu sobie osób, których pomocy potrzebuje, […] nie szczę-
dzi ani starań ani pieniędzy, gdy sądzi, że to do celu doprowadzi”73. Ostat-
nia uwaga odnosi się do polityki dystrybucji urzędów, którą Ludwika Maria 
znacząco rozwinęła, dbając o zagwarantowanie sobie lojalności poddanych74.

Zrewolucjonizowane przez nią kobiece środowiska dworskie oddziałały 
nie tylko na ogólną ewolucję stosunków dworskich i położenia kobiet, lecz 
miały wpływ również na późniejsze, samodzielne już formowanie przez ma-
gnatki zalążków ich własnych dworów. Zwykle były to córki i wnuczki dam 
dworu Ludwiki Marii – posyłane w młodości na dwór kolejnej z Francuzek 
na tronie polskim – Marii Kazimiery d’Arquien. Ta ulubiona dwórka Lu-
dwiki Marii kontynuowała tradycje kształtowania swego dworu w duchu 
kultury francuskiej. Obycie towarzyskie i polityczne wyniesione z takiego 
dworu pozwalało kobietom na stopniowe zwiększanie nieformalnego udziału 
w życiu politycznym, a w przyszłości umożliwiło im rozwijanie własnych 
relacji klientalnych.

Pod względem ideowym można uznać Sobieską za bezpośrednią następ-
czynię Ludwiki Marii Gonzagi, bowiem krótkotrwałe rządy Eleonory Habs-
burżanki, w dodatku w okresie zubożenia dworu, nie wniosły istotnych zmian 
w kulturę dworską75. Przepis uchwalony podczas elekcji Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego w 1669 r., w myśl którego ograniczono ingerencję królowej 
w sprawy publiczne, nie miał w tym przypadku żadnego znaczenia, był reakcją 
na działania Ludwiki Marii, co więcej – nie zapobiegł podobnym inicjatywom 
Marii Kazimiery, która powróciła do roli wytyczonej przez swoją mentorkę 

Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 3, Piśmiennictwo Staropolskie, Warszawa 1965, 
s. 279–280.
73  Stan spraw Polski i instrukcja, jak poseł ma postępować w popieraniu elekcyi księcia. 
Dn. 18go grudnia 1662 roku [w:] Portfolio królowej Marii Ludwiki, czyli zbiór listów i aktów 
urzędowych i innych dokumentów ściągających się pobytu tej monarchini w Polsce, t. 2, wyd. 
E. Raczyński, Poznań 1844, s. 269, cyt. za S. Ochman-Staniszewska, dz. cyt., s. 145.
74  H. Palkij, dz. cyt., s. 397.
75  A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640–1673, Kraków 2007, s. 84, 99, 244; zob. 
też tenże, Michał Tomasz Korybut Wiśniowiecki, hasło, PSB, t. 20, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1975, s. 606; K. Piwarski, Eleonora Maria Józefa królowa polska, hasło, PSB, t. 6, Kraków 1946, 
s. 224; M. Kamecka-Skrajna, Królowa Eleonora Maria Józefa Wiśniowiecka (1653–1697), Toruń 
2007, s. 84, 99.
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– królowej aktywnej i zaangażowanej politycznie. Dowodzi to, że zakres swo-
body monarchini zależał w dużej mierze od umiejętności i aspiracji jej samej, 
a nie prawodawstwa76.

Maria Kazimiera d’Arquien przybyła do Polski z orszakiem Ludwiki Marii 
jako jej najmłodsza podopieczna. Miała wówczas około 4 lat i przez cały okres 
pobytu na dworze pozostała „ostatnią wiekiem, pierwszą stanowiskiem”77. 
Od królowej nauczyła się politycznego rzemiosła, trudnej sztuki dworskiego 
stylu i zakulisowych intryg. Umiejętności te z dużym powodzeniem rozwi-
nęła na własnym dworze, prowadzonym na wzór protektorki. Podobnie jak 
ona – zgromadziła wokół siebie zaplecze polityczne, składające się zarówno 
z mężczyzn, jak i kobiet. Model dworu kobiecego ukształtowany kilkaset lat 
wcześniej przez królową Bonę, wykorzystujący nieco zbliżone formy działań, 
tyle że na mniejszą skalę, teraz uległ dużym zmianom. Najwyraźniejsze były 
one właśnie w życiu społeczności magnackiej.

 Obie królowe Francuzki krzewiły w swojej nowej ojczyźnie francuskie 
tradycje życia dworskiego. Sharon Kettering, badając struktury patronatu ko-
biecego we Francji w okresie nowożytnym, zwróciła uwagę na jeszcze jeden 
ważny aspekt środowiska dworskiego Francji – dwory kobiet z rodzin arysto-
kratycznych dawały szansę na rozwój karier mężczyzn. Prawdopodobnie do 
przeniesienia takiego wzorca i podniesienia rangi swego dworu dążyły królowe 
polskie pochodzące z Francji78.

M. Bogucka podkreśla zaś, że ważny był, wynikający z aktywności dworu 
skupionego wokół kobiety i wpływający na przemianę magnackiego życia dwor-
skiego, upowszechniony model życia towarzyskiego, w którym damy stały się 
równorzędnymi partnerkami mężczyzn w konwersacji. Właśnie w konwersacji 
i zakulisowych intrygach obie królowe Francuzki upatrywały możliwości real-
nego wpływania na politykę mężczyzn, co później – w nieco zmodyfikowanej 
formie – przeniesione zostało na poziom dworów magnackich79. Sobieska z im-
petem korzystała również z potężnego narzędzia, jakim była polityka matrymo-

76  Volumina legum, t. V, s. 14–15, cyt. za S. Ochman-Staniszewska, dz. cyt., s. 277.
77  K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko-francuskich 
stosunków naukowych, Wrocław 1975.
78  S. Kettering, The Patronage Power…, s. 829.
79  Por. M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 55; B. Popiołek, Kobiecy świat w czasach Augusta II…; 
taż, Pozycja kobiety w czasach saskich…; taż, Na dworze Marii Kazimiery, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis, nr 726, Historia CII, Studia i materiały z czasów Jana III Sobieskiego, red. Kry-
styn Matwijowski, Wrocław 1992, s. 82–88; K. Targosz, Sawantki w Polsce…; taż, Uczony dwór 
Ludwiki Marii…
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nialna, budując w ten sposób sieć koligacji i więzi klientalnych. Postrzeganie 
związków małżeńskich jako oznaki budowania prestiżu rodziny było obecne 
w kręgach możnowładztwa i szlachty już dużo wcześniej. Analizując położenie 
przedstawicieli zamożnej szlachty w drugiej połowie XV wieku, Jacek Pielas 
wskazał na rodzaj zawieranych małżeństw jako kryterium, dzięki któremu Ole-
śniccy wciąż plasowali się w gronie rodzin o statusie możnowładczym, pomimo 
kryzysu ich znaczenia społecznego i podziałów majątkowych80. Okres nowo-
żytny przyniósł apogeum tych praktyk w Europie. W Rzeczypospolitej „rynek 
małżeński”, jak to określił Henryk Litwin, stał się jednym z kluczowych „dóbr” 
wyróżniających stan magnacki. Definiując funkcje małżeństwa w jego obrębie, 
wskazuje się przede wszystkim na umacnianie pozycji społecznej rodziny – stąd 
znaczenie uwarunkowań politycznych, rodowych i prestiżowych, przesądzają-
cych o strategiach matrymonialnych81. Czynniki te wywarły wpływ nie tylko 
na warstwę rządzącą. Rozpowszechniły się też wśród zwykłej szlachty (stając 
się i tu kartą w rozgrywkach politycznych), a również mieszczaństwa82. Wagę 
zagadnienia podkreśla również fakt, że z dużą pieczołowitością odnosili się do 
niego testatorzy, którzy – jak pisze B. Popiołek – kreowali politykę matrymo-
nialną w ostatnich aktach woli83. Wiodącą rolę pośredniczek, swoistych anima-
torek polityki matrymonialnej, odgrywały kobiety – władczynie, arystokratki 
czy magnatki. Barbara J. Harris zwraca na to uwagę, zaznaczając, że to właśnie 
małżeństwa, będące kontraktem majątkowym, wzmacniały pozycję arystokra-
cji84. Duża rola kobiet w ich projektowaniu nie powinna być zatem bagatelizo-

80  J. Pielas, Oleśniccy herbu Dębno w XVI–XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty 
doby nowożytnej, Kielce 2007, s. 81.
81  H. Litwin, Magnateria polska 1454–1648. Kształtowanie się stanu, PH 1983, nr 3, s. 452; 
R.J. Kalas, Marriage, Clientage, Office Holding, and the Advancement of the Early Modern French 
Nobility: the Noailles Family of Limousin, „The Sixteenth Century Journal” 1992, t. 27/2, s. 365; 
R. Petrauskas, Stosunki pokrewieństwa [w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i ob-
razy, red. V. Ališauskas i in., Kraków 2006, s. 697; M. Liedke, Strategie małżeńskie magnaterii 
w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie wczesnonowożytnej. Problemy badawcze [w:] Rodzina i go-
spodarstwo domowe…, s. 62, tu dalsza bibliografia dotycząca roli małżeństwa w polityce rodzinnej.
82  Zob. C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1990; M. Kamecka, 
C. Kuklo, Marriage Strategies in Poland: Social and Spatial Differences (16th–18th Centuries), „Hi-
storical Social Research” 2003, nr 28/3; B. Popiołek, Perypetie małżeńskie Sapiehów w czasach 
saskich [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. K. Stępnik, Lublin 2007, s. 405–412.
83  B. Popiołek, „Na usłudze Rzeczypospolitej lata przepędziwszy” – postawy polityczne szlachty 
w testamentach i mowach pogrzebowych XVII–XVIII wieku [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. 
Magnateria w XVI–XVIII wieku, Kraków 2012, s. 133.
84  B.J. Harris, Women and Politics…, s. 260.
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wana. Szczególną inicjatywą na tym polu wykazywały się wdowy, na których 
spoczywał obowiązek zapewnienia przyszłości dzieciom. 

Zintensyfikowanej polityce matrymonialnej kreowanej przez władczynie – 
Francuzki na tronie polskim – należy przypisać ważne miejsce pośród czyn-
ników wpływających na ukształtowanie kobiecego dworu magnackiego. To 
właśnie panny z ich dworu, zwłaszcza Francuzki, wydane za polskich magna-
tów, kontynuowały w swoim nowym otoczeniu zwyczaje i tradycje wyniesione 
z dworu mentorek. Stawały się tym samym prekursorkami życia dworskiego na 
prowincji. Sprzyjało temu podtrzymywanie kontaktów z królową, a zapewne 
i między sobą. Także Polki wychowane w otoczeniu Marii Kazimiery kontynu-
owały właściwy dla dworu styl życia, jak właśnie Elżbieta Sieniawska czy Joanna 
Potocka.

Wraz z przemianą funkcji kulturowych dworu monarszego przeobrażeniu 
ulec musiała formalna organizacja dworów magnatek, które były wyraźnym 
refleksem zmian zaszłych wcześniej na dworach monarchiń. Ich reorganizacja 
wiązała się oczywiście ze zmianą pozycji kobiety w strukturze społecznej, ale 
przebiegała tym dynamiczniej, iż od wyjazdu królowej Sobieskiej w Rzeczy-
pospolitej na wiele lat przestał funkcjonować dwór królowej. Wówczas jej 
dawne kobiece otoczenie spełniło szczególną misję, przejmując wychowawcze 
i edukacyjne funkcje dworu władczyni.

By wypracować tzw. modelowe ujęcie funkcjonowania tych organizmów 
dworskich, należy przyjrzeć się jak największej liczbie poszczególnych ośrod-
ków zorganizowanych przez magnatki. Niemniej jednak na podstawie znanej 
już działalności dworskiej dam organizację ich dworskiego otoczenia oraz sto-
sunki tam panujące ująć można w dwóch znanych już kategoriach związanych 
z kategorią dworu: klientelizmu oraz patronatu85. Począwszy od skompleto-
wania dworu Ludwiki Marii, następnie Marii Kazimiery, a później dworów 
magnatek, otoczenie to wiązać się będzie już nie tylko z obsadą stanowisk 
aprowizacyjnych, ale i ze zjawiskiem pozyskiwania stronników domu, a na-
wet utrzymywaniem w tym celu stałej klienteli, także politycznej. Dotych-
czas uważano to za domenę mężczyzn, zaangażowanych w sprawy publiczne. 
Wraz z rozszerzeniem „kompetencji” dworów kobiecych środowiska te zaczęły 
przejmować nowe dla siebie role społeczne, wiązane protektoratem, określa-
nym ogólnie mianem patronatu. Pojęcie to odnosi się do szeroko rozumianej 
protekcji – protegowania, wspierania i osłaniania86. Działanie to początkowo 

85  D. Makiłło, dz. cyt., s. 183.
86  Por. A. Mączak, Klientela…, s. 12.
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było charakterystyczne dla dworów męskich, gdyż ukształtowało się właśnie 
w obrębie dworów władców i magnatów. Już sam pobyt na dworze wład-
cy stanowił dowód niebywałego wyróżnienia, bowiem dwory z zasady miały 
ograniczoną liczbę miejsc. Jak zauważa A. Mączak, traciły swoje walory, gdy 
wzrastała dostępność i liczba stanowisk. Przez dostępność rozumiał on ak-
tywny udział w życiu dworskim i zajmowanie prestiżowych stanowisk, blisko 
władcy, będącego „podstawowym punktem odniesienia pozycji dworzanina”87. 
Wymuszało to pewne mechanizmy – „nie sposób było ominąć dworu, jeśli 
chciało się wyjednać sobie czy osobie protegowanej jakikolwiek urząd lub 
inną łaskę”88. Dwór pozostawał synonimem kariery dworskiej oraz ważnym 
centrum kulturowym. Środowisko dworskie było przestrzenią niezbędną do 
rozwinięcia struktur patronalnych.

Dopóki dwór królewski odgrywał rolę dominującą i innowacyjną w stosun-
ku do peryferii (w rozumieniu tego pojęcia wypracowanym przez chicagowską 
szkołę socjologiczną) jako terenów zapóźnionych w przyjmowaniu nowych 
cech i pozbawionych możliwości rozwoju, to był on główną przestrzenią do 
rozwijania karier urzędniczych. To tam ogniskowało się życie polityczne i kul-
turalne, dwór utrwalał nawyki uczestnictwa w nim, niejako gromadząc wokół 
siebie publikę. Lecz jak stwierdza Stanisław Roszak, już u schyłku XVII w. 
polski dwór stopniowo zatracał tę cechę, na rzecz struktury zdecentralizowanej, 
w której on sam stał się jednym z elementów89. Trudno jest uchwycić dokładny 
czas procesów przejmowania funkcji dworu królewskiego i rozwoju mechani-
zmów patronalnych na dworach szlachty. Niemniej jednak można zauważyć, iż 
przebiega on równolegle i wprost proporcjonalnie do umacniania się magna-
terii – stanu pretendującego do przejęcia prymu na różnych płaszczyznach ży-
cia społeczno-kulturalnego. W konsekwencji magnateria stopniowo osiągnęła 
pierwszeństwo w społeczeństwie, tworząc jego elitę w czasach nowożytnych90. 
Zdaniem Teresy Zielińskiej termin magnateria obejmuje swym zasięgiem okres 
od XV do XVIII stulecia, przy czym apogeum znaczenia grupy przypadło 

87  Tenże, Rządzący i rządzeni…, s. 225, 230–231.
88  Tamże, s. 241; por. też. K. Sarnecki, dz. cyt., s. 50.
89  S. Roszak, Geografia kultury Rzeczypospolitej, „Między Barokiem a Oświeceniem”, red. 
K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1997, s. 72–73; tenże, Dwór warszawski a dwory pro-
wincji: między konfrontacją a potrzebą adaptacji [w:] Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola 
i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005, s. 9.
90  Na temat socjologicznych teorii elit pisze A. Mączak w rozdziale Elity – warstwy kierownicze 
[w:] Rządzący i rządzeni…, s. 137–138; zob. także A. Zajączkowski, Elity urodzenia, Warszawa 
1993, s. 31–37.
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na okres saski91. Jednocześnie to wtedy wystąpił najbujniejszy rozkwit więzi 
patronalnych i klientalnych, ponieważ magnateria stanowiła już stan dobrze 
wykształcony i zorganizowany – w rozumieniu stanu zaproponowanym przez 
Maxa Webera. Według niego stan skupiał ludzi dysponujących jednolitą ce-
chą, o charakterze prestiżowym, a jednocześnie wystarczająco nieosiągalną dla 
ludzi z zewnątrz. Zarazem zachowania, stosunki towarzyskie itd. w obrębie tej 
grupy wynikały z poczucia wspólnoty, a nie naśladowania obcego stylu życia92. 
Pogłębienie badań nad cechami definiującymi magnaterię umożliwiło sprecyzo-
wanie tego terminu oraz jego elementów składowych, wyróżniających sam stan. 
Włodzimierz Dworzaczek sprowadził je do dwóch głównych składników, trwa-
jących co najmniej przez dwa pokolenia w rodzinie: 1) sprawowanie urzędów 
senatorskich i centralnych urzędów państwowych oraz 2) trzymanie majętności 
w więcej niż jednym województwie przez członków rodziny93. Na pierwszy 
z tych czynników powołał się także, analizując magnaterię, H. Litwin. Zwrócił 
on jednak uwagę na jeszcze jeden ważny element, mianowicie dostęp do ma-
gnackiego rynku małżeńskiego, którego znaczenie w istocie należy uwydatnić94. 
Cechy te zostały wyszczególnione jako najbardziej mierzalne i częstsze od in-
nych proponowanych, takich jak: wielkość majątku, posiadanie królewszczyzn, 
utrzymywanie dworu i prowadzenie prestiżowego stylu życia95. Adam Kersten 
zaproponował uzupełnienie powyższych kryteriów o kolejną cechę – wykształ-
cenie, które od końca XV w. coraz bardziej ceniły polskie elity. Postulował on 
stanowcze uwzględnianie w badaniach wszystkich pięciu kryteriów jednocze-
śnie (majątek, funkcje polityczne, ród, zewnętrzne oznaki prestiżu, wykształ-
cenie)96. Podejście takie podała w wątpliwość T. Zielińska, skupiając się, na 
najważniejszym jej zdaniem czynniku – zasiadaniu w senacie97. Stefan Ciara, 
wyodrębniając grupę społeczną do badań, przyjął stanowisko porównywalne 

91  T. Zielińska, Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie 
przeobrażeń warstwy społecznej, Wrocław 1977, s. 5.
92  H. Litwin, Magnateria polska…, s. 451; J.T. Maciuszko, Staropolska kategoria „stan” – Max 
Weber i słownictwo szlacheckie, PH 1983, nr 3, s. 443–444.
93  W. Dworzaczek, Genealogia, t. 2, tablice 151, 157, 179.
94  Zob. H. Litwin, Magnateria polska…, s. 454; J.T. Maciuszko, dz. cyt., s. 444; E. Opaliński, 
Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III: podstawy 
karier, Warszawa 2007; W. Dworzaczek, Uwagi o genezie magnaterii [w:] Magnateria polska jako 
warstwa społeczna, red. W. Czapliński, A. Kersten, Toruń 1974, s. 3–7; A. Kersten, Warstwa 
magnacka – kryterium przynależności [w:] Magnateria polska jako warstwa…, s. 8–15.
95  Zob. T. Zielińska, Magnateria polska epoki saskiej…
96  A. Kersten, Warstwa magnacka…, s. 11. 
97  T. Zielińska, Magnateria polska epoki saskiej…, s. 6.
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do T. Zielińskiej, rezygnując jednakże z określania jej terminem „magnateria”. 
Uznaje on, iż samo zasiadanie w senacie, sprawowanie dygnitarii, dzierżawienie 
królewszczyzn i prestiżowe koligacje, to jedynie część kryteriów „magnacko-
ści”98. Natomiast za równie ważne uznaje kryterium rozmiarów dziedziczonej 
własności ziemskiej, co zbliża go do poglądów wysuniętych przez A. Kerstena. 
Zaś gruntowne wykształcenie, zdaniem Ciary, istotnie ułatwiało postęp kariery 
urzędniczej, ale od XVII w. nie przesądzało o niej, przegrywając chociażby 
z czynnikiem „starożytności rodu”99. Powyższe propozycje kryteriów przyna-
leżności do stanu magnackiego i badania prowadzone nad możnowładztwem 
średniowiecznym oraz rodzinami magnackimi okresu nowożytnego pokazują, 
że strona ideowa oraz funkcje prestiżowe, przejawiające się w różnorodnych 
działaniach, stanowią równie ważny czynnik konstytuujący elity100. 

Ewolucja procesu przejmowania funkcji patronalnych przez dwory możno-
władców oraz wytwarzania przez nie struktur klientalnych przybiera zatem na 
sile wraz z ugruntowaniem pozycji najzamożniejszej części szlachty. Z czasem 
patronat staje się zaś jednym z elementów budujących potęgę rodu w świa-
domości społecznej. Początkowo przebiegało to powoli, ale już w 1. połowie 
XV stulecia posiadanie zaplecza klientalnego postrzegane jest jako wyróżnik 

98  S. Ciara, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław 1990, s. 6.
99  Wśród grupy objętej badaniami przez S. Ciarę, do połowy XVII wieku ok. 52% przedstawi-
cieli rodów o starszych tradycjach senatorsko-dygnitarskich posiadało poważniejsze wykształcenie, 
potem ten odsetek znacząco spadł, zob. tenże, dz. cyt., s. 31, Nie oznacza to, że całkowicie 
osłabło zainteresowanie edukacją i związanym z nią mecenatem – A. Kamler stwierdza, że kosz-
ty włożone w kształcenie krewnych zwracały się w postaci nie tylko przyswojonej wiedzy, ale 
i szans na awans – nowe nadania, stanowiska, podniesienie prestiżu rodziny, por. taż Mecenat 
edukacyjny senatorów koronnych w XVI wieku [w:] Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej 
w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Białystok 2011, s. 33; na temat 
edukacji szlachty w XVI w. zob. też taż, Od szkoły do senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie 
w latach 1501–1586. Studia, Warszawa 2006; taż, Edukacja w rodzinie szlacheckiej w XVI wieku 
[w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficz-
ne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2007, s. 49–57.
100  Uwagę na konieczność i atrakcyjność uwzględnienia aspektu ideowego w badaniach nad 
możnowładztwem zwraca P. Węcowski w recenzji książki J. Kurtyki, Tęczyńscy. Studium z dzie-
jów…, „Studia Źródłoznawcze” 2000, t. 37, s. 199; do zagadnienia prestiżu powrócił J. Kurtyka 
w publikacji Posiadłość, dziedziczność i prestiż…; zob. też. M. Koczerska, Świadomość genealo-
giczna możnowładztwa polskiego w XV w. Podstawy i środki wyrazu [w:] Społeczeństwo Polski 
średniowiecznej, red. S.K. Kuczyński, t. 2, Warszawa 1982, s. 290–293; J. Pielas, Oleśniccy herbu 
Dębno…, s. 14; T. Bernatowicz, Mitra i Buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospo-
litej szlacheckiej (1697–1763), Warszawa 2011.
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pozycji społecznej101. Klarowanie się mechanizmów klientalnych charaktery-
stycznych dla późnonowożytnych dworów magnatów można zauważyć za pa-
nowania Zygmunta III, zjawisko to nabierze zaś rozmachu w okresie rządów 
Jana Sobieskiego. Na skutek tych przemian zjawisko patronatu i klientelizmu 
osiągnęło apogeum w czasach saskich, stając się ważkim elementem życia 
społecznego. Wówczas magnaci zdołali wypracować sprawnie funkcjonujący 
system, którego podstawą stał się aparat ludzi zawiadujących majątkami i rezy-
dencjami oraz pracujących na ich wizerunek polityczny w regionie. Na system 
zarządu dobrami wskazuje się zaś jako na czynnik przesądzający o kształto-
waniu magnackich mikrokosmosów w ramach poszczególnych latyfundiów, 
bowiem – jak pisała Ewa Dubas-Urwanowicz – „wszystkie właściwe gospo-
darce magnackiej formy dzierżenia ziemi czy sposoby zarządzania dobrami 
wytwarzały więzi między właścicielem i ludźmi zaangażowanymi przezeń w la-
tyfundiach”102. Tę kwestię podkreślała także U. Augustyniak, uwypuklając rolę 
dzierżawy, podstawową w wytwarzaniu więzi klientalnych, a równocześnie 
świadczącą o niedoborach gotówki u magnatów103. Wszystko to stwarzało 
więc szansę drobnej szlachcie – potencjalnej klienteli – dążącej do zrobienia 
kariery, ale też do zapewnienia sobie utrzymania. Znajdowało przełożenie na 
polu publiczno-politycznym – głównie na sejmikach, gdzie coraz bardziej 
upowszechniał się system zależności klientalnej drobniejszej szlachty. Wyni-
kało to również z postępującego rozwarstwienia ekonomicznego w tej grupie. 
Sprawność polityki magnackiej zależała od współpracy z mniejszymi braćmi, 
a kariera czy położenie ekonomiczne tych ostatnich – od poparcia magnac-
kiego. Tak powstawało wzajemne uzależnienie obu grup, oceniane przede 
wszystkim z punktu widzenia ich skuteczności104. 

101  Zob. M. Koczerska, Rola związków rodzinnych i rodowych w działalności publicznej Zbi-
gniewa Oleśnickiego [w:] Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym 
w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1996, 
s. 62–92; J. Pielas, Oleśniccy herbu Dębno…, s. 55.
102  E. Dubas-Urwanowicz, Nadania, dzierżawy i „trzymanie do wiernych rąk” w dobrach Toma-
sza Zamoyskiego w latach 1618–38 [w:] Patron i dwór…, s. 100.
103  U. Augustyniak, Dwór i klientela…, s. 68–69; zob. też H. Litwin, Transakcje kredytowe 
i dzierżawne a system klientalny na Kijowszczyźnie w pierwszej połowie XVII wieku. Sonda [w:] 
Patron i dwór…, s. 109–118.
104  W. Tygielski, Klientela: więzi społeczne – grupy nacisku [w:] Władza i społeczeństwo w XVI 
i XVII wieku. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, kom. red. 
M. Kamler i in., Warszawa 1989, s. 261; Z. Zielińska, Mechanizm sejmikowy i klientela radziwił-
łowska za Sasów, PH 1971, nr 3.
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Upowszechnienie tych tendencji wśród silnej politycznie i ekonomicznie 
magnaterii zaowocowało nową rolą ośrodków magnackich na prowincji, pro-
wadząc do odwrócenia wcześniejszych zależności i przesunięcia punktu cięż-
kości na dwory magnackie, rozmieszczone w przestrzeni uznawanej dotąd za 

„peryferyjną”105. Przejmowały one lub powielały wiele funkcji dworu królew-
skiego, doprowadzając do zanikania układu centrum–peryferia106. A. Mączak 
nazwał te przeobrażenia „magnackim stylem funkcjonowania elity społecz-
nej”107. Źródeł tego procesu upatruje się między innymi w pogłębiającym się 
dystansie między centralnym ośrodkiem królewskim a rosnącą potęgą lokal-
nych ośrodków magnackich. Mowa tu zarówno o dystansie geograficznym, 
jak i kulturowym. Szlachcie bliższy stał się dwór magnacki, będący osią jej 
życia lokalnego, niż oddalony i niedostępny dwór królewski. 

Łącznikiem z nim były właśnie ośrodki regionalne, oferujące pracę, edu-
kację, prestiż oraz udział w życiu kulturalnym i publicznym, niezbędnym 
do dalszej kariery publicznej. A. Mączak największe znaczenie dworów ma-
gnackich widzi na Litwie, gdzie brak kultury miejskiej kompensowany był 
przez kulturotwórcze siedziby magnackie. Można więc mówić o procesie 
niwelowania pejoratywnego pojęcia „peryferii” czy też „prowincji”, które 
z czasem zyskiwały na znaczeniu dzięki ośrodkom dworskim – zmieniającym 
przestrzeń wokół siebie, stającym się centrum działań na swoich terytoriach, 
tworzącym „regionalną kulturę dworską”108. Dwory te zorientowane były 
na nowe wartości oraz funkcje gospodarcze i estetyczne. W konsekwencji 

105  Struktura życia politycznego na tych terenach oraz liczba ośrodków magnackich zasadniczo 
wpływały na tworzenie sieci klientalnej, zob. M. Kopczyński, Rodzinne gniazdo? Mieszkańcy szla-
checkich dworów w XVII i XVIII wieku [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież 
w Polsce, cz. 1, Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa 
2002, s. 88; E. Kowecka, Dwór najrządniejszego w Polszcze magnata, Warszawa 1991 (por. Wstęp).
106  Kwestia wzorowania się dworów magnackich na dworze królewskim jest problematyczna, 
nie do końca bowiem można ustalić, czy wzorcem był dla nich wyłącznie model polski, czy też 
przykłady zagraniczne, znane z podróży edukacyjnych, dlatego A. Mączak klasyfikuje je jako 
mieszankę sarmatyzmu i dworskiej kultury zachodu, zob. A. Mączak, Rządzący i rządzeni…, 
s. 242.
107  A. Mączak, Nierówna przyjaźń…, s. 163–164.
108  Tamże, s. 242–243; H. Żerek-Kleszcz, analizując termin „prowincja” pod względem se-
mantycznym, stwierdziła, iż historia Rzeczypospolitej to historia prowincji – tam też powstał 
większość źródeł, stąd użyteczność tego terminu w badaniach historii kultury, zob. H. Żerek-

-Kleszcz, Granice prowincji – rozważania semantyczne [w:] Cywilizacja prowincji Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2004, s. 13–25; M. Kowalski, 
recenzja książki Cywilizacja prowincji…, „Wiek Oświecenia” 2007, t. 23, s. 309–314.
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definiowanie dworu, tak królewskiego, jak i magnackiego, w odniesieniu do 
okresu nowożytnego obejmować powinno zarówno sferę materialną (rezy-
dencje i ich otoczenie), samego magnata, jak i jego otoczenie109. Rezydencje 
były jednym z elementów budujących prestiż i stanowiły element polity-
ki propagandy, świadcząc o splendorze i pozycji materialnej. Ich właściciel 
swoją postawą, stylem życia, wykonywanymi zajęciami, strojem, wyglądem 
nadawał ton dworskiemu życiu i kreował nowe wzory zachowań. Wreszcie 
wspomniane otoczenie to zarówno służba, jak i goście, ale także wszyscy po-
wiązani z ośrodkiem różnorodnymi interesami, czyli klientela. W ten sposób 
mogło dojść do wykształcenia się magnackiej kultury dworskiej, a sam dwór 
w znacznym stopniu decydował o rozwoju lokalnej społeczności, gospodar-
ki i kultury. Porównywalnie do dworu królewskiego – dwory zamożnych 
i wpływowych magnatów stały się przestrzenią do rozwijania patronatu oraz 
klientelizmu na różnych płaszczyznach życia – politycznego, gospodarczego, 
kulturowego. W sposób naturalny dotyczyły one jednak innego poziomu 
interesów i przedsięwzięć niż na dworze władcy.

2.2. Charakterystyka zjawiska patronatu

Podobnie jak termin dwór, tak i patronat oraz związany z nim klientelizm 
długo były pomijane w naukach prawnych. Wszystkie te kategorie służą 
współcześnie do opisu formalnych i nieformalnych relacji zachodzących 
w społeczeństwach nowożytnych, w tym również w I Rzeczypospolitej. Nie 
są one tożsame, jednakże ściśle ze sobą powiązane, każda z nich zawiera zaś 
w sobie treści prawno-historyczne110. Rozwinięciu relacji patronalnych sprzy-
jała przestrzeń dworska i rządzące nią mechanizmy osiągania awansów, co 
częściowo sygnalizowałam powyżej, omawiając istotę funkcjonowania dworu. 
W tym miejscu chciałabym przedstawić przede wszystkim mechanizm awan-
sów i rolę patronatu (mężczyzn i kobiet) dla społeczeństwa. W szczególności 
zaś wskazać na zmianę, jaką relacje te wprowadziły w życie kobiet z najza-
możniejszych warstw.

Zacząć należy od próby zdefiniowania patronatu. W swym pierwotnym 
znaczeniu termin patronage odnosił się do „prawa nominacji na urzędy, roz-

109  Por. B.M. Puchalska-Dąbrowska, Polski dwór magnacki jako ośrodek kultury w relacjach 
podróżników angielskich z XVIII wieku [w:] Dwory magnackie w XVIII wieku…, s. 30; por. też 
F. Bluche, dz. cyt., s. 15.
110  D. Makiłło, dz. cyt., s. 183.
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dawnictwa godności i uposażenia ze środków państwowych”111. Pokrywa 
się to więc ze zdaniem A. Mączaka, który uznał, iż patronat „jest formą 
działania ludzi majętnych i możnych”, dlatego najważniejszy w nim jest 

„pan, patron, bez którego cała konstrukcja jest nie do pomyślenia”112. Tak 
wyznaczony zakres patronatu będzie przedmiotem poniższych rozważań. 
Wcześniej jednak trzeba zwrócić uwagę, iż w czasach nowożytnych znacze-
nie „patronatu” było różne i zmieniało się na przestrzeni dziejów. Wedle 
jednego z nich „patronami” były osoby reprezentujące strony w trybunałach 
i sądach113. Swoich patronów miała także Elżbieta Sieniawska, o czym bę-
dzie mowa w osobnym rozdziale. Niezależnie od tego „patronat” w prawie 
kanonicznym Kościoła oznaczał „prawo patronatu” związane z wyborem 
kandydata na beneficjum kościelne. W obrębie tego prawa działał między 
innymi patronat szlachecki. Do tego zagadnienia wrócę podczas omawiania 
klienteli wywodzącej się z duchowieństwa114. Wreszcie zwrotu „patron” uży-
wano także w języku potocznym. Pojawia się on w listach osób zależnych 
od pana, które zwracają się do niego właśnie w ten sposób. Takie stosowa-
nie wyrażenia jest najściślej związane z interesującą nas relacją, opisywaną 
pod tym pojęciem we współczesnych badaniach. Analizując patronat, mam 
na myśli formę zwierzchności, opieki i promocji, która dla współczesnych 
była formą pańskiej protekcji i dobrodziejstwa. W suplikach, listach i róż-
nych formułach podziękowania występuje termin „protektor”/”protektorka” 
albo formuła epistolograficzna „dobrodziejka”, „dobrodziejstwo”. Związane 
z nimi są liczne prośby o „protekcję”, „opiekę” „łaskę”, rzadziej natomiast 
o „patronat”/„patronowanie”. Termin „patron” został więc ukuty przez współ-
czesnych badaczy, wiązany jest ze zjawiskiem klientelizmu i w odniesieniu do 
niego może być stosowany wymiennie z określeniem „protektor”/”protektor-
ka”. Te dwa określenia stosowano na przemian w lis tach: „Jeżeli zaś kiedy, 
to teraz protekcji WMM Pana Dobrodzieja uciekam się”115, „za największą 

111  A. Mączak, Wierność i miłość. Z zagadnień motywacji stosunku klientalnego, „Zeszyty Na-
ukowe WSP w Opolu. Historia” 1988, t. XXVI, s. 103–115.
112  A. Mączak, Rządzący i rządzeni…, s. 131.
113  Jak podaje Słownik języka polskiego, był to „płatny zastępca procesowy, obrońca”, hasło 

„patron”, Słownik języka polskiego, t. 2, red. naukowa M. Szymczak, red. tomu H. Szkiłądź, S. Bik, 
B. Pakosz, C. Szkiłądź, Warszawa 1979, s. 621, zob. też W. Bednaruk, Trybunał koronny: szla-
checki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin 2008. 
114  Tamże; por. B. Szady, Patronat duchowny w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Lu-
blin 2003.
115  P. Sanguszko do A.M. Sieniawskiego, 6 II 1721, BN 6675, mf 32449.
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mam sobie maksymę, abym sobie mogła skarbić dobroczynną łaskę Pańskiej 
protekcji”116.

We współczesnej historiografii pojęcie „patronat” utrwaliło się również 
na użytek badań nad klientelizmem jako formą relacji w społeczeństwach 
nowożytnych, w tym też staropolskim. Pierwszym, który zaproponował ten 
rodzaj badań nad społeczeństwami, był Roland Mousnier, upatrując głównej 
cechy zjawiska klientelizmu w la fidélité – wierności, głębokim i szczerym od-
daniu. Założenie to spotkało się z polemiką zarówno wśród uczniów R. Mo-
usniera, jak i innych badaczy. Krytycznie odniósł się do jego propozycji 
także A. Mączak, który jako pierwszy wprowadził tę kategorię do polskich 
badań. Zanegował on możliwość całkowitego oparcia więzi z patronem wy-
łącznie na emocjonalnym stosunku wierności. Deklaracje takie, skierowane 
bezpośrednio do patrona, mogły być – jego zdaniem – wywołane wieloma 
innymi powodami, takimi chociażby jak konwenans czy zwykłe wypełnianie 
obowiązków. Mączak uznał też, że relacja fidélité nie mogła być jednostronna 
i obyć się bez nagrody, lecz przybierała charakter dwubiegunowy. Podobnego 
zdania jest S. Kettering, uznająca, iż termin ten nie oddaje charakteru więzi 
z patronem, ponieważ nie można go odnieść do większości znanych przy-
padków takich relacji. Tym samym w późniejszych badaniach nie wyklucza 
się określenia „wierność” z interpretacji stosunków z patronem, ale też nie 
uznaje go za kluczowe, jak uczynił to początkowo Mousnier, zresztą odcho-
dząc później nieco od swej tezy117.

Przejdźmy zatem do zakresu znaczenia terminu „patronat” opisanego 
przez prekursora badań tej tematyki na gruncie polskim, A. Mączaka, czyli 
do zjawiska roztaczania opieki protektorskiej nad kręgiem osób powiązanych 
z panem różnorodną siecią zależności, w tym klientelizmu. Najważniejszą 
cechą układów patronacko-klientalnych jest ich nieformalny charakter, a więc 

– jak ocenia A. Michałowska – są to związki nierodzinne, bo te uznaje się za 
zależności formalne118. Nie można jednak wykluczyć rodziny patrona z pro-
cesu budowania jego pozycji jako patrona, gdyż koneksje rodzinne odgrywały 
w nim niebagatelną rolę. Prócz kapitału wnosiły zaplecze społeczne oraz wy-
pracowane przez przodków więzi protekcyjne i klientalne.

116  NN do E. Sieniawskiej, Sandomierz 1715, BCz rkps 2707, n.p.
117  A. Mączak, Wierność i miłość…, s. 103–108; S. Kettering, Patrons, Brokers and Clients…, 
s. 19.
118  A. Michałowska, dz. cyt., s. 65.
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Budowane na dworach struktury patronalne opierały się na różnych 
motywach, uzależnionych od przedmiotu i celu ich powstania. Pierwszym 
z nich był oczywiście wspomniany już awans oraz wiązane z nim profity 
zarobkowe. Drugim, nie mniej ważnym powodem, dla którego zbliżano 
się do dworu i patrona, było pozyskanie różnorodnych „dóbr niematerial-
nych” – takich jak bezpieczeństwo czy prestiż. W porównaniu z nimi czyn-
nik zarobkowy miał czasami drugorzędne znaczenie. Naturę owych układów 
patronalnych oraz klientalnych analizowało wielu badaczy, zajmując się róż-
nymi aspektami tych relacji119.

U. Augustyniak podkreśliła nierówność takiego układu, opisując go jako 
„względnie trwałe, celowe przymierze nierównych osób, w którym potężniej-
szy daje słabszemu ochronę, w zamian za co otrzymuje wzajemne usługi”120. 
Powołuje się ona na definicję niemieckiego historyka Wolfganga Reinhar-
da, określającego stosunek patron–klient właśnie jako „względnie trwały 
stosunek osób nierównych sobie, w którym potężniejszy partner zapewnia 
słabszemu osłonę i za to może domagać się odeń świadczeń”121. Nierówność 
jako cechę układu patron–klient podkreśliła również S. Kettering w bada-
niach nad rozwojem klientelizmu politycznego. Relację tę scharakteryzowała 
jako wysoce uzależniającą, wertykalną i nierówną122. Z kolei amerykański 
antropolog Sydel F. Silverman w opisie podobnych więzi zaakcentował 
dodatkowo ich nieformalność, uznając, że jako minimum z jednej strony 
należy się osłona i łaska, z drugiej zaś lojalność. Dodatkowo podkreślił też 
ciągłość i osobisty wymiar kontaktów patronalnych odbywających się twarzą 
w twarz123. Ta ostatnia cecha wydaje się nie być warunkiem koniecznym 
do zaistnienia układu, a na pewno nie była takim w warunkach polskich. 
Zwłaszcza kontakty z drobnymi klientami szlacheckimi były ograniczone, 

119  A. Mączak, Klientela…; tenże, Rządzący i rządzeni…; tenże, Nierówna przyjaźń…; 
T. Manteuffel, Problem feudalizmu polskiego, PH 1948, t. 37; W. Tygielski, Stronnictwo, które 
nie mogło przegrać…; U. Augustyniak, Dwór i klientela…; Patron i dwór…; K. Kuras, Współ-
pracownicy i klienci…; Hommage à Roland Mousnier. Clientèles et fidélités en Europe à l’époque 
moderne, oprac. Y. Durand, Paris 1981; Ch.D. Ross, Patronage Pedigree and Power in Later 
Medieval England, London 1979; Patronage in the Renaissance, red. G.F. Lytle, S. Orgel, Prin-
ceton 1981.
120  U. Augustyniak, Podlaska klientela Krzysztofa II Radziwiłła [w:] Drobna szlachta polska 
w XVI–XIX wieku…, s. 87.
121  Tamże.
122  S. Kettering, The Historical Development of Political Clientelism…, s. 425.
123  A. Mączak, Klientela…, s. 10.
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chociaż A. Mączak podkreślał, że był to warunek pożądany i starano się 
dążyć do osobistego kontaktu, co potwierdzają przykłady z prywatnej ko-
respondencji epoki saskiej. Również obserwator polskich stosunków w tym 
okresie, Jędrzej Kitowicz, przekazał, że właściwą formą nawiązywania współ-
pracy był właśnie bezpośredni kontakt z patronem124. Można przypuszczać, 
że na zawieraniu zobowiązań twarzą w twarz zależało bardziej osobom 
ubiegającym się o protektorat, być może w jakimś stopniu wpływało to 
na zwiększenie szansy otrzymania pomocy. Przypadki z otoczenia Elżbiety 
Sieniawskiej świadczą jednak, że i ze strony patrona istniało zainteresowa-
nie i potrzeba osobistego dopilnowania zawiązującej się współpracy. W tym 
wypadku wszelako Elżbieta nie może być w pełni reprezentatywnym przy-
kładem, gdyż ingerowała w najdrobniejsze kwestie organizacyjne swojego 
dworu i majątku. 

Odpowiedzialność za stworzenie układu jest wobec tego w dużej mierze 
po stronie osoby zamożniejszej. Inicjatywa wychodzi od osoby wyższej sta-
nem, ale – podkreślę to jeszcze raz – nie oznacza bezpośredniego, osobistego 
kontaktu. Taki stan rzeczy dawał możliwość pozyskiwania przez patrona 
ludzi – klienteli do własnych celów politycznych na różnych płaszczyznach, 
lecz zawsze pozostawał w sferze prywatnej, nieformalnej i wymagał lojalno-
ści. Tak funkcjonujący układ przypominał stosunki panujące w starożytnym 
Rzymie między patronem a osobą oddającą się w opiekę – klientem, które 
także opierały się na wierności125. Inną cechą relacji patron–klient, na którą 
zwrócił uwagę A. Mączak, była zasada, iż klient spłaca swe zobowiązanie 
w postaci innej, niż je zaciągnął126. Wynikało to zapewne z tego, że klienci, 
wiążący się zobowiązaniem wobec możnego patrona, nie mieli możliwości 
odpłacenia mu podobnym zobowiązaniem czy usługą. Inicjatywa zadzierz-
gnięcia relacji patronalnej mogła być też oddolna, wówczas zwykle w formie 
zapłaty oczekiwano opieki, głównie wsparcia materialnego. Wspólny cel 
relacji jednocześnie wpływał na jej formowanie. Z nim A. Mączak zestawił 
cechy środowiskowe stosunku patron–klient jako te elementy, na które na-
leży kłaść nacisk w badaniach nad relacjami patronackimi. Kierując się tymi 
przesłankami, wyznaczył on dwa zasadnicze podziały, najpierw na sferę ad-
ministracji i ziemiańską, następnie na tak zwaną klientelę możnego sąsiada 

124  Tamże, s. 11.
125  Hasło „patron”, Słownik języka polskiego…, s. 621.
126  A. Mączak, Klientela…, s. 14.
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i klientelę przetrwania127, które ostatecznie weszły do kanonu badań nad 
układami nieformalnymi128. 

W pierwszym układzie klient dąży przede wszystkim do awansu społecz-
nego i kariery, inicjatywa zapoczątkowania relacji może być obustronna, ale 
najczęściej jest odgórna. A. Mączak wyróżnia w tym kontakcie jeszcze jedną 
ważną właściwość, mianowicie wywodzenie się zarówno patrona, jak i klien-
tów z jednego stanu. Od patrona „oczekuje się protekcji, bo tylko on takiej 
może udzielić, a warunkiem jest znaczna izolacja klientów od centrów władzy, 
gdzie mogliby się starać o awans społeczny”129. Zjawisko to, jak już wspomina-
no, spotęgowało się w okresie saskim, kiedy dawne peryferia zyskiwały status 
ośrodków wiodących, tworząc dobre podwaliny pod relacje klientalne.

W drugim rodzaju współpracy na plan pierwszy wysuwała się podrzędność 
i podporządkowanie się klienta dla uzyskania szans utrzymania statusu, prze-
życia, ale już bez dalszych aspiracji. Inicjatywa była więc zazwyczaj oddolna130. 
Specyfika polskiego środowiska szlacheckiego, silnie rozwarstwionego, poka-
zuje, że i w drugiej odmianie układ patron–klient mógł zaistnieć w obrębie 
jednego stanu.

Obecne rozumienie terminu protekcja nie zawsze kojarzone jest z wy-
miennością usług, natomiast protektorat w rozumieniu sprawowania patro-
natu wiązał się zawsze z wymianą usług różnorakiej natury w zamian za inne 
dobra uzyskiwane od drugiej strony. Dobra te mogły być zróżnicowanymi 
usługami – pracą, służbą, poparciem politycznym, wsparciem finansowym. 
Obecne określanie specyfiki tego systemu mianem patronatu wiąże się z pod-
jętą analizą szeroko rozumianej protekcji, najczęściej w kontekście uwarun-
kowań klientalnych na gruncie politycznym, ale w rzeczywistości dotyczył 
on wielu innych sfer życia społecznego. Oznacza to, że osoba zależna – klient 

– zwykle oczekiwała jakichś korzyści za świadczone usługi zamożniejszemu 
patronowi, ale patron nie zawsze oczekiwał od klienta wymiernych korzyści. 

127  Terminy zostały wypracowane i przetransferowane na polski grunt przez A. Mączaka na bazie 
historiografii zachodnioeuropejskiej, wyodrębniającej tzw. „klientelizm politologa” i „klientelizm 
antropologa społecznego”. Roland Mousnier wyróżnił z kolei dwa następujące rodzaje więzi: maître 
fidèle, która łączyła głównie przedstawicieli środowiska szlacheckiego, ludzi z kręgu władzy (takich 
jak kanclerz, radcy stanu, sekretarze) wokół króla, oraz protecteur-créature – relację integrującą osoby 
ze świata urzędów, finansów, poetów, pisarzy, pokojowych. Ta ostatnia relacja scalała „domowników, 
którzy nie byli szlachtą rodową, członków »familii«. Zob. A. Mączak, Wierność i miłość…, s. 108.
128  Tamże, s. 110.
129  Tenże, Klientela…, s. 19.
130  Tamże, s. 17.
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W przypadku patronatu duchownego były to korzyści niewymierne, nasta-
wione na zapewnienie sobie nie tylko prestiżu społecznego, ale i uspokojenia 
sumienia. W innych przypadkach patron zyskiwał już wtedy, gdy pozyskał 
dla siebie lojalne osoby, a zysk ten wzrastał wraz z umacnianiem się więzi. 
W funkcjonującym systemie społeczno-politycznym tylko racjonalne budo-
wanie wokół siebie zaplecza politycznego złożonego z przedstawicieli rożnych 
grup społecznych, zależnych zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i ogól-
nożyciowej, zapewniało patronowi możliwość ugruntowania własnej pozycji 
na arenie publicznej kraju131. 

Magnateria liczyła na udzielenie poparcia dla lansowanej przez siebie linii 
politycznej, w zamian oferując np. pobyt na swoich dworach, możliwość awan-
sów lub inną formę opieki. Dwory magnackie były nie tylko szkołami politycz-
nego rzemiosła, ale również trampolinami do dalszej kariery. To na dynamicznie 
rozwijających się dworach istniało największe zapotrzebowanie kadrowe. Jak 
zauważa Wojciech Tygielski, zainteresowanie służbą na dworze magnackim 
wynikało z braku innych perspektyw – ograniczonych struktur państwowych, 
kościelnych czy wojskowych, w których nie wszyscy mogli odnaleźć swoje miej-
sce132. Dworski rynek pracy dla szlachty nie był jednak aż tak chłonny, by mogli 
znaleźć w nim miejsce wszyscy zainteresowani. Dostanie się na służbę dworską 
wcale nie było łatwe, dlatego ważny był zwyczaj rekomendowania ludzi. Mi-
chał Kopczyński stwierdza, że w mniejszych ośrodkach liczebność dworu była 
niewielka, wyjątkiem były dwory wielkich rodzin magnackich w centralnych 
ziemiach Korony133. Dodać jednak należy, że wielkie dwory magnackie to nie 
tylko centrum Korony, ale również terytoria uznawane z punktu widzenia sto-
licy za peryferia, czego przykładem są wschodnie rezydencje Sieniawskich. 

Relacje patron–klient wynikały z przyjętych mechanizmów, wielokrotnie 
natomiast stawiano pytanie o to, czy pomiędzy patronem a klientem stał 
ktoś jeszcze – pośrednicy pomagający w nawiązaniu kontaktu z patronem 
bądź werbujący na jego polecenie nowych ludzi134. Badaczka struktur an-
gielskiego klientelizmu S. Kettering wyróżniła dwie główne formy relacji: 
dwuosobową, czyli patron–klient, oraz trzyosobową: patron–broker–klient. 
Pierwszą z nich uznała za bardziej nierówną. Mimo że patron, jak zawsze, 

131  W. Tygielski, W poszukiwaniu patrona…, s. 192.
132  Tenże, Klientela: więzi społeczne – grupy nacisku…, s. 261.
133  Por. M. Kopczyński, dz. cyt., s. 87.
134  Por. S. Kettering, The Historical Development of Political Clientelism…, s. 425 i n.; K. Ku-
ras, Współpracownicy i klienci…, dz. cyt., s. 120; Z. Zielińska, dz. cyt.; W. Tygielski, Listy, ludzie, 
władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Warszawa 2007.
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sprawował kuratelę nad klientem, a ten odwdzięczał się służbą i lojalno-
ścią, to układ ten był uzależniający i wertykalny. System trzyosobowy pod 
tym względem rozbijał się o osobę trzecią – brokera-pośrednika, spełnia-
jącego rolę agenta i reprezentanta patrona. Jego głównym zadaniem było 
pośredniczenie między osobami oddalonymi od siebie społecznie i geogra-
ficznie. Funkcja brokera nie ograniczała się oczywiście tylko do oficjalnego 
pośrednictwa. Stanowisko to dawało pole do realizacji osobistych interesów 
poprzez różnego rodzaju manipulacje, wpływy i lobbowanie135. W Polsce 
system pośrednictwa w relacjach klientalnych wykształcał się w miarę ich 
ewoluowania i upowszechniania. Początkowo nie był praktykowany w więk-
szym zakresie. Tezę taką wypromował W. Tygielski – jako odróżniającą pol-
ski klientelizm od struktur angielskich – na podstawie badań przeprowa-
dzonych nad współpracownikami kanclerza Zamoyskiego. Wciąż jednak 
ważne pozostawały rekomendacje osób z bliskiego otoczenia patrona. Wraz 
ze zdynamizowaniem się zjawiska klientelizmu i opanowywania przez nie 
kolejnych struktur życia społecznego uległo ono modyfikacji, upodobnia-
jąc się do zjawisk na Zachodzie. W pierwszej połowie XVIII w. można już 
zaobserwować duże zmiany, które zaszły na tej płaszczyźnie. Marcin Matu-
szewicz, jeden z czołowych pamiętnikarzy tego czasu, pozostawił drobiazgo-
we opisy mechanizmów, które kierowały wzajemnymi kontaktami szlachty 
z magnaterią. Wśród nich znaleźć można odwołania do osób pełniących 
w Rzeczypospolitej rolę brokerów, ale nieposiadających wspólnego miana. 
Nazywano ich różnie – jak przekazuje pamiętnikarz – „director sejmiku”, 

„principalny sejmiku”136 lub „principalisactor sejmiku”137. Określenia te jed-
noznacznie wskazują na działalność sejmikową owych osób. Zofia Zielińska 
nazwała ich „jawnymi przywódcami stronnictwa”, których zadaniem było 
służenie radą magnatowi oraz przekazywanie jego poleceń i instrukcji w te-
renie. To oni realnie kreowali linię polityczną, a wyróżniała ich świadomość 
wspólnoty grupowej138. W swoim obwodzie pełnili więc funkcję liderów, 
zawiadujących z ręki magnata nie tylko jego interesami, ale i pieniędzmi 
przeznaczonymi na werbowanie szlachty na sejmiki139. Miano lidera przyję-
to zatem w badaniach nad pośrednikami w relacjach klientalnych na grun-

135  S. Kettering, The Historical Development of Political Clientelism…, s. 425.
136  M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. 1, Warszawa 1986, s. 213.
137  Tamże, t. 3, s. 45.
138  K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, dz. cyt., s. 121.
139  Z. Zielińska, dz. cyt., s. 400.
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cie polskim. Pełnienie tej funkcji było niewątpliwie dużym wyróżnieniem, 
a dla niektórych nawet maksimum wynagrodzenia za służbę. Oznacza to 
również, że powoływano na takie stanowisko osoby sprawdzone i w peł-
ni zaufane. Pomimo tego obsadzanie wakatów tylko w pewnym stopniu, 
może nawet pozornie, jak udowadnia Z. Zielińska, zależało od faworyzacji 
pana. Decydującym czynnikiem było podłoże społeczno-ekonomiczne, gdyż 

„lider” powinien nie tylko dysponować własną gotówką, ale i kontaktami 
klientalnymi. Dopiero one, w połączeniu z posiadanym autorytetem, mogły 
zagwarantować skuteczność jego działań wśród szlachty140. Grupa ta była 
zazwyczaj niewielka, ponieważ bezpośrednie wykonanie zadań w terenie 
liderzy zlecali innym – działaczom lokalnym141. W połowie XVIII stule-
cia trójstopniowa relacja patron–lider–klient pogłębiła się, na co wskazuje 
środowisko fakcji Augusta Aleksandra Czartoryskiego, wojewody ruskiego, 
zupełnie odmienne od tego, które analizował W. Tygielski142.

W otoczeniu Sieniawskiej były obecne osoby, które mogą uchodzić za 
pośredników. Również formuły w listach tego czasu świadczą o tym, że bez-
pośredni zwrot do patrona uchodzić mógł za nietakt. Tę przemianę form 
prawdopodobnie można wiązać z przyrostem liczbowym potencjalnych pa-
tronów143. Wyraźniej zaś zaznacza się ona w kolejnym pokoleniu, gdzie daje 
się zauważyć funkcje pośredników i liderów wśród struktur klientalnych zięcia 
Sieniawskiej – wojewody ruskiego Augusta Aleksandra Czartoryskiego144. 

Omówione powyżej działania pośredników dotyczyły układów magna-
teria–szlachta. Interesująca zaś jest teza A. Mączaka, który uznał, iż „król 
w Rzeczypospolitej należał do największych patronów Europy, gdy brać pod 
uwagę liczbę urzędów, które nadawał”145. Stawia to magnata w zupełnie nowej 
pozycji – stopniowo wchodził w rolę pośrednika pomiędzy szlachtą a dystry-
butorem urzędów – monarchą. Słuszne jest więc pytanie postawione przez 
badacza – czy aby w XVII w. pojedynczemu szlachcicowi magnat nie zaczyna 

140  Tamże, s. 402.
141  K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 122.
142  Tamże, s. 123.
143  Czasy kanclerza Zamojskiego, czyli okres panowania Stefana Batorego, to ewenement 
w zakresie polityki protekcyjnej, która w całości skupiała się w rękach kanclerza. Dopiero od 
czasów panowania Zygmunta III datuje się większe zaangażowanie magnatów w tym przedmiocie. 
Kilkadziesiąt lat później zjawisko to musiało ulec zatem pogłębieniu, a tym samym zmieniły się 
formy jego istnienia. Por. W. Tygielski, Listy, ludzie, władza…, s. 175.
144  Por. K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 120.
145  A. Mączak, Wierność i miłość…, s. 113.
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przysłaniać króla? – gdyż to przede wszystkim on wymagał większych starań 
o pozyskanie przychylności146. Pytanie to może stanowić zarazem konkluzję, 
częściowo wyjaśniającą dynamiczne zwiększanie się rangi dworów magnackich 
i mnogość starań o pozyskanie silnego patrona. 

2.3. Patronat kobiecy

Rozkwit dworów w okresie saskim i przejmowanie przez nie funkcji zare-
zerwowanych dotąd dla dworu królewskiego wpłynęły na gwałtowny rozwój 
stosunków nieformalnych w społeczeństwie, tak na poziomie lokalnym, jak 
i krajowym. Opisane funkcje dworu, jako zaplecza kadrowego, na którym 
rozwijały się układy patronalne i klientalne, spełniał w naturalny sposób dwór 
magnata, mężczyzny, osoby publicznej, zaangażowanej w różne aspekty ów-
czesnego życia oraz posiadającej władzę. Studia nad siecią klientelną budowa-
ną wokół dworów mężczyzn z kręgu władzy rzuciły światło na niebagatelną 
rolę kobiet w sferze klientelizmu, pozwalając tym samym wyodrębnić ich 
podobną aktywność. Rozpatrywanie roli kobiet w tym kontekście wyraźnie 
pokazuje, że ich uczestnictwo w życiu publicznym nie było wcale tak mar-
ginalne, jak jeszcze do niedawna przyjmowano w odniesieniu do minionych 
wieków. Wciąż były to jednak działania nieformalne147. To właśnie niefor-
malność i fakt, iż wszelkie takie relacje dotyczyły zwykle sfery niezinstytucjo-
nalizowanej, tradycyjnie wiązanej z obszarem aktywności kobiet, ułatwiło im 
zaistnienie i podjęcie własnych przedsięwzięć na płaszczyźnie klientelizmu/
patronatu w dziedzinie polityki.

Patronat kobiecy był więc ściśle sprzężony z wzorcami wypracowanymi 
na tym polu przez mężczyzn, ale też wyróżniał się właściwymi tylko sobie 
cechami. Relacje te są trudniejsze do uchwycenia, ponieważ kobiety nie 
uczestniczyły oficjalnie w życiu publicznym i nie obejmowały urzędów. Kon-
sekwencją tego jest nietypowość źródeł tworzonych przez kobiety, pozwala-
jących badać te stosunki. Przede wszystkim jest to, jak już wspominano we 
wstępie, korespondencja prywatna, pozostawiająca jednak szereg niedomó-
wień, oraz regestry dworskie, o ile takie były tworzone odrębnie dla dworu 
kobiet. Wzmianki świadczące o patronackich działaniach kobiet zawarte są 
także w testamentach i oracjach pogrzebowych. Jak dotąd w Polsce nie po-
święcono temu zjawisku zbyt wiele uwagi, dlatego możliwości badania tego 

146  Tamże.
147  Zob. S. Kettering, The Patronage Power…, s. 818.
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zagadnienia wciąż są duże148. W Europie podobne przeobrażenia nastąpiły już 
w renesansie. W Polsce dopiero w czasach saskich kobiety ze sfer magnackich 
zaistniały w życiu społecznym kraju, co było konsekwencją działań wspomi-
nanych już Francuzek na tronie Rzeczypospolitej, które utrwaliły francuskie 
standardy w Polsce149. Apogeum tych zmian, przypadające na czas panowania 
Wettinów, spowodowane było wieloma czynnikami. Brak królowej i jej dworu 
w takiej formie, w jakiej zaaranżowały go królowe francuskie, zwiększył możli-
wości działania kobiet. Ich mobilizacja była również konsekwencją nawyków 
przejętych z dworów cudzoziemskich królowych, na których albo się wycho-
wywały, albo bywały w kręgu ich oddziaływania. To wówczas wkraczało na 
arenę życia społecznego drugie już pokolenie kobiet, które zetknęły się z mo-
delem dworu francuskich królowych, uczestnicząc w dworskich intrygach150. 
Wyniesiony stamtąd bagaż doświadczeń pozwolił kobietom epoki saskiej na 
samodzielne zaistnienie w życiu politycznym kraju i podjęcie roli pośredni-
czek, mediatorek i patronek, opierających swą działalność na własnym zaple-
czu ekonomicznym. Przejęły one także funkcje, które zwyczajowo spełniał 
dwór małżonki królewskiej; jego brak znacząco zwiększył obszar tych działań. 
W efekcie dwory magnackie stopniowo przejmowały lub równoważyły funk-
cje dworu królewskiego, zwłaszcza w terenach oddalonych od warszawskiego 
centrum. Te magnackie centra życia kulturalnego i politycznego, rozsiane 
po całym terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, z powodzeniem 
konkurowały z ośrodkiem królewskim, nieraz go przewyższając151. Brak dwo-
ru królowej i nowe umiejętności nabyte przez wychowanki cudzoziemskich 
królowych były tylko narzędziami umiejętnie wykorzystanymi w zastanych 

– zmienionych – okolicznościach, które w nie mniejszy sposób przyczyniły się 
do ewolucji kobiecych ról. Prócz tego przetaczające się przez kraj wojny niosły 
z sobą istotne przemiany w życiu społeczeństwa. Spowodowany nimi regres 
gospodarczy oraz częsta i wydłużająca się nieobecność mężczyzn zmuszały 

148  Istnieją prace poświęcone królewskim dworom kobiecym (zob. przypisy 32–34 na. s. 72–73), 
natomiast w mniej interesowano się otoczeniem kobiet z kręgów możnowładczych czy magnackich.
149  B. Fabiani, Warszawski dwór…; K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii…; taż, Sawantki 
w Polsce …, s. 40–165.
150  Zob. B. Popiołek, Pozycja kobiety w czasach saskich…
151  M. Karpowicz, Mecenat artystyczny w Polsce nowożytnej (1500–1764) [w:] Z dziejów mece-
natu kulturalnego w Polsce: studia, red. J. Kostecki, Warszawa 1999, s. 91–122; R. Zwierzchowski, 
Działalność Elżbiety Sieniawskiej na Lubelszczyźnie. Realizacje i fundacje [w:] Studia nad sztuką re-
nesansu i baroku, t. 6, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2005, s. 93–141; P. Bohdziewicz, 
Barokowe pałace Sieniawskich…; tenże, Wilanów za Sieniawskiej (streszczenie), BHS 1955, t. 3.
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kobiety do intensywniejszego zaangażowania w sprawy gospodarcze i ekono-
miczne majątków, co miało wpływ na ich kondycję społeczną152. Nieobecność 
mężczyzn podczas sejmików czy wojen nakładała czasowo ich obowiązki na 
kobiety. Przypadki szybkiego owdowienia nie należały w tamtych czasach do 
rzadkości, wówczas kobiety stawały one przed koniecznością przejęcia wszyst-
kich zadań. Także poradniki gospodarcze – Anzelma Gostomskiego czy Jaku-
ba Haura, zalecały wzorzec kobiety pobożnej, ale przy tym skrzętnej i zaradnej, 
która potrafi nadzorować czeladź153. Kolejnym solidnym uzasadnieniem dla 
osobistego zarządzania majątkiem przez białogłowy było prawo posagowe, 
obowiązujące w Rzeczypospolitej, zezwalające kobiecie na korzystanie z tak 
ważnego przywileju jak stawanie przed sądem. Prawo to również zabezpieczało 
ekonomiczną sytuację kobiety poprzez regulowanie spraw posagowych. Za 
swoistą cechę polskiej rodziny w średniowieczu i nowożytności M. Koczerska 
uznaje jeszcze równość rodzeństwa, czyli równość braci i sióstr w swoim gro-
nie. Wynikała ona z „równości praw do dziedziczenia po rodzicach wszystkich 
synów i analogicznie wszystkich córek”154. Dobre położenie kobiet w spo-
łeczeństwie było konsekwencją ich statusu w rodzinie, umacnianego przez 
katolicki charakter rodziny polskiej, na który duży wpływ wywarł prężnie 
rozwijający się kult Matki Bożej155. Na tle europejskich obyczajów polskie 
szlachcianki posiadały więc stosunkowo swobodny dostęp do majątku, co 
dawało im dalsze swobody. Tłumaczy to mniejszy niż na Zachodzie rozwój 
literatury mizoginicznej, nie oznacza jednak jej braku156.

Wreszcie niemały wpływ na położenie kobiet, szczególnie z warstwy ma-
gnackiej, miał sposób prowadzenia polityki sejmikowej i wynikające z niego 
układy. Pogłębiające się uzależnienie polityki sejmikowej od poparcia szla-
checkiego doprowadziło do utrwalania całego spektrum zachowań związa-
nego z obecnością magnackich klientów. Potrzeba ich pozyskiwania sprawiła, 

152  M. Bogucka, Kobieta w społeczeństwie staropolskim…, s. 9.
153  Zob. G. Perczyńska, dz. cyt., s. 43.
154  Zob. P.R. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1, Lwów 1910; B. Lesiński, dz. cyt.; 
M. Koczerska, Geneza, znaczenie i program…, s. 10.
155  Por. E.E. Wróbel, Chrześcijańska rodzina w Polsce XVI–XVII wieku: między ideałem a rzeczy-
wistością, Kraków 2002; A. Jabłońska, Kobieta w pieśni staropolskiej [w:] Per mulierem…, s. 128.
156  Ślady nastrojów antyfeministycznych można znaleźć u czołowych pisarzy w całym okresie 
nowożytnym. Wyjątkowo niechętny jakiemukolwiek udziałowi kobiet w życiu publicznym był 
Andrzej Frycz Modrzewski, czemu dał wyraz w odrębnym rozdziale swego dzieła zatytułowanym 
O tym, by się niewiasty nie mieszały do rządów, zob. S. Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów 
idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku – XVII wiek, Lublin 2009, s. 17.
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że również udział kobiet w budowaniu zaplecza klienteli został społecznie 
zaakceptowany. Formy pozyskiwania popleczników, takie jak perswazja czy 
przekupstwo, były powszechnie dopuszczalne i łatwiejsze do przeprowadzenia 
w kuluarach. Z możliwości tej czasem łatwiej było skorzystać kobietom – ofi-
cjalnie pozostającym poza polityką157. 

Efektem przenikania się wszystkich tych czynników, przy ich długotrwa-
łym występowaniu, było przyspieszenie ekonomicznej i politycznej emancy-
pacji kobiet, a za jej sprawą także emancypacji kulturowej. Doprowadziło 
to do zmian w postrzeganiu protektoratu kobiet, początkowo kojarzonego 
przede wszystkim z mecenatem kulturalnym oraz funkcjami edukacyjno-opie-
kuńczymi. Kobiety uzyskały większą samodzielność i wpływ w rozwijających 
się gwałtownie układach nieformalnych, lecz nie można mówić o ich pełnej 
samodzielności. 

Forma realizowania się przez kobiety wciąż była uwarunkowana kulturowo, 
ale zyskały one większą swobodę w przestrzeni publicznej, a co ważniejsze – 
pewną akceptację dla swych działań158. Mam tu na myśli sferę polityczną, 
ponieważ w ekonomicznej kobiety staropolskie cieszyły się ugruntowaną 
i zasłużoną pozycją „gospodarnych pań”. Pisząc o braku pełnej autonomii 
działań, odnoszę to do dziedziny publicznej i założenia, iż kobieta samotna, 
pozbawiona oparcia wysoko postawionego ojca, męża, syna czy kochanka nie 
miała realnej możliwości wpływania na sprawy polityczne, a nawet jeśli pró-
bowała podejmować takie działania, nie były one dobrze odbierane. Sytuacje 
takie były udziałem nielicznych kobiet, wywodzących się z najwyższych sfer 
społecznych, i – jak podkreśla B. Popiołek – zdarzały się „zazwyczaj w okolicz-
nościach ekstremalnych”159. Wyjątkiem akceptowanym przez społeczeństwo 
był stan wdowieństwa, kiedy to kobieta faktycznie mogła sama decydować 
o swoim losie i aktywności społecznej160. Status wdowy upoważniał kobiety 
do największej autonomii, dzięki silnym wpływom w środowisku i szerokim 
koligacjom mogły pozwolić sobie na samodzielność, w tym także protektor-
ską. Przykładem wdów, które podjęły się tego zadania, jest wspominana już 

157  Na temat form manipulacji sejmikowej zob. M.T. Wójciuk, Przemoc, przymus i perswazja 
na sejmikach litewskich i inflanckich w dobie saskiej w świetle korespondencji, „Barok. Historia, 
Literatura, Sztuka” 2011, nr 35, s. 254–259.
158  Por. B. Popiołek, Dumne, pyszne i pokorne…, s. 617–628; taż Kobiecy świat…, dz. cyt.
159  Taż, Kobiecy świat…, s. 630.
160  Por. S. Kettering, The Patronage Power…, s. 818; A. Jakuboszczak, Sarmacka dama…; 
J. Kuchta, Pozycja majątkowa wdów z rodów szlacheckich w XVII–XVIII wieku [w:] Rodzina 
i gospodarstwo domowe…, s. 261–269.
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Anna z Sanguszków Radziwiłłowa oraz jej bratowa Barbara z Duninów San-
guszkowa. Obie panie, mimo propozycji matrymonialnych, zdecydowały się 
na samodzielną działalność, lecz każda realizowała się inaczej. Radziwiłłowa 
umiejętnie rozwinęła latyfundium pod względem gospodarczym, Sanguszko-
wa stała się z kolei jedną z pierwszych inicjatorek salonu literacko-towarzyskie-
go w Polsce, zorganizowanego na wzór salonów francuskich161.

Ambicje polityczne mogły natomiast znaleźć urzeczywistnienie jedynie 
przy boku mężczyzny-polityka, najczęściej przy jego wsparciu i zgodzie. Za-
tem terminy takie jak samodzielność wyboru rodzaju działań i aktywności po-
litycznej czy kulturowej mają podkreślić zmieniające się położenie kobiet, ale 
nie są równoznaczne z pełną samodzielnością. Kobiety z rodzin arystokratycz-
nych lub szlacheckich cieszyły się zwykle korzystniejszym statusem i prawami. 
To właśnie ich przede wszystkim dotyczy zjawisko patronatu, lecz nie znaczy 
to, że uboższe szlachcianki czy mieszczanki nie podejmowały autonomicznej 
działalności, one jednak występowały zazwyczaj w roli klienteli, a prowadzona 
przez nie aktywność zwykle ograniczała się do aspektu ekonomicznego, a nie 
politycznego.

Dotychczasowe analizy oraz nowe propozycje badawcze dotyczące sytuacji 
kobiet epoki saskiej pozwalają zauważyć, że działalność magnatek tego okresu 
nie była marginalna ani wyjątkowa, choć politykę patronalną zakrojoną na 
szeroką skalę można przypisać tylko nielicznym z nich162. Intensywną dzia-
łalność publiczną prowadzą wtedy kobiety z różnych rodzin: Elżbieta z Lubo-
mirskich Sieniawska, Anna z Sanguszków Radziwiłłowa, Konstancja Towiań-
ska, Elżbieta z Denhoffów Lubomirska, Anna Franciszka Zamoyska, Helena 
Tekla z Ossolińskich (zm. 1687)163, Teofila z Ostrogskich Lubomirska (zm. 
1709) czy Anna Dolska z Chodorowskich (zm. 1711). To tylko niektóre z ko-
biet otwarcie angażujących się w sprawy polityczne domu i kraju i mające na 
nie realny wpływ. Inne realizowały się w mniejszym stopniu w mecenacie lub 
z powodów finansowych nie mogły pozwolić sobie na żadną aktywność, ale 

161  Por. W. Karkucińska, dz. cyt.; A. Jakuboszczak, Sarmacka dama…
162  Kluczowe tezy badawcze postawiła Bożena Popiołek, odnosząc się do dworów XVIII-wiecz-
nych, w tym również do aktywności hetmanowej Sieniawskiej. Zob. B. Popiołek, W kręgu dworu 
magnackiego w XVIII w. Tezy badawcze, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, 
Prace Historyczne XX, 1999, nr 203, s. 155–158.
163  Należała do najbliższego otoczenia królowej Ludwiki Marii, była spokrewniona z Janem 
Sobieskim, a Maria Kazimiera oceniała ją jako intrygantkę. Sprawowała mecenat nad pisarzami 
i poetami, zob. A. Przyboś, Lubomirski Aleksander Michał, hasło, PSB, t. 18, Wrocław–Warszawa– 

–Kraków 1972, s. 640.
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odczuwały jej potrzebę i dostrzegały kierunki potencjalnych działań. Taki stan 
rzeczy musiała zaakceptować Joanna z Sieniawskich Potocka, mimo swojego 
świetnego pochodzenia. Jest ona znakomitym dowodem na to, że sam tempe-
rament i osobowość zdolna do angażowania się w kraju w „sprawy mężczyzn” 
nie wystarczały, trzeba było bowiem mieć w nich mocne oparcie. Potocka nie 
znalazła go ani w mężu, ani w swym potężnym bracie, który nigdy nie kwapił 
się do współdziałania z siostrą. Pozbawiając ją części posagu, odsunął tym sa-
mym siostrę od spraw domu Sieniawskich, nie wprowadził jej do rodzinnych 
interesów i koneksji. „Już na mnie cale nie znać, że Brata mam pierwszego 
senatora w Polszcze i Hetmana Wielkiego”164 – żaliła się często strażnikowa, 
niemniej zawsze gotowa była wesprzeć politykę brata. Natomiast mąż – straż-
nik koronny Stefan Potocki – nie był zainteresowany prowadzeniem wspólnej 
polityki rodzinnej z żoną, najpewniej w ogóle nie dopuszczał takiej możliwo-
ści. Mogło to być uzależnione nie tylko od materii spraw, jakie pozostawały 
w jego kompetencjach, ale też znacznie od charakteru kręgu, z jakiego się 
wywodził. Wychowana zaś w duchu kultury francuskiej Potocka postrzegała 
męża jako dosyć prymitywnego osobnika, pogardliwie pisała o nim „ten Gre-
czyn”, mając na myśli osobę o niezbyt wyszukanych manierach165. Ten opis 
sytuacji strażnikowej bardzo dobrze uwypukla opisywane powyżej czynniki 
wpływające na rozwinięcie struktur patronatu kobiecego – znaczenie kręgu 
kulturowego, rodzaj odebranego wychowania i w końcu mężowska akceptacja 
dla kobiecej aktywności.

Kwestię odrębności dworów oraz budowania wokół siebie zaplecza klien-
talnego można zatem odnosić wyłącznie do wąskiej grupy magnatek, uza-
leżnionych ponadto od posiadania własnej fortuny oraz od wsparcia (lub 
przyzwolenia) wysoko postawionego męża/mężczyzny, znajdującego się wy-
starczająco blisko realnej władzy, by przyciągnąć do siebie klientelę. Jest to 
zagadnienie kluczowe dla patronatu kobiecego, ponieważ patronat z natury 
swej jest relacją na styku sfery publicznej i prywatnej. Patron czerpał swój 
potencjał ze środków publicznych, był udziałowcem państwa i pośredniczył 
w przepływie środków publicznych. Dlatego warunkiem zaistnienia patronatu 
była silna władza protektora, oferująca różnego rodzaju dobra w zamian za 
przysługi. Z tego powodu patronat najdynamiczniej rozwijał się wśród osób 
powiązanych z centrum władzy. Wówczas patron mógł wystarać się o korzyści 
w postaci godności, zaszczytów, urzędów, dzierżaw, dochodów państwowych 

164  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 5 V 1722, BCz rkps 2708 II, k. 237.
165  Taż do tejże, Lwów 21 X 1722, tamże, k. 249.
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(np. starostw) dla swoich ludzi, od których jemu, a już nie monarsze – nale-
żały się dowody wdzięczności166. 

Kobiety, w tak rozumianym patronacie, mogły mieć swobodę działania, 
lecz dopiero silna pozycja męża na stanowiskach państwowych gwarantowała 
im możliwość promowania innych bądź prowadzenia różnych form pośred-
niczenia. Także dla wspólnej z mężem polityki domu kobiety pozyskiwały 
stronników. Toteż patronat kobiecy był silnie zależny od stanowiska i kierun-
ku polityki męża. Czy można więc uznać go za odrębny byt? Jeżeli za klucz do 
zbadania systemu klientalnego przyjmiemy realne możliwości patrona w kwe-
stii dysponowania urzędami, to wyklucza to patronat kobiety – pozbawionej 
publicznych stanowisk i możliwości rozporządzania nimi. Jeżeli zaś uwzględni 
się działalność protektorską z poziomu realnych skutków, które przynosiła dla 
zabiegającej o nią klienteli, jak i dla samego patrona, to bez wątpienia można 
uznać patronat kobiecy za odrębne zjawisko. Ta druga, mniej sformalizowana 
opcja wydaje się najlepiej oddawać jego naturę. Daje ona pogląd o wymiarze 
realnym układu patron–klient jako zjawisku nieformalnym, w którym ważne 
jest przede wszystkim to, kto wpływa na podjęcie decyzji lub ją wymusza 
(o ile zaistniały takie przypadki), a nie, kto samą decyzję podejmuje. Dało 
to kobietom duże pole do działań, bowiem niekiedy to one mogły zdziałać 
więcej niż mężczyźni, sięgając zarówno po środki formalne (dostępne również 
mężczyznom), ale także nieformalne – wykorzystując układy zakulisowe. Po-
magając zaś wyżej postawionym od siebie klientom, zarazem zyskiwały sobie 
sprzymierzeńców, a nawet własnych patronów167.

W kontekście tych ustaleń zaznaczyć trzeba, że Elżbieta Sieniawska kaszte-
lanowa krakowska nie tyle pośredniczyła w podejmowaniu decyzji przez męża, 
ile – w dużej mierze – wymuszała je na nim, czego przykłady podaję poniżej. 
Nie wpływało to jednak na przechodzenie klienteli czy sług do otoczenia 
Adama Mikołaja. Co więcej – pomoc i interesy załatwiane dla własnej klien-
teli kasztelanowa krakowska wyjednywała nie tylko u męża, ale i u innych 
wpływowych osób w kraju. W. Tygielski podobne zabiegi nazwał „filozofią 
protektorską”, jednocześnie wskazując na zasadność badania zjawiska poprzez 
listy patrona. Jego zdaniem poznanie mechanizmu protekcyjnego powinno 
przebiegać w sposób dwutorowy – badanie filozofii protekcyjnej oraz prześle-
dzenie drogi pozyskiwania patrona i protekcji przez klientelę168. 

166  A. Mączak, Klientela…, s. 15.
167  B. Stephenson, dz. cyt., s. 29.
168  Zob. W. Tygielski, Listy, ludzie, władza…, s. 408.
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Konsekwencją przeobrażeń w traktowaniu kobiet zarówno w kręgach wyż-
szych sfer, jak i w rozważaniach teoretyków stały się, jak już wspomniano, nowe 
możliwości dla ich działalności169. Sądzę jednak, że prócz tego (kobiety i tak 
cieszyły się względną swobodą w Rzeczypospolitej) ważną rolę odegrała zmiana 
sposobu uprawiania polityki. Nowe wzorce postępowania, w których znaczącą 
pozycję zajęły różne zakulisowe rozgrywki, pozwoliły na złożenie w „delikat-
ne ręce kobiet” rozlicznych intryg politycznych. Jednym z takich wzorców był 
właśnie nieformalny mechanizm patronacki i klientalny, opanowujący kolejne 
płaszczyzny życia społecznego. Patronat kobiecy jest więc wypadkową sytuacji 
prawnej i społecznej kobiet oraz nowego pola realizacji, które wówczas stworzyły 
wyemancypowane kobiece dwory. W tych dwóch wymiarach należy rozpatry-
wać ewolucję patronatu kobiecego. Bez wątpienia dwory pełniły rolę lokalnego 
centrum patronatu170. W przypadku kobiet można postawić pytanie, czy nie 
zadziałał proces odwrotny – to pojawiające się możliwości patronalne kobiet 
wpłynęły na rozwinięcie wokół nich otoczenia, które z czasem ukonstytuowało 
się w dwór i mniej lub bardziej stałą klientelę? Większe przyzwolenie na uczest-
nictwo kobiet w życiu publicznym zaowocowało wytworzeniem się podobnych 
mechanizmów politycznych, jakie wypracowane zostały przez mężczyzn i ich 
otoczenie dworskie. Dało to możliwość przejęcia niektórych funkcji protek-
torskich przez kobiety. Angażowanie się w działalność publiczną pociągało za 
sobą wymóg zorganizowania kręgu osób pracujących na odpowiedni wizerunek. 
Funkcje dworskie zapożyczone z dworów królowych stopniowo dopasowywano 
do potrzeb i możliwości magnaterii. Podobnie jak dwory królowych – dwory 
magnatek nie dublowały stanowisk dworu mężowskiego. 

Aktywność kobiet i skupianie wokół siebie kręgu klientów i stronników 
dowodzi, że sytuacja kobiety w Rzeczypospolitej epoki saskiej była korzyst-
niejsza niż na zachodzie Europy; potwierdza to także mniejszy rozwój litera-
tury mizoginicznej171. Brak dowodów na zabiegi kobiet o zwiększanie swo-
ich praw w tamtym okresie wcale nie musiał wynikać z ich biernej postawy. 
Wprost przeciwnie –dotychczasowe badania wskazują, że wiąże się właśnie 

169  Należy jednak podkreślić, że szczególnymi względami cieszyły się szlachcianki, zwłaszcza 
te o dość dobrym statusie materialnym. Bliskość władzy, w której mogły uczestniczyć za pośred-
nictwem mężczyzn ze swojego otoczenia, sprzyjała ich aktywności. Sytuacja uboższych szlach-
cianek, mieszczanek czy chłopek zmieniała się inaczej. Z tej grupy najlepsze miejsce zajmowały 
mieszczanki, które również zdołały wypracować dla siebie wiele praw. Por. A. Karpiński, Kobieta 
w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku, Warszawa 1995.
170  B.J. Harris, Women and Politics…, s. 259.
171  Por. badania M. Malinowskiej, dz. cyt.
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z rzeczywistymi swobodami, przez co nie było potrzeby walki o nie172. Pomi-
mo tego, że w Rzeczypospolitej powoli przeszczepiano nowinki z Zachodu, 
jak chociażby idee francuskich precjozystek, to panujący ustrój oraz stosun-
ki społeczne pozwoliły na wytworzenie się innej przestrzeni dla emancypa-
cji kobiet – gospodarczo-ekonomicznej – jaką znalazły w swych majątkach, 
współuczestnicząc w ich zarządzie, a w razie konieczności przejmując nad 
nimi kontrolę pod nieobecność mężów. Było to zjawisko częste i akceptowane 
w społeczności szlacheckiej. Taką drogę wybrała wspomniana już Anna z San-
guszków Radziwiłłowa, która dzięki kontroli nad działalnością gospodarczą 
w latyfundium radziwiłłowskim przez kilkadziesiąt lat żelazną ręka dowodziła 
domem rodu, stając się twórczynią awansu majątkowego Radziwiłłów. Obie 
kobiety, czyli Radziwiłłowa i Sieniawska, przyjaźniły się, a nawet miały wspól-
ny epizod w trybunale173. 

Kobiety miały więc ułatwioną drogę do wkroczenia w dziedzinę pu-
bliczną. Prawo do większej samodzielności kobiet wiązało się z liberalnym 
podejściem wobec nich, które wywodzono ze szlacheckich tradycji wolno-
ściowych. Ponadto wpłynęły na to inne czynniki, z których najważniejsze to 
uwarunkowania historyczne, specyfika uprawiania ówczesnej polityki oraz 
zmieniająca się sytuacja kobiet w epoce nowożytnej. Poglądy na pozycję ko-
biety w danym społeczeństwie skutkowały niejednorodnym rozwijaniem się 
ich dworów na poziomie szlacheckim, a w następstwie tego – kobiecego 
patronatu w różnych krajach.

Reasumując – podjęta tu analiza patronatu kobiecego zwraca uwagę 
przede wszystkim na nową formułę udzielania opieki protektorskiej, jaka za-
istniała dla kobiet w omawianym okresie, mianowicie uczestniczenia w patro-
nacie obejmującym również sferę polityczną. Tymczasem prócz niej kobiety 
tradycyjnie roztaczały opiekę nad dziedzinami społeczno-kulturalnymi. Jeśli 
uznamy, iż do działań patronalnych kwalifikuje się opieka, protegowanie, 
wspieranie materialne oraz skuteczność w pozyskiwaniu urzędów dla swo-
ich podopiecznych, patronat kobiecy nie różni się zasadniczo od patronatu 
męskiego. Wszak rola mężczyzn-patronów również w wielu przypadkach 
ograniczała się do pośrednictwa między instancjami wyższymi a samymi 
zainteresowanymi. Różnica, jaką można dostrzec pomiędzy tymi dwoma 
zjawiskami, polega przede wszystkim na większej nieformalności działań ko-
biecych, a nierzadko konieczności odwoływania się do władzy mężów w sfe-

172  Por. B. Popiołek, Dumne, pyszne i pokorne…, s. 617–628; B. Lesiński, dz. cyt.
173  Por. W. Karkucińska, dz. cyt.
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rze politycznej. Patronat kobiecy częściej też niż ten reprezentowany przez 
mężczyzn realizowany był na polach kultury i opieki materialnej. Wydawać 
się też może, iż kobiety nie zawsze organizowały swe osobne dwory, co uza-
leżnione było od ich samodzielności, przede wszystkim finansowej. Za to 
ich działanie mogło odbywać się także w obrębie dworów mężowskich. Są to 
jednak hipotezy, które potwierdzić będzie można dopiero po gruntownym 
przebadaniu otoczenia innych magnatek i kobiecych środowisk dworskich 
na poziomie szlacheckim.

2.3.1. Protektorka i dobrodziejka – kobieta w roli patrona

Powyżej nadmieniono, że realizacja funkcji patronalnych przez kobiety oraz 
ich aktywność społeczno-polityczna w dużej mierze uzależnione były od in-
dywidualnych cech charakteru i osobowości poszczególnych kobiet. Warto 
więc prześledzić opinię samej kasztelanowej na ten temat, która wyłania się 
z jej wypowiedzi. 

Sieniawska dysponowała imponującymi predyspozycjami do pełnienia roli 
protektorki. Wpływ na to miały, co już sygnalizowałam – wychowanie, ma-
jątek, sytuacja polityczna i osobowość. Wszystko to zadecydowało o tym, że 

– „jak na ówczesną kobietę” – jej zdolności postrzegane były jako niesłychane. 
Walory osobiste niewątpliwie mają duże znaczenie w kształtowaniu sylwetki 
patrona, a osobowość kasztelanowej Sieniawskiej ułatwiała jej pełnienie roli 

„dobrodziejki”. 
W każdym okresie funkcjonuje zestaw wyobrażeń o zadaniach i rolach tra-

dycyjnie przypisywanych czy to kobiecie, czy mężczyźnie. W społecznościach 
epok dawnych podział ten był wyrazisty174. Wyznaczone role i poglądy na ich 
temat powodowały, iż kobietom, które przesuwały granicę tego, co dla nich do-
puszczalne, przypisywano męskie cechy zachowania. Również oficjalna niedo-
stępność dla kobiet pewnych dziedzin aktywności skutkowała naśladowaniem 
przez nie wzorców męskich, na co wskazano przy analizie dawnych tekstów 
literackich – zanim kobiety wykształciły własny styl, tworzyły w formule wy-
pracowanej przez mężczyzn175. Kobieta wyróżniająca się cechami tradycyjnie 

174  Deborah Best scharakteryzowała je jako „powszechnie przyjęte wyobrażenia o tym, jakie za-
chowania przystoją kobietom, a jakie mężczyznom, jakie role społeczne powinniśmy podejmować 
w zależności od płci”. Cyt. Za M. Szymczak, Kobiety w polskich programach i podręcznikach do 
nauczania historii dla szkoły średniej po II wojnie światowej, Zielona Góra 2011 s. 51; R. Walczak, 
D. Banaszek, G. Pajestka, A. Szuba, Wpływ autorstwa tekstu na jego ocenę. Stereotypy płciowe 
a wizerunek polityka, „Chowanna” 2007, nr 28, s. 95.
175  J. Partyka, „Żona wyćwiczona”…, s. 30.
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niewiązanymi z jej rolą społeczną – „męskimi”– była postrzegana przez ich 
pryzmat. Ten sposób analizy przejął także R. Pollak, charakteryzując kultu-
rę włoską w XV w. oraz świat przedstawiony w Dworzaninie Castiglionego. 
Uznaje on, że wykształcone i wytworne kobiety zajmowały na dworze miejsce 
na równi z mężczyznami i „zdarzały się wśród nich umysłowości wybitnie 
męskie”176. W renesansowej Italii owo przyrównanie kobiety do mężczyzny 
stanowiło rodzaj najwyższego komplementu: „na chwałę ówczesnych wielkich 
Włoszek nie można było powiedzieć nic pochlebniejszego ponad to, że miały 
męski umysł i męskiego ducha”177. Ideałem epoki była zaś silna kobieta, o czym 
zaświadczają ówczesne bohaterki literackie178.

W podobny sposób odbierana była przez współczesnych Elżbieta Sieniawska, 
która miała mieć nie tylko męski, ale nawet – „wysoki i nad męski rozum”179. Jej 
przyjaciel Franciszek Rakoczy pisał o niej: „Dama ta odznaczała się siłą ducha, 
męską odwagą i wielkodusznością niezwykłą dla osób jej płci”180. W opinii de 
Mongrillona, sekretarza opata Melchiora de Polignaca, Sieniawską wyróżniał 
hart ducha i typowo męskie rozrywki: „Sieniawska pali jak mężczyzna. Powia-
dają, że ambasador tatarski przybyły do Polski z propozycjami pokojowymi 
przychodził palić do wezgłowia jej łóżka i ona paliła wraz z nim”181. Kasztela-
nowa słynęła też z – uważanej wówczas za niedopuszczalną dla kobiet – jazdy 
konnej na oklep182. Erazm Otwinowski charakteryzował ją jako kobietę „wiel-
kiego geniuszu, rozumu i obrotu”, dzięki czemu z całą Europą „miała konferen-
cje”183. Król szwedzki mianował ją zaś „kobietą przeklętą”184, co może nie jest 
komplementem, ale wyraźnie odnosi się do jej aktywności politycznej, w której 
potrafiła mieszać szyki.

176  Ł. Górnicki, Dworzanin polski, wstęp i oprac. R. Pollak, Kraków 1928, ze wstępu, s. VII.
177  J. Burckhardt, dz. cyt., s. 241.
178  R. Pollak dla zobrazowania tej sytuacji przywołał nazwisko Tarquini Molze z Ferrary, po-
święcającej się typowo męskim zajęciom – studiom klasycznym, muzyce oraz astronomii, zob. 
Ł. Górnicki, dz. cyt., ze wstępu, s. VII; J. Burckhardt, dz. cyt., s. 241.
179  J. Jabłonowski do E. Sieniawskiej, 13 IV 1721, BCz rkps 2706, k. 261–262; por. B. Popio-
łek, Pozycja kobiety w czasach saskich…, s. 291.
180  Franciszek II Rakoczy, Pamiętniki. Wyznania, tłum. M. Paczoska, wstęp i oprac. J.R. No-
wak, Warszawa 1988, s. 17.
181  M. de Mongrillon, Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania 
Jana III oraz w okresie bezkrólewia i wolnej elekcji po jego zgonie (1694–1698), Wrocław 1982, 
cyt. za B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 19. 
182  B. Popiołek, Pozycja kobiety w czasach saskich…, s. 291.
183  E. Otwinowski, Pamiętniki do panowania Augusta II, Poznań 1838, s. 282.
184  W. Brablec, dz. cyt., s. 76–78.
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Wszystko to budowało w świadomości jej współczesnych obraz kobiety 
nieprzeciętnej i o „męskich cechach”, koniecznych do przetrwania w świecie 
wielkiej polityki. Tylko do pewnego stopnia można doszukiwać się celowych 
działań samej zainteresowanej na rzecz lansowania takiego wizerunku – ko-
biety silnej, niezłomnej i odważnej. Nie wydaje się bowiem, aby utrwalanie 
takiego wyobrażenia samej siebie było rozmyślnym działaniem kasztelano-
wej, lecz raczej wynikiem jej pewności siebie, świadomości posiadanej władzy 
i umiejętności, niejednokrotnie potwierdzanych spektakularnymi sukcesami. 
Listy dowodzą, że bardzo dobrze zdawała sobie sprawę z siły i zalet swojego 
charakteru, sama o sobie pisała, że jest uparta185. Dostrzegała swą wyjątkowość 
na tle współczesnych sobie dam z jej kręgów i zdarzało jej się bez skrupu-
łów wytykać im słabości, łącząc te cechy z kobiecą naturą. Jest to interesują-
ce, zwłaszcza że – jak podkreślałam – od czasów Sobieskich wiele magnatek 
z powodzeniem włączało się w życie polityczne. Sieniawska, pomimo swej 
ogromnej aktywności publicznej, nie do końca uznawała ją za odpowiednią 
dla kobiet – może to wpływ ducha epoki, a może kasztelanowa chciała przez 
to bardziej podkreślić swe niezwyczajne zdolności. Niezbyt doceniała kobiece 
umiejętności polityczne, siebie uznając za posiadaczkę wyjątkowych przymio-
tów, umożliwiających jej takie poczynania. Często podkreślała to w korespon-
dencji do męża: „Cale niech cię to nie ambarasuje, masz taką żonę, co cię 
prawdziwie kocha i życie dla ciebie by dała, ma też i mózg i serce, poradzi, 
czym będzie mogła”186 – pisała do niego po tym, jak zorientowała się, że szwa-
gier Adama Mikołaja – strażnik koronny Stefan Potocki – zamierzał uderzyć 
na Brzeżany. Kiedy zaś dostała od męża dwa listy „bez spraw publicznych, 
krom prywatnych”, od razu go zgromiła: „znać, że mnie WMM Pan sądzisz 
forte incapable [niezdolną]”187. Kobiety poddawała krytyce szczególnie za, łą-
czoną z nimi, zmienność nastrojów. Uwagi takie zamieszcza po otrzymaniu 
wyjątkowo serdecznego listu od księżnej Sanguszkowej. Tak ją to zdziwiło, że 
do jej męża, zaś swego przyjaciela i współpracownika Pawła Karola Sanguszki, 
marszałka nadwornego litewskiego, pisała: „To zwyczajne u białogłów bywa 
deux extrémité a l’autre du front, a tu miłość, nie wiem czemu jako się zga-
dzać mają i ręka, która jest ministrem serca, co inszego pisze, aleć podobną 

185  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Dźwinogród 19 III 1702, BCz rkps 2514 II, k. 256; 
B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 32.
186  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Dźwinogród 19 III 1702, tamże, k. 256.
187  Taż do tegoż, Kraków 28 V 1706, tamże, k. 433.
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nie serce, ale głowa porobiła”188. Kilka lat później, w 1707 r., kiedy przed 
Sieniawskim pojawiła się złudna wizja korony, jak zawsze surowa w ocenie 
Elżbieta pisała do małżonka, że nie tylko nie chce być „durakiem carskim”, 
ale wie, że to na nią najpewniej spadłaby wina za stratę honoru i ojczyzny, bo 
męża do takiej decyzji przywiodła, ponieważ „to jest naturel białogłowie, któ-
ra choćby żadnego rozsądku nie miała, tylko ambicję, cela lui est pardonnable, 
wszyscy by rozumieli i mówili, że to ja”189. Na koniec natomiast dodała, że 
ona jednak woli wszystko inne stracić, ale nie rozum190. Racjonalne działanie 
ceniła ponad wszystko, uważając, iż dopuszczanie do głosu emocji prowadzi 
do klęsk: „co to za szalona głowa, która myśli sercem, dlatego to przepadło”, 
pisała o pułkowniku, który odstąpił od obrony twierdzy191.

Jednocześnie uchodziła za kobietę niezwykle towarzyską i ujmującą. Po-
trafiła swym czarem przekonać stronników do własnych racji. Jak pisze B. 
Popiołek: „jednych ujmowała swoją władczą osobowością, szerokimi moż-
liwościami, zdecydowaniem, innych strachem, groźbą bądź pieniądzem”192. 
Dowodem na to jest również jeden z odbywających się w Warszawie masko-
wych bali karnawałowych, gdzie po raz pierwszy miała okazję poznać no-
wego króla – Augusta II – i od razu ująć go rozmową, pozyskując poparcie 
dla jakiejś sprawy, o czym donosiła z dumą mężowi193. Bale należały do jej 
ulubionych rozrywek, co można tłumaczyć przynajmniej dwoma powodami. 
Hetmanowa uwielbiała uciechy karnawałowe oraz taniec, ale podczas takich 
przyjęć mogła też – co równie ważne – załatwiać swoje interesy i nawiązywać 
nowe kontakty. Rezydent na dworze Sobieskich, Kazimierz Sarnecki, przeka-
zał, że mogła ona tańczyć aż do późnej nocy194. Bankiety towarzyszyły jej od 
wczesnej młodości, uczestniczyła w nich na dworach ojca i stryja, ceniących 
rozrywki i posiadających własne kapele dworskie. Najczęściej zaś na dwo-
rze królewskim, gdzie zabawy karnawałowe, maskarady i bale przebierańców 
trwały do nocy195. Elżbieta Lubomirska była wówczas towarzyszką młodych 

188  Taż do P.K. Sanguszko, Brzeżany 1710, AP Wawel, ASang 9, k. 103.
189  Taż do A.M. Sieniawskiego, Spytkowice 7 VII 1707, BCz rkps 5943, nr 37168.
190  Tamże, nr 37168.
191  Taż do tegoż, Kraków 22 XII 1705, BCz rkps 2514 II, k. 365.
192  B. Popiołek, W kręgu dworu…, s. 158; zob. też, taż, Królowa bez korony…, s. 56.
193  Taż, Królowa bez korony…, s. 38.
194  K. Sarnecki, dz. cyt., s. 51.
195  Zob. J.S. Nowak, Kapele muzyczne na dworze hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego i jego 
żony Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1685–1729), „Muzyka” 2003, nr 3, s. 22.
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królewiczów Sobieskich196. Lubiła się też podobać, wzmianki o jej garderobie 
zaświadczają, iż musiała być wyjątkowa i kosztowna, odpowiednia do pozycji 
i majętności właścicielki197. 

Można przypuszczać, iż chcąc zajmować się sprawami zarezerwowanymi 
dla mężczyzn, kasztelanowa zdawała sobie sprawę, że musi wykazać się mę-
skim usposobieniem. Nie znaczy to jednak, że świadomie narzucała sobie taki 
czy inny sposób życia. Kasztelanowa wykorzystywała swój talent, czerpiąc 
z kapitału różnorakich dóbr, które dał jej dom rodzinny – tak duchowych, jak 
i materialnych. Była również przekonana o swych ponadprzeciętnych uzdol-
nieniach, co dodawało jej niezbędnej w świecie interesów pewności siebie. 
Rady kierowane listownie do męża, nierzadko przybierające formę rozkazów, 
przemycała między standardowymi dla epoki formułami uległości. Zapew-
niała w nich o całkowitym oddaniu się woli mężowskiej, poleganiu na jego 
rozstrzygnięciach, czy nieraz pozornej zgodzie na powzięte decyzje. Toteż zwy-
kle kończyła listy pokornie – zgodnie z przyjętą etykietą – „ja i wola moja 
poddana jest WMM Panu, pan jest mistrzem, wolno Ci czynić nie tylko 
z nim, ale i ze mną, co się podoba moje serce”198. Deklaracje te nie zawsze 
były wiarygodne w przypadku Elżbiety. Ton i sposób kierowania „porad” do 
Adama odsłania faktyczną rolę Elżbiety u jego boku, której nie przesłoniły 
nawet grzecznościowe konwenanse epoki. Miała też niebywały zwyczaj zwra-
cania się do męża (i nie tylko) w formie żeńskiej – „moja panno”. Charak-
terystyczne jest to, że posługiwała się tym zwrotem wówczas, gdy wyrażała 
niezadowolenie bądź zniecierpliwienie wobec mężowskich strategii. „Niech 
Bóg pochwalony, żem tu już jest […]. Daje Ci tedy znać moja panno i list 
królowej posyłam, proszę o prędki respons i o prędkie Cię widzenie”199. Da-
lej zniecierpliwiona zarzucała mu: „sto razy byś mnie moja panno porzucił, 
z siebie sądź moja panno”200, „proszę nie familaryzować się nad sprzączkę, bo 
to, moja panno, są złośliwości”201. 

Kasztelanowa spełniała się, uczestnicząc w życiu politycznym i towarzy-
skim kraju, w korespondencji podkreślała znużenie bezczynnością, jeżeli aku-

196  K. Sarnecki, dz. cyt., s. 89; por. też B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 21; A. Skrzypietz, 
Królewscy synowie…, s. 97.
197  NN do E. Sieniawskiej, 5 XI 1712, BCz rkps 2707, k. 113.
198  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Oleszyce 11 XII 1696, BCz rkps 2514 II, k. 78.
199  Taż do tegoż, Krasnobród 16 VII 1696, tamże, k. 41.
200  Taż do tegoż, Oleszyce 15 IV 1697, tamże, k. 100.
201  Taż do tegoż, Gdańsk 30 VII 1697, tamże, k. 113; taż do tegoż, Lwów 11 VIII 1702, tamże, 
k. 242.



2.3. Patronat kobiecy

rat była odsunięta od bieżących spraw. Życie ziemiańskie na uboczu niezmier-
nie ją nudziło, po czterech dniach w Brzeżanach donosiła: „tu jest bardzo 
głuchy kraj, nic nie słychać”202. Nawet rekreacyjny wyjazd z macochą do źró-
deł przyniósł jej uprzykrzenie. Nie każda kobieta czuła aż tak wielką potrzebę 
angażowania się w życie publiczne, a wiele z nich nie miało wystarczająco 
dużo temperamentu, by mu się poświęcić. Potrzebny był też spryt w rozgry-
waniu spraw politycznych i duże obeznanie w tej dziedzinie. Na pokolenie 
Elżbiety, o czym była już mowa powyżej, znaczący wpływ miał dwór Marii 
Kazimiery i jej działalność w tworzeniu polityki Sobieskich. Kunszt politycz-
ny wyniesiony stamtąd zapewne odegrał rolę w organizowaniu wokół siebie 
własnych małych stronnictw przez najbardziej ambitne z jej dwórek. Elżbieta 
wykazała się największym zdecydowaniem i efektywnością w swych poczyna-
niach. Determinowały ją do tego również rodzinne tradycje Lubomirskich, 
którzy od kilku pokoleń z powodzeniem mocno zaangażowani byli w życie 
polityczne. Nie tylko męscy przedstawiciele rodu, ale również panie Lubomir-
skie udzielały się, wspierając politykę domu. Dużą rolę u boku męża – mar-
szałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego – odgrywała Elżbieta z Denhof-
fów Lubomirska, macocha hetmanowej. Środowisko rodzinne wniosło więc 
w jej życie pewne wzorce i zaszczepiło wielkie ambicje. To, że była w stanie je 
zrealizować, zawdzięczała statusowi społecznemu i ekonomicznemu, ale nie 
mniejszy w tym udział miała jej osobowość. Sieniawska potrafiła bowiem traf-
nie określić swoją sytuację i pozycję społeczną oraz związane z tym możliwości, 
dzięki czemu mogła precyzować i realizować własne zamierzenia.

202  Taż do tegoż, Brzeżany 27 VIII 1702, tamże, k. 253.





117

3. W kręgu dworu magnackiego – 
zakres patronatu                        

…póki się trzymał klamki Pańskiej, 
póty go też wszelakie piastowało szczęście 1.

Oceniając patronacką działalność Elżbiety Sieniawskiej w kontekście metod 
badawczych W. Tygielskiego, można uznać, że prowadziła ona świadomą po-
litykę protektorską2. Dlatego zasadne jest postawienie pytania, na jak szeroką 
skalę była to polityka, jakich ludzi obejmowała, jakie łączyły ich zobowiąza-
nia, jakie stawiała sobie cele oraz jak technicznie rozwiązywana była kwestia 
pozyskiwania patrona, klienteli czy sług. Przede wszystkim jednak należy od-
powiedzieć na pytanie, na ile odrębna była jej działalność protekcyjna od 
podobnych poczynań Adama Mikołaja. W tym przypadku interesujące byłoby 
poznanie jego polityki protekcyjnej, co w sposób pełniejszy pozwoliłoby na 
ocenę skali odrębnej działalności Elżbiety Sieniawskiej. Wiadomo, że Adam 
Mikołaj sam prowadził taką politykę, opierał się przede wszystkim na ludziach 
podlegających mu w wojsku3. Ponieważ na wielu płaszczyznach Sieniawscy 
wspólnie budowali zaplecze społeczne, to być może właśnie Elżbieta przeję-
ła kontrolę nad tworzeniem systemu więzi społecznych na rzecz ich obojga. 
W. Tygielski ustalił trzy elementarne składniki gwarantujące potęgę rodziny 
magnackiej. Jest to łaska królewska, która przejawiała się hojnością nadań, ko-
niunktura w rozbudowie dóbr oraz silne zaplecze ludzi liczących na korzyści 
i pracujących dla danego domu. Gdyby podział ten zastosować w przypad-
ku małżeństwa Sieniawskich, to Elżbieta wydaje się odpowiedzialna za całą 

1  Z. Mogilska do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz rkps 5896 IIII, nr 26181, k. 91.
2  W. Tygielski, Listy, ludzie, władza…, s. 408 i n.
3  J. Ronikier, Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze: studium z historii mentalności 
szlachty polskiej 1706–1725, Kraków 1992; M. Affek, Adam Mikołaj Sieniawski wobec polityki 
Augusta II w latach 1701–1705, PH 1989, nr 3, s. 439–454; A. Link-Lenczowski, Adam Mikołaj 
Sieniawski – faworyt czy opozycjonista?…, s. 401–406.
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politykę „zarządzania zasobami ludzkimi”4. W wielu miejscach swojej kore-
spondencji do męża podkreślała znaczenie posiadania „przyjaciół”, a zarazem 
konieczność ciągłego zabiegania o nich. W 1707 r. radziła mu zaprzestanie 
ciemiężenia Krakowa, gdyż zrażał tym ludzi – potrzeba im było przyjaciół, 
a nie tylko fortecy5. Doskonale ujawnia to sposób myślenia Elżbiety, która 
wśród różnych sposobów zapewnienia sobie skuteczności za kluczowy uważała 
pozyskiwanie stronników oraz ciągłe dbanie o ich poparcie, mając przy tym 
świadomość, iż jest to proces długofalowy. Starania o przyjaciół były więc 
ówcześnie powszechne, zwłaszcza na poziomie magnaterii, której do przefor-
sowania własnych planów niezbędne było poparcie szlacheckich mas6. Mat-
ka Jakuba Dunina, późniejszego referendarza koronnego, przypominała mu, 
by miał na uwadze, iż nawet „największy Pan i król sam bez ludzi i miłości 
szlacheckiej nic nie waży”7. Słowa te, jakże trafne, można odnieść do całej 
sytuacji ówczesnej szlachty. Z pewnością podobne przekonanie przyświecało 
działalności kasztelanowej, skoro przywoływała do porządku Karola Stani-
sława Radziwiłła, przypominając mu, czym może się skończyć lekceważenie 
korespondencji od szlachty8. 

Wobec tego można uznać, że kasztelanowa krakowska była wzorem dobre-
go patrona, o czym zaświadczały przede wszystkim rzesze ludzi z różnych krę-
gów społecznych garnące się pod jej opiekę. Klasyfikacja owych grup z otocze-
nia patrona uzależniona była od kryteriów przyjętych przez danego badacza. 
Sposoby stratyfikacji wypracowywano na potrzeby omówienia konkretnego 
środowiska i budowanych w jego obrębie różnorakich układów. Wskaźnikami 
klasyfikującymi mogły być: stopień zależności od patrona, pozycja społeczna 
i miejsce zajmowane w stronnictwie. Według takiego doboru W. Tygielski 
scharakteryzował stronnictwo Jana Zamoyskiego, dzieląc je na funkcjona-

4  Zob. W. Tygielski, Listy, ludzie, władza…, s. 408; W. Tygielski swoje badania odnosi do 
epoki wcześniejszej i działalności Jana Zamoyskiego, zaznacza jednak, że system stworzony przez 
kanclerza wybiegał swą strukturą w przyszłość i był bardziej charakterystyczny dla czasów póź-
niejszych. 
5  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, 9 VI 1707, BCz rkps 5943, nr 37159.
6  Zob. Z. Zielińska, dz. cyt.; A. Mączak, Dwór w systemach władzy i kultury europejskiej XVI– 

–XVII w. Przegląd najnowszych badań [w:] Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną…, 
s. 167–178; W. Majewski, Granice uzależnienia szlachty od magnaterii w XVII–XVIII wieku, 
Białystok 1991.
7  Z. Dunin do J. Dunina, Wrocław 18 VIII 1707, AP Wawel, ASang., t. 102, plik 5.
8  E. Sieniawska do K.S. Radziwiłła, 16 XII 1713, AGAD, AR V, teka 353, cz. III, nr 14275; 
por. też B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 277.
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riuszy magnata na urzędach państwowych, funkcjonariuszy gospodarczych 
oraz stronników politycznych o zróżnicowanym stopniu dyspozycyjności – 
uzależnionym od zajmowanych stanowisk9. Z. Zielińska zaś na pierwszy plan 
wysunęła związek z patronem i trwałość nawiązanej współpracy. To ograni-
czyło jej badania wyłącznie do analizy funkcji politycznych klienteli, którą 
podzieliła na liderów, ich przyjaciół, drobną szlachtę oraz gołotę10. Na intu-
icyjność takich podziałów zwróciła uwagę M. Czeppe, badająca stronnictwo 
Jerzego A. Mniszcha, podkreślając, że często trudno jednoznacznie określić 
więzi i powody nawiązywanych kontaktów. Podzieliła ona osoby związane 
z Mniszchem na sztab, który obejmował zarówno współpracowników, jak 
i krewnych, dalej na dworskich lojalistów i powinowatych oraz na końcu – 
działaczy szlacheckich11. Trudno przełożyć powyższe podziały w sposób bez-
pośredni na otoczenie kasztelanowej, które różniło się chociażby ze względu 
na osobę patronki – kobietę. Implikuje to szereg różnic między jej otoczeniem 
a środowiskami skupionymi wokół męskich protektorów, których podział 
przebiegał zazwyczaj pod kątem klienteli politycznej. Na brak możliwości 
uogólnienia takich podziałów i ich powszechnego zastosowania zwróciła tak-
że uwagę K. Kuras, która analizując entourage dworu mężczyzny – Augu-
sta A. Czartoryskiego, zauważyła, że poza stronnictwem politycznym składali 
się na nie również duchowni, zarządcy i wojskowi12. Dlatego doprecyzowała 
terminy „współpracownicy”, „krąg polityczny” i „przyjaźń polityczna”, które 
włączyła do swych badań. Do grona współpracowników zaklasyfikowała ro-
dzinę, przyjaciół politycznych oraz kontrahentów zagranicznych. Klientów zaś, 
rozpatrywanych pod kątem ich aktywności politycznej, uznała za oddzielną 
grupę. Stosownie do przyjętego kryterium K. Kuras wyodrębniła klientelę 
aktywną politycznie – stałą (liderów sejmowych, sejmikowych i trybunalskich, 
działaczy i na końcu informatorów) oraz klientelę bierną politycznie – czaso-
wą (werbowaną masowo)13.

Omówienie kluczowych podziałów przyjętych w badaniach nad grupami 
skupionymi wokół patronów oznacza konieczność ich zmodyfikowania, wy-

9  Określenie „funkcjonariusz” nie wydaje się do końca trafne, na co już zwracano uwagę 
w literaturze, nie ma ono bowiem żadnego potwierdzenia w źródłach epoki, zob. W. Tygielski, 
Stronnictwo, które nie mogło przegrać…, s. 207–231.
10  Z. Zielińska, dz. cyt., s. 397–419.
11  M. Czeppe, Kamaryla Pana z Dukli…, s. 60–112.
12  K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 70; taż, Świat współpracowników Augusta Czarto-
ryskiego…, s. 157–168.
13  K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 71–72.
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nikającą ze specyfiki środowiska kasztelanowej. Nie byłoby bowiem słuszne 
postawienie znaku równości pomiędzy klientelą polityczną skupioną wokół 
stronnictw mężczyzn, a tą z otoczenia kobiet – oficjalnie kasztelanowa nie 
przewodziła stronnictwu politycznemu. Oczywiście nie wyklucza to pełnienia 
przez nią takich funkcji nieformalnie, o czym poniżej. Również rozpatrywanie 
otoczenia Sieniawskiej wyłącznie pod względem klienteli politycznej wydaje 
się zbyt zawężone. Stosunki klientalne uznaje się za zależności nieformalne, 
nie można zatem w ich ujęciu analizować struktur formalnych, do jakich nale-
żą powiązania rodzinne14. Były one w tamtym czasie rozległe i znaczące, a sieć 
powiązań rodzinno-politycznych i prowadzonych na tym poziomie interesów 
sprawia, że nie można ich pomijać, omawiając klientelę i przyjaciół politycz-
nych. Uwzględniając powyższe aspekty, życie w kręgu dworu patrona-kobiety 
zaprezentowane zostanie w kilku kategoriach, uszeregowanych w zależności 
od składu grupy oraz poziomu załatwianych przez nią spraw. Będą to zatem 
współpracownicy i rodzina jako krąg osób cieszących się tym samym lub zbli-
żonym statusem społecznym i materialnym. Następnie szeroko pojęta klien-
tela zabiegająca o łaskę protektora, potrzebną do różnorakich przedsięwzięć, 
a więc zbiór osób z różnych środowisk. Na koniec zaś zostaną przedstawieni ci, 
którzy organizowali codzienną przestrzeń życia magnata albo, ściślej ujmując, 
byli oddelegowani do tego zadania. 

Rozpatrując otoczenie patrona, prócz uwzględnienia koncentrycznego roz-
łożenia grup wokół niego trzeba sprecyzować terminologię stosowaną w od-
niesieniu do osób tworzących to środowisko. Sprowadza się to do pytania, 
na które zwróciła uwagę U. Augustyniak: które z pojęć jest właściwsze dla 
nazwania osób skupionych wokół protektora – sługa czy klient? Ustalenia 
U. Augustyniak świadczą, że nie da się przeprowadzić jednoznacznego podzia-
łu. Jest on bowiem uzależniony od typu źródła i występującej w nim termino-
logii, stąd bierze się duża swoboda w operowaniu tymi terminami15. Niemniej 
jednak rozwój badań nad zagadnieniem magnackiego dworu przyniósł pewne 
uogólnienia pojęciowe. Modelowy podział magnackiego środowiska dwor-
skiego zaproponowali badacze jego codzienności – W. Czapliński i J. Długosz 

– wytyczając tym samym sposób badania tego środowiska. Wydzielili oni trzy 
podstawowe kategorie służby dworskiej: służbę rękodajną, komorników i służ-
bę pokojową. Za osobny rodzaj sług uznali zaś lekarzy, cyrulików, aptekarzy, 
muzyków, stajennych, myślistwo i służbę kuchenną. Zwierzchnikiem całego 

14  A. Michałowska, dz. cyt., s. 61.
15  U. Augustyniak, Dwór i klientela…, s. 109–110.
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dworu był jego marszałek, zwany też prezydentem16. Wewnątrz kategorii poja-
wiających się w zarysowanych wyżej podziałach istniała również hierarchizacja, 
wynikająca z przydzielonych zadań. Wedle tego kryterium I. Kulesza-Woro-
niecka wyróżniła dwie podstawowe kategorie służby: dworzan, otrzymujących 
wynagrodzenie od pana, oraz służbę domową, dbającą o właściwe codzienne 
funkcjonowanie dworu17. 

Podobne kategorie sformułowali W. Tygielski i A. Pośpiech, przeprowa-
dzając badania nad strukturą dworu Zamoyskich. Ich podział doprecyzowuje 
terminologię zaproponowaną przez W. Czaplińskiego i J. Długosza, przyrów-
nując hierarchię dworską do piramidy, której „warstwy nośne tworzą, licząc 
od góry, oficjaliści, dworzanie respektowi i płatni oraz znajdujący się na sa-
mym dole pokojowcy i barwa”, na ich czele stoi zaś magnat18. Do oficjalistów 
zaliczono marszałka dworu, sekretarza, koniuszego, podskarbiego, podcza-
szego, łowczego, szatnego. Prócz stanowisk dworskich Tygielski i Pośpiech 
wyodrębnili niezależny pion zarządzania i administracji dóbr, dzieląc go na 
dwie podgrupy – pion zarządzający i pion kontroli, zaznaczając, że ten drugi 
mógł wyodrębnić się dopiero około połowy XVIII w., a wcześniej w celu kon-
troli powoływano jednorazowych rewizorów. Istotnie wniosek ten pokrywa się 
częściowo z praktykami stosowanymi przez Sieniawską, która nie wydzieliła 
osobnej grupy kontrolującej system administracji. Sama w dużej mierze pełni-
ła takie funkcje, regularnie jednak powoływała ludzi zajmujących się kontrolą 
majątków, zgodnie z przyjętym obyczajem rewizorzy zwykle kontrolowali te-
reny, w których nie pracowali jako administratorzy19. 

U. Augustyniak wyróżniła natomiast pięć kategorii sług, biorąc pod uwagę 
sposób przeprowadzania rekrutacji w otoczeniu dworskim Radziwiłłów. Byli 
to, w pierwszej kolejności, słudzy i przyjaciele dziedziczni, trwale związani 
z patronem. Wynagrodzenie nie było dla tej grupy najważniejsze, ponieważ 
mieścili się w niej „słudzy powinni”, czyli krewni oraz sojusznicy polityczni. 
Zaciąg do tej grupy odbywał się na zasadzie tradycji, był zupełnie dobrowolny, 
ale wymagano jego potwierdzenia. Drugą grupę stanowili słudzy rękodajni, 
czyli „starzy i wypróbowani”, z którymi łączył patrona trwały związek opar-
ty na indywidualnych zobowiązaniach. Byli oni obecni na dworze, pobierali 

16  Por. W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 
1976, s. 57–60.
17  I. Kulesza-Woroniecka, Pozycja służby w strukturze i organizacji dworu magnackiego w XVIII 
wieku [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe…, s. 335.
18  Por. A. Pośpiech, W. Tygielski, dz. cyt., s. 215.
19  Tamże.
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jurgielt, trzymali arendy i powinni być w pełni dyspozycyjni. Rekrutowali się 
często po zmarłych krewnych, potwierdzając służbę podaniem ręki. Trzecia 
grupa to słudzy regestrowi, do których Augustyniak zaliczyła dworzan, zacią-
ganych do służby na podstawie kryterium kwalifikacji. Był to trwały związek, 
oparty przede wszystkim na kryterium wysokości wynagrodzenia, toteż przy-
sługiwało w każdym momencie prawo zerwania kontraktu. W czwartej grupie 

„przyjaciół i życzliwych na powiatach” mieścili się ludzie rekrutowani często 
spośród sług rękodajnych. Wywodzili się z grup średnioszlacheckich, łączył 
ich z patronem dożywotni związek, powinni być też w pełni dyspozycyjni, 
pełnili często funkcję pośredników (brokers), organizujących nabór ludzi do 
spraw sejmikowych i trybunalskich. Piątą grupę stanowili słudzy zaciągowi, 
zatrudniani na określony czas do konkretnego zadania. Najczęściej do spraw 
sądowych jako juryści, deputaci oraz do spraw politycznych jako „asystencja” 
do orszaku na sejm czy też „subiekta na sejmiki”20.

Wielość opisów stanowisk dworskich świadczy o braku jednego mode-
lowego ujęcia, ponieważ różnorodność organizacji pracy dworów wymusza 
każdorazowe ustalenie struktury charakteryzującej dany ośrodek. Jak sugerują 
A. Pośpiech i W. Tygielski, o ujęciu modelowym można będzie mówić po 
zbadaniu większości podstawowych archiwów podworskich21.

Dwór kobiecy, chociaż czerpał wzorce z dworów męskich, różnił się od 
nich. Na dokładną ocenę owych różnic pozwolą dopiero pogłębione badania 
nad różnymi ośrodkami, którym przewodziły kobiety, mając u boku osobi-
sty dwór. Przy obecnym stanie badań założyć można odmienności pomiędzy 
otoczeniem dworskim mężczyzn i kobiet wynikające z braku sprawowania 
funkcji publicznych przez te ostatnie. Kobiety nie uczestniczyły w zjazdach 
sejmowych, zatem teoretycznie nie musiały zabiegać o pozyskanie niektórych 
kategorii sług, np. potrzebnych do prowadzenia działalności na sejmikach. 
W praktyce aktywne damy mogły pilnie pracować na rzecz zjednywania stron-
ników i działaczy sejmikowych wśród szlachty, tym samym budując iden-
tyczną sieć zależności, tak jak czynili to mężczyźni wokół swych ośrodków 
dworskich. Nie było to jednak regułą, dlatego aspekt ten uznać trzeba za 
różnicujący dwór kobiecy. Konsekwencją tego jest też brak przymusu formo-
wania specjalnego orszaku dworu kobiecego z okazji odbywania sejmików. 
Oficjalnie otoczenie dworskie magnatki powinno jej służyć w sprawach co-
dziennych, obsługując bieżące sprawy związane z dworem oraz jego aprowi-

20  U. Augustyniak, Dwór i klientela…,s. 78.
21  Por. A. Pośpiech, W. Tygielski, dz. cyt., s. 216.
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zacją. Zakładano również edukacyjną funkcję takich miejsc – przysposobienie 
młodzieży do dworskich norm i obyczajów, zwłaszcza młodych szlachcianek.

Dla opisania środowiska dworu kasztelanowej Sieniawskiej najprzydat-
niejszy jest podział zaproponowany przez W. Czaplińskiego i J. Długosza. 
Najważniejsza grupa ludzi to ta znajdująca się w najbliższym otoczeniu ma-
gnata, wspomagająca jego pracę oraz asystująca w podróży, określana służ-
bą rękodajną lub respektową. Członkowie tej grupy pobierali roczną pensję, 
czyli jurgielt, tygodniowe strawne na utrzymanie koni i własnej służby do 
pomocy – pachołków. Cieszyli się też szczególnymi przywilejami – jadali przy 
stole pańskim, towarzysząc magnatowi22. Następni w kolejności, tak zwani 
komornicy, to przedstawiciele rodów magnackich, przebywający na dworze 
dla ogłady i pozyskania protekcji. W takiej roli znajdowali się zwykle mło-
dzi szlachcice, określani jako młódź. A. Zajączkowski podzielił ich na dwie 
podgrupy – synów wywodzących się z zamożnych rodzin określił mianem 
rezydentów, mogących w każdej chwili opuścić dwór, ponieważ przebywali 
na nim z prestiżowych, a nie ekonomicznych względów, natomiast młodzież 
biedniejsza, czyli zwykli „dworscy”, w zamian za korzyści materialne wypeł-
niała konkretne obowiązki i musiała być użyteczna. Przyjmując ich na dwór 
i zapewniając opiekę, „właściciel kupował sobie wdzięczność i poparcie za-
ścianków” przydatną w rozgrywkach politycznych23.

Zważając na aktywność Sieniawskiej i czerpiąc z już wypracowanych 
modeli badań nad środowiskami patronów, zastosowałam wobec otoczenia 
kasztelanowej następujące kryteria – stopień związku z patronem, zależność 
ekonomiczna, poziom załatwianych spraw w danej grupie. Wedle tych założeń 
przyjęłam umowny podział otoczenia kasztelanowej – współpracownicy (ro-
dzina i przyjaciele polityczni, wywodzący się z warstwy o zbliżonym statusie 
materialnym), klientela zależna ekonomicznie (oficjaliści gospodarczy, klien-
ci polityczni, w szczególnym wymiarze również duchowieństwo), krąg osób 
będących czasowo w orbicie wpływów patrona (prawnicy, artyści), wreszcie 
dworzanie i służba dworska. 

Dwór magnacki zapewniał im wszystkim opiekę i ochronę nie tylko oso-
bistą, fizyczną, ale przede wszystkim w postaci szeroko rozumianego protek-
toratu. Osobą z wyższych kręgów dawał poparcie i możliwość forsowania 
planów politycznych. Tym o niższym statusie kuratela magnata dawała zaś 
szansę edukacji, rozwoju kariery publicznej bądź po prostu zapewniała mate-

22  W. Czapliński, J. Długosz, dz. cyt., s. 57.
23  A. Zajączkowski, Szlachta polska. Kultura i struktura, Warszawa 1993, s. 48.
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rialne bezpieczeństwo24. Jednak nadwyrężenie zaufania opiekuna lub jakiekol-
wiek działania prowadzone na jego niekorzyść mogły szybko zamknąć drogę 
awansu tak u patrona, jak i w jego otoczeniu. Stąd nieustannie płynące do 
protektorki listy zapewniające o wierności, nieodmiennej gotowości do peł-
nienia służby czy solidnie wykonanych obowiązkach. Dla przesłania owych 
grzecznościowych epistoł szukano różnorakich sposobności. Jedną z nich był 
oczywiście stały nakaz Sieniawskiej, wymagający relacjonowania bieżących 
spraw. Przy tej okazji zwykle wyrażano niezmienną chęć służenia. Przestoje 
w korespondencji ściągały podejrzenia i gniew protektorki, więc jeżeli nawet 
brakowało nowin do oznajmienia, wykorzystywano pocztę do przypomnienia 
o sobie i swoich zasługach. Niektóre z listów wyróżniają się wyszukanymi 
frazami, jak choćby ta: „lubo się obawiam, ażeby korespondencja moja nie 
była naprzykszeniem WM Pani Dobrodziejce, jednak do jak najczęstszego 
przypominania się łasce i pamięci, nie wątpiąc przecie, że choć przy zabawach 
swoich dasz ten moment czasu do przeczytania listu mego, co się zaś tyczy 
responsu nie tylko nie śmiem on prosić, ale też się boję”25. Jadwiga Rafa-
łowiczówna mimo posiadania stosunkowo dobrej pozycji rezydentki przy-
pominała się swej Dobrodziejce: „przyznać muszę, że Pan Bóg utalentował 
WMM Panią moją Dobrodziejkę swoim przywilejem, że o wszystkich domu 
swojego sługach pamiętasz i mnie najżyczliwszą”26. Kolejnym powodem do 
korespondowania były uroczystości liturgiczne oraz dzień wspomnienia św. 
patronki, czyli dzień imienin, przypadający na listopad. Same życzenia często 
odwoływały się do otrzymanych łask od Dobrodziejki i stanowiły jednocze-
śnie prośbę o dalsze wsparcie27. 

Wszystkie grupy zabiegały u dworu o różne dobra i pomoc w ważnych dla 
siebie sprawach. Tworzyły konglomerat odzwierciedlający stosunki społeczne 
i poziom ekonomiczny wśród szlachty i magnaterii. Każda z grup dążyła do 
osiągnięcia własnych celów – różniły się prawdopodobieństwem ich realizacji 

24  Zob. B. Popiołek, Skarga ubogiego szlachcica na niesprawiedliwość świata tego. Źródło do hi-
storii mentalności czasów saskich, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2008, Folia 57, 
Studia Historica VII, s. 34.
25  NN do E. Sieniawskiej, b.m., 6 IV 1713, BCz rkps 2707, k. 95.
26  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 234.
27  Z. Mogilska do E. Sieniawskiej, BCz. rkps 26182, k. 95–96; J. Rubinkowski do E. Sieniaw-
skiej, Toruń, BCz rkps 2707, k. 247; na ten temat zob. też S. Achremczyk, Staropolskie życzenia 
[w:] Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, 
Olsztyn 2000, s. 61–65; K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 87; B. Popiołek, „Najniższy 
podnóżek, sługa i więzień pański”…, s. 163.
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oraz wagą danej sprawy. W. Tygielski, badając proces pozyskiwania wzglę-
dów patrona, określił je w następujący sposób: „formy zabiegania o jego łaskę 
były bardzo zróżnicowane – zależne od pozycji społecznej petenta, interesów 
patrona i towarzyszących im w danym momencie konkretnych okoliczności. 
Mogłaby to być jakaś usługa wstępna, rekomendacja postaci, z której zdaniem 
kanclerz się liczył, ale także oferta politycznego współdziałania w przyszłości. 
Liczyła się osobista aktywność, uczestnictwo w życiu publicznym”28.

Założony wpływ tych przesłanek na rozmieszczenie owych grup sprawia, iż 
można je przyrównać do kręgów otaczających patrona. Na ich wyodrębnienie 
pozwalają omówione powyżej kryteria – sprawy rozstrzygane w ich obszarze, 
kompetencje ludzi, warstwa, z jakiej się wywodzili, oraz funkcja pełniona 
wobec nich przez ośrodek dworski. Ważny jest też rodzaj stosunku pracy bądź 
innej zależności wiążącej daną osobę z patronem.

Możliwość spełniania tych jakże różnych oczekiwań uzależniona była od 
wielu czynników. Pierwszy to oczywiście możliwości samego patrona, uwa-
runkowane jego pozycją w środowisku i w państwie. One jednak zwykle były 
wystarczająco duże. Ważniejsza zaś była waga sprawy dla samego patrona, 
a przede wszystkim jego interesy oraz dobra wola. Kryteria te decydowały 
o podejmowaniu działań patronackich, przy czym na poziomie drobniejszych 
spraw, dotyczących ludzi zależnych finansowo od patrona, decyzje zależały 
bardziej od jego dobrej woli. Interesy własne patrona przeważały z kolei 
w załatwianiu spraw osób bliższych patronowi, związanych z nim najczęściej 
przedsięwzięciami politycznymi i gospodarczymi. 

Funkcje te spełniał naturalnie dwór magnata-mężczyzny, osoby publicz-
nej, zaangażowanej w różne aspekty ówczesnego życia, posiadającej władzę 
lub uczestniczącej we władzy. Dobra pozycja w otoczeniu dworu królewskie-
go pozwalała na właściwe wypełnienie podstawowego obowiązku patrona – 
umożliwiania awansów swoim współpracownikom29. Czasy saskie, jak już 
wspomniano, stworzyły niepowtarzalną szansę wykazania się w tym względzie 
również magnatkom. Część z nich podjęła to wyzwanie. Coraz częściej mówi 
się zatem o kobietach w roli patronów. Naturalnie rola ta, jak już podkre-
ślono, miała inną postać niż w przypadku mężczyzn. Często jednak można 
mówić o zbieżnościach obydwu patronatów. Nie wszystkie panie posiadały 
predyspozycje, aby wykorzystać nowe możliwości, lecz z całą pewnością taki-

28  W. Tygielski, W poszukiwaniu patrona…, s. 193.
29  P. Jusiak, Jan Zamoyski a Firlejowie. Stosunki partnerskie czy klientalne? [w:] Patron i dwór…, 
s. 283.
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mi uzdolnieniami wykazała się kasztelanowa krakowska Elżbieta Sieniawska. 
O jej względy zabiegały nie tylko niższe warstwy, szukające bezpieczeństwa 
materialnego. Potrafiła zgromadzić wokół siebie także elitę polityczną, a co 
więcej – umiejętnie forsować własne interesy w tej dziedzinie. 

Przyjrzę się więc otoczeniu kasztelanowej, zgodnie z przyjętym podzia-
łem na współpracowników, klientelę, osoby wykonujące przejściowo różne 
zadania dla magnatki oraz służbę domową. Przeglądu tych środowisk doko-
nam, uwzględniając dwa kryteria. Po pierwsze według położenia danej grupy 
w stosunku do centrum dworskiego i patrona, a zatem wspomnianych kręgów 
koncentrycznych. Po drugie, rozpatrując funkcje, jakie dwór spełniał wobec 
danej grupy.

3.1. Współpracownicy – w kręgu rodziny i przyjaciół

Najbliższy i zarazem najważniejszy dla patrona krąg ludzi to właśnie bliższa 
i dalsza rodzina oraz przyjaciele tworzący grupę współpracowników. Wywo-
dzili się oni z tego samego środowiska, co oznacza, że posiadali także zbliżony 
status materialny. To on oraz zajmowane urzędy, najczęściej na szczeblu sena-
torskim, przesądzały o współpracy domów/rodzin na arenie ogólnopolskiej. 
Pojęcie „dom” nie zawierało w sobie uboższych członków szlacheckiej rodziny, 
osłabiając tym samym więzi pomiędzy liniami o różnym statusie ekonomicz-
nym, a w konsekwencji także społecznym30. Przynależność do najbliższego 
grona wynikała zatem z powiązań rodzinnych, dziedziczonych przez kolejne 
pokolenia lub z aranżowanych małżeństw31. W opinii J. Dumanowskiego 
okres XVII i XVIII stulecia to czas „renesansu więzi rodowych”, kiedy stano-
wią one jeden z najważniejszych składników powiązań społecznych i wpływają 
na różne płaszczyzny życia. Toteż nie należy ich sprowadzać wyłącznie do 
solidarności politycznej, lecz traktować jako jeden z elementów wzmacnia-
jących ją32. 

Zdaniem Pawła Jusiaka, rozpatrując kontakty takich rodzin, nierzadko 
wynikające z tradycji domu, należy zwrócić szczególną uwagę na przykłady 
zmiany ról pod wpływem wzbogacenia się jednej z rodzin. Jest to bowiem 

30  J. Dumanowski, Domus, genus, familia. Więzi rodowe szlachty polskiej w czasach saskich [w:] 
Między barokiem a oświeceniem…, s. 20; U. Augustyniak, Znaczenie pokrewieństwa w układach 
nieformalnych w Rzeczypospolitej w 1. poł. XVII w. na przykładzie klienteli Radziwiłłów [w:] Kul-
tura staropolska – kultura europejska…, s. 205–211.
31  Por. B. Popiołek, Perypetie małżeńskie Sapiehów…, s. 405–411.
32  J. Dumanowski, dz. cyt., s. 25–26.
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sytuacja utrudniająca jednoznaczną ocenę ich wzajemnych relacji33. W przy-
padku Sieniawskiej za przykład takich okoliczności można uznać jej kontak-
ty z Sobieskimi po śmierci króla. W szczególności z młodszym pokoleniem 
Sobieskich, ale nawet z samą królową wdową. Z królewiętami kasztelanowa 
prowadziła targi o Wilanów, szachując ich pozycją polityczną i materialną. 
Z królową wdową łączyły ją więzy przyjaźni, aż do śmierci tej pierwszej – re-
prezentowała ją w kraju, zarządzając bądź dzierżawiąc majątki Sobieskiej34. 
W nowych okolicznościach to kasztelanowa cieszyła się lepszą pozycją w kra-
ju – zarówno z punktu widzenia koniunktury jej majątków, jak i położenia 
swej rodziny w strukturach politycznych państwa.

W orbicie współpracowników zawiązywano interesy, prowadzono wspólną 
politykę na najwyższym szczeblu, podejmowano ważne dla państwa decyzje, 
wreszcie wspomagano się wzajemnie w codziennym życiu, co na tym pozio-
mie oznaczało budowanie swej pozycji politycznej, ale też bardziej prozaiczne 
sprawy, jak użyczanie rezydencji, korzystanie z przewozu, wymianę sprzętów, 
zaopatrywanie się w towary, np. te ze szkółek ogrodniczych35. 

Zaplecze takie zyskiwano dzięki kontaktom nawiązanym przez dom ro-
dzinny. Odnosi się to również do kasztelanowej ze względu na jej świetne 
korzenie. Wszak dwa najważniejsze urzędy centralne przypadły w udziale 
jej najbliższym – marszałkostwo wielkie ojcu Stanisławowi Herakliuszowi, 
a nadworne dziadkowi Łukaszowi Opalińskiemu, co na długi czas określiło 
kierunek działań rodziny i pozwoliło na zbudowanie wokół niej sieci cen-
nych kontaktów personalnych. Obaj marszałkowie z racji swoich kompetencji 
znajdowali się w najbliższym otoczeniu władcy, mieli więc wyjątkową szansę 
wpływania na jego zdanie i kontakty personalne36. Oba rody – Lubomir-
scy i Opalińscy – dysponowały również rozległymi latyfundiami, plasując 
się w czołówce najzamożniejszych rodzin swego czasu, co oczywiście nie po-
zostawało bez wpływu na łatwość tworzenia zaplecza społecznego. Koneksje 

33  P. Jusiak, Jan Zamoyski a Firlejowie…, s. 274.
34  A. Link-Lenczowski, Sieniawscy i Sobiescy…, s. 245–256; J.S. Nowak, Dobra wilanowskie 
za Elżbiety Sieniawskiej…, s. 54.
35  W szkółce głównego ogrodu gospodarczego Sieniawskiej w Wysocku zaopatrywali się prócz 
jej męża również inni magnaci: Jerzy Lubomirski, Marianna z Zamoyskich Dzieduszycka, Teofila 
z Sieniawskich Jabłonowska, Stanisław Mateusz Rzewuski, Franciszek Bieliński, a także zakony 
będące pod kuratelą Sieniawskiej, np. kapucyni ze Lwowa, zob. na ten temat R. Nestorow, Jan 
Baptysta Kendel – nadworny…, s. 29.
36  M. Wrede, Marszałkowie wielcy i nadworni koronni. Wnioski z biogramów [w:] Władza 
i społeczeństwo w XVI i XVII wieku…, s. 183.
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Sieniawskiej z elitą kraju były niezwykle rozbudowane właśnie dzięki szerokim 
koligacjom rodzinnym i kontaktom politycznym nawiązywanym przez Lubo-
mirskich, które w sposób naturalny przechodziły na kolejne pokolenia. Cześć 
z tych układów była płynna i zmieniała się pod wpływem bieżących potrzeb, 
przyjmowanej strategii politycznej rodziny i innych osób włączonych w te 
zależności. Dlatego stałe zabiegi o podtrzymywanie dobrych relacji z rodziną 
i nawiązywanie kolejnych, pomocnych w polityce domu koligacji były jedną 
z osi ówczesnego politycznego życia, zwłaszcza że czasem i najbliższa rodzina 
zawodziła. Gdy Adam Mikołaj znalazł się w chwilowych tarapatach, tracąc 
oparcie w Lubomirskich, pisała do niego z oburzeniem – „wstyd mie nawet 
do WMP pisać uważając, że nie masz na kogo się spuścić i diabeł po tych 
koligacjach, nie wiele pożytku przyniosło widzę”37.

Docenić trzeba też inny czynnik wpływający na tworzenie owych sieci spo-
łecznego zaplecza – duże znaczenie w podtrzymywaniu tych relacji i w ich roz-
szerzaniu miała osobowość i indywidualne zdolności interpersonalne samego 
zainteresowanego. Elżbieta była pewna siebie, przy tym roztropna i wyróżniała 
się wyjątkową intuicją. Wynikało to zapewne z jej dobrego rozeznania w śro-
dowisku magnatów i polityków oraz pozwalało właściwie lokować kapitał, 
jakim było zaufanie i powierzanie spraw odpowiednim ludziom. Schlebiająca 
jej rezydentka – J. Rafałowiczówna – pisała: „nie każdemu to szczęście służy, 
że wszędzie, gdzie tylko WMM Pani się obrócisz, tam zawsze Państwo gro-
madami zjeżdża się, tak to kiedy kto ma wysoki rozum”38. Osąd ten wcale nie 
był przesadny.

Elżbieta od początku uczestniczyła w polityce rodzinnej. Podjęte przez 
Lubomirskich próby manipulowania jej działaniami i wywierania dzięki temu 
wpływu na Sobieskich w czasie bezkrólewia po Sobieskim spełzły na niczym39.
Wiele lat później, służąc radą kanclerzynie litewskiej Annie Radzwiłłowej, Elż-
bieta napisała:, „będzie na mnie hałas od mojej familii, ale ja nie dbam o to”40.

Odcięcie się od stanowiska lansowanego przez dom Lubomirskich po 
śmierci Jana III oraz wykazanie się lojalnością wobec przyjaciółki, królowej 
wdowy, pokazało samodzielność młodej wojewodziny i jej odwagę w for-
mowaniu własnej taktyki. Rozpoczęła się wówczas jej wieloletnia praca nad 

37  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Warszawa 15 I 1697, BCz rkps 2514 II, k. 85.
38  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 8.
39  Zob. szczególnie rozdział 1. pracy B. Popiołek, Królowa bez korony…
40  E. Sieniawska do A. Radziwiłłowej, Puławy 14 X 1719, AGAD, AR V, teka 353, cz. IV, 
nr 14275, zob. też B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 247.
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niezależnością domu i nazwiska. Stopniowo zyskiwała w tym coraz większą 
skuteczność, chociaż musiała opierać się na strukturze zbudowanej przez po-
tężnych Lubomirskich. Bazą dla tworzonej sieci kontaktów było poza tym 
doświadczenie i znajomości wyniesione z dworu Sobieskich, na którym spę-
dziła przecież kilkanaście lat. 

Koneksje rodzinne łączyły kasztelanową Sieniawską ze znaczącymi rodami 
Rzeczypospolitej i pozwalają zorientować się w sieci powiązań w tym otocze-
niu. Ważne jest również uwzględnienie polityki matrymonialnej całej rodzi-
ny, dzięki której poszerzano znaczące koligacje. Najistotniejszą rolę w życiu 
kasztelanowej zdają się odgrywać stosunki budowane przez Lubomirskich41. 
Wydaje się, że to oni ukształtowali polityczny profil Elżbiety, ponieważ wy-
chowywała się w kręgu domu Lubomirskich. W mniejszym stopniu można 
zaś odnieść ten sąd do Opalińskich – być może wpłynęła na to przedwczesna 
śmierć matki42. Wpływ Opalińskich uwidocznił się w innych sferach – kultu-
rowej i gospodarczej – dopiero w momencie odziedziczenia przez kasztelano-
wą majątków krakowsko-sandomierskich. 

Rodzina Lubomirskich na przełomie XVII i XVIII stulecia posiadała już 
ugruntowaną pozycję na arenie publicznej, a nawet zdołała oczyścić się z nie-
chlubnej pamięci o swym przodku – rokoszaninie Jerzym Sebastianie (zm. 
1667)43. Abstrahując od jego działalności opozycyjnej, należy podkreślić jego 
znaczące zasługi w powiększeniu rodzinnej fortuny za sprawą zawarcia dwóch 
małżeństw. Pierwsza żona, Konstancja Ligęzianka (zm. 1648), wniosła mu do-

41  J. Długosz, Latyfundia Lubomirskich w XVII wieku: powstanie, rozwój, podziały, Opole 
1997; tenże, Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, Wro-
cław 1972; tenże, W. Czapliński, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 
1982; A. Homecki, Rozwój terytorialny latyfundium Lubomirskich (starszej gałęzi rodu) w latach 
1581–1754, SH 1972, nr 3, s. 417–442; P. Przyboś, Awans społeczny Lubomirskich herbu Dru-
żyna od XIV do pocz. XVIII w., „Genealogia” 1994, nr 4, s. 9–38; M. Marcinowska, Lubomirscy 

– starostowie sądeccy i spiscy, Nowy Sącz 1998; A. Sajkowski, Z materiałów do bibliografii Stanisła-
wa Herakliusza Lubomirskiego – archiwa radziwiłłowskie [w:] Stanisław Herakliusz Lubomirski: 
pisarz – polityk – mecenas, red. W. Roszkowska, Wrocław 1982; T. Bernatowicz, dz. cyt.; Rody 
magnackie Rzeczypospolitej, oprac. i red. H. Kamiński, M. Wilińska, M. Ziemińska, Warszawa 
2009, s. 98–126.
42 Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego [w:] 
Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki, t. 7, oprac. A. Miłobędzki, Wrocław 1957; R. Niedziela, 
Wojewoda krakowski Teodor Lubomirski w świetle satyry okresu bezkrólewia po zgonie Augusta II 
(1733–1734), SH 2001, nr 3, s. 387–404.
43  A. Kersten, Jerzy Sebastian Lubomirski, hasło, PSB, t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1973, s. 14–20.
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bra rzeszowskie, zaś druga, Barbara z Tarłów (zm. 1689) – dobra janowieckie. 
Z obu małżeństw Jerzy Sebastian miał pięciu synów i dwie córki. Najwięk-
sze znaczenie odegrali synowie z pierwszego związku – najstarszy Stanisław 
Herakliusz oraz najmłodszy z potomstwa Hieronim Augustyn, ojciec zdążył 
bowiem wprowadzić ich w świat polityki44. 

Stanisław Herakliusz (zm. 1702), ojciec Elżbiety, był człowiekiem o umiar-
kowanych, ale dosyć zmiennych zapatrywaniach politycznych. Bardziej od 
polityki pociągała go literatura i spokój domowego zacisza. Nie oznacza to, 
że usuwał się w cień politycznej sceny rodzinnej. Jego zaangażowanie i posta-
wę ocenia się jednak jako niezdecydowaną i mniej spójną od prezentowanej 
przez młodszego Hieronima Augustyna (zm. 1706). Ten z kolei prawdopo-
dobnie od dzieciństwa przygotowywany był do stanu duchownego, ponieważ 
już w wieku trzynastu lat otrzymał staraniem ojca intratną funkcję opata 
benedyktynów w klasztorze tynieckim, a następnie pobierał nauki w Rzymie. 
Ostatecznie po śmierci ojca skierował się na drogę wojskową, która przynieść 
mu miała karierę polityczną i kolejne awanse, osiągnięte między innymi dzięki 
silnemu charakterowi45. 

Średni z braci, Aleksander Michał, starosta perejesławski i sądecki zmarł 
młodo w 1675 r. Z małżeństwa z Katarzyną Anną Sapieżanką pozostawił 
dwójkę dzieci – Annę Konstancję i Jerzego Aleksandra (zm. 1735), którzy po 
jego śmierci trafili pod opiekę stryja Hieronima Augustyna. Poglądy politycz-
ne Jerzego Aleksandra ukształtowały się właśnie pod wpływem stryja i rodziny 
matki – Sapiehów46. Po małżeństwie tym pozostały więc koneksje Lubomir-
skich z Sapiehami. Najmłodsza z rodzeństwa, Krystyna (zm. 1699 r.), wydana 
została za Feliksa Kazimierza Potockiego (zm. 1702), hetmana wielkiego ko-
ronnego, starostę krasnostawskiego i hrubieszowskiego47. Po części wpłynęło 
to na łatwiejsze zwabienie Potockich w krąg polityki Lubomirskich – Hiero-
nim Augustyn i Feliks Kazimierz współpracowali ze sobą w wojsku przeciwko 
Jabłonowskim. Małżonkowie Potoccy zmarli na przełomie XVII i XVIII w., 
pozostawiając pięcioro potomstwa – Michała (wojewoda wołyński, zm. 1749), 

44  K. Piwarski, Hieronim Lubomirski, hetman wielki koronny, Kraków 1929, s. 47.
45  J. Wimmer, Hieronim Augustyn Lubomirski, hasło, PSB, t. 18, Wrocław 1973, s. 11–14.
46  J. Gierowski, Jerzy Aleksander Lubomirski, hasło, PSB, tamże, s. 21–23.
47  Zob. A. Kersten, Jerzy Sebastian Lubomirski, hasło, PSB, tamże, s. 19; A. Przyboś, Potocki Fe-
liks, hasło, PSB, t. 27, Wrocław–Warszawa–Kraków 1982, s. 812; A. Link-Lenczowski, E. Szklar-
ska, Michał Potocki, hasło, PSB, t. 28, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984, s. 97; A. Link-Len-
czowski, Potocki Józef Felicjan, hasło, PSB, t. 28, tamże, s. 58; tenże, Potocki Stanisław Władysław, 
hasło, PSB, t. 28, tamże, s. 154.
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Józefa Felicjana (strażnik wielki koronny, zm. 1723), Stanisława (wojewoda 
bełski, zm. 1732), Jerzego (starosta grabowiecki, zm. 1747) i Mariannę48. 

Dzieci z drugiego małżeństwa Jerzego Sebastiana z Barbarą z Tarłów to 
dwaj synowie – Franciszek i Jerzy Dominik (zm. 1727) – oraz córka Anna. 
Jerzy Dominik stał się założycielem linii janowieckiej, objął urząd podstolego 
(1695), podkomorzego koronnego (1702) i wojewody krakowskiego (1726), 
doszedł też do godności senatorskich. W polityce mniej zasłynął niż jego 
starsi bracia – stał przy boku starszego Hieronima Augustyna, dorobił się jed-
nak za swe zasługi regimentarstwa i stanowiska generała piechoty. Sprawnie 
zarządzał swymi rozległymi dobrami, zapisał się też jako hojny ofiarodawca 
na rzecz instytucji kościelnych. Znany był ze swego burzliwego życia pry-
watnego – ożenił się z Urszulą z Bokumów, późniejszą metresą Augusta II, 
księżną cieszyńską. Układ ten przyniósł mu korzyści w postaci nowo objętych 
funkcji wojskowych i państwowych, ale małżeństwo zakończyło się rozwodem, 
a podkomorzy ożenił się po raz drugi, w 1712 r., z wojewodzianką lubelską – 
Magdaleną z Tarłów, z którą miał dwóch synów49. 

Nieformalnym przywódcą politycznym rodziny Lubomirskich został Hie-
ronim Augustyn, zdolniejszy od Stanisława Herakliusza i bardziej od niego 
zdecydowany. Jego biograf, Kazimierz Piwarski, scharakteryzował go jako 

„człowieka wojny”, dobrego kompana, pełnego fantazji awanturnika, ryzy-
kanta, który za sobą miał armię50. To on kreował politykę domu, pod jego sil-
nym wpływem byli nie tylko młodsi Lubomirscy, ale również szwagier Feliks 
Kazimierz Potocki i Adam Mikołaj Sieniawski. Ważną funkcję w tworzeniu 
tej polityki spełniała oczywiście i jego bratanica – Elżbieta. Rodzina Lubo-
mirskich nadawała ton politycznemu życiu nie tylko Małopolski, ale całego 
kraju. Lubomirscy byli wytrawnymi graczami politycznymi i lawirowali od 
stronnictwa do stronnictwa, nie składając nikomu ostatecznych deklaracji. 
W czasach panowania Jana Sobieskiego Stanisław Herakliusz i Hieronim Au-
gustyn należeli do kręgu zwolenników króla. Stopniowo jednak podskarbi, 
będący w niełasce u królowej, związał się z opozycyjnymi Sapiehami, odsu-
wając się od polityki dworu. Jeszcze po śmierci króla zapowiadał swoje popar-
cie dla kandydatury jego syna Jakuba. Tymczasem po rozeznaniu nastrojów 

48  B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 24.
49  Synowie z drugiego małżeństwa – Antoni Benedykt i Franciszek Ferdynand, zob. J. Gie-
rowski, Jerzy Dominik Lubomirski, hasło, PSB, t. 18, dz. cyt., s. 21; A. Kersten, Jerzy Sebastian 
Lubomirski…, s. 19.
50  K. Piwarski, Hieronim Lubomirski…, s. 47.
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w kraju i ocenie jego szans na tron Hieronim Augustyn zweryfikował swoje 
zamiary. Opowiedział się za ks. Contim, wietrząc pewniejsze zwycięstwo 
i nowe perspektywy dla siebie na dworze51. Ostatecznie zwycięstwo Sasa prze-
sunęło go znów w stronę opozycji i tylko trudna sytuacja króla po 1702 r. 
sprawiła, że zamiast represji za buntowniczą postawę, spłynęły na podskar-
biego kolejne nominacje. Otrzymana kasztelania krakowska, buława polna, 
a po niej koronna, sprawiły, że Hieronim Augustyn poparł króla. Pozyska-
nie Lubomirskiego nawet najwyższymi awansami nie było jednak oczywiste, 
już parę miesięcy później zajmował dwuznaczne stanowisko, pertraktując ze 
Szwedami przy oficjalnie deklarowanym poparciu dla Augusta II. Jakkolwiek 
sprytne lawirowanie pomiędzy obozami przyniosło kasztelanowi najwyższe 
godności wojskowe i senatorskie, to mimo wszystko postawa ta zawiodła. 
Doprowadziła do osłabienia autorytetu, co ostatecznie przyspieszyło zakoń-
czenie kariery hetmana52.

Niejednoznaczna postawa Lubomirskich i kluczenie między stronnictwa-
mi dowodziło potęgi i niezależności rodu, a przede wszystkim było ukierun-
kowane na osiąganie kolejnych profitów ze stosunków politycznych. Taktykę 
tę kontynuowali również oboje Sieniawscy. Zwłaszcza Elżbieta odznaczała się 
powściągliwością w ujawnianiu zamiarów i chyba w dużej mierze dzięki niej 
Adam uchodził za mistrza kamuflażu swych rzeczywistych poglądów – „co 
piszę w interesach WM Pan chciej mieć w sekrecie, w interesie swoim […], 
o sekret powtórnie [proszę], o tem nikt, tchniący duch nie wi, dla Boga straż-
nikowi się WMM Pan nie zwierzaj niczego”53 – instruowała męża Elżbieta.

Zanim Sieniawskim udało się zbudować własną pozycję na arenie po-
litycznej, mogli oprzeć się na silnych podstawach, jakie oferował im klan 
z Wiśnicza. Od początku jednak Elżbieta określiła granice wpływów i bro-
niła własnego zdania. Jeszcze przed wejściem w orbitę polityki rodzinnej od-
ważyła się na konfrontację z najbliższymi, przeciwstawiając się oficjalnemu 
stanowisku rodziny wobec Sobieskich. Zażyłość łącząca Elżbietę z rodziną 
królewską sięgała jej pobytu na dworze, toteż szczególnie wobec królowej – 
swej przyjaciółki – czuła potrzebę zachowania lojalności. W rezultacie 
przez pierwsze lata małżeństwa sprzeciwiała się polityce zarówno męża, jak 

51  B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 27; J. Staszewski, August II Mocny, Wrocław 1998, 
s. 55–59; A. Skrzypietz, Sapiehowie wobec elekcji księcia Conti (1697), [w:] Sapiehowie epoki 
Kodnia i Krasiczyna, red. K. Stępnik, Lublin 2007, s. 377; taż, Królewscy synowie…, s. 282.
52  J. Wimmer, dz. cyt., s. 11–14.
53  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Warszawa 31 XII 1701, BCz rkps 2514 II, k. 200; 
Taż do tegoż, Wrocław 30 XI 1701, tamże, k. 183.
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i domu Lubomirskich. Okres bezkrólewia był trudnym sprawdzianem dla 
tego układu, który ostatecznie zakończył się poparciem dla rodziny Lubo-
mirskich i stronnictwa francuskiego54. Pomimo tego wojewodzina bełska 
dała wówczas po raz pierwszy dowód swej ogromnej lojalności, okazała zde-
terminowanie, dowodząc, że naczelną wartością są dla niej własne interesy. 
Po rozgrywkach elekcyjnych i pod naciskiem Lubomirskich zajęła się już 
wyłącznie kreowaniem wizerunku swojej rodziny, a więc i męża, do tego 
stopnia, że próbowała osłabić wpływy Lubomirskich na Sieniawskiego55. 
Koneksje rodzinno-klientalne uznać zatem można, przynajmniej na począt-
kowym etapie uczestnictwa w życiu publicznym, za dziedziczne. Następnie 
małżonkowie najczęściej rozpoczynali budowę własnych wpływów, a dawne 
kontakty albo podtrzymywano, albo – w zależności od kierunku polity-
ki – zamieniano bądź porzucano. Los politycznego istnienia Sieniawskich 
rozstrzygnął się w 1702 r. W styczniu tego roku zmarł ojciec Elżbiety, co 
zwolniło stanowisko marszałka wielkiego. Jeszcze przed śmiercią zarówno 
on, jak i Elżbieta próbowali wywrzeć nacisk na Adama Mikołaja, by ten 
objął urząd marszałka. Już podczas choroby marszałka w listopadzie 1701 r. 
Elżbieta pisała do męża: „kiedy by pan Bóg dał zdrowia ojcu memu, ra-
dziłabym WMM Panu pomienić się z nim województwem za laskę. Zaraz 
inszy respekt u postronnych, pensje, estymacje”56. Na respekcie u postron-
nych zależało wojewodzinie najbardziej – zdawała sobie sprawę, że wraz 
z wyższym stanowiskiem, przyjdą pieniądze i wpływy, pozwalające na dalszy 
rozwój polityczny i gospodarczy. Inaczej, jak pisała, będą zdani na własne 
gospodarstwo, a wówczas, „co Maciek zrobi, Maciek zje”57 – perswadowała. 
Dlatego Elżbieta próbowała przeprowadzić ową zamianę jeszcze przed śmier-
cią swego ojca, przekonywała, że będzie to łatwiejsze, ponieważ królowi 
trudno będzie „i ojcu i WMM Panu za żywota jego odmówić”58. Rozmowy 

54  Okres bezkrólewia zwykle wiązał się z przetasowaniami na scenie politycznej, stwarzał moż-
liwość nowych układów politycznych. W działania te intensywnie włączały się kobiety, świadczy 
o tym także satyra z tego czasu, zob. D. Garbusińska, „Niewieście rządy” w świetle satyry i pism 
politycznych z czasów Jana Sobieskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia CII, Wrocław 
1992, s. 75–81; na temat działań kobiet w czasie bezkrólewia zob. A. Skrzypietz, Damy polskie 
wobec kandydatury księcia Conti…; taż, Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III 
Sobieskiego, Katowice 2009.
55  B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 30.
56  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Wrocław 30 XI 1701, BCz rkps 2514 II, k. 179.
57  Tamże, zob też. B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 38.
58  Tamże.
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na ten temat małżonkowie musieli prowadzić już wcześniej, gdyż wojewo-
dzina próbowała zmniejszyć wątpliwości Adama Mikołaja, który obawiał 
się obowiązków połączonych z tak reprezentacyjnym stanowiskiem. Przede 
wszystkim niechęć budziły w nim przemówienia, w których nie czuł się naj-
mocniejszy. Pochodząc z rodziny hetmańskiej, być może widział siebie raczej 
w roli wojskowego. Tymczasem Elżbieta argumentowała: „jeżeli WMM Pan 
rzeczesz, że oracje trzeba prawić, żeś nie sposobny do tego, nie frasuj się 
WMM Pan o to, będziesz mógł dosyć uczynić temu”59. Decyzje takiej wagi 
należało podejmować szybko, kandydatów bowiem zawsze było sporo, jeśli 
tylko zorientowano się, że istnieje szansa na objęcie ważnego urzędu. Pomi-
mo tego że Adam Mikołaj zwlekał z przyjazdem i decyzjami, to jego żona 
cały czas monitorowała ich sprawy w Warszawie – „w interesie WMM Pana 
zaczęłam [działać]”60. Donosiła mu o zmieniającej się sytuacji i szykowanym 
dla niego stanowisku – hetmana polnego litewskiego. Grzecznościowo pod-
kreślała, iż czeka na jego decyzję, stale jednak przemycała w listach swoje 
zdanie: „tedy na WMM Pana woli to jest, ale by ja wolała laskę”61, perswa-
dowała, że „kiedy zaś wielką laskę mieć będziesz, łacniej na buławę [ko-
ronną] pójść”62. Plany Elżbiety były dalekosiężne, a na stanowiska patrzyła 
perspektywicznie – w kontekście możliwości rozwoju i awansu. W urzędzie 
hetmana litewskiego słusznie takich perspektyw nie dostrzegała. Była do 
niego nawet nieco uprzedzona, by zyskać na czasie pisała, że na taką propo-
zycję „powiedziałam, że nie wiem, jeżeli między takimi ludźmi chciałbyś być, 
jednakow setnikiem między kozakami”, wreszcie doradzała: „ja nie życzę 
WMM Panu litewskiej, bardziej życzę laski, o których już w tych dniach 
trzeba by skończyć, bo z Litwy, lepiej WMM Pan wiesz, co to za ludzie, co 
trzeba z nimi substancją stracić. Owszem, że cię ludzie nienasyceni obiją i za 
podziękowanie zabiją jeszcze”63. Wojewoda bełski oparł się jednak zarówno 
woli teścia, jak i argumentacji żony. Pomimo że sprawa przekazania laski 
marszałkowskiej już stanęła u króla, Sieniawski wciąż odkładał przyjazd do 
Warszawy. Po śmierci Stanisława Herakliusza Lubomirskiego – 17 I 1702 r. – 
całą sprawę było już trudniej przeprowadzić, zaś w stolicy przystąpiono do 
obsadzania stanowiska marszałka, które przypadło na krótko marszałkowi 

59  Tamże.
60  Taż do tegoż, Warszawa 12 I 1701, BCz rkps 2514 II, k. 208.
61  Taż do tegoż, Warszawa 28 XII 1701, BCz rkps 2514 II, k. 191.
62  Taż do tegoż Warszawa 31 XII 1701, BCz rkps 2514 II, k. 196.
63  Tamże; taż do tegoż, Warszawa 28 XII 1701, tamże, k. 191.
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nadwornemu Józefowi Karolowi Lubomirskiemu (zm. 1702), a po jego 
śmierci Kazimierzowi Ludwikowi Bielińskiemu (zm. 1713)64.

W trakcie tego pobytu Sieniawskiej w Warszawie zabiegano o jej popar-
cie. O laskę poselską starali się wówczas: stolnik podolski (Stefan Humiecki, 
zm. 173665), referendarz świecki koronny Jan Szembek66 oraz starosta cheł-
miński. Sieniawska pisała do męża: „ale ja nie chcę nic czynić tylko co mi 
WMM Pan zlecisz”. Dlatego popierała protegowanego męża: „WMM Pana 
zaś wolę czynić będę na [poparcie] pana [Stefana] Humieckiego, bo nie chcę 
czynić, żebym nie miała woli WMM Pana być posłuszną”67. Być może Adam 
Mikołaj się wahał bo jeszcze kilka dni później donosiła mu: „pana stolnika 
podolskiego proponuję” – przez co zabiegający o jej łaski starosta czerkaski 
pogniewał się68. Poparcie dla Stefana Humieckiego było uzsadnione – stolnik 
pozostawał w bliskim kręgu rodziny od kilku lat. Razem z Adamem Mikoła-
jem urządzali polowania, o jednym z nich kasztelanowa napisała: „ja stolni-
kowi łeb urwę jak będziesz chorował, a teraz mu się kłaniam”69.

Wkrótce potem zmarli obaj hetmani70 i wówczas otworzyła się przed Ada-
mem Mikołajem możliwość kariery wojskowej. Mimo silnych tradycji het-
mańskich w rodzinie Sieniawskiego, do aplikowania na to stanowisko również 
musiała zachęcić go żona i jej stryj – Hieronim A. Lubomirski. Historycy 
są zgodni, że buława polna trafiła do Sieniawskiego dzięki znaczącemu po-
parciu Lubomirskich – główną rolę odegrała zaś wspomniana wyżej dwójka, 
przywódca koterii Hieronim Augustyn i jego synowica Elżbieta. Istotnie nie 
można pominąć działań podejmowanych przez żonę wojewody bełskiego i jej 

64  K. Piwarski, Kazimierz Ludwik Bieliński, hasło, PSB, t. 2, Kraków 1989, s. 53–55; zob. też 
Urzędnicy centralni i nadworni…, s.  81, 88, 118.
65  W latach 1692–1702 stolnik podolski, od 1702 podstoli koronny, aż do 1706, kiedy ob-
jął urząd wojewody podolskiego. Był siostrzeńcem M. Kątskiego, z protekcji którego korzystał 
rozpoczynając karierę, zob. Urzędnicy podolscy XVI–XVIII wiek: spisy, oprac. E. Janas, W. Kła-
czewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik 1998, s. 137, 149, Stefan Humiecki, hasło, PSB, t. 10, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, s. 100–102. Urzędnicy centralni i nadworni…, s. 134, 170.
66  Referendarz koronny w latach 1699–1702, w 1702 r. objął urząd podkanclerzego, por. 
Urzędnicy centralni i nadworni…, s. 113 i 143.
67  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Warszawa 22 XII 1701, BCz rkps 2514 II, k. 187.
68  Taż do tegoż, Warszawa 28 XII 1701, BCz rkps 2514 II, k. 196.
69  Taż do tegoż, Oleszyce, 23 XI 1696, tamże, k. 73.
70  S.J. Jabłonowski (3 IV 1702) i F.K. Potocki (15 V 1702), zob. T. Nowak, Jabłonowski Stani-
sław Jan, hasło, PSB, t. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, s. 232; A. Przyboś, Potocki Feliks, 
hasło, PSB, t. 27, Wrocław–Warszawa–Kraków 1982, s. 807.
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wpływu na tę sprawę. Świetnie rozumiała, że tylko awans męża będzie mógł 
otworzyć im w przyszłości drogę do większej samodzielności politycznej71. 

Otrzymane stanowisko uplasowało Sieniawskich w konkretnej konstelacji 
sprzymierzeńców i wrogów. Związało ich jeszcze bardziej z profrancuskimi 
Lubomirskimi. Po przeciwnej stronie postawiło natomiast Potockich, odsu-
niętych przez Augusta II od urzędów, które zamierzali przejąć72. Wpłynęło to 
na zbliżenie Potockich do strony szwedzkiej, która próbowała przyciągnąć do 
siebie popleczników królewicza Jakuba. W tym okresie wojewodzina ostatecz-
nie odcięła się więc od promowania spraw młodych Sobieskich, pozostając 
wyłącznie przedstawicielką gospodarczych interesów królowej. 

Równocześnie Sieniawska zaangażowała się z zapałem w sprawę węgierską, 
stając się nie tylko sojuszniczką powstańców, ale również protektorką Francisz-
ka Rakoczego i jego współpracowników. Wraz z mężem udzieliła im gościny 
w zamku brzeżańskim oraz pomagała w zdobywaniu broni. Pomimo iż kuru-
ców wspierali oboje Sieniawscy, to właśnie Elżbieta uchodziła za skuteczniejszą 
w działaniu. J.A. Gierowski konstatuje, że jako agentka Ludwika XIV w tej 
sprawie wykazała się o wiele lepszymi umiejętnościami dyplomatycznymi 
aniżeli hetman, którym „umiała sprytnie posługiwać się dla przeprowadzania 
własnych planów”73. To ona sprawowała pieczę nad zakupionymi dla Rakocze-
go dobrami jarosławskimi, które ostatecznie przejęła, gdyż książę nieustannie 
borykał się z problemami finansowymi. Opieka kasztelanowej nad Rakoczym 
i jego sprawą trwała mniej więcej do końca pierwszej dekady XVIII w. Zaj-

71  K. Piwarski, Hieronim Lubomirski…, s. 83; M. Affek, dz. cyt., s. 442.
72  Wrogość Potockich do Sieniawskich ujawniła się szczególnie w tzw. sprawie węgierskiej, kiedy 
Potoccy rywalizowali z Elżbietą Sieniawską o wpływy na powstanie węgierskie i próbowali jej 
aktywność na tym polu wykorzystać do skłócenia jej z Augustem II. Szczególnie niechętnie nasta-
wiony był do niej wojewoda kijowski Józef Potocki oraz strażnik wielki koronny Stefan Potocki. 
Ten drugi, poprzez swoją żonę, Joannę z Sieniawskich, był blisko skoligacony z rodziną, nie wpły-
nęło to jednak na poprawienie stosunków między nimi, a kryzys w małżeństwie Potockich tylko 
pogorszył te stosunki. Natomiast z biegiem lat poprawie uległy kontakty z wojewodą kijowskim, 
który próbował pozyskać Sieniawską dla stronnictwa szwedzkiego. Zob. K. Piwarski, Hieronim 
Lubomirski…, s. 83, 135; M. Affek, dz. cyt., s. 443; B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 46, 50; 
A. Link-Lenczowski, Adam Mikołaj Sieniawski – faworyt czy opozycjonista…, s. 402–403; tenże, 
Potocki Stefan, hasło, PSB, t. 38, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984, s. 177–180.
73  J.A. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością…, s. 108; na temat za-
angażowania Sieniawskich w pomoc powstańców por. też. L. Hopp, dz. cyt., s. 119–127; B. 
Popiołek, Królowa bez korony…, zob. zwłaszcza rozdział Sobiescy i Rakoczy, s. 35–55; T. Kopyś, 
Rzeczpospolita Polska w okresie powstania Ferenca Rákócziego 1703–1711, „Studia Caroliensia” 
2004, nr 3–4, s. 46–47.
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mowała się wówczas organizacją pieniędzy wśród możnowładztwa polskiego, 
zakupem broni, udzielała schronienia w swoich dobrach, pośredniczyła po-
między nim a królem, w razie potrzeby starała się o paszporty dla powstańców. 
O zainteresowaniu wojewodziny sprawami powstania świadczą również licz-
ne wzmianki na ten temat w zamawianych przez nią gazetach rękopiśmien-
nych74. Gdy sprawa kuruców stawała się coraz bardziej beznadziejna, a przy 
tym wymagała coraz większych nakładów finansowych, kasztelanowa zaczęła 
wycofywać swoje poparcie. Tym bardziej, że chyba nie zawsze spotykała się 
z odpowiednim traktowaniem za swój wysiłek – do męża pisała, aby ten „nic 
finalnie nie odpisywał [Rakoczemu], póki ja sama nie opowiem WMM Panu 
wszystkiego, bowiem ja gotowam i więcy niż pięć kroć 100 tysięcy, a mam ze 
wszystkimi pretensji więcej jak na milion”75. Ostatnie prośby kierowane do 
niej przez Rakoczego dotyczyły, prócz pieniędzy, wzięcia w opiekę jego żony 
Charlotty-Amalii, z czym także ona sama zwracała się do Sieniawskiej76. W tle 
rozgrywek politycznych rozwijał się romans Franciszka z kasztelanową, co 
zapewne wywarło wpływ na zaangażowanie Sieniawskiej w sprawy węgierskie. 

Początek pierwszej dekady XVIII w. był więc znaczącym czasem dla Sieniaw-
skich. Przyniósł awans dla Adama Mikołaja, zaangażowanie w sprawę powstań-
ców poświadczało siłę Sieniawskich w kręgach profrancuskich, a rok 1704 r. i wa-
żące się losy tronu dla Augusta II uczyniły z Sieniawskich cennych sojuszników. 
Dodatkowo ich położenie wzmocniło porzucenie Augusta II przez hetmana wiel-
kiego, doprowadzając do przełomu w działaniach Sieniawskich, którzy postawili 
odtąd na samodzielną politykę, sprytnie lawirując pomiędzy stronnictwami77.

Był to również czas, kiedy Sieniawska dostała spadek po Opalińskich, co 
dało jej narzędzie do większej niezależności, nie tylko ekonomicznej. Efektyw-
ne działania wojewodziny na scenie ogólnokrajowej uczyniły z niej zaś silną 
sojuszniczkę, wzmocnioną o władzę męża nad wojskiem, a w konsekwencji 

– także w polityce. Już wówczas miała decydujący głos w polityce ich obojga, 
co uwidoczniło się szczególnie dwa lata później, po śmierci stryja Elżbiety – 
Hieronima Augustyna Lubomirskiego, hetmana wielkiego koronnego. Sprawę 
wakatu po nim całkowicie wzięła w swoje ręce Sieniawska, stając się odtąd 

74  Zob. B. Popiołek, Tematyka węgierska w polskich gazetach rękopiśmiennych przełomu XVII 
i XVIII wieku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2001, Folia 3, Studia Historica I, 
s. 24–26.
75  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Warszawa 30 XI b.r., BCz rkps 5943, nr 37112.
76  L. Hopp, dz. cyt., s. 140, 143; na temat perypetii księżnej Rakoczy po upadku powstania 
zob. B. Popiołek, Tematyka węgierska w polskich gazetach…, s. 27–28.
77  M. Affek, dz. cyt., s. 450.
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najważniejszą doradczynią swego męża. Z Warszawy donosiła mu o najnow-
szych wieściach w tej sprawie, a po jej zakończeniu to ona pierwsza dziękowała 
królowi – „dziękowałam mu za honor, który ci dał i żeby cię przy tym hono-
rze utrzymywał zawsze, nie tak jak mojego stryja. Obiecał [August II] mi to”. 
Jednocześnie, jak zawsze, doradzała mężowi, teraz niejako go strofując – „daj 
Boże, żeby tak było, ale kiedy się Ty moja Panno, będziesz umiał utrzymać 
w swojej powadze, kędy teraz cały świat na Ciebie patrzy. Pan będzie się mu-
siał szanować, gdyż każdy człowiek jest jubilerem swoim, jako się szacuje, tak 
go ważą”78. Zabiegi wokół awansów Adama Mikołaja pokazały skuteczność 
Elżbiety oraz jej dobre układy na szczytach władzy, łącznie z królem Augu-
stem II. Wszak doprowadziła, a przynajmniej mocno się przyczyniła nie tylko 
do nadania mężowi nominacji hetmańskiej, ale także zapobiegliwie walczyła 
o kasztelanię krakowską – „kasztelani krakowskiej jesteś WMM Pan pewny, 
nie trzeba wątpić”79. Adam Mikołaj faktycznie objął ją cztery lata później80.

Po śmierci ojca wzrosły kontakty Elżbiety z przyrodnimi braćmi Teodorem, 
Franciszkiem i Józefem, czemu sprzyjała konieczność przeprowadzenia postę-
powania spadkowego. Bliższe więzi łączyły kasztelanową z najmłodszym ro-
dzeństwem, nad którym, jak się zdaje, roztoczyła opiekę po śmierci macochy. 
Bardzo też przeżyła niespodziewaną śmierć Franciszka. Dużo starań włożyła 
w przygotowanie średniego Józefa do dorosłego życia, a był chyba niezbyt 
zdolny i mało ambitny – zresztą przed mężem przyznawała: „bracia nie bar-
dzo się zdali”81. Sieniawska dbała o zapewnienie edukacji Józefowi, a potem 
odpowiedniego startu w karierze wojskowej. 

W 1709 r. próbowała wystarać się dla brata Józefa o chorągiew po księdzu 
opacie tynieckim, którą ten miał dostać „z łaski WMM Pana […], za czym 
nie wiem co za niełaska, że teraz Panu Trombińskiemu tę chorągiew oddali. 
Proszę tedy uniżenie przynajmniej dla mnie to WMM Pan uczyń, żebyś tę 
chorągiew oddał dla niego” – napominała męża82. Józef nie przejawiał wiel-
kich aspiracji ani nie wykazywał się talentem, gdyż w niedługim czasie Sie-
niawska znowu musiała wstawiać się za nim u męża w sprawie naznaczenia 
mu jakichś ludzi, najlepiej „lada Francuzika albo jakiego cudzoziemca”. Tym 
razem mocno uzasadniała swoją prośbę, odwołując się już nie tylko do zasług 

78  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Kraków 18 V 1706, BCz rkps 2514 II, k. 421.
79  Taż do tegoż, Kraków 30 V 1706, BCz rkps 2514 II, k. 437.
80  Zob. B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 57.
81  Tamże, s. 39.
82  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, 17 VII 1709, BCz rkps 5943, nr 37275.
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samego Józefa, które musiały być nieznaczne, ale sięgając do zasług przodków. 
Pisała Adamowi Mikołajowi: „słusznie przecie z tego co i z dziadów, i z ojca 
miał jakąkolwiek zasługę i tej Rzeczypospolitej. Jeżeli się źle sprawi, to skarać 
bez respektu. Spodziewam się tedy po łasce WMM Pana, że jako i ojciec, 
i stryj służył mu, tak WMM Pan pozostałych weźmiesz w swoją protekcję 
i co cały świat będzie widział, żeś łaskaw na mnie”83. Przywołała też dosadny 
i obrazowy argument dla badań nad znaczeniem rodzinnych koneksji, poda-
jąc za przykład pana krakowskiego – „że żonę kochał to i braci jej, choć nie 
bardzo się zdali, do samej śmierci promował. Tegoż i ja się od WMM pana 
spodziewam”84. Ostatecznie młody Lubomirski, zniechęcony do wojska, został 
starostą cieszkowskim (1720), a kilka lat później wojewodą czernihowskim 
(1726), niewykluczone, że przy jakimś wsparciu ze strony Sieniawskich85.

Z młodych Lubomirskich najbardziej zaangażowany politycznie i najam-
bitniejszy był, jak wspomniałam, najstarszy Teodor. Postawa starosty pozo-
stawiała jednak wiele do życzenia, był porywczy, stale zmieniał poglądy i nie 
współdziałał z rodziną. Z nim Sieniawska toczyła najzacieklejsze spory rodzin-
ne – majątkowe i polityczne. Być może wynikało to z nieustępliwości obojga, 
a po części z zazdrości, tak o miłość ojca, jak i schedę po nim – Teodor chyba 
niezbyt liczył się z potężną siostrą, nie wykazywał też tak wielkiego jak ona 
przywiązania do majątków ojcowskich. Młody starosta spiski dopuścił rów-
nież do niebywałego skandalu – wprowadził do rodziny mieszczkę, biorąc za 
żonę Elżbietę Christi z Culler-Cumingów86. Pomijając warstwę obyczajową, 
dla Sieniawskiej, stawiającej sobie za wartość nadrzędną dbałość o interesy 
i wizerunek, było to posunięcie w najwyższym stopniu niezrozumiałe i nie-
wybaczalne. „Barzo piękna koligacja” – żaliła się przyjacielowi87.

Jak wynika z powyższego – więzy rodzinne miały w tym kręgu szczególne, 
nadrzędne znaczenie88. Ujawnia się to także w stosunkach Elżbiety do pozosta-
łych spraw, gdzie argument powinowactwa jest decydujący. Często uwypukla go 
w prośbach do męża: „pan Głębocki [starosta brzesko-kujawski] skonfudował 
nieboraka starostę oświęcimskiego [Adam Józef Lubowiecki, zm. 1726], proszę 

83  Taż do tegoż, Lwów 3 IX 1709, BCz rkps 5943, nr 37286.
84  Tamże. 
85  B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 40.
86  Tamże, s. 115.
87  E. Sieniawska do J.W. Mniszcha, 10 VII 1727, BOss. rkps 2668/I, zob. też B. Popiołek, 
Królowa bez korony…, s. 115.
88  Zob. U. Augustyniak, Znaczenie pokrewieństwa w układach nieformalnych…, s. 205–211; 
J. Dumanowski, dz. cyt.
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uniżenie, żebyś na oświęcimskiego był łaskaw, bo to i krewny mój, i ojciec mój 
go strasznie kochał i więcej się WMM Panu przyda niż pan Głębocki”89.

Polecając zaś mężowi jakiś interes nowego marszałka wielkiego koronnego 
Kazimierza Ludwika Bielińskiego (zm. 1713), a zapewne chcąc sobie także 
zjednać następcę swego ojca na tym urzędzie, błagała męża: „dla miłości bożej 
i jeżeli WMMP pragniesz mnie w dłuższym zachować życiu proszę i obliguję, 
aby jego osoba, jadąc tam i nazad powracając, wszelkie miała bezpieczeństwo, 
bo WMM Pan wiesz to dobrze, że nie tylko z inteliantii90 do osoby jego, 
ale nad wszystkich moich krewnych, onego osobliwie kocham. Przyczyni mi 
zdrowia ta WMMP łaska i w dożywotnich obligacjach utwierdzi”91.

O „jakąkolwiek protekcję” prosiła również Adama księżna marszałkowa, 
posyłając list do Elżbiety92.

Znane są również próby wyjednywania przez Sieniawską urzędów u Ada-
ma Mikołaja. Kilka lat przed sprawą przyrodniego brata wstawiała się u męża 
w kwestii Adama Śmigielskiego, chorążego nadwornego, którego „nie trzeba 
mi zalecać WMMPanu […], bo same jego merita93 zalecają go. Ja jednak 
uniżnie proszę, żebyś WMMP wyświadczył mu, co możesz, c’est un homme 
tres digne, a ja przy inszych obligacjach moich i tę niemniejszą mieć będę”94. 
Nie wiadomo o jaką sprawę chodziło kasztelanowej, być może o poparcie dla 
nowo wybranego chorążego, a może o protekcję dla jego powinowatego, za 
którym też ujmowała się Sieniawska95. Za to przeciwstawiała się innej sprawie 
promowanej przez męża, na ekonomię – „lubo WMM pan obiecał pod woje-
wództwo JMości Stockiemu. To Szwed tu powiadają, ale za krewnym JMości 
chorążego nadwornego proszę, panem Łodzińskim, burgrabią krakowskim”96. 
Ponownie pokazuje to, że koligacje rodzinne były jednym z czynników sprzy-
jających uzyskaniu poplecznictwa. Kasztelanowa nigdy jednak nie stawiała 
innych osób lub cudzych interesów ponad własnymi sprawami. Wówczas 
przestawały się dla niej liczyć nawet rodzinne koligacje czy więzy przyjaźni. 
Dobrą ilustrację tego stanowią jej stosunki z królową wdową, w czasie gdy 

89  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Lwów 11 I 1708, BCz rkps 5943, nr 37187.
90  inteliantia – daw. przywiązanie.
91  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Siemianów 17 XII 1702, BCz rkps 2514 II, k. 268.
92  Taż do tegoż, Sieniawa 25 I 1707, BCz rkps 5943, nr 37148.
93  merita – daw. zasługi.
94  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Kraków 22 V 1706, BCz rkps 2514 II, k. 425.
95  Adam Śmigielski dostał nominację na urząd chorążego nadwornego 13 IV 1706 r., por. 
Urzędnicy centralni i nadworni…, s. 31.
96  Tamże.
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zarządzała jej schedą. Potwierdza to również sprawa ze stryjem Hieronimem 
Augustynem z okresu, kiedy pełnił on urząd podskarbiego koronnego. Czynił 
wówczas „hałas” w sprawie szkut97 Adama Mikołaja, oczekując ich rewizji 
przed pisarzem skarbowym Winklerem. Sieniawska skwitowała to wydarzenie 
krótko, ale wymownie – „ja mu dobrze odpisałam zapomniawszy, że stryj”98. 
Podobnie zareagowała, kiedy poddani jej przyrodniego brata Teodora, starosty 
spiskiego, wkraczali na jej dobra. Zabraniała takich procederów i odgrażała 
się wówczas zarządcy: „ja nie zważając, że jest bratem moim, jeżeli mię co-
kolwiek zaczepiać zechce, zaraz wydam pozew do trybunału”99. Postępowanie 
takie wynikało z ostrożności kasztelanowej oraz z ograniczonego zaufania do 
wszelkich układów, nawet tych (a może zwłaszcza) w obrębie rodziny – już 
na początku jej małżeństwa z Sieniawskim doszło do zdarzenia, które mogło 
zaważyć na takim postępowaniu. Zaufanie Sieniawskiej nadszarpnął wówczas 
ukochany ojciec, Stanisław Herakliusz, wspierając kogo innego w staraniach 
o wakujący urząd, a z pominięciem Sieniawskich – „powiadają że starościna 
wiślacka umarła, ja do mego ojca piszę o Tuchów, aż on mi odpowiada żem 
już to na pana starostę urzędowskiego uprosił”. Już wtedy młoda wojewodzina 
bełska nie pozostawała bierna w takich okolicznościach – „comem mu naga-
dała, z respektem tylko prawdę, miał co słuchać”100.

Nie mniej niż powiązania rodzinne Sieniawska ceniła dobre stosunki 
z „przyjaciółmi”. Pod tym określeniem kryli się już nie tylko krewni. To także 
osoby z wysokiego towarzystwa, z którymi prowadzono wspólny front po-
lityczny, dobijano interesów, czy też najzwyczajniej ci, z którymi wypadało 
utrzymywać dobre stosunki, bo układ taki rokował potencjalne korzyści, na-
wet jeżeli zajmowali oni niższe miejsca w społecznej hierarchii. 

Przyjaciółmi określano również osoby popierające magnata na sejmikach, 
wywodzące się nieraz z uboższej szlachty. Możliwość mianowania się czyimś 
przyjacielem mogła też przyczynić się do skuteczniejszego załatwienia wszelkich 
suplik. Szerzej na ten temat będę pisać w odniesieniu do kolejnej grupy – krę-
gów klienteli. Termin „przyjaciel” funkcjonujący w świadomości społeczeństwa 
staropolskiego był więc o wiele bardziej pojemny niż obecnie i obejmował za-
równo więzi emocjonalne z bliskimi, jak i politycznych popleczników101.

97  Szkuta – statek żaglowy przeznaczony do transportu śródlądowego, zob. L. Furmaga, J. Wój-
cicki, Mały słownik morski, Gdynia 1993.
98  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Lwów 26 III 1696, BCz rkps 2514 II, k. 51.
99  Taż do P. Morzyckiego, Lublin 15 VIII 1723, BCz rkps 5946, nr 37890.
100 Taż do tegoż, Warszawa 15 I 1697, BCz rkps 2514 II, k. 85.
101 U. Augustyniak, O przyjaźni…, s. 122.
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Z powyższych względów kasztelanowa od początku swojej działalności 
u boku męża kładła nacisk na ten aspekt ich publicznego życia. Nieodmiennie 
apelowała do Adama Mikołaja o pozyskiwanie przyjaciół – „wszak i w Piśmie 
Świętym jest czyńcie sobie przyjaciół”102. Działania takie widziała w kreowaniu 
odpowiedniej postawy i rozważnym dobieraniu współpracowników – „może 
to być powaga bez pychy, prawda bez impetu, a przyjaciół sobie czynić!”103. 
Słusznie utrzymywała, że nad takimi relacjami należy pracować zawczasu, 
nawet jeżeli chwilowo wsparcie nie jest konieczne, to – przekonywała– na-
leży „za dobrych czasów sobie przyjaciół czynić, żeby potem na złe byli”104. 
Utrzymanie przyjaciół nie było łatwym zadaniem, liczne interesy polityczne 
i gospodarcze prowadzone przez poszczególne rodziny często zazębiały się 
i kolidowały ze sobą. Nie zawsze więc wystarczała sama lojalność i uczciwość, 
nieraz uciekano się do wybiegów i zachowywania postawy niejednoznacznej, 
niedookreślonej, z czego słynęli zresztą oboje Sieniawscy. Prawidła te dobrze 
odzwierciedlają dewizy, jakimi kierowała się kasztelanowa – „zapatrzywszy 
się, żeby wilki, i baran był syt, będę rzeczy tak robiła, żeby i WMM Pan 
i przyjaciele byli kontenci”105, innym razem zaś przekonywała, że „panu Bogu 
służ, a diabła nie gniewaj, bo nie wiesz, komu się dostaniesz”106. Kilka lat póź-
niej wciąż zalecała zjednywanie otoczenia, nawet ową dwuznaczną postawą – 

„mnie by się tak zdało, żeby tych wszystkich akceptować, którzy się garną i nie 
odrażać ich, bo JMość podkomorzy [Jerzy Dominik Lubomirski, zm. 1727] 
chce ze wszystką dywizją przyjść pod komendę WMM Pana, a mieć się na 
ostrożności, nie pokazując jakich dissidenti”107.

Po kilku latach ponownie zalecała przyjaźń podkomorzego krakowskie-
go Franciszka Lanckorońskiego: „Przypominam łasce pana podkomorzego 
krakowskiego, wszak zawsze był Mci Pana przyjacielem i będzie upewniam, 
proszę chciej go Mci Pan, tym bardziej zachęcić”108.

Jednakowoż Sieniawska potrafiła dostrzec zwodniczy charakter niektórych 
relacji, co widać po jej interwencjach u męża – „dla Boga proszę a votre conseil 

102  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Kraków 9 VI 1707, BCz rkps 5943, nr 37159; taż 
do tegoż, Łubnice 26 X 1711, tamże, nr 37327.
103  Taż do tegoż, Kraków 18 V 1706, BCz rkps 2514 II, k. 422.
104  Taż do tegoż, Warszawa 22 III 1708, BCz rkps 5943, nr 37199.
105  Taż do tegoż, Warszawa, 7 I 1698, BCz rkps 2514 II, k. 137.
106  Taż do tegoż, Lwów 11 VIII 1702, tamże, k. 241.
107  dissidentia – daw. odmienność; E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Warszawa 7 II 1708, 
BCz rkps 5943, nr 37193.
108  Taż do tegoż, Łubnice 26 X 1711, tamże, nr 37327.
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la personne qu’il ne sont pas intéressé, bo ci wszyscy to chcą avec votre partie tirer 
de Maron109. Perswadowała, że przede wszystkim należy dbać o własne dobro, 

„żebyśmy nie byli jako świeca, co komuś świecić, a siebie trawić, teraz każdy 
myśli jako mieć swój avantage”110.

Sieniawska korespondowała z najważniejszymi osobistościami w kraju. 
Wymieniała się nowinami politycznymi i towarzyskimi. Ustalała także bie-
żące sprawy polityczne. Krąg korespondencyjny pozwala więc zidentyfikować 
osoby współpracujące i rywalizujące z kasztelanową. W listach wspomina-
ne są też osoby przebywające aktualnie w otoczeniu, co również pomaga 
w orientacji w tym środowisku. Wśród korespondentów Sieniawskiej znajdo-
wali się m.in. S.F. Rybczyński, Juszczyński, D. Dessalleurs, Jan Jerzy Przeben-
dowski, Paweł Karol Sanguszko, Stanisław Tarło, Jan Stanisław Jabłonowski, 
Józef Wandalin Mniszech111, Jan Szembek, Sapiehowie, a także grono pań, 
zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w bieżących wydarzeniach, jak 
kanclerzyna litewska Anna Radziwiłłowa, Joanna Potocka, Katarzyna de Be-
senval (zm. 1715) i inne.

W 1709 r. Sieniawska udzieliła poparcia odwracającemu się od stronnic-
twa Stanisława Leszczyńskiego wojewodzie ruskiemu Stanisławowi Janowi Ja-
błonowskiemu, który tytułował ją później swoją Dobrodziejką112. Z Jabłonow-
skimi w późniejszych latach łączyły ją poprawne, a nawet przyjacielskie relacje. 
W 1721 r. S.J. Jabłonowski ponownie zwracał się do niej o pomoc w rozwią-
zaniu konfliktu rodzinnego. „Pytam się znowu, czy możesz mię WM Pani 
niewinnego […] ratować”, i zdawał się całkowicie na jej zalecenia – „co z tym 
czynić każesz, wiem, żeś łaskawa. […] Radź, naucz, prowadź, sługa Twój słu-
cha…”113. Oczywiście wymiana przysług była, jak zawsze w takich układach, 
dwustronna i również hetmanowa mogła liczyć na pomoc wojewody. „Bo 
w tej przyjaźni, którą się szczycę Jejmości Pani Krakowskiej przy tak słusznej 
sprawie, znajdę zawsze sprawiedliwość” – pisał do niej przy okazji sprawy 
z Żydami lwowskimi, przypuszczalnie w odpowiedzi na prośbę hetmanowej. 
Upewniał ją też o swoich kompetencjach – „nie trzeba Wam wyrażać, o czym 

109  Taż do tegoż, Łubnice 14 I 1707, BCz rkps 5943, nr 37147.
110  Taż do tegoż, Lwów 11 VIII 1702, BCz rkps 2514 II, k. 242.
111  Zob. S.F. Rybczyński do E. Sieniawskiej, BCz rkps 2744 II; J.W. Mniszech do E. Sie-
niawskiej, BOss. rkps 2646/I; E. Sieniawska do J.W. Mniszcha, BOss. rkps 2668/I, Archiwum 
Mniszchów, mf 1447, nr 1–42.
112  Zob. B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 73.
113  J.S. Jabłonowski do E. Sieniawskiej, 13 IV 1721, BCz rkps 2706, k. 261–262.
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bardzo dobrze wiecie, że całego województwa ruskiego Żydzi pod mój sąd 
wojewody, jako Rzeplity prawem opisano”114.

Ze Stanisławem Tarło (zm. 1721), kuchmistrzem wielkim koronnym 
i jego żoną Anną (zm. 1751), Sieniawska pozostawała w stałym kontakcie, 
suplikując także w jego sprawach u męża115. W 1706 r. załatwiali wspólnie ja-
kieś interesy – „tu z kuchmistrzem [koronnym] muszę skończyć, co sama opo-
wiem”116. Interesowała się sprawami Tarłów („pana kuchmistrza spodziewam 
się, że do żony przyjedzie, która co moment ma zlegnąć”) oraz przekazywała 
sobie z mężem listy od kuchmistrza, co poświadcza ich regularne kontakty 
polityczno-towarzyskie117. 

Oczywiście nie zawsze dobre stosunki towarzyskie przekładały się na zgodę 
na niwie politycznej. Przykładem są towarzyskie relacje łączące Sieniawskich 
z feldmarszałkiem Jakubem Henrykiem Fleminigiem, uchodzące za dobre, 
a nawet zażyłe, jeśli uwzględnić, że feldmarszałek starał się o rękę kasztelanki. 
Wypowiadał się też na temat innych kandydatów – zapewniał, że Radziwiłł 
podoba się wszystkim i polecałby go kasztelance118. Wreszcie po zamążpój-
ściu Zofii gratulował jej matce, pozwalając sobie również na bezpośrednie 
pouczenie jej, że jest w błędzie, pozostając niezadowoloną z zięcia: „permettez 
madame que je sous en felicite, à la verite on m’a dit que Votre Altesse n’est pas 
content de ce marriage, me permettez que je vous dise avec ma franchise ordinaire, 
que vous avez tort. C’est votre fille unique et l’epoux est aussi en toute maniere tel 
qu’il faut pour madame votre fille”119.

Tymczasem politycznie stali oni po przeciwnych stronach, a szarmancki 
Fleming, jak ujął to W. Kopczyński, słynął z uprawiania „flirtu politycznego” 
z żonami swych przeciwników. Do kasztelanowej pisał: „je m’estime heureux 
d’avoir eû occasion de servir vôtre altesse”120. Utrzymywali bardzo poprawną, 

114  Tamże.
115  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Warszawa 22 III 1708, BCz rkps 5943, nr 37199; 
zob. taż do tegoż, Kukizów 12 XI 1708, tamże, nr 37238.
116  Taż do tegoż, Skole 19 II 1706, BCz rkps 2514 II, k. 397–398.
117  Taż do tegoż, Skole 7 III 1706, BCz rkps 2514 II k. 401; taż do tegoż, Skole 10 III 1706, 
tamże; k. 406; taż do tegoż, Skole 28 III 1706, tamże, k. 409; taż do tegoż, Spytkowice 26 VI 
1707, BCz rkps 5943, nr 37164; taż do tegoż, Spytkowice 11 VII 1707, tamże, nr 37169 i n.
118  J.J. Fleming do E. Sieniawskiej, Drezno 20 X 1723, BCz rkps 2720, nr 37.
119  Tenże do tejże, Warszawa 24 II 1724, BCz rkps 2720, nr 44, k. 211.
120  T. Zielińska, Feldmarszałek Jakub Jerzy Henryk Fleming w środowiskach magnatów polskich 
[w:] Polska – Saksonia w czasach Unii (1697–1763). Próba nowego spojrzenia, red. K. Bartkiewicz, 
Zielona Góra 1998, s. 122; zob. też W. Kopczyński, Jakub Jerzy Henryk Fleming, hasło, PSB, t. 7, 
Kraków 1948, s. 32–38; tenże, Feldmarszałek Fleming, RH 1949, s. 163–180.



145

3.1. Współpracownicy – w kręgu rodziny i przyjaciół

przyjacielską korespondencję, feldmarszałek przekazywał jej, jak wszyscy, in-
formacje i zapewniał: „ne croyez pas Madame que vos ennemis puissant jamais 
gagner quelque chose sur la cour”121.

Nierzadko też przynależność do tego samego obozu nie wpływała na sto-
sunki pomiędzy interesantami. Z Janem Jerzym Przebendowskim Sieniawską 
łączyły kontakty konieczne z racji pełnionego przezeń urzędu podskarbie-
go wielkiego koronnego, miał on wpływ na ekonomiczne funkcjonowanie 
magnaterii, udzielając zwolnień z opłat i ceł. O to też zabiegali, przeważnie 
z powodzeniem, Sieniawscy122. Mimo tego stosunki z ministrem prowadzą-
cym twardą politykę fiskalną nigdy nie należały do bliskich, określić je na-
leży raczej jako poprawne, chociaż w gruncie rzeczy, jak pisze B. Popiołek, 
Sieniawska „nie cierpiała podskarbiego”123. Zarzucała mu przywłaszczanie 
publicznych pieniędzy, a konflikt między nimi zaostrzył się po śmierci het-
mana, kiedy Przebendowski dążył do odebrania jej starostwa lwowskiego124. 
Podskarbi wielki koronny w ogóle nie cieszył się powszechną aprobatą wśród 
starej magnaterii, która miała go za dorobkiewicza, sama kasztelanowa złośli-
wie nazywała go „chudopachołkiem”125.

Niejako w cieniu gier politycznych, a w istocie nie mniej od nich istotne, 
toczyły się różnego kalibru intrygi towarzyskie. Ich dyplomatyczne rozegranie 
wzmacniało ogólną pozycję zainteresowanych osób bądź je pogrążało. Bez 
wątpienia do takich kuluarowych upolitycznionych zagrywek zaliczają się 
oskarżenia Sieniawskiej o romans z Jabłonowskim czy Aleksandrem Sobie-
skim, a także perypetie księżnej cieszyńskiej Marianny Lubomirskiej, byłej 
metresy Augusta II. Informacji na ten temat dostarczają listy kobiet, które 
dużo miejsca przeznaczały na opisanie otaczającej je codzienności. 

Kobiety były osobnym gronem, z którym Sieniawska utrzymywała listow-
ne kontakty. Korespondencja ta rzuca światło na zakres kobiecych działań i za-

121  J.J. Fleming do E. Sieniawskiej, Warszawa 31 XII 1722, BCz rkps 2720, nr 18, k. 91.
122  A. Perłakowski, Jan Jerzy Przebendowski jako „człowiek interesu” w Rzeczypospolitej w począt-
kach XVIII wieku [w:] Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt, red. S. Achremczyk, 
Olsztyn 2002, s. 194; na temat zakresu uprawnień podskarbiego oraz działalności Przebendow-
skiego zob. tenże, Jan Jerzy Przebendowski jako Podskarbi Wielki Koronny, Kraków 2004; tenże, Po 
wino na Węgry. Uwagi o funkcjonowaniu polskiej służby celnej w początkach XVIII wieku w świetle 
kijowskich materiałów skarbowych, SH 2006, nr 3–4, s. 343–351.
123  Zob. B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 241.
124  J.J. Przebendowski do E. Sieniawskiej, Warszawa 21 III 1726, BCz rkps 5925 III, nr 32670; 
na ten temat też A. Perłakowski, Jan Jerzy Przebendowski jako „człowiek interesu”…, s. 197.
125  B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 241.
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interesowań w tamtym czasie. Kobiety prowadziły ożywioną wymianę listów, 
a wachlarz poruszanych przez nie spraw był szeroki – począwszy od garderoby, 
plotek, poprzez zbieranie nowin krajowych oraz światowych, a skończywszy 
na wielkiej polityce. Były one zainteresowane bieżącymi sprawami, rozgryw-
kami personalnymi, odgrywając w nich nieraz donioślejszą rolę aniżeli ich 
mężowie. Wiele spraw załatwiały właśnie za pośrednictwem swoich krewnych 
czy przyjaciółek, co – jak już wspomniałam – jest istotną i charakterystyczną 
cechą protektoratu kobiecego. 

Kierując się kryterium powiązań korespondentów z kasztelanową Sieniaw-
ską, należałoby wspomnieć w pierwszej kolejności o kobietach z jej rodziny, 
a następnie o pozostałych paniach wymieniających epistoły. Do pierwszej 
kategorii nie można włączyć Marii Kazimiery, lecz od niej wypada rozpo-
cząć opis tego kręgu. Zasługą królowej było przede wszystkim wychowanie 
przebywających na jej dworze panien – wśród nich Sieniawskiej – w duchu 
kultury francuskiej oraz upowszechnianie korespondencji prywatnej, wycho-
dzącej poza tematykę publiczną. Już po zamążpójściu rozmiłowane w dwor-
skim życiu panny, właśnie poprzez korespondencję, podtrzymywały przyjaźń 
z dawną opiekunką, a co ważniejsze, także z innymi bywalczyniami dawnego 
dworu Sobieskich126. Daje to wyobrażenie o tym, jak zintegrowana była ta 
społeczność, pomimo iż nie zawsze jednomyślna w poglądach politycznych. 

Sieniawską łączyła z Marią Kazimierą przyjaźń, co jest czytelne w ich ko-
respondencji, szczególnie z początkowego okresu, po zamążpójściu Elżbiety. 
Królowa często wzywała byłą dwórkę do stolicy, konsultowała z nią sprawy 
polityczne, zabierała z sobą w podróże. „Bardzo mnie królowa prosi żeby się 
ze mną widziała na moment i na ostatku, co WMM Panu posyłam, co pisze”127 

– donosiła Elżbieta mężowi. Wojewodzinę bełską ciągnęło do rozpolityko-
wanej stolicy, dlatego z chęcią przyjmowała takie wezwania, za to z częstych 
wyjazdów musiała tłumaczyć się mężowi – „swoim kosztem i nie WMM Pana 
końmi, bez wymówki jadę do niej”128. W końcu to Sieniawska odprowadziła 
wdowę po Sobieskim do granicy, gdy ta opuszczała kraj. Wyrazem zaufania 
królowej było powierzenie kasztelanowej zarządu nad swoimi dobrami, co 
jednak w efekcie popsuło kontakty między nimi. Dawna „panna dworu” pro-

126  Świat kobiet epoki saskiej znakomicie opisała B. Popiołek, wskazując na wiodące tematy 
w korespondencji kobiecej. Swoje badania oparła na listach kobiet związanych z dworem Sobie-
skiej, co daje pogląd na to, co stanowiło przedmiot ich zainteresowania, por. B. Popiołek, Kobiecy 
świat…; taż, Na marginesie ważnych spraw. Listy kobiece epoki saskiej [w:] Rola i miejsce kobiet…
127  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Oleszyce 28 VII 1696, BCz rkps 2514, k. 41.
128  Tamże, k. 42.
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wadziła sprawnie interesy swej przyjaciółki, mimo to niejednokrotnie narażała 
się na zarzut szkodzenia królowej wdowie. Ta, nie znając trudnej krajowej 
sytuacji, zarzucała Sieniawskiej zbyt małą dochodowość w dobrach, czerpanie 
zysków dla siebie, a ostatecznie nawet wykorzystywanie trudnego położenia 
władczyni i jej nieobecności. Dlatego Sieniawska w listach do królowej tłu-
maczy trudne gospodarczo położenie kraju – „kontrybucje zaś szwedzkie siła 
przeszkodziły, bo nie wiedzieć, co było wprzód czynić, czy czynsze wybie-
rać, czy podatek Rzepty składać, czy tak wielkie dawać kontrybucje”129. Listy 
kasztelanowej z tego okresu mają w zasadzie charakter sprawozdawczy, nieraz 
o ostrym wydźwięku, zwłaszcza gdy zmuszona była odpierać zarzuty i ataki 
Sobieskiej. Królowej skrupulatnie przesyłała regestry, „manierą taryfy pisany, 
a to dla poczty, żeby librowych regestrów nie posyłać”130, zastrzegając także, 
że „jeśli się co w nim podobać nie będzie, nie moja wina, tylko i czasu, i tych, 
którzy do tego należeli”131. Posługiwała się rzeczowymi argumentami, gdyż 
sama dla własnego interesu zorientowana była dobrze w sytuacji gospodarczej 
i ekonomicznej kraju – „rok 1702, że tak mało czyni racja tego jest, że zboże 
jest haniebnie tanie, […] spadły ceny zbóż i takaż proporcja jak spanienia 
[spadnięcia] ceny zbóż jarzynnych, snadno się tedy może widzieć dyminucją”. 
Korzystała ze swoich układów i silnej pozycji dla ochrony majątków królowej, 
w tym celu posłużyła się wybiegiem – „dla konserwacji tej majętności od po-
datków i żołnierzy ja zaś puściłam głos, że to ja arendę od WKMci trzymam, 
a to dla konserwacji jak od żołnierza, tak od podatków wszelkich, a tylko, że 
ten Żyd [Lewko], to jest mój pisarz prowentowy, co konfirmuje bardziej ten 
jarmark, który się teraz trzyma do wiernych rąk, który co uczyni, szczerze 
WKM wypiszę i dojdzie bez uszczerbku jednego szeląga”132. Pilnie opisywała 
warunki rzeczonego kontraktu, przebieg prac w dobrach tarnopolskich i zło-
czewskich oraz przypominała o koniecznych do wykonania naprawach. Roz-
liczenia pieniędzy z królową dokonywała za pośrednictwem Kroguleckiego 
i skarbnika królowej Dupona. Znając wątpliwości królowej, zabezpieczała się 
przed potencjalnymi zarzutami i ostrożnie organizowała kwestie transportu 
pieniędzy, każąc osobiście stawić się po nie Kroguleckiemu. Pomimo paszpor-

129  E. Sieniawska do M.K. Sobieskiej, b.m., b.d., BCz rkps 5943, nr 37133; na temat trudnej 
sytuacji gospodarczej pierwszej dekady XVIII w. zob. M. Drozdowski, Aktywizacja gospodarki 
Rzeczypospolitej po kryzysie przełomu XVII–XVIII wieku [w:] Polska – Saksonia w czasach Unii…, 
s. 42–43.
130  Tamże i n.
131  Tamże.
132  E. Sieniawska do M.K. Sobieskiej, b.m., b.d., BCz rkps 5943, nr 37136.
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tów hetmańskich i szwedzkich oraz konwoju, obawiała się posyłać gotówkę 
pocztą: „trudno w takie periculum dobrowolnie wdawać pieniądze, coby po 
tym do mnie przyjść musiało. Jeżeli mi WM Pan dasz asekurację, te choćby 
rozbito, to WM Pana wina będzie, w ten czas dopiero na to pozwolę, aby je 
wyprawić”133.

Te przykładowe działania świetnie obrazują zamianę ról obu kobiet, będą-
cej wynikiem zmiany pozycji społecznej Sobieskiej – wcześniej pełniącej funk-
cję opiekunki Sieniawskiej. Częściowo wpisuje się to więc we wspominane 
postulaty P. Jusiaka – zwrócenia uwagi na odmienność relacji patrona i jego 
podopiecznego w przypadku zmiany lub odwrócenia położenia ekonomicz-
nego jednego z nich. Pośrednio bowiem stosunki na linii tych dwóch prawie 
równych osób niezupełnie da się rozpatrywać w kontekście patronalnym. Nie-
mniej jednak zaszłe okoliczności przyczyniły się do prawie zupełnej przemiany 
relacji między nimi, na co wskazuje charakter prowadzonej korespondencji.

Sieniawska utrzymywała korespondencję ze swymi bratowymi – Joanną 
z Sieniawskich Potocką oraz Teofilą z Sieniawskich Jabłonowską (zm. 1754), 
które tak jak i ona wychowały się w kręgu dworu Sobieskich134. Pierwsza 
z nich pisywała regularnie do Sieniawskiej, nie wiadomo jednak, czy równie 
pilnie odpisywała na te listy kasztelanowa – niestety ta część koresponden-
cji nie zachowała się, a przynajmniej nic nie wiadomo na temat jej losów. 
Relację pomiędzy skoligaconymi paniami uznać trzeba za szczególną – jej 
wyjątkowość bierze się z kilku sprzecznych elementów. Strażnikową i kaszte-
lanową łączyła bliska relacja rodzinna, równa pozycja społeczna, ale dzieliła 
przepaść ekonomiczna. Potocka, mogła sobie pozwolić na znacznie mniej niż 
Sieniawska. Mam tu na myśli przede wszystkim styl życia, i to nie tylko poli-
tyczne rozgrywki, w których Potocka nie mogła uczestniczyć. Trzeba zwrócić 
uwagę na drobniejsze kwestie, jak ograniczona liczba spotkań towarzyskich, 
wyjazdów, brak prenumeraty gazet czy niedobór materiałów pisarskich itp.135 
Było to niezwykle istotne dla ówczesnej społeczności. Zaspokajanie w sposób 
chociażby pośredni tego niedosytu również można uznać za przejaw zysków 

133  E. Sieniawska do Kroguleckiego, Lwów 2 V 1703, tamże, nr 37135.
134  K. Sarnecki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego…, s. 55, 76; por. też B. Popiołek, Radzi-
wiłłówny w czasach saskich [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne, 
red. K. Stępnik, Lublin 2003, s. 347–356.
135  Szerzej na temat korespondencji J. Potockiej zob. A. Słaby, „Ja tylko w dobrodziejce swoi 
mam nadzieję…” – listy Joanny Potockiej jako odzwierciedlenie uwarunkowań społecznych i biolo-
gicznych w korespondencji staropolskiej [w:] Epistolografia dawnej Rzeczypospolitej, t. 1, red. P. Borek, 
M. Olma, Kraków 2011, 241–252.
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zawdzięczanych patronowi. Wszak zaspokojenie głodu informacji, o które 
Joanna zabiegała stale i z nieukrywaną ciekawością, mogło poprawić, jak się 
wydaje, jej położenie społeczne – była dobrze i na bieżąco poinformowa-
na właśnie dzięki swej dobrze sytuowanej krewnej, a informacja, weryfikacja 
plotki liczyła się w kręgach magnaterii, była to zatem swoista nobilitacja. Nie-
ustannie więc strażnikowa domagała się wieści różnego rodzaju – o trybunale, 
polityce, aż po nowinki lecznicze czy leki: „nauczże moja dobrodziejko sługę 
swoją o wszystkim”136. Sama odwdzięczała się relacjami z Lwowa, gdzie rezy-
dowała. To unieruchomienie w jednym miejscu („nie mająca sposobu czynić 
drogi siedzieć tu muszę”137) zwielokrotniało potrzebę nowinek, które spełniały 
także funkcję rozrywki138. Zresztą kiedy już pojawiały się możliwości towa-
rzyskich spotkań, niebogata Potocka częstokroć rezygnowała, aby nie ponosić 
wydatków na stroje czy późniejsze rewanże139. Wreszcie Joanna zwracała się 
o przesyłanie jej gazet krajowych, a także cudzoziemskich, na które nie wszy-
scy mogli sobie pozwolić ze względu na koszty. Prosiła też swą dobrodziejkę 
o papier, towar również kosztowny, a niezbędny dla podtrzymywania regu-
larnej korespondencji140. 

Potocka doskonale zdawała sobie sprawę z tych niuansów i swojego poło-
żenia – sama siebie nazywała trochę przesadnie chudopachołkiem, co miało 
być wyrazem pokory wobec możnych krewnych i próbą wywarcia na nich 
wpływu141. Nieustannie zabiegała o ich względy, głównie zaś bratowej, u któ-
rej znalazła poparcie, dlatego to do niej nieustannie zwracała się z prośbami: 

„zmiłuj się W. Dobrodziejko, nie opuszczaj mnie”142. Z korespondencji tej 
wyłania się silna osobowość Joanny, jej zdecydowane, odważne poglądy oraz 
zmysł obserwacyjny. Jednak to za mało, by mieć wówczas większe znaczenie 
w życiu społecznym. 

Sieniawska spełniała prośby bratowej, o czym świadczą zamieszczane 
w lis tach do niej podziękowania za poszczególne rzeczy. Dodatkowo posyłała 
większe prezenty – produkty spożywcze czy nawet konie. Dla niej były to 

136  J. Potocka do E. Sieniawskiej, 21 II 1712, BCz rkps 2708 II, nr 19, k. 86.
137  Taż do tejże, b.m., b.d., BCz rkps 2708 II, nr 39, k. 171.
138  B. Popiołek, Między prawdą a plotką. Prasa rękopiśmienna epoki saskiej jako źródło do historii 
mentalności [w:] Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi 
Rokowi, t. 2, red. E. Kościk, R. Żerlik, F. Wolański, Toruń 2012, s. 295–309.
139  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 18 VIII 1726, BCz rkps 2708 II, nr 54, k. 243.
140  Taż do tejże, Lwów 30 XI 1719, BCz rkps 2708II, nr 15, k. 70.
141  Taż do tejże, Lwów 1 XII 1718, tamże, k. 421.
142  Taż do tejże, Lwów 5 V 1722, tamże, k. 237.
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drobnostki, dla jej niezamożnej krewnej – przejaw szczodrości143. Przykład 
ten obrazuje, jak w przypadku patronatu materialnego rozkładały się zależno-
ści pomiędzy darczyńcą a obdarowywanym. Są one charakterystyczne w tego 
typu relacji patronackiej. Potocka natomiast, z racji bliskiego pokrewieństwa, 
miała możliwość zwracania się do Sieniawskiej właśnie jako pośredniczka, re-
komendując jej ludzi bądź wstawiając się za nimi.

Kontakty z drugą bratową Sieniawskiej – Teofilą Jabłonowską (zm. 1754) – 
były dużo luźniejsze, przynajmniej tak wynika z zachowanych i znanych listów, 
których jest niewiele. Niemniej jednak w korespondencji kasztelanowej często 
pojawiają się wzmianki o chorążynie wielkiej koronnej, a więc była ona w krę-
gu interesów kasztelanowej.

Niezmiernie ciekawa jest korespondencja z Anną Wielopolską (zm. 1732), 
córką Hieronima Augustyna Lubomirskiego. Wynika z niej, że siostry stry-
jeczne łączyły nie tylko więzy krwi, ale i wspólne interesy, również polityczne. 
Wielopolska pisała do Sieniawskiej w różnych sprawach, za jej pośrednictwem 
zwracała się również do Adama Mikołaja. 

Anna z Lubomirskich Wielopolska była drugą żoną Franciszka Wielopol-
skiego, starosty krakowskiego, a od 1702 r. także wielkorządcy krakowskiego. 
Wielopolscy byli związani z Augustem II, popierali go podczas detronizacji. 
Byli również właścicielami Pieskowej Skały i wspaniałych dóbr żywieckich 
– właśnie z Żywca przeważnie nadawane były listy Anny do Sieniawskiej144. 
Z korespondencji wynika, że były one w stałym kontakcie, przekazywały sobie 
bieżące informacje i współpracowały na płaszczyźnie politycznej. Wielopolska 
mocno ubolewała, nie mogąc uczestniczyć w ważnych wydarzeniach politycz-
nych i tym samym przysłużyć się przyjaciółce: „możesz WM Dobrodziejka ła-
two wierzyć, żem szczerze umartwiona, że nie służę przytomnie jej na ten czas, 
kiedym się najbardziej spodziewała, na teraźniejszym sejmie, a to dla kalectwa 
zdrowia mojego”145. Niemniej jednak delegowała zadania, przekazywała prośby 
o protekcje, „aby jeżeli wakować będzie teraz jaki urząd koronny, abyś raczyła 
go utrzymać […] i kredytem swoim na pana starosty opoczyńskiego, ponieważ 
słyszemy, że Im Pan chorąży koronny spodziewa się wziąć województwo kali-

143  Taż do tejże, Lwów 6 V 1722, BCz rkps 2708, nr 15, k. 101, 107; taż do tejże, Lwów IX 
1721, nr 25, k. 114; taż do tejże, Lwów 20 VI 1720, nr 26, k. 118 i n. 
144  F. Leśniak, Wielkorządcy krakowscy XVI–XVIII wieku. Gospodarze zamku krakowskiego i ma-
jątku wielkorządowego, Kraków 1996, s. 129; na temat kierowania wielkorządami Franciszka 
Wielopolskiego zob. s. 129–131.
145  A. Wielopolska do E. Sieniawskiej, Kraków 8 IX 1722, BCz rkps 2728 III, nr 77, k. 305.
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skie”146. Widać z dalszej części listu, iż Wielopolska była świetnie zorientowana 
w politycznych projektach i układach personalnych, dlatego przekonywała 
Elżbietę, odwołując się do tak cenionej wtedy tradycji rodzinnej – „dasz WM 
Dobrodziejka przez to i panu wojewodzicowi poznańskiemu protekcją, bo by 
wziął starostwo opoczewskie, które przez tyle lat w domu jego było, a mu się 
też zaszczyca przed nami łaską i teraźniejszą i na zaś przyobiecaną od WM Pani 
Dobrodziejki”147. Kończąc, Wielopolska upewnia, iż wierzy w pomoc kasztela-
nowej – „nie wątpię, że to dla nas wszystkich będziesz raczyła uczynić”148, ale 
co ciekawsze i warte zauważenia – do prośby tej dołącza się jej mąż (Franciszek 
Wielopolski, wielkorządca krakowski i wojewoda sieradzki): „mąż ściska nogi, 
wraz ze mną suplikuje o protekcję pańską w tym interesie”149. Jest to istotne, 
ponieważ świadczy o rzeczywistym scedowaniu niektórych obowiązków na 
kobiety. 

Innym zaś razem Wielopolska pisała w sprawie wakatu do córki Sieniaw-
skiej – Zofii Denhoffowej – „miałam honor odezwać się Jejmci Pani woje-
wodziny połocki i samego Jejm”. Z tą samą sprawą, najpewniej dla skutecz-
niejszego jej załatwienia, zwracała się do córki kasztelanowej – „względem 
starostwa nowomiejskiego, które ma słyszę wakować, co czynię ze szczegól-
nego […] przyjaciół naszych powiatu pilźnieńskiego i wiślickiego, którzy sro-
dze mię upraszali i do samej WMci Dobrodziejki o instancję”150. Chodziło 
o przyznanie urzędu pisarzowi grodzkiemu, „aby nie był przeskoczony w tym 
honorze”, zaś dla lepszego załatwienia interesu podkreślała – „prócz estymacji, 
którą godzien mieć od wszystkich, nie mamy w tym żadnego inszego partyku-
larnego interesu”151. Być może zapewnienia takie wynikały z jakiegoś konfliktu 
czy nieporozumienia, gdyż Wielopolska dodała jeszcze: „dla siebie znajduję, że 
są wyperswadowane o łasce WMM Pani Dobrodziejki przeciwko mnie, kiedy 
wybrali mnie do przełożenia”152.

Kasztelanowa pozostawała w kontakcie także z podkomorzyną wielką koron-
ną Urszulą z Bokumów Lubomirską, żoną Jerzego Dominika Lubomirskiego 
(zm. 1727), a następnie metresą Augusta II. Bliski kontakt Lubomirskiej z kró-
lem pozwolił jej mężowi na awans, a rodzinie dostarczał bieżących informacji 

146  Taż do tejże, Kraków 8 IX 1722, BCz rkps 2728 III, nr 77, k. 306.
147  Tamże.
148  Tamże.
149  Tamże, k. 306, 307.
150  Taż do tejże, Żywiec 28 XII 1725, BCz rkps 2728 III, nr 99, k. 392.
151  Tamże.
152  Tamże.
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z królewskiego dworu. Z listów kasztelanowej słanych do męża wynika, że pod-
komorzyna często przebywała w towarzystwie kasztelanowej, skąd słała ukłony 
Sieniawskiemu. Po zakończeniu romansu Lubomirskiej z królem Sieniawska, 
z racji swoich dobrych kontaktów z Augustem II, została wplątana w mediacje 
pomiędzy nimi. W maju 1706 r. donosiła o tym mężowi: „księżna cieszyńska 
przyjechała. Mówiłam z królem o niej, ale bardzo jest w złych terminach, nie 
może gorzej”153. W sprawie tej uczestniczyła z wyraźną niechęcią, ponieważ 
sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana, a sama hetmanowa chyba 
przeczuwała, że niewiele uda się jej osiągnąć, więc niecierpliwiła ją taka strata 
czasu. Prawie miesiąc później znowu żaliła się mężowi na te same problemy 

„mnie tu księżna mocno skrępowała, bo król dla niej nic nie chce uczynić. Już 
by uczynił, ale mu ta comtessa nie daje i tak ją zwodzą, że ona odjedzie, a ona 
żadną miarą odjechać nie chce i podobno do obozu pojedzie. A ona tu szlocha, 
do nóg mi upada, żebym nie odjeżdżała. Com się króla naprosiła, żeby z nią 
się widział, żadną żywą miarą nie chciał, ażeby prędzej ze swoim interesem 
skończyła, bo i to upór królowi, co mi to za wielka rzecz kartę jej odpisać, czego 
pretenduje. I siebie, i mnie by debarasował [uwolnił] i nic skończyć nie mogę 
przez pana regenta i księżnę marszałkową”154. Pomimo to Sieniawska wciąż prze-
bywała w Krakowie i próbowała doprowadzić do ugody dawnej pary. Księżna 
cieszyńska wymuszała to na niej głównie histerią i płaczem, chciała też razem 
z nią wybrać się w podróż i widzieć się z Adamem Mikołajem. Nie wiadomo, 
czy zgodnie z prawdą, ale Sieniawska wymówiła się brakiem miejsca, jednak 
współczując księżnej, której król „substancję […] wydarł, żal się jej Boże, a mnie 
wybaw od kłopotu”155. Tego ostatniego życzyła sobie najbardziej, zmęczona per-
traktacjami, spieszyła się do własnych spraw, a jeśli nawet „bez interesów innych 
[…], to dla samego powietrza niezdrowo w mieście siedzieć”156 – pisała. Wresz-
cie z końcem czerwca, prawie po dwóch miesiącach „nie uważając na płacze”, 
udało jej się uwolnić od tej sprawy – „tylkom, co przyjechała tu wyeliberowana 
[uwolniona] z Krakowa, za co niech Bóg będzie pochwalonym, posyłam też 
wdzięczność księżnej cieszyńskiej, dla którym [dla księżnej] co czyniła, aż nazbyt 
koniecznie. Chciała żebym jej tylko interesów pilnowała”157. Sprawa księżnej po-
wróciła do Sieniawskiej jeszcze w lipcu, kiedy ta ponownie trafiła do Krakowa: 

153  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Kraków 18 V 1706, BCz. rkps 2514 II, k. 422.
154  Tamże, k. 445–446.
155  Taż do tegoż, Kraków 13 VI 1706, tamże, k. 450.
156  Tamże.
157  Taż do tegoż, Łubnice 30 VI 1706, tamże, k. 453.
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„nieszczęście mnie do tego Krakowa przyniosło, księżna chce ze mną jechać, ale 
ja nie chcę tego cale”158. 

Bliską przyjaciółką Sieniawskiej pozostawała kanclerzyna Anna Radziwiłło-
wa, równie ambitna i władcza jak kasztelanowa. Ich korespondencja wspaniale 
obrazuje różne wymiary tej przyjaźni. Kobiety te z jednej strony współpraco-
wały ze sobą na polu politycznym, wspólnie działały na sejmikach, dążyły do 
wyswatania swoich dzieci. Z drugiej strony, kiedy trzeba było – walczyły ze 
sobą w trybunale, nie licząc się z sentymentami i dążąc przede wszystkim do 
utrzymania swojego status quo159. 

W stałym kontakcie z Sieniawską, także po opuszczeniu kraju, pozostawa-
ła Katarzyna de Besenval z Bielińskich, żona ambasadora francuskiego Jana 
Wiktora de Besenval. Dla ambasadorowej osiadłej we Francji korespondencja 
przynajmniej częściowo rekompensowała tęsknotę za ojczyzną oraz dawała 
szansę na podtrzymanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Niecierpliwie ocze-
kiwała więc od nich wieści, relacji z bieżących wydarzeń i plotek160. Sama zaś, 
będąc bystrą obserwatorką społeczeństwa i obyczajowości francuskiej, przeka-
zała wiele ciekawych informacji na temat nowego życia na obczyźnie161. Była 
też troskliwą matką – relacje o rozwoju jej dziecka, poglądy na jego wycho-
wanie czy opis francuskich metod wychowawczych zajmowały ważne miejsce 
w tej korespondencji162.

Prośby kierowane do Sieniawskiej często docelowo dotyczyły uzyskania 
wsparcia hetmana, do którego trudniej było zwrócić się bezpośrednio. O takie 
pośrednictwo Sieniawskiej zabiegała chorążyna zakroczymska Skotnicka, któ-
ra „do nóg pada o męża przypomina”, jak przekazywała Adamowi Mikołajowi 
żona163. Liczne z próśb kobiet dotyczyły uwolnienia dóbr od różnych cięża-
rów. W 1697 r., a więc w czasie, kiedy Adam był jeszcze wojewodą bełskim, 
Sieniawska pisała do niego w sprawie opuszczenia starostwa urzędowskiego 
i Kazania (k. Wrocławia) przez chorągwie, co – jak uzasadniała – „nie tak dla 
niego [starosty urzędowskiego – Henryka Denhoffa] proszę, jako dla JMości 
i dla wojewodziny kijowskiej [Urszuli z Denhoffów Kątskiej]”164. W imieniu 

158  Taż do tegoż, Kraków 27 VII 1706, tamże, k. 469.
159  Por. W. Karkucińska, dz. cyt., s. 55.
160  K. Besenval do E. Sieniawskiej, Wersal 23 III 1726, BCz rkps 2746 IV, k. 149; zob. też 
B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 281.
161  Taż do tejże, 18 VII 1720, tamże, k. 475; taż do tejże, Paryż 15 XII 1722, tamże, k. 482.
162  Taż do tejże, 16 VI 1720, tamże, k. 463; taż do tejże, 6 VIII 1725, tamże, k. 622.
163  E. Sieniawska do A.M Sieniawskiego, Zamość 5 XI 1706, BCz rkps 2514 II, k. 497.
164  Taż do tegoż, Oleszyce 9 III 1697, BCz rkps 2514 II, k. 91, 92.
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wojewodziny ruskiej zwracała się zaś, aby Adam Mikołaj kazał ustąpić regi-
mentom stacjonującym w jej dobrach dziedzicznych165. Dowodzi to wpływów, 
jakie niosła za sobą przyjaźń pomiędzy magnatkami, oraz skuteczności ich 
działań na rzecz interesów rodzinnych. Są to elementy charakterystyczne wła-
śnie dla patronatu kobiecego.

W swoim otoczeniu w pierwszej kolejności zawiadamiano się również 
o wszelkich transakcjach. W 1714 r. w tej sprawie pisała do Sieniawskiej 
A. Małachowska, chcąca sprzedać Dęblin: „majętność haniebnie dobrą”, gdzie 
„jest na czym pomieszkać” – zachwalała posiadłość – ponieważ „srodze bym 
była kontenta, żeby się dostała do rąk WM Paniej”166. Wspomagano się rów-
nież w razie chorób, odsyłając lekarzy – „księcia kanclerza córka bardzo chora 
o Thwila proszą”167.

Na tym poziomie – jak można zauważyć – wymiana usług miała charakter 
polityczny i wiązała się raczej z wymianą przysług i wzajemnym poparciem. 
Dlatego stosunkom tym bliżej do kontaktów partnerskich aniżeli do ukła-
du klientalnego. To, co je z nim łączy, to jedynie niepisana zasada „oddania” 
przysługi. Istotny jest też wyjątkowy charakter takich relacji na najwyższych 
poziomach. A. Mączak zwrócił uwagę, iż przekonywające przypadki wzajem-
nej wierności i zaufania przy zachowaniu różnic społecznych występowały naj-
częściej na szczeblach bardzo wysokich, jak na przykład na linii król–minister. 

3.2. Klienci i słudzy dworu magnatki

Grupę tę rozumiem w sposób szeroki – włączając w nią tzw. klientów poli-
tycznych, liczących na awans w hierarchii urzędów publicznych, oraz osoby 
z kręgu tzw. klienteli antropologa, którym praca w majątkach zapewniała ma-
terialny byt. Drugą grupą jest służba „domowa”, obsługująca codzienność pro-
tektora, którą omówię osobno. Dla obu grup otaczających protektora dwór 
sprawował liczne i różnorodne funkcje, w niejednolitym zakresie i natężeniu. 
Dla najbliższego środowiska społecznego dwór stanowił przede wszystkim 
centralny ośrodek w regionie168. Taki, od którego zależała polityka, gospodar-

165  Taż do tegoż, Tarnogród 25 VIII 1709, BCz rkps 5943, nr 37283.
166  A. Małachowska do E. Sieniawskiej, Sucha 18 VIII, BCz rkps 5884, nr 24021 (prawdo-
podobnie Anna Konstancja Lubomirska, żona Stanisława Małachowskiego, wojewody poznań-
skiego).
167  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Lublin 16 VI 1712, BCz rkps 5943, nr 37354.
168  J. Kozłowski, Epoka saska z punktu widzenia koncepcji „centrum – peryferie”. Propozycja 
badawcza [w:] Między barokiem a oświeceniem – nowe spojrzenie…, s. 18 i n.
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ka, dostęp do kariery i edukacji. Dla mniej zamożnych dwór odgrywał rolę 
opiekuńczą i był miejscem zarobku. Zdaniem K. Przybosia dwór szlachecki 
stał się minipaństwem o wysokim stopniu izolacji, a od jego istnienia uzależ-
nione było funkcjonowanie wielkiego sąsiedztwa, czyli koterii magnackich169. 
Koterie, czy mniej pejoratywnie – stronnictwa – budowano wraz z zamożny-
mi poplecznikami ze swej warstwy, szukając oparcia w drobniejszej szlachcie, 
którą można było łatwo pozyskać i uzależnić170. Wedle ustaleń K. Przybosia 
to z właścicieli miniośrodków, jak nazwał on dwory szlacheckie, rekrutowali 
się działacze sejmikowi, pośredniczący pomiędzy magnatami a drobniejszą 
szlachtą. K. Przyboś określa ich ówczesną nazwą „popularystów”. To głównie 
oni uczestniczyli w lokalnym samorządzie, traktując go nie tylko jako służbę 
publiczną, ale też źródło dochodów oraz drogę rozwoju kariery na wyższych 
szczeblach urzędniczych171. W najnowszych badaniach nad klientelizmem 
okresu saskiego grupa popularystów określana jest mianem lokalnych działa-
czy, odpowiadających wyłącznie za wykonawstwo polityki patrona w terenie. 
Są to posłowie sejmikowi, deputaci i komisarze na trybunał skarbowy172. Na-
tomiast badania struktury klientalnej fakcji Augusta Aleksandra Czartory-
skiego, przeprowadzone przez K. Kuras, wykazały, że oprócz wyżej opisanych 
działaczy można wyodrębnić jeszcze mniejszą grupę tzw. liderów, rekrutują-
cych się z wyższych urzędów centralnych lub ziemskich. Ich zadaniem było 
kreowanie polityki po myśli patrona, mieli więc realną możliwość wpływu na 
podejmowane przez niego decyzje. Wyróżniała ich duża świadomość wspólno-
ty grupowej i swoiście pojmowanej solidarności173. Tak sprecyzowany podział 
odnosi się jednak dopiero do połowy XVIII w. i zdaje się, że dopiero to miano 
odpowiada angielskiemu pośrednikowi – brokerowi.

Nazwę lidera przyjęto powszechnie dla badań nad pośrednikami w relacjach 
klientalnych na gruncie polskim. Pełnienie tej funkcji stanowiło niewątpliwie 
duże wyróżnienie, a dla niektórych nawet maksimum wynagrodzenia za służbę, 
oznacza to również, że powoływano na taki urząd osoby sprawdzone i w pełni 
zaufane. Pomimo tego stanowisko to tylko w pewnym stopniu, może nawet 

169  K. Przyboś, Ojczyzny w szlacheckiej Rzeczypospolitej [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich, t. 1, cz. 1, red. J. Staszewski, Toruń 1995, s. 222.
170  Por. S. Kettering, The Historical Development of Political Clientelism…, s. 425; K. Kuras, 
Współpracownicy i klienci…, s. 121; Z. Zielińska, Mechanizm sejmikowy…, s. 400; W. Tygielski, 
Listy, ludzie władza…
171  K. Przyboś, Ojczyzny w szlacheckiej Rzeczypospolitej… s. 223.
172  Tamże, s. 222.
173  K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 120–121.
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pozornym, jak udowadnia Z. Zielińska, zależało od faworyzacji pana. Nato-
miast decydującym czynnikiem było położenie społeczno-ekonomiczne samego 
zainteresowanego, gdyż lider powinien nie tylko dysponować własną gotówką, 
ale i własnymi kontaktami klientalnymi. Dopiero te ostatnie, połączone z posia-
danym autorytetem, mogły zagwarantować skuteczność działań wśród szlachty, 
a więc i atrakcyjność służby lidera w oczach magnata174. Liczebność owej grupy 
była zazwyczaj niewielka, ponieważ bezpośrednie wykonanie zadań w terenie 
zlecali innym, tzw. działaczom175. Zjawisko trójstopniowej relacji patron–lider–
klient ulegało zatem stopniowemu pogłębieniu, zyskując przy tym na znaczeniu 

– na co wskazuje środowisko fakcji Augusta Aleksandra Czartoryskiego, zupełnie 
odmienne od tego w XVII w.176 Tę przemianę form można prawdopodobnie 
wiązać z przyrostem liczebnym potencjalnych patronów177.

Okres aktywności Sieniawskiej przypada więc na czasy ewolucji owej trój-
stopniowej relacji. Brak jeszcze w jej otoczeniu sformalizowanej konstrukcji 
klientalnej, oparta jest ona na standardach popularnych w tym czasie w śro-
dowiskach magnackich. Wydaje się, że kasztelanowa mogła dokonywać także 
pewnych własnych modyfikacji w kreowanych przez siebie relacjach patron– 
klient, które realizowała na różnych szczeblach, chociażby poprzez słynne już 
ingerencje w sfery życia dworskiego. Chociaż brak jeszcze w pełni ukształto-
wanej grupy ludzi zajmujących się oficjalnie pośrednictwem pomiędzy patro-
nem a klientelą polityczną, to nie można pomijać tego zjawiska w otoczeniu 
kasztelanowej. Były w nim osoby spełniające funkcję lokalnych działaczy czy 
pośredników, które werbowały innych do współpracy. 

Do rodzaju pośrednictwa zalicza się również proces rekomendacji osób, 
pragnących dostać się z różnych względów pod opiekę kasztelanowej. Praw-
dopodobnie była to jednak funkcja mimowolna, nieoficjalna, wynikająca 
raczej z inicjatywy oddolnej i kreowana w jakiejś mierze także przez osoby 
poszukujące wsparcia. Poręczycielami mogły być osoby o ugruntowanej po-
zycji, które służyły patronowi na tyle długo, by zdobyć jego zaufanie i móc 
cieszyć się dobrą opinią. Przesłanki te wpływały bowiem na skuteczność ta-

174  Z. Zielińska, Mechanizm sejmikowy…, s. 402.
175  K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 122.
176  Tamże, s. 123.
177  Czasy kanclerza Zamoyskiego, czyli okres panowania Stefana Batorego, to ewenement 
w zakresie polityki protekcyjnej, która w całości skupiała się w rękach kanclerza. Dopiero od cza-
sów panowania Zygmunta III datuje się znaczące zaangażowanie magnatów w tym przedmiocie. 
Zatem kilkadziesiąt lat później zjawisko to musiało ulec pogłębieniu, a tym samym zmieniły się 
formy jego istnienia. Por. W. Tygielski, Listy, ludzie władza…, s. 175.
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kich referencji. Byli to zazwyczaj szlachcice, którzy pełnili funkcję zarząd-
ców w jej majątkach, albo poczmistrze, którzy prócz obsługi korespondencji 
zajmowali się także rozwijaniem sieci informacyjnej, zazwyczaj na zlecenie 
i życzenie swojego patrona. 

Listy polecające napływały również od szlachcianek. Zuzanna Mogilska, 
niejako tłumacząc się, pisała: „lubo nie powinnam się na to dyspensować, 
prócz samej siebie promować, do usług Pańskich”178, i wstawiała się za daw-
nym sługą kasztelanowej, który miał jakoby groźbą przymuszać ją do tych 
rekomendacji. Sprawa dotyczyła powrotu Stankowskiego, który wymówił się 
od dotychczasowego opiekuna i „tego szczęścia życzy, aby mógł głowę swoje 
położyć na usługach pańskich do jakichkolwiek go WM Pani Dobrodziej-
ka zechcesz”179. Przy tym usprawiedliwiał się, że „na wieki ten nieszczęśliwy 
moment przeklinać będzie, w którym go fatalne szczęście oddaliło było od 
usług WM Pani Dobrodziejki”180, bo „teraz zaś wszelkie nieszczęścia walą się 
na niego i własna jego żona przyjaźń mu swoje wypowiada, chcąc iść do roz-
wodu” – przekonywał przez poręczycielkę181. Sformułowania próśb o służbę 
zawarte w korespondencji również świadczą o tym, że bezpośredni zwrot do 
patrona uchodził za nietakt182. 

Rodzajem pośrednictwa na średnim szczeblu lokalnym zajmowali się Gra-
bowscy – Marianna i jej mąż – zarządcy dóbr międzyrzeckich. Znane są tylko 
32 listy Marianny, podczas gdy jej mąż napisał ok. 280 listów do „pani kra-
kowskiej”. Powiadamia w nich o sprawach gospodarczych, ale też przekazuje 
interesujące wzmianki o załatwianych sprawach i relacjonuje przebieg sejmi-
ków. Po jednej z udanych wypraw donosił o swoich sukcesach w wyborze 
posłów: „powróciwszy z sejmików nie omieszkiwam donieść, com na nim 
sprawił oznajmując, że interes wiadomi WM Pani Dobrodziejce dobrze [po-
szedł], kiedy posłów obrano, tak do JK Mości też i do Izb”183. Nie tylko wybór 
posłów poszedł po jego myśli, czyli zgodnie z życzeniami kasztelanowej, ale 
dodatkowo wyposażył ich w planowe wytyczne: „i to wszystko, com miał in 
consimisti [?]184 pokładziono, Ichmm Panów Posłów w instrukcję, do których 

178  Z. Mogilska do E. Sieniawskiej, Tarnopol 2 VIII 1722, BCz rkps 5896 III, nr 26181, k. 91.
179  Tamże, s. 92.
180  Tamże.
181  Tamże, s. 92–93. 
182  F. Bułhakówna do E. Sieniawskiej, Warszawa 20 VI 1714, BCz rkps 2707, k. 243; więcej 
o F. Bułhakównie zob. B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 242.
183  A. Grabowski do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz rkps 5823, nr 12981, k. 61.
184  Wyraz nieczytelny, łac. consimisti – podobnie.
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dla lepszej informacji dałem moje projekta”185. Z jego relacji wiadomo też, 
na jakich ludzi liczyła kasztelanowa i jakimi kompetencjami powinni się oni 
wyróżniać. Grabowski donosił bowiem zadowolony: „deputaci w podlaskich 
sejmikach stanęli ludzie godni […], obydwaj znali się dobrze na prawie”186. 
Ludźmi tymi byli Krasnodelski, podstoli podlaski, oraz Kawowski, sędzia 
grodzki. Innym razem Grabowski informował przez umyślnego o swoich 
sukcesach na sejmiku, prócz tego pisał, że było „nadto ludzi słusznych”, dzię-
ki czemu ponownie udało mu się zrealizować postawione zamierzenia. Tym 
razem „chcieli utrzymać IM Pana regenta grodzkiego Mielnickiego”, na czym 
zależało im ze względu na protektorkę, gdyż był on „zawsze plenipotentem 
WM Pani Dobrodziejki”187. 

Marianna Grabowska przejmowała obowiązki podczas nieobecności mał-
żonka. Grabowscy administrowali Międzyrzeczem co najmniej przez 20 lat. 
Objęli oni zarząd u Sieniawskiej najpóźniej ok. 1706 r.188 W jednym z listów, 
niestety niedatowanym, Marianna pisała do Sieniawskiej: „suplikuję pokornie 
do nóg Pańskich Jaśnie Oświeconej Pani i Dobrodziejki naszej o rachunki, 
wielki czas już, to dziesiąty rok”189. Służba Grabowskiego prawdopodobnie 
zakończyła się w 1726 r. jego śmiercią.

W tym czasie, prócz obowiązków związanych z zarządem majątków, 
świadczyli i inne przysługi na rzecz protektorki, załatwiając zlecone przez nią 
interesy. Jednym z nich było właśnie pośredniczenie pomiędzy nią a szlach-
cicami, np. Jezierskimi – „aby wiadomy interes przez panów Jezierskich wy-
robić”190. Musiał być on związany ze zbliżającym się sejmikiem, ponieważ 
sami Jezierscy, jak donosiła Grabowska, „odjechali na kondescencje za Lublin 
i już nie powrócą, aż po sejmiku”, toteż sprawa mogłaby być załatwiona, 
gdyby tylko Sieniawska zleciła ją wcześniej191. Tymczasem, aby pomóc chle-
bodawczyni, Grabowska zaproponowała własne rozwiązanie – „ja chcąc się 
WM Pani Dobrodziejce jako najlepi przysłużyć samemu, inszych szukam 
przyjaciół, aby też wiadomy [interes] WM Pani Dobrodziejce skutecznie 

185  Tamże.
186  Tamże.
187  Tenże do tejże, b.m., b.d., tamże, nr 13044, k. 355–356.
188  D. Bąkowski-Kois podaje ok. 1707 r., należy więc przesunąć tę datę o rok lub nawet kilka 
lat wcześniej, zob. D. Bąkowski-Kois, dz. cyt., s. 35.
189  M. Grabowska do tejże, Międzyrzecz 10 V, b.r., BCz rkps 5824, nr 13294, k. 189.
190  M. Grabowska do E. Sieniawskiej, Międzyrzecz 21 III 1721, BCz rkps 5824, nr 13306, 
k. 237.
191  Tamże.
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wyrobić. Jakoż już mam szlachcica, który się podejmuje tego interesu, do 
tego inszych kilku szlachty bierze ten szlachcic z sobą, aby tem skuteczniej 
mógł dogodzić woli WM Pani Dobrodziejki”192. W ten sposób Grabowska 
wykazała się pomysłowością i zaradnością, podejmując samodzielną decyzję 
o szukaniu zastępczego człowieka do przeprowadzenia zadania. Ponadto wy-
konała powierzone jej mężowi polecenie, dzięki czemu oboje uniknęli nieza-
dowolenia Sieniawskiej. Mogła spodziewać się, że protektorka wynagrodzi jej 
pracę, toteż w swym liście zaznaczała: „jeździłam sama do niego [szlachcica], 
który mi się na jutro obiecał umyślnie jechać przez Międzyrzec i z drugimi 
szlachtą, których kontentować trzeba i widząc to, nie mało kosztować będzie. 
Dziś znowu jadę do tego szlachcica, żebym nie była zawiedziona”193. Sprawa 
zapowiadała się zatem na kosztowną, gdyż trzeba było opłacić zwerbowanych 
ludzi. Musiała być jednak ważna – zwykle w takich przypadkach chodziło 
o przeforsowanie planów hetmanowej na sejmiku lub jego zerwanie, co było 
znaną metodą postępowania kasztelanowej194. Z dalszej relacji wynika też, 
iż zainteresowana tym była również przyjaciółka Sieniawskiej, kanclerzyna 
litewska Anna z Sanguszków Radziwiłłowa. „Pisała też Księżna Jemość do 
męża mego, aby był przyjechał do Biały i także ten list XMci nie zastał męża 
mego w domu, więc ja sama jeździłam, gdzie stanąwszy, obligowała mnie, 
także księżna Jejmość, aby się usilnie starać o toż samo, co WM Dobro-
dziejka do męża mego pisze, ile tedy sił moich będzie, będę starać się, aby 
ten interes mógł wziąć swój skutek”195. Sama Radziwiłłowa również była 
zaangażowana w całe przedsięwzięcie, gdyż – jak przekazywała Grabowska – 

„Księżna Jejm. także jeździła w temże interesie do swoich przyjaciół i tak przy 
łasce boski, że skutek będzie miał należyty ten interes”196. List Sieniawskiej 
do samej księżnej kanclerzyny rozwiewa zaś wszelkie wątpliwości, iż chodzi-
ło o zerwanie sejmiku, tym razem lubelskiego, do czego obie miały zamiar 
doprowadzić „przed obraniem marszałka, posyłam ja tam i swego marszałka, 
bo już nam się trzymać potrzeba [tego]”197.

192  Tamże. 
193  Tamże.
194  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, 26 VIII 1714, BCz rkps 5944, nr 37437.
195  M. Grabowska do E. Sieniawskiej, Międzyrzecz 21 III 1721, BCz rkps 5824, nr 13306, 
k. 239.
196  Tamże.
197  E. Sieniawska do A. Radziwiłłowej, 14 III 1721, AGAD, AR V, teka 353, nr 14275 III; 
zob. też B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 297.
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Można wobec tego wnioskować, że zarządcy poza administrowaniem speł-
niali też inne ważne zadania, działając na bezpośrednie zlecenie dobrodziej-
ki. Rekrutowali się ze stanu szlacheckiego, przez co łatwiej im było działać 
w miejscowym środowisku szlacheckim i na sejmikach. Starano się powierzać 
te funkcje ludziom wypróbowanym, również sami zainteresowani dopilnowy-
wali swoich spraw, obserwując bacznie ewentualne wakaty. W 1725 r. Michał 
Głuchowski pisał do swej protektorki z prośbą o wakujące miejsce admini-
stratora: „suplikuję przy najuniżeńszym stóp pańskich ściśnięciu, abym się na 
miejscu Im Pana Morzyckiego, teraz świeżo z tego świata zeszłego, w dobrach 
WXcejMci tenczyńskich pomieścić mógł”198.

Obok zarządców dobrą pozycją i porównywalnymi przywilejami cieszyli 
się poczmistrzowie. Z racji swojej profesji mieli najlepszy dostęp do źródeł 
informacji i liczne kontakty. Mogli więc spełniać różne zadania dla swych 
dobrodziejów i liczyć na dodatkowe profity z tego tytułu. Im samym dobra 
współpraca z pracodawcą dawała możliwość wykazania się, a przy odrobi-
nie sprytu i talentu stwarzała szansę na wzbogacenie się i awans społeczny. 
Magnatom czynnie uczestniczącym w życiu publicznym kraju praca poczmi-
strzów była niezbędna. Organizowali oni sieć pocztową, zbierali informacje 
i weryfikowali plotki. Zajmowali się także prenumeratą i opracowaniem co-
tygodniowej prasy, zawierającej porcję najistotniejszych wiadomości z życia 
politycznego, kulturalnego i towarzyskiego kraju199. Elżbieta zatrudniała 
w tym celu kilku poczmistrzów, przebywających stale w kluczowych miejscach 
państwa. Spośród nich wyróżniał się Jakub Kazimierz Rubinkowski, sygnu-
jący się jako „Rajca i Post Magister poczty toruńskiej”. Sieniawska darzyła 
go szczególnym zaufaniem, dlatego prócz obowiązków pocztowych realizo-
wał dla niej inne zadania, m.in. zajmował się jej księgozbiorem, zakupami 
towarów luksusowych, pełnił częściowy nadzór nad przepływającymi przez 
Toruń statkami200. Swoją służbę Rubinkowski rozpoczął ok. 1694 r., lecz już 
od końca lat osiemdziesiątych miał kontakt z dworem Jana III Sobieskiego, 
na którym – jak wiadomo – bywała już Elżbieta. Być może miała ona okazję 
obserwować jego pracę dla dworu, Rubinkowski zajmował wówczas stanowi-
sko pisarza podlaskiej komory celnej. Funkcja ta pozwoliła mu na nawiązanie 

198  M. Głuchowski do E. Sieniawskiej, Kraków 1 I 1725, BCz rkps 5817, nr 12120, k. 413.
199  J. Lankau, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie, t. 1, Kraków 1960; B. Popiołek, 
Między prawdą a plotką. Prasa rękopiśmienna epoki saskiej jako źródło do historii mentalności [w:] 
Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, t. 2, red. 
E. Kościk, R. Żerlik, F. Wolański, Toruń 2012, s. 302–303.
200  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5933, nr 34349; 34359; 34362.



161

3.2. Klienci i słudzy dworu magnatki

kontaktów ze środowiskiem dworsko-magnackim, z którym zresztą zetknął się 
jeszcze w młodości – ojciec Rubinkowskiego służył Janowi Wielopolskiemu, 
kanclerzowi wielkiemu koronnemu. 

Rubinkowski współpracował z Sieniawską przez ponad dwadzieścia lat201. 
Obok pełnienia funkcji poczmistrza zabiegał i o inne urzędy, licząc przy tym 
na wsparcie swojej protektorki: „dobrodziejki łaską, i oną się jako miasta tego 
konsul postmagister, spodziewam się, że i sądowym ziemskim województwa 
chełmińskiego wkrótce obrany będę, abym się mógł pokazać, i ozdobić do-
brotliwą łaską JOWXMsci dobrodziejki”202.

Za swoją służbę wynagradzany był m.in. różnorakimi podarkami: „przez 
lat dwadzieścia dwa żem z dobrotliwej hojnej łaski odbierałem, co dwa lecie 
albo trzy lata, a naprzód dobroć Pańska przysłać raczyła ordynkę blachmalową, 
po tym odebrałem sztukę karmazynowej materii perskiej i chustkę zieloną ze 
srybrem, po tym odebrałem ordynkę z biglami złotymi, odebrałem pas perski 
bogaty ze srybrem, potem odebrałem karabelę srebrną pozłoczystą i antał wina, 
to wszystko przez lat dwadzieścia dwa z hojnej ręki dobroczynnej pańskiej ode-
brałem, za co tysięcznie czyniłem dzięki”203. Podarków spodziewano się w szcze-
gólności za nadplanowe usługi, aczkolwiek nie było to regułą, lecz wynikało 
z dobrej woli i pamięci protektora. Wszelkie upominanie się o wynagrodzenie 
mogło skutkować gniewem, a nawet utratą łaski. Mimo to Jakub Kazimierz nie 
raz zdobył się na odwagę napisania z przypomnieniem w tej sprawie zwłaszcza 
jeżeli posiadał już obietnicę protektorki: „za deklarowaną szablę winne czynię 
dzięki przy ściśnieniu nóżek Pańskich, tylko suplikuję o co gruntownego i pięk-
nego na zaszczyt łaski i pamiątki szczodrobliwej łaski”204. Niejednokrotnie moc-
no się targował, co do ostatecznego kształtu prezentu: „ażeby z dobroci Pańskiej 
mogła być [karabela] ze spigielkami złotemi, abym miał zaszczyt pamiątki”205, 
lub sugerował rodzaj prezentu: „deklarować raczyła słudze swojemu do wózka 
parę koni, albo też klacz, tylko bym chciał do wózka polskich koni, bo się mi 
pruskie trzy srodze nadprzykrzyły”206. Czasami jednak, takie sugestie mogły ob-

201  W tym czasie wypełniał również zlecenia dla Adama Mikołaja Sieniawskiego, o czym wspo-
mina w listach do kasztelanowej, zob. J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz. rkps 
5933, nr 3435; tenże do tejże, tamże, nr 343556.
202  Tenże do tejże, b.m., b.d., tamże, nr 34345.
203  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, Toruń 2 VI 1726, BCz rkps 2707, k. 189–191.
204  Tenże do tejże, Toruń 27 V 1720, BCz rkps 5933, nr 34412. 
205  Tenże do tejże, Toruń 8 I 1720, tamże, nr 34413; tenże do tejże, Toruń 30 X 1720, tamże 
nr 34424.
206  Tenże do tejże, b.m., b.d., tamże, nr 34343.
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rócić się na niekorzyść, tak też poczmistrz naraził się na strofowanie ze strony 
Sieniawskiej, która wyrzucała mu niewdzięczność. „Dziś odebrałem dwa listy, 
jeden z ósmego maja, który mnie srodze poalternował, że Waszmość Dobro-
dziejka za niewdzięcznego uznajesz sługę swego, jakobym ja z hojnej a dobrotli-
wej łaski Pańskiej odebrane prezenta miał mieć w małej estymacji”207. Zarzuty 
te wywołały w poczmistrzu natychmiastowe poczucie skruchy, przynajmniej 
na potrzeby korespondencji: „Pan Bóg by mnie słusznie za to powinien karać, 
żebym miał mieć w tym jakie podobne najmniejsze pomyślenie i owszem, kiedy 
na dobrotliwą łaskę Pańską zaszczycam się i Panu Bogu proszę za długoletnie 
WM Dobrodziejki zdrowie”208. Co więcej, zastrzegał, że jeżeliby Sieniawska 
uznała, iż za dużo dostał, to rozliczy się z tego w dalszej swej służbie, „za czym 
zdaję się na rozsądek Jaśnie Oświeconej Waszej Książęcej Mści Dobrodziejki 
mojej, jeżelim więcej co nadebrał, czekam rozkazu Pańskiego, jak wiele lat mam 
jeszcze odsługiwać”209. 

Pomimo podarków otrzymywanych od patronki, poczmistrz nierzadko 
musiał upominać się o zwykłe wynagrodzenie: „przypominam się respekto-
wi, i łasce dobrotliwej Pańskiej, już ci to piąty rok, jako się tylko samemi 
kompromisami kontentuję, a żadnego skutku z dobrotliwej łaski pańskiej nie 
odbieram, zaczym jako najuniżeniej suplikuję”210.

Funkcję poczmistrza i agenta pełnił też niejaki Tchórzecki, przebywając na 
co dzień w stolicy. Pośredniczył również w zakupach, m.in. z królewskiej apte-
ki. Poza wynagrodzeniem Tchórzecki, podobnie jak i Rubinkowski, otrzymy-
wał okolicznościowe prezenty, będące zamiennikiem płacy lub dodatkiem do 
niej. Najczęściej była to broń; w jednym z listów dziękuje za przesłaną przez 
kozaka „szablę z paskami”211. Z listów Rubinkowskiego wyczytać można, że 
pomiędzy obydwoma poczmistrzami, dochodziło do ukrytej rywalizacji, prze-
jawiającej się w opóźnianiu poczty nadsyłanej z Torunia, lub konkurowaniu 
w pierwszeństwie nadsyłanych informacji. Rubinkowski wielokrotnie tłuma-
czył, że wysyła listy planowo, a dla pewności prosi o nadawanie przesyłek do 
niego przez inne osoby212. 

207  Tenże do tejże, Toruń 2 VI 1726, BCz rkps 2707, k. 191.
208  Tamże.
209  Tamże.
210  Tenże do tejże, b.m., b.d., BCz rkps 5933, nr 343556.
211  M. Tchórzecki do tejże, b.m., b.d., BCz rkps 5968, nr 43865.
212  Por. J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz rkps 34346, 34460, ten do tejże, 
Toruń 3 III 1722, 34463 i n.
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Sieniawska zapewniała tym ludziom niezbędne do pracy warunki, także 
w przypadku wyjazdów, jak wówczas, gdy zlecała Morzyckiemu zajęcie się 
pobytem poczmagistra lwowskiego w Krakowie – „zalecam, ażeby mu na 
konie obroku i siana dawać. Co za dokumentem jego wiele wyjdzie, w rozra-
chunkach akceptować będę”213.

Zabiegano także o możliwość służenia kasztelanowej w charakterze rezyden-
tów czy informatorów jej dworu. Pozycją taką cieszyła się J. Rafałowiczówna 

– naczelna informatorka warszawska Sieniawskiej, bystra obserwatorka, ale też 
i plotkarka. Relacjonowała zarówno ważne wydarzenia, jak i wszelkie pogłoski 
i drobniejsze incydenty stołeczne. W zamian otrzymywała utrzymanie w klasz-
torze wizytek warszawskich oraz mniejsze i większe prezenty od patronki214. 
O podobny rodzaj służby zabiegała Teofila Ogińska, przekonując Sieniawską: 

„ochotnie bym się aplikowała i za największe bym szczęście miała WMM Do-
brodziejki być na tym miejscu rezydentką (mogłaby we wszystkim informację jej 
uczynić)” – niestety list nie jest opatrzony miejscem nadania, nie wiadomo też, 
jaką lokalizację miała na myśli aplikująca na służbę. Dalsza treść sugeruje jednak, 
że chyba już otrzymywała od kasztelanowej jakieś łaski, bowiem „przypomina 
obiecaną łaskę, żeś WMM miała kazać szukać między [sukniami?] swemi, jeżeli-
by się co nie znalazło potrzebniejszych”215. Prosiła także o przesłanie jej ordynan-
su hetmana, tak aby jej dobra (powiat sanocki) były „wolne od wszystkiego”, bo 
przekonana była, że „to sama wyjednasz mi u jegom. dobrodzieja”216. Podobną 
funkcję informatorki spełniała strażnikowa Potocka, ale – jak już sygnalizowa-
łam – na nieco innych zasadach, ze względu na pokrewieństwo.

Pobyt na dworze i oddana służba magnatowi stanowiły pierwszy krok 
w karierze publicznej; dla niektórych były szczytem możliwości awansu, 
innym zaś dawały możliwości przetrwania. Zetknięcie się ze środowiskiem 
dworskim równało się z dostępem do wyższych form kultury, wychowania 
i edukacji. To sprawiało, że szlachta chętnie oddawała potomstwo na dwory 
zamożniejszych217. Wiązało się to również z korzyściami dla późniejszej ka-
riery, gdyż – jak przekazał Kitowicz – „zasłużonych dworzan dobrze panowie 
promowali do fortuny, puszczając im wsie w dzierżawy niskim kontraktem, 

213  E. Sieniawska do P. Morzyckiego, b.m., b.d., 11 X 1718, BCz rkps 5944, nr 37598.
214  Zob. listy Rafałowiczównej do Sieniawskiej i Denhoffów, „A z Warszawy nowiny te”…; 
B. Popiołek, Warszawskie nowiny w listach Jadwigi Rafałowiczówny do Henryka Denhoffa i Elżbiety 
Sieniawskiej [w:] Epistolografia dawnej Rzeczypospolitej…, s. 227–240.
215  T. Ogińska do E. Sieniawskiej, b.m., b.d, BCz rkps 2728 III, k. 120.
216  Taż do tejże, tamże, k. 121.
217  B.J. Harris, dz. cyt., s. 264.
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albo też bez kontraktu, do wiernych rąk, albo dożywociem bez opłaty, albo 
dobrym ożenieniem”218.

Edukacyjna funkcja dworu królewskiego stanowiła wzór dla działalno-
ści ośrodków lokalnych – magnackich. Tworzyli je i rozwijali przecież byli 
dworzanie królewscy, tak kobiety, jak i mężczyźni z dawnego otoczenia So-
bieskich. O zmianie poglądów na edukację świadczy chociażby wypowiedź 
jednej z wychowanek dworu Sobieskiej – Katarzyny z Bielińskich de Besen-
val, żony posła francuskiego Jana Wiktora, która zapewniała, że edukacja 
jest najważniejszym kapitałem, w jaki pragnie wyposażyć swoją córkę219. Za-
danie to na pewno ułatwił jej wyjazd z mężem do Francji. Niemniej jednak 
dawne środowisko Sobieskich miało duży wpływ na przewartościowanie 
poglądów w kraju. Kreowali oni nowe wzorce i styl życia, chętnie uczestni-
czyła w nim zamożniejsza część społeczności szlacheckiej, ta która nie miała 
zaszczytu przebywać na dworze królewskim. W ten sposób przeszczepiano 
wzorce królewskie na grunt regionalny. Korzystał na tym także sam ośro-
dek dworski, gdyż kuratela nad nauką i szkolnictwem była, zdaniem I. Rol-
skiej, jednym z czynników kreujących obraz rodu220. Dwór magnacki stał 
się więc szkołą zdobywania ogłady, formował pożądane w polityce cechy 
osobowości – jak śmiałość i otwartość221. Tam zdobywano pierwsze szlify 
polityczne potrzebne na niższe stanowiska urzędnicze. Korzystały z tej moż-
liwości przede wszystkim dzieci osób pracujących na dworze. Dowodem na 
to są zdublowane nazwiska z dopiskiem „młodszy” lub „syn od”222. Jednak 
realizacja funkcji edukacyjnych przez dwór w postaci mecenatu szkolnego 
była jeszcze w XVI w. zaledwie marginesem działalności osób najbardziej 
ku temu predysponowanych – piastujących godności senatorskie. Opieka 
dworu ograniczała się w tym względzie do finansowania indywidualnej nauki 
w kraju lub za granicą. Były to niebagatelne koszty, toteż nie każdy mógł im 
sprostać. Jak pisze Anna Kamler, rozmiar mecenatu edukacyjnego był wprost 
proporcjonalny do położenia krzesła senatorskiego – im dalej znajdowało się 
ono od tronu królewskiego, tym mniejszy zasięg przybierał mecenat eduka-
cyjny, ograniczany do potomstwa i krewnych. Najczęściej też zadań takich 

218  J.M. Żyromski, Krytyczna wizja osiemnastowiecznej rodziny polskiej Jędrzeja Kitowicza, 
„Roczniki Socjologii Rodziny” 1997, s. 291.

219  Zob. B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 253.
220  I. Rolska, Firlejowie Leopardzi. Studia nad patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI– 

–XVII wieku, Lublin 2009, s. 17.
221  U. Augustyniak, O przyjaźni…, s. 122.
222  Por. regestry służby Sieniawskich, BCz rkps 6005 IV, t. 3, 7, 13, 16. 
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podejmowały się osoby nie tylko zasobne ekonomicznie, ale i posiadające 
podobne doświadczenia w zdobywaniu wiedzy223. Działalność szkół pałaco-
wych była mniej popularna, gdyż charakterystyczna dla najzasobniejszych 
dworów senatorskich. Ich prowadzenie służyło głównie scalaniu środowiska 
dworskiego i przygotowaniu do przyszłego życia publicznego. Były optymal-
nym miejscem do zawiązywania i umacniania relacji klientów z patronem 
i takie ich znaczenie przetrwało w świadomości społecznej najdłużej. Moda 
na nie osłabła wraz z nastaniem nowego rozumienia funkcji szkół w połowie 
XVI w., kiedy prym w szkolnictwie zdobyły kolegia jezuickie224. 

Powyższe funkcje w zakresie edukacji i wychowania spełniały zarówno 
dwory męskie, jak i kobiece. O pobyt na tych drugich szczególnie zabiegali 
rodzice córek. Dwór kobiecy zapewniał dziewczętom naukę dobrych manier, 
dawał obycie towarzyskie, wychowywał w pobożności, zwłaszcza jeśli sama 
pani dworu była religijna. W początkach XVIII w. takim miejscem był m.in. 
dwór wojewodziny chełmińskiej, Marianny z Wolfów Kosowej. O świetnej 
opinii na jego temat świadczą starania rodzin senatorskich o umieszczenie nań 
swoich córek. Z kolei na dworze pobożnej i surowej Katarzyny Szczawińskiej 
przygotowywano panny dworskie do pójścia do klasztoru225.

Kręgi najzamożniejsze niezmiennie ceniły wartość Grand Tour, w którą 
młody magnat był wysyłany w otoczeniu zaufanej służby. Wyjazd stanowił 
nie lada szansę dla tych osób. Organizacji takich wyjazdów podejmowały się 
również kobiety, zwłaszcza jeżeli ojciec rodziny już nie żył, lub gdy przejmo-
wały opiekę nad krewnymi. W 1705 r. E. Sieniawska wyprawiła w dwuletnią 
podróż edukacyjną do Paryża swojego młodszego, przyrodniego brata – Józe-
fa. Podróż ta miała, jak wskazuje B. Popiołek, podwójną funkcję. Oficjalnie 
miała być Grand Tour młodego Lubomirskiego, w którą nie zdążył posłać 
go ojciec, jednocześnie Józef miał spełniać funkcję informatora w Paryżu, 
a sam jego pobyt tam był także pretekstem do wyjazdów współpracowników 
Sieniawskiej226. Tezę tę potwierdza też niejako kompletny brak zapału do 
korzystania z edukacyjnych walorów podróży przez Józefa. Sieniawska miała 
duże obawy co do efektów wyjazdu: „daj Boże, żeby z niego było co dobrego, 
ale wątpię bardzo. Do księdza strzelił, gorzałki, kędy może zarwać, to pije, 

223  A. Kamler, Mecenat edukacyjny senatorów koronnych w XVI wieku [w:] Fundator i mecenas…, 
s. 31–41.
224  Tamże, s. 37.
225  B. Popiołek, Konterfekt prawdziwy…, s. 320–321.
226  Zob. B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 40, 60.
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mnie wczoraj pobeształ, że ja cię nie proszę o opiekę”227. W drodze Józef miał 
zwiedzać Berlin, Amsterdam i Flandrię. Organizacja wyjazdu musiała być 
raczej w pełni inicjatywą starszej siostry, bowiem – jak sama pisała – „byłby 
nie wyjechał, gdybym go parę niedziel temu nie postraszyła”228. Dopiero wy-
prawa ukazała młodemu Lubomirskiemu zalety podróżowania, bo wcześniej 

„nie mógł pojąć, żeby Paryż mógł być piękniejszy ode Gdańska”229. Spośród 
osób, które miały mu towarzyszyć, kasztelanowa wymienia niestety tylko 
jedną – Łosia, syna ich szlacheckiego klienta. Oboje oni mieli się uczyć „po 
łacinie i po francusku” w kolegium, a potem planowano posłać ich „do aka-
demii i do muszkieterów, ale to jeszcze da się widzieć”230. Prognozy Elżbiety 
wobec młodszego brata okazały się słuszne, gdyż pół roku później skarżyła 
się mężowi na jego nieroztropność: „co robi i jako jest głupi, a już blisko 
5 000 talarów mnie kosztuje i bez mała kazałam mu przyjechać”231. Trzy 
miesiące później dostała kolejne, również niepokojące informacje: „piszą, że 
mój brat nic nie będzie umiał, cóż mi po tym darmo pieniądze tracić”232. 
Warto natomiast podkreślić, że jego towarzysz – Łoś, miał za pozwoleniem 
kasztelanowej pozostać w Paryżu, pomimo swych chwilowych wybryków, 
bo „także począł lada co robić, ale ma teraz do muszkieterów pójść”, więc 
zezwalała mu na skorzystanie z tej szansy, wstawiając się także u jego ojca – 
podstolego Łosia233.

Osobne dwory magnatek musiały być szczególnie ważne dla dalszych 
krewnych i córek szlacheckich. Tym bardziej iż – jak wynika z badań Mi-
chała Kopczyńskiego nad strukturą XVII-wiecznych dworów szlacheckich 

– zwykle przebywało na nich więcej krewnych płci żeńskiej234. Obecność 
wśród świty protektorki sprzyjała zdobywaniu dworskiej ogłady i wycho-
waniu prawdopodobnie bardziej aniżeli na dworach mężczyzn, ukierun-
kowanych przede wszystkim na kształcenie synów szlacheckich, zwłaszcza 
pod kątem przyszłych karier politycznych lub wojskowych. Funkcje takie 
spełniał wzmiankowany już dwór Marianny z Wolfów Kosowej, wojewodzi-

227  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Łubnice 9 VII 1705, BCz rkps 2514 II, k. 354.
228  Taż do tegoż, Łubnice 21 VIII 1705, tamże, k. 361.
229  Tamże; taż do tegoż, Łubnice 16 IX 1705, tamże, k. 365.
230  Taż do tegoż, Łubnice 21 VIII 1705, tamże, k. 361.
231  Taż do tegoż, Mościska 29 I 1706, tamże, k. 393.
232  Taż do tegoż, Skole 10 III 1706, tamże, k. 406.
233  Taż do tegoż, Mościska 29 I 1706, tamże, k. 393, 394.
234  Zob. M. Kopczyński, dz. cyt., s. 88. 
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ny chełmińskiej235. Z próśb kierowanych do Sieniawskiej można wnosić, że 
i na jej dworze wychowywała się młodzież z rodzin senatorskich. 

O protekcję dla dwóch córek i syna prosiła stale Sieniawską jej bratowa Jo-
anna Potocka. Być może dzieci bywały na dworze możnej krewnej, zwłaszcza 
dziewczynki, którym matka chciała zapewnić odpowiednie „obycie w świe-
cie” – często wspominała, że gdyby nie łaska i gościna Dobrodziejki, nigdzie 
by nie bywały. Brak wzmianek o synu może sugerować, że wychowywał się 
u boku ojca lub że starano się o miejsce dla niego raczej na dworze Sieniaw-
skiego. Raz w imieniu młodego Potockiego pisała do kasztelanowej Joanna – 

„żebyś chciała dopomóc jeszcze synowi memu”236. Młode kobiety, najczęściej 
żony i córki osób będących już na służbie, pochodziły z okolicznych dworów. 
Dziewczęta stanowiły ozdobę orszaku, nabierały dworskich manier, a wzorem 
dworów królewskich – mogły stać się narzędziem w polityce matrymonialnej. 
Z tym że w granicach polityki lokalnej lub nawet dworskiej. W ostatnich 
latach życia Sieniawskiej w jej otoczeniu przebywały cztery kobiety znane 
z nazwiska i wpisane w regestrze poboru pieniędzy kwartalnych. Były to pan-
ny: Jaroszewiczowa, Drużbacka, Zakrzewska i Borgoltówna. Pierwsza pełniła 
najpewniej funkcję ochmistrzyni, bowiem wynagrodzenie jej opiewało na 
najwyższą kwotę – 290 zł na kwartał. Pozostałe trzy pobierały o wiele mniej-
szą sumę, tylko 79 zł na kwartał. Była to ich jedyna płaca, nie otrzymywały 
oddzielnych pieniędzy na czeladź czy konie237. 

Na dworze protektorki przebywało też potomstwo osób związanych po-
przez służbę z kasztelanową. List Magdaleny Zaleskiej do syna, zdrobniale 
nazywanego Władyś, wyraźnie pokazuje jak ceniono sobie tę szansę. Ponie-
waż do matki doszły skargi oraz informacje, że syn nie chce uczyć się języka 
łacińskiego i francuskiego, pomimo, że „osobliwa łaska Imci dobrodziejki do 
tego stymuluje”238, Zaleska ostro go strofuje: „upominam cię tedy surowo 
żebyś się poprawił a pana Boga bał, górnej fantazji pozbył, a nauk pilnował 
akomodując się do łaski IOM Pani dobrodziejki, jeżeli chcesz mieć ze mnie 
życzliwą matkę”239. Uświadamia mu, że jeśli ten nie zmieni postępowania, 
z pewnością będzie tego żałował w przyszłości, a dla większej skuteczności 

235  B. Popiołek, Konterfekt prawdziwy…, s. 320. 
236  J. Potocka do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz rkps 2708, k. 50; taż do tejże, b.m., b.d., 
tamże, nr 20, k. 90.
237  Regestr dworu J.W. Jmości Dobrodziejki postanowiony i spisany w Mrokowie 12 augusti 1729, 
BCz rkps 2895, k. 355.
238  M. Zaleska do W. Zaleskiego, Kraków 11 XI 1716, BCz 5994, nr 49681.
239  Tamże.
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swoich zaleceń straszy go przeniesieniem do zakonu: „a jeżeli się nie poprawisz 
i lepiej uczyć nie będziesz, to za pierwszą relacją Im pana inspektora upraszać 
będę pana Zabłockiego, który tam jedzie do JM Pani dobrodziejki, aby cię 
nazad odebrał i do Wrocławia prosto odwiózł do OO. Jezuitów, gdziem już 
miejsce dla ciebie obstalowała w konwikcie”240.

Protektorat magnacki umożliwiał również rozwijanie talentów osobom, 
które inaczej nie mogłyby sobie na to pozwolić. W tym przypadku można 
mówić o dwojakim kryterium kształtowania magnackiej polityki edukacyjnej. 
Pierwszym był oczywiście talent, drugim równie ważnym przynależność do 
społeczności w dobrach protektora.

 Coraz bardziej dostrzegano korzyści z wykształcenia własnych fachowców, 
a nie tylko sprowadzania ich na dwór. Starano się więc o to, by młodzież 
pobierała nauki u już zatrudnionych specjalistów z danej dziedziny. W do-
brach Sieniawskiej realizowano taką politykę w różnych profesjach. Jednym 
z przykładów jest pomoc udzielona synowi poddanych. Utalentowane mu-
zycznie dziecko uzyskało możliwość uczenia się gry na skrzypcach od samego 
kierownika kapeli dworskiej Carla Antona Rossa. Następnie chłopca posłano 
na dalsze nauki do klasztoru teatynów w Warszawie. W imieniu Sieniawskiej 
sprawę tę nadzorował Józef Karetti. Ucznia doceniano nie tylko za talent, ale 
i pracowitość, cechę niezwykle pożądaną przez Sieniawską, więc przygoto-
wywany był na stanowisko muzyka dworskiego 241. Opieka nie była zatem 
bezinteresowna, spodziewano się, że inwestycja w młodzieńca pozwoli na zy-
skanie wykwalifikowanego muzyka, związanego z dworem patrona. Służba 
na dworze dawała możliwość zdobycia konkretnego fachu, zapewniającego 
poprawę bytu. W tym przypadku, podobnie jak i w innych sytuacjach, przy-
dawała się rekomendacja osób pozostających już jakiś czas na służbie u właści-
ciela. Poparcia takiego próbowała udzielić Grabowska adeptowi ogrodnictwa, 
który przez nią szukał pomocy i wstawiennictwa u protektorki. Grabowska 
napisała w tej sprawie do Sieniawskiej: „odsyłam i Stanisława nazad do Wila-
nowa, który mi powiadał, żeby sobie życzył nauczyć się ogrodnictwa, ale Pan 
ogrodniczek go nie chce uczyć, ani pokazywać rysowania, a on przeze mnie 
suplikuje do WMM Pani Dobrodziejki, żebyś mu WM Pani kazała dać od 
[akcji?] w tej profesji gronie”. Aby przekonać protektorkę dodawała, iż „wasz 
to chłopiec i nieźle się mu [wiedzie?] według jego kondycji”242. Uczeniem 

240  Tamże. 
241  Por. J.S. Nowak, Kapele muzyczne…, s. 30; BCz rkps 5848, nr 17380–17384.
242  M. Grabowska do E. Sieniawskiej, Międzyrzecz 21 III 1721, BCz rkps 5824, nr 13310. 
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ogrodnictwa parał się przede wszystkim główny ogrodnik hetmanowej – Jan 
Baptysta Kendel, przebywający na stałe w Wysocku. Przy tamtejszym ogrodzie 
zorganizowano rodzaj szkółki dla ogrodników, zarówno z majątków kasztela-
nowej, jak i innych magnatów243.

O konieczności nauczania młodszych myślano już w chwili zawierania 
kontraktów, szczególnie z artystami. Zastrzegano w nich, by specjaliści prze-
szkolili w danej dziedzinie chłopców rekrutujących się z dóbr magnackich 
(zwykle jednego lub dwóch). Ze względu na rozwiniętą politykę artystyczną 
prowadzoną przez hetmanową o kształcenie artystów na jej dworze starali się 
również inni magnaci – u Sieniawskiej protegował swoich poddanych Jan 
Stanisław Jabłonowski244.

Powyższe przypadki wpisują się w edukacyjną misję dworu, a z perspek-
tywy osób zainteresowanych były rodzajem opieki udzielanej przez protek-
tora. Dla osób związanych z dworem (tych rekrutujących się ze środowiska 
szlacheckiego) oraz pomniejszych poddanych najważniejsza była właśnie 
opiekuńcza funkcja pełniona wobec nich przez magnata. To do niego spły-
wały liczne prośby, zażalenia od poddanych oczekujących wsparcia, ochrony 
i sprawiedliwego rozstrzygnięcia spornych spraw. Sposób angażowania się 
w te sprawy zależał od osobowości patrona, obranego modelu gospodaro-
wania i rodzaju więzi łączących go z nadawcami suplik. Zainteresowanie 
Elżbiety Sieniawskiej sprawami dóbr i energia wkładana w ich prowadzenie 
były wyjątkowo duże. Liczba napływających listów „proszalnych” częścio-
wo może poświadczać, iż nie pozostawały one bez odpowiedzi i pokładano 
dużą nadzieję w ich skuteczność. Również stosowane w nich zwroty, cho-
ciaż wynikają z formuł grzecznościowych epoki, są tego dowodem. Z lis tów 
adresowanych do Elżbiety wynika, że raczej miała w zwyczaju ingerowa-
nie w rozstrzyganie sporów w swych dobrach. „Mam i teraz nadzieję, że 
J.O. WM Pani Dobrodziejka, jako nikomu nigdy krzywdy nie uczyniłaś, tak 
i mnie ubogiemu człowiekowi nie każesz czynić” – pisał Franciszek Stawski, 
tytułując siebie niegodnym podnóżkiem245. Ufano w obiektywizm patrona, 
po pierwsze z powodu jego zwierzchności, ale też możliwości oceniania spra-

243  R. Nestorow, Jan Baptysta Kendel…, s. 29.
244  Zob. J. Skrabski, Paolo Fontana. Nadworny architekt Sanguszków, Tarnów 2007, s. 49; 
R. Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja…, s. 125.
245  R. Nestorow, J. Sito, Ad Villam Novam. Materiały do dziejów rezydencji, t. 3, Rezydencja 
i dobra wilanowskie w świetle materiałów archiwalnych z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, 
Warszawa 2010, s. 105. 
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wy niejako z zewnątrz: „Pańskim rozeznaniem swoim wyrozumieć zechcesz 
niesłuszne pretensje, które na mnie kładzie IMCi Pan Komisarz…”246

Najczęściej żalono się na sąsiedztwo i związane z nim problemy. Kłopoty 
dotyczyły zazwyczaj sporów granicznych, niszczenia i rujnowania dóbr oraz 
innych pomniejszych zatargów, np. o dostęp do łąk czy lasów. W takich przy-
padkach kasztelanowa pochylała się nad różnymi sprawami, nie pomijała rów-
nież problemów sług. Oczywiście nie można mieć pewności, czy pomoc ta była 
regularna, czy stanowiła wyjątek. Tak jednak bywało, warto więc zwrócić na 
to uwagę, ponieważ zwłaszcza pomoc jest świadectwem czynnego wypełniania 
zobowiązań ciążących na patronie. Właśnie w intencji swego sługi Sieniawska 
wstawiała się u męża: „posłałam umyślnego swego JMości pana Jagniątkow-
skiego, suplikując do WMMP w sprawie tak syna jego, jako też i jego [samego], 
co mu uczynił violencią [spustoszenie], najechawszy dobra jego dziedziczne. 
Proszę mój dobrodzieju, żebyś mu dał protekcję z łaski swojej”247.

Czasami zdarzały się przewinienia szczególnie dotkliwe w skutkach, jak to, 
kiedy donoszono kasztelanowej o wyrzynaniu bydła w jej dobrach stryjskich. 
Uciążliwe dla zarządców były także kłopoty z ludźmi – najczęściej zbiegostwo 
czy zabieranie chłopów przez sąsiedztwo. W takich sytuacjach interwencja 
właściciela była niezbędna, pozwalała przerwać przykre procedery, dać ochro-
nę, a nawet dochodzić swoich racji w sądach248. 

Ogromne znaczenie dla mieszkańców dóbr magnackich miała pomoc 
w uzyskaniu ochrony podczas wojen, które w badanym okresie nieustannie 
przetaczały się przez kraj. Wiązało się to z ciągłą obecnością wojska, które ktoś 
musiał wyżywić. Spustoszenie, które niosły wojska, pogłębiane było przez 
klęski elementarne: zarazy, susze, powodzie, grady, pożary, nieurodzaje, które 
zintensyfikowały się w latach 1707–1713249. Skuteczność opieki ze strony 
magnata zależała od dobrych kontaktów z dowództwem wojskowym, pozwa-
lających na uzyskanie jakichkolwiek ustępstw i libertacji. Prawdopodobnie też 
liczono, iż za pośrednictwem kobiet prośby prędzej docierają do stale zajętych 
hetmanów. W tym pokładała nadzieję Teresa Gniewosz, zwracając się do swej 
dobrodziejki – wojewodziny malborskiej – z prośbą o wstawienie się w jej 
sprawie. Teresa zapewniała, że miała już „tę łaskę deklarowaną i nieomylną od 
WM Pana hetmana wielkiego litewskiego, iż miał swoją wesprzeć protekcją 

246  Tamże, s.105; zob. też D. Bąkowski-Kois, dz. cyt., s. 52–70.
247  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Łubnice 31 XII 1706, BCz rkps 2514 II, k. 493.
248  NN do E. Sieniawskiej, Stryj 4 I 1717, BCz rkps 219, k. 13.
249  J.A. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością…, s. 11, 21.



171

3.2. Klienci i słudzy dworu magnatki

od Sasów, gdy zaś teraz od nich już jest przeszkoda wojska ich jadą, za czym 
ja suplikuję do WM Pani i Dobrodziejki”. Jednocześnie przekonywała, że 
prośby swe kierowała nie ze względu na swe zasługi, lecz z powodu słabego 
zdrowia. Deklarowała oczywiście swoje przywiązanie – „gotowam każdego 
czasu odsłużyć WM Pani, pisząc się na zawsze WMM Pani Dobrodziejki 
uniżoną sługą”250. 

Z racji stanowiska męża, ale również dzięki wypracowanemu respekto-
wi dla swojej osoby, hetmanowa cieszyła się dużą swobodą i możliwościami 
w pozyskiwaniu asekuracji dla dóbr podczas przemarszów wojsk. W pierwszej 
kolejności zwracała się z prośbami o ochronę własnych rozległych majętno-
ści oraz zwolnienie z kontrybucji czy z hiberny, stałego podatku ściąganego 
z królewszczyzn i z dóbr kościelnych na utrzymanie wojska251. Kierowała też 
rozliczne wnioski o pominięcie jej terenów przez wojsko, które w razie po-
stojów plądrowało dobra poddanych, a nawet dopuszczało się torturowania 
ludności. Sieniawska prosiła męża o ochronne uniwersały: „uniżenie upraszam 
WMM Pana, żebyś z łaski swojej pamiętał na starostwo świeckie, które już 
w niwecz obrócone”252. O uwolnienie dóbr od ciężarów skutecznie zabiegała 
nie tylko u męża – „egzekucje saskie jeżeli tam jakie wkroczyły do dóbr moich, 
rozumiem, że nieodwłocznie nazad ustąpić musiały, jako do mnie pisze ImP 
Graff Wertherrz, że to zlecił Im Pan [Pan Keżewatterowi [?] i upewniają mię, 
iż więcej dobrom moim dokuczać nie będą. Czemu jednak nie ufając, o wy-
raźne starać się będę libertacje”253. Poza tym Sieniawska pośredniczyła między 
przyjaciółmi, szlachtą a swym mężem w załatwianiu podobnych petycji254. 

250  T. Gniewosz do wojewodziny malborskiej, Wola 5 IX b.r., BCz rkps 5817, nr 12165– 
–12166, k. 605. Ponieważ data roczna listu pozostaje nieznana, trudno precyzyjnie określić do 
kogo był on kierowany, w latach 1697–1703 urząd wojewody malborskiego obejmował Jan Jerzy 
Przebendowski (zm. 1729), po nim przejął go Piotr Ernest Kczewski (zm. 1722). Od 1722 r. 
urząd był w rękach Piotra Jerzego Przebendowskiego. Prośba była kierowana więc do Elżbiety 
Małgorzaty z Flemmingów Przebendowskiej (zm. 1728), Marianny z Kossów Kczewskiej (zm. 
po 1713) lub Urszuli z Potockich Przebendowskiej (data śmierci nieznana), por. Urzędnicy Prus 
Królewskich XV–XVIII wieku: spisy, oprac. M. Mikulski, Wrocław 1990, s. 111.
251  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Czerniaków 28 IX 1703, BCz rkps 2514 II, k. 284; 
taż do tegoż, Lwów 4 XI 1703, tamże, k. 309.
252  Taż do tegoż, Kraków 9 VI 1707, BCz rkps 5943, nr 37159; zob. też D. Bąkowski-Kois, 
dz. cyt., s. 93.
253  Taż do P. Morzyckiego, b.m., b.d., BCz rkps 5944, nr 37387.
254  Taż do A.M. Sieniawskiego, Oleszyce 9 III 1697, BCz rkps 2514 II, k. 91, 92; taż do tegoż, 
Tarnogród 25 VIII 1709, BCz rkps 5943, nr 37283.
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O pomoc zwracały się do niej też zakony obciążone hiberną. W tych przy-
padkach również interweniowała u męża, o czym piszę w osobnym podroz-
dziale. Także mieszkańcy miast podlegających Sieniawskim tą drogą starali 
się wyjednać sobie łaskę zwolnienia z kontrybucji – „miasto zaś mnie prosi 
o instancję, że na nich ciężko tak wielka dawać kontrybucję […]. O toż i pana 
krajczego [koronnego] prosili”255.

Stosunek do zwykłych poddanych czy, jak to wówczas nazywano, „konser-
wacja poddanych” zamieszkujących dobra również były przedmiotem troski 
właściciela. Staranie o nich powierzano ekonomom i pisarzom, którzy dbać 
mieli o to, by osadzać poddanych na pustych gruntach i „dworzyszczach”. 
Hetman Sieniawski podkreślał, aby nie czynić różnicy pomiędzy chrześci-
janami i Żydami, tak jednych, jak i drugich „nie obciążać ani robociznami, 
ani daninami wymyślnemi, grzywnami wielkimi, nakładami różnemi, albo 
[…] sądami niesprawiedliwemi, karami zbytecznymi, albo niezwyczajnymi”, 
zaś „które sprawy do miasta należące, do urzędu miejskiego odsyłać, które do 
Żydów należą, do żydowskiego sądu, salva apelatione do pana ekonoma, od 
ekonoma do mnie256”. Jeśli ściągano grzywny, to druga ich część oddawana 
miała być do skarbu właściciela, a trzecia ekonomowi257. Sama kasztelanowa 
angażowała się bezpośrednio w spory poddanych np. z zarządcami – wyma-
gała w takich wypadkach szczegółowego zrelacjonowania na piśmie przed-
miotu konfliktu258.

W wielkich majątkach zdarzały się zbiegostwa poddanych. Wówczas roz-
poczynano poszukiwania, które Sieniawska zlecała listownie swoim ludziom. 
Jedna z takich sytuacji wydarzyła się w październiku 1718 r., z Międzyrzecza 
zbiegł poddany, któremu przypisywano także kradzież. Elżbieta wystosowała 
informację do swych ludzi z dóbr zakrakowskich, ponieważ to tam poten-
cjalnie miał udać się uciekinier opisywany jako „wyrostek, służący tu u dwo-
ru nazwiskiem Roszkowski w żupanie sukiennym, niby żółtym i kontuszu 
barszczowym, ukradłszy tu [podjazdka?] karogniadego z kulbaką niemiecką, 
płaszcz granatowy, krucie małe, a podobno tenże i srebra, które tu niedawno 
poginęły, uciekł i tam, gdzie się ma oddać do Akademii Krakowskiej, za-
czym zalecam serio, ażebyś umyślnego swego posłańca tamże wysłał, który 
by go inwestygował i między Profesorami o niego dopytywał się, a tak go 

255  Taż do tegoż, Lwów 11 I 1708, BCz rkps, nr 37187.
256  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 2.
257  Tamże.
258  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 2 IX 1714, BCz rkps 5897, nr 26433, k. 45.
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pojmawszy, ze wszystkim do siebie zabrać, że zaś tenże ma mieć brata swego 
w Myślenicach, więc proszę do Pana Chozeckiego zaraz wysłać, ażeby i tam 
go inwestygować kazał, z listem zaraz wysłać, żeby złodziej nie potracił. Co 
i powtóre pilności zalecam”259. Uciekinierów udawało się odnaleźć – rajtar 
zbiegły z Puław wraz z koniem, barwą i monderunkiem, został odnaleziony 
w styczniu 1718 r. w Krakowie, ale już bez konia i pieniędzy, które za niego 
uzyskał. Od razu pisano do Elżbiety „co z nim czynić dalej?”260. Zdarzały się 
także dużo poważniejsze ucieczki, jak ta w listopadzie 1721 r., kiedy okazało 
się, że zatrudniony do wydobywania galmanu specjalista, niejaki Fumberk, 
uciekł podstępem z pieniędzmi, nie płacąc robotnikom i przysparzając tym 
dodatkowych długów zaciągniętych u arendarza. Jego dezercja musiała być 
sprytnie przemyślanym planem, nastąpiła bowiem po wysłaniu Fumberka 
na Śląsk. Na tę okoliczność dostał konie i 120 tynfów jako zadatek na zakup 
miechów. Mało brakowało, mógłby przywłaszczyć sobie jeszcze więcej gotów-
ki, przed czym uchronił kasztelanową pisarz prowentowy. Podkreślał później 
swoją zasługę: „dobrze, że mu nie dałem do 52 talarów bitych, jako mu była 
WM Pani koniecznie kazała dać na miechy”261. Cały incydent wyszedł na jaw 
dzięki wiernemu chłopcu, posłanemu wraz z Fumberkiem. Powrócił on trzy 
tygodnie później pieszo, aż spod Nysy, i zrelacjonował całe zajście, donosząc, 
iż Fumberk „w Nysie sprzedał konie obydwa, kulbaki, pistolety i sam się tam 
został […] i już się tu nie powróci”, gdyż swojego pomocnika odesłał i „za-
kazał, aby niepowiadał gdzie się on został”262. Warta zauważenia jest postawa 
chłopca, który zachował się lojalnie i miał odwagę wrócić – niestety nie wia-
domo, czy jego uczciwość została jakoś doceniona. 

Z instrukcji wydanej przez męża Sieniawskiej wynika, iż zbiegostwa miały 
być sprawdzane podczas rewizji pustych gruntów, kiedy to ekonom i pisarz 

„mają się pytać o poddanych zbiegłych z tych gruntów pustych, jako też z la-
sów i osiadłości”. Zbiegli mieli być aresztowani przez panów plenipotentów, 
należało się upomnieć o nich po przyjacielsku, ale „kiedy nie wydadzą, to 
prawem dochodzić”263. 

Dbano także, aby poddani nie odpływali z dóbr z innych powodów, np. 
małżeństwa albo pobierania nauk u obcych. Toteż obowiązkiem zarządców 

259  E. Sieniawska do P. Morzyckiego, Międzyrzecz X 1718, BCz rkps 5944, nr 37603.
260  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 1 I 1718, BCz rkps 5897, nr 26508, k. 340.
261  Tenże do tejże, Tenczyn 29 XI 1721, BCz rkps 5897, nr 26607, k. 789.
262  Tamże.
263  Informacja Im Panu Niesiołowskiemu…, k. 3.
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było przykazywanie poddanym, „aby nie dawali swoich dzieci po cudzych 
dobrach na służbę, albo na naukę, ani za mąż, niechaj się u moich rzemieślni-
ków uczą i służą w dobrach moich”264. W innym przypadku, gdyby zaistniały 
jednak takie sytuacje, poddani ci powinni być rekwirowani, a „córy i braci, 
którzy pooddawali, karać, ale miłosiernie”265. Taki rodzaj miłosierności wo-
bec poddanych zauważyć można u obojga Sieniawskich, nie wiadomo jed-
nak, na ile to „miłosierdzie” odbiegało od przyjętych norm. Gdy chodziło 
o wybieranie gotówki czy towarów, mniej liczono się z ich sytuacją. Mimo 
wszystko poddanym poświęcano sporo uwagi na kartach instrukcji, a czasa-
mi też w listach – podobne zalecenia przekazywała także korespondencyjnie 
kasztelanowa. 

Natomiast o poddanych ożenionych w innych dobrach upominano się 
nawet po kilkudziesięciu latach – z taką petycją wystąpił do Sieniawskiej woje-
woda sandomierski266 (Jakub Stanisław Morsztyn), który nalegał bezpośrednio 
u ekonoma jej dóbr „o wydanie poddanych, którzy od przeszło 20 lat wyszedł-
szy parobkami pożenili się”267. Morzycki, jak zawsze, czekał na decyzję swojej 
dobrodziejki, zapewniał jedynie, że poddani „w inwentarzach jeszcze starosty 
nowomiejskiego są, ale bez konsenansu WMPani onych wydać nie mogę”268. 
Jednocześnie operatywny pisarz radził – „suszniej jest WMP potrzeba upo-
mnieć się o tych, którzy są przy Krakowie w mieście i na przedmieściach, 
których mam konotację spisaną, więc potrzeba by uniwersału pańskiego, przy 
którym śmiele mógłbym się upomnieć o nich za wydaniem pozwów”269. Kasz-
telanowa przychyliła się do jego sugestii, bo już miesiąc później pisarz odsyłał 
jej konotację poddanych przebywających w Krakowie270.

Wypłacenie należności służbie albo zadośćuczynienie jej było jednym z wa-
runków uzyskania ostatniego namaszczenia. Zwykle polecano wypłacać pensje 
według rejestrów lub podając konkretne sumy – jako jednorazowe wynagro-
dzenie czy dodatek do jurgieltu – albo sumy z przeznaczeniem na naukę, wy-
prawę do wojska. Nagradzano za wierną i oddaną służbę, szczególnie zaś do-

264  Tamże.
265  Tamże. 
266  Jakub Stanisław Morsztyn był wojewodą sandomierskim w latach 1717–1728, por. Urzęd-
nicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wiek: spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-

-Gradowska, Warszawa 1993, s. 126.
267  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 29 III 1721, BCz rkps 5897, nr 26590, k. 670.
268  Tamże.
269  Tamże.
270  Tenże do tejże, 19 IV 1721, tamże, nr 26592, k. 677.
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ceniano opiekę w czasie choroby. Formą wynagrodzenia było rozdzielanie szat 
(lecz nie tych najcenniejszych) pomiędzy służbę. Oprócz ulubieńców (w tym 
karlic) dostrzegano inne osoby ze służby i ich problemy oraz potrzeby271.

Kasztelanowa przywiązywała stosunkowo dużą wagę, jak na ówczesne 
warunki społeczne, do „gromad poddanych”, dlatego nie do końca słuszna 
wydaje się opinia, jakoby „swoimi włościami rządziła bezwzględnie, […] to-
cząc dziesiątki procesów majątkowych i używając wojska dla egzekwowania 
uzyskanych dekretów”272. O ile druga część tego sądu znajduje potwierdzenie, 
a postawę kasztelanowej bezwarunkowo należy zaliczyć do wysoce wyma-
gających, o tyle trzeba wziąć pod uwagę, że zwykła ona oczekiwać przede 
wszystkim porządku i sprawności w wykonywanych obowiązkach – i to rze-
czywiście wymuszała różnymi sposobami. Dostrzegała natomiast powiązania 
pomiędzy poprawnym traktowaniem poddanych a efektywnością ich pracy, 
dlatego przeciwna była nadmiernemu ich uciskowi. Korespondencja z admini-
stratorami świadczy, że interesowała się ich bytem; świadoma cięższej sytuacji, 
nakazywała zarządcom ich łagodniejsze traktowanie, nie zalecała też bicia jako 
metody egzekwowania poleceń. Zamiast tego nakazywała zarządcom właściwe 
zajmowanie się sprawami poddanych i opiekę nad nimi273. Również sami 
zarządcy, znający sytuację chłopów z doświadczenia, chociaż dużo od nich 
wymagali, to jednocześnie pośredniczyli w ich interesach, wstawiając się za 
nimi u Sieniawskiej. Występowali też w roli popleczników chłopów w ich 
relacjach z dzierżawcami, formując nawet pozwy obronne. Trudną sytuację 
chłopów zwykł dostrzegać Piotr Morzycki, zarządca dóbr zakrakowskich: 

„chłopa nie śmiem fuknąć i należycie mu rozkazać, widząc ich opresję”274. Do-
nosił również o nieuczciwym zachowaniu dzierżawców wobec poddanych im 
chłopów275. Zarządcy zazwyczaj informowali o trudnej sytuacji poddanych, 
zwłaszcza podczas wojen i nieurodzajów. Pożyczano im czasami nasiona na 
zasiew: „z siewem się też pospieszamy, żebyśmy mogli czym prędzy zasiać, 
także poddanych się dogląda, żeby zasiewali, którzy zaś potrzebują, to się im 

271  A. Lesiak, Kobiety z rodu Radziwiłłów w świetle inwentarzy i testamentów (XVI–XVIII w.) 
[w:] Administracja i życie codzienne…, Warszawa 2009, s. 161.
272  J.A. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością…, s. 108.
273 A. Gieysztor, Korespondencja urzędników latyfundialnych jako źródło do historii gospodarczej 
i społecznej [w:] Kraków-Małopolska w Europie środka. Studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Broński, J. Purchla, J. Szpak, Kraków 1996, s. 97.
274  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5897, nr 26463.
275  Tenże do tejże, 4 IX 1717, tamże, nr 26497; tenże do tejże, 19 III 1719, nr 26524.
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pożycza na chleb, ażeby swoim siali”276. Sytuacja taka, będąca konsekwen-
cją nieurodzaju z 1726 r., została szczegółowo zrelacjonowana Sieniawskiej. 
Zarządcy chcieli zasięgnąć u niej informacji, jak postępować z zalegającymi 
ze spłatami, ale też wyjaśnić okoliczności, tak by nie narazić się na gniew 
w razie zwłoki – „u tegoż poddaństwa jeszcze znaczne zalegają renta, tych nie 
egzekwuję, uważając ludzi znacznie w tym roku podupadłych, którym dla 
oczywistego w polu nieurodzaju z pól pustych zagonowego bonifikowałem po 
groszu, po dwa, tylko z zagona odbierając groszy, co przedtym po trzy grosze 
dawali, i w tym czekam rozkazu JOWM Pani Dobrodziejki”277. O pomoc dla 
poddanych upraszano szczególnie w okresie ciężkich kontrybucji nakłada-
nych przez wojsko – „aby tedy ubodzy ludzie Pańską jak najprędszy otrzymać 
mogli protekcję, bo żadnego by chłopa nie było we wsi, gdyby mieli dać po 
10 tynfów z jednego dymu”278. Rok później Morzycki perswadował, że „jeżeli 
w tym starania nie będzie, żeby od tych prowiantów libertowane były, dobra 
ostatnią by poniosły ruinę”279.

Te liczne przejawy opieki dowodzą uzależnienia sytuacji chłopów od posta-
wy patrona, a częściowo zarządców tej grupy. Przede wszystkim pokazują jed-
nak możliwości pozyskania opieki, której rodzaj zależał od danego środowiska 
dworskiego i przyjętego w nim obyczaju. Sfera ta w dobrach Sieniawskiej, jak 
pokazują przykłady, była rozwinięta ponad przyjęte założenia, przynajmniej 
teoretyczne, które Jakub Kazimierz Haur (zm. 1709) radził zaostrzać – „czyn-
sze od nich według czasu i inne powinności wybierać, aby nic nie zostawało, 
pro futura calculatione, długo im nie borgować, ani siła, aby im potem nie było 
ciężko do oddania”280. Odpowiedź na pytanie, jak bardzo praktyka z dóbr 
Sieniawskiej odbiegała od norm przyjętych w innych majątkach magnackich, 
wymagałaby dodatkowych badań porównawczych. Po sposobie zarządzania 
tak dobrami, jak i sztabem ludzi, wielokrotnych ingerencjach w różne sfery 
ich życia, wnioskować można, że konsekwencją tego była nie tylko większa 
kontrola, ale i większa dbałość o ludzi poddanych zwierzchnictwu Elżbiety 
Sieniawskiej. 

Potwierdzeniem działań opiekuńczych patronki są fragmenty listów, 
w których wydaje dyspozycje i rozstrzyga wewnętrzne spory ludzi w jej do-

276  P. Głuchowski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5817, nr 12080, k. 251.
277  Tenże do tejże, Wilanów 5 XII 1726, tamże, nr 12102, k. 339.
278  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 4 XII 1715, BCz rkps 5897, nr 26452, k. 121.
279  Tenże do tejże, Tenczyn 23 V 1716, tamże, nr 26458, k. 145.
280  Cyt. za D. Bąkowski-Kois, dz. cyt., s. 71.
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brach. Sieniawska rygorystycznie strzegła też swoich dóbr przed potencjalny-
mi epidemiami, które były wówczas częstym i rzeczywistym zagrożeniem dla 
ludności, a o którego rozprzestrzenianiu informowano się drogą listowną281. 
Wzbraniała wówczas wjazdów czy opuszczania miast, przeszkodziła również 
w próbach budowy szpitali i przytułków dla ubogich w jej dobrach, bo nie 
życzyła sobie chorób w sąsiedztwie282. Do formy opieki protektorskiej zaliczyć 
też trzeba możliwość skorzystania z pańskich statków, zazwyczaj zwolnionych 
z uciążliwego cła.

Za swoisty przykład opieki dworu, która rozciągała się na ludzi z różnych 
warstw, można uznać pomoc w swataniu małżeństw. Funkcja ta szczególnie 
rozwijała się na dworach kobiet, będących pośredniczkami w budowaniu tym 
sposobem nowych układów. Była to szczególna rola dworów, istotna zwłaszcza 
dla przybywających na nich szlachcianek. Pobyt na dworze stwarzał bowiem 
możliwość korzystnego ożenku, zwłaszcza dla niezbyt zamożnych panien. Już 
w obrębie samego dworu tworzyły się pary – wspominana Elżbieta z Kowal-
skich Drużbacka swego męża Kazimierza poznała na dworze kasztelanowej 
krakowskiej. Obie rodziny – Kowalscy i Drużbaccy – związane były z Sieniaw-
skimi i pozostawały na ich usługach283. 

Zwracano się do Sieniawskiej z prośbą o poparcie planów matrymonial-
nych, a jeszcze częściej o wyswatanie młodych. Liczono, że wpływowa hetma-
nowa może skutecznie wspomóc w poszukiwaniu odpowiedniej partii. Bardzo 
dobrze zdawała sobie z tego sprawę jej uboższa bratowa – Joanna Potocka, 
która kilkakrotnie korespondencyjnie prosiła o kandydata na męża dla swej 
córki. Co prawda wysuwała swoje propozycje – „Mości Dobrodziejko wy-
swataj Tereskę za Gorzdowskiego”284 – ale jednocześnie zapewniała bratową, 
iż całkowicie zdaje się na jej łaskę, byle tylko ta wspomogła jej rodzinę w tym 
ważnym wyborze: „ja suplikuję Mci Dobrodziejko dla siebie i córek, spraw je-
żeli czas każe o Tereskę, zmiłuj się Dobrodziejko, postanów tam, z kim chcesz, 

281  Por. A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rze-
czypospolitej XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, 
Warszawa 2000, s. 80 i n.
282  E. Sieniawska do J.W. Mniszcha, b.m., 1728, BOss. rkps 2668/I, k. 42; więcej zob. też 
B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 176.
283  Zob. B. Popiołek, „Za wszelkie świadczone mnie łaski i dobroczynności”. Testament Katarzy-
ny Drużbackiej z 1772 roku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2009, Studia 
Historica VIII, s. 209–218; K. Stasiewicz, Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka w świetle 
nowych źródeł, Olsztyn 2011, s. 5.
284  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 29 XI b.r., BCz rkps 2708 II, nr 30, k. 133.
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ja się zdaję na WM Dobrodziejkę i serce, wszak siostra córki WM Dobrodziej-
ki”285. Obie damy miały córki na wydaniu, ale dziewczęta, pomimo bliskiego 
pokrewieństwa, dzieliła przepaść materialna i prestiżowa. Sama Sieniawska 
uskarżała się na brak odpowiedniej partii dla córki: „Dobrodziejko, piszesz, 
że nie masz za kogoś grzecznego dać córki, a ja swoich nie powydaję […], a ja 
dla nich nikogo nie widzę”, i dodawała, że nie zamierza wracać z tego powodu 
do dawnej tyranii, czyli do swego męża286. Nie ma wiadomości o tym, w jaki 
sposób i czy w ogóle Sieniawska wsparła bratową w tych rozterkach, sama 
strażnikowa Potocka donosiła trzy lata później, że „pan strażnik litewski do 
Jegomościa odezwał się o moją córkę”287. Ostatecznie Teresa Potocka została 
żoną Jerzego Warszyckiego, a po jego śmierci Wojciecha Opalińskiego288.

Wśród petycji o pomoc w sprawach matrymonialnych jest też prośba 
J. Likmskiego o pomoc w wyswataniu starościanki parczowskiej, panny Da-
niłowiczówny, z Małachowskim, starostą motrzyckim i kapitanem regimen-
tu289, czy też żartobliwa wypowiedź jednej z najbystrzejszych obserwatorek 
ówczesnych stosunków obyczajowo-towarzyskich Joanny Potockiej. Pisała 
ona do Sieniawskiej: „barzo by to było szczęściem panny wojewodzianki 
ruski, gdybyś z Francji zdobyła Burbona z metresą sprowadziła znowu, żeby 
się z nią ożenił”290.

Przypuszczalnie prośby takie były częste, zważając na rozległe kontakty Sie-
niawskiej i możliwość wpływania przez nią na już powzięte decyzje. Z takim 
trudnym przypadkiem, kiedy panna była już przeznaczona innemu, zwrócił się 
do niej jej krewny Jerzy Dominik Lubomirski, podkomorzy nadworny koronny. 
Prośba dotyczyła wyswatania mu starościanki kowelskiej, obiecanej przez ojca 
kasztelanowi radomskiemu Franciszkowi Morsztynowi (pełnił tę funkcję w la-
tach 1699–1726). Chciał on mieć Morsztyna „dla domu swego”, co sugeruje 
zapewne jakieś wspólne, może dopiero planowane interesy, których zwieńcze-
niem miał być ślub. Sieniawska bardzo zaangażowała się w tę sprawę, wybrała 
się wraz z podkomorzym do wojewody sandomierskiego Stanisława Morsztyna. 
Podróż musiała być uciążliwa, gdyż Elżbieta donosiła mężowi, że prawie nie spa-
ła, jedynie na słomie. Jednocześnie podkreślała, że jest to dla niej ważna sprawa 
i w związku z tym wybiera się jeszcze do Ujazdu do samego starosty kowelskiego. 

285  Taż do tejże, Kukizów 9 I 1720, BCz rkps 2708 II, nr 49, k. 218.
286  Taż do tejże, Kukizów 27 IX 1719, BCz rkps 2708 II, nr 71, k. 312.
287  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 16 IX 1722, BCz rkps 2708 II, nr 73, k. 319.
288  A. Link-Lenczowski, Potocki Stefan…, s. 179.
289  J. Likmski [?] do E. Sieniawskiej, b.m., 22 I 1725, BCz rkps 2738, k. 91.
290  J. Potocka do tejże, Lwów IX 1722, BCz rkps 2708 II, nr 22, k. 98.



179

3.2. Klienci i słudzy dworu magnatki

Być może zaangażowanie Sieniawskiej było bezinteresowne i wynikało z więzi 
rodzinnych, jakie łączyły ją z podkomorzym. Równie prawdopodobne jest jed-
nak, że w całym zajściu upatrywała własnych korzyści. Mogło chodzić o zwerbo-
wanie do jakichś spraw podkomorzego koronnego lub o pokrzyżowanie szyków 
staroście kowelskiemu i Morsztynowi291. Jakikolwiek był cel, cała sprawa nie 
doszła do skutku, gdyż podkomorzy koronny się rozmyślił i ostatecznie nie 
chciał starościanki, ożenił się zaś z Magdaleną z Tarłów292.

Sama kasztelanowa w liście do męża prosiła za JMość panią podkoniu-
szanką, która „nisko się kłania i za nogi ściska, prosi mnie o to i o to także, 
ażebyś kazał pod gardłem, żeby w te mięsopusty wziął ją kto z wojskowych”293. 
Innym razem to pannie najwyraźniej nie spodobał się sugerowany przez Sie-
niawską kandydat. Jej córka Zofia donosiła, iż panna podkoniuszanka „za 
kawalera dziękuje, ale bardzi mu życzy pani chorążyny lubelski […], dla siebie 
zaś o inszego prosi”294.

Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem matrymonialnym było jed-
nak swatanie samej kasztelanki – jednej z najlepszych partii w Rzeczypospo-
litej. Dlatego szukano dla niej kandydata, który sprostałby potędze Sieniaw-
skich – powiększył prestiż rodziny, majętności, a przy okazji był odpowiednio 
usytuowany na scenie politycznej. Targi o rękę kasztelanki rozpoczęły się już 
w czasach jej dzieciństwa, kiedy to snuto upolitycznione plany wydania jej za 
któregoś z młodszych królewiczów Sobieskich, aby skusić Sieniawskich per-
spektywą królewskiego mariażu295. Od 1716 r. o Zosię zabiegali także zagra-
niczni książęta – książę de Hessen-Kassel, gubernator Bredy, oraz Jan Krystian, 
książę Sultzbach296 – lecz największe szanse mieli dwaj rodzimi kandydaci 

– Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” oraz Stanisław Denhoff, miecznik 
koronny. Pierwszemu sprzyjała kasztelanowa, drugiego popierał Adam Miko-
łaj. Ostatecznie to on przeforsował swojego kandydata, bowiem po powrocie 
z Grand Tour Radziwiłł począł wycofywać się z zamiaru poślubienia Zosi. 
Sprawą ożenku żył cały dwór królewski, obstawiano nawet zakłady co do 
wyboru męża dla Zosi297. W rezultacie została ona wydana po myśli ojca – 

291  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Rytwiany 29 X 1711, BCz rkps 5943, nr 37328.
292  Taż do tegoż, Kraków 3 II 1712, tamże, nr 37333.
293  Taż do tegoż, Kukizów 12 XI 1708, tamże, nr 37238.
294  Z. Sieniawska do E. Sieniawskiej, Lwów 10 V 1719, BCz rkps 2860, nr 59 (13).
295  B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 57, 75. 
296  Tamże, s. 104.
297  Tamże, s. 106; zob. też M. Szerszeń, Anna Katarzyna Radziwiłłowa i jej problemy z synami 
[w:] Rodzina i gospodarstwo domowe…, s. 276–277.
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za miecznika koronnego Stanisława Denhoffa. Z tej okazji powstały cztery 
panegiryki opublikowane przez szkołę pijarską, kolejne dwa przez kolegia 
jezuickie – lwowskie i połockie298. Franciszek Pułaski spisał również Dyaryum 
odprawionego wesela J.W.St. Denhoffa Woiew. Połockiego, Hetmana Pol. W.X.L. 
z J.O. Jm. Panną Zofią Sieniawską kasztelanką krak. Hetmanówną W. Koronną 
we Lwowie 30 Julii 1724, uznany przez Estreichera za cenne świadectwo kul-
turalno-obyczajowe epoki299.

Wreszcie dodać trzeba, że państwo mieli prawo ingerować również w spra-
wy matrymonialne służby. Tak utrzymywano kontrolę nad odpływem podda-
nych z dóbr. Chłopi mieli zakaz zawierania ślubów poza obrębem majątku300. 
Przypadki wyłamania się od tego zwyczaju mogły (chociaż nie było to regułą) 
spotkać się z gniewem magnata. Tak zakończyła się służba pewnej wdowy 
u kanclerzyny koronnej Magdaleny z Tarłów Lubomirskiej, którą ta „odpra-
wuje […] i foruje od siebie”, ponieważ wzięła ślub bez jej wiadomości, co 
więcej – lekceważąc wcześniej propozycję innego mariażu. Nie pomógł nawet 
argument, że podkomorzyna była zadowolona z jej pracy – „w jej usłudze 
wiele korzystała, przecie i teraz tego nie waży”301. Sieniawska nie była aż tak 
surowa dla swojej poddanej, ale także nie była zachwycona jej samowolą – 

„panna Rotkiewiczówna, bojąc się, żeby kawalerowi nie odradzili, bez mo-
jej wiadomości wzięła ślub ze Skotnickim [chorąży zakroczymski] w sobotę, 
kiedy ja byłam na zamku, o co się na nią gniewam”302. Wzburzenie to nie 
przyniosło jednak rozstania ze Skotnickimi – jeszcze kilka lat później byli oni 
w kręgu hetmanostwa. „Skotnicka także do nóg upada i prosi za mężem” – 
informowała Adama Mikołaja Elżbieta Sieniawska303. 

Magnaci byli grzecznościowo zapraszani, aby samą tylko swoją obecnością 
uświetnić uroczystości rodzinne, ale spodziewano się również z tej okazji spe-
cjalnych podarunków. Toteż zwykle liczono się z opinią państwa na temat ślu-
bu i oczekiwano nań zgody. Podobnie rzecz miała się z uroczystością chrztu304. 
Osoby wybrane na rodziców chrzestnych przysparzały honoru i splendoru 

298  R. Skulski, Sieniawscy w literaturze, Lwów 1937, s. 53–54.
299  Tamże, s. 55, por. też http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza,tytul,31564.html, 
dostęp: 1 I 2014.
300  A. Izydorczyk, Rodzina chłopska w Małopolsce w XV–XVI wieku [w:] Społeczeństwo staropol-
skie. Studia i szkice, t. 3, red. A. Wyczański, Warszawa 1983, s. 7–27.
301  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 226.
302  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Wiśnicz 23 II 1705, BCz rkps 2514 II, k. 336.
303  Taż do tegoż, Kukizów 12 XI 1708, BCz rkps 5943, nr 37238.
304  B. Popiołek, „Najniższy podnóżek, sługa i więzień pański”…, s. 151–156.
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całej rodzinie oraz samej uroczystości, więc starannie je dobierano. Chrzest 
kasztelanki świadczył o pozycji rodziny – J. Rafałowiczówna, ciesząc się z tak 
dostojnych kumów swej dobrodziejki, dodała, iż „tak właśnie należało, aby 
córka dziedziczka z takich zacnych rodziców zrodzona, z podobnych chrzest 
święty przyjęła”305. Wybierano zatem chrzestnych spośród własnego grona lub, 
jeżeli było to możliwe, z tego, do którego aspirowano. W 1696 r. wojewoda 
bełski Adam Mikołaj Sieniawski miał trzymać do chrztu wraz z kasztelanową 
krakowską Marianną z Kazanowskich Jabłonowską córkę starosty halickiego 
Józefa Potockiego. Z powodu płci dziecka Elżbieta doradzała mu zawczasu 
zastanowić się nad upominkiem, który w przypadku dziewczynki był trud-
niejszy i kosztowniejszy: „myślże Pan o wiązaniu, które przytrudniejsze będzie, 
bo córka, a syna by się koniem zbyło, które są”306. 

W niższych warstwach wybór rodziców chrzestnych uzależniony był 
również od płci dziecka, podobnie jak wybór dnia na przyjęcie sakramentu 
(dzień powszedni lub świąteczny)307. O trzymanie dziecka do chrztu, tym 
samy o opiekę, zwracano się do osób znaczniejszych i zamożniejszych, często 
właśnie do patronów. Gest ten miał niejako w sposób symboliczny utrwalić 
kuratelę nad dzieckiem. Na dworze Sobieskich królewiczowie pełnili funkcję 
chrzestnych dla dzieci służby oraz jeńców muzułmańskich. Podobnie Sieniaw-
ska, przebywając jeszcze jako panna na królewskim dworze, stała się chrzestną 
dla tureckiego służącego jednego z tamtejszych rezydentów308. 

Opisałam wymierne skutki patronatu, ale jeszcze raz podkreślam wagę 
niematerialnych korzyści z posiadania opieki patrona – takich jak poczucie 
bezpieczeństwa, stabilizacji oraz przysporzenie prestiżu w rodzinach o niższym 
statusie społecznym. Dla wszystkich mieszkańców dworu, ludności służebnej 
praca dla protektora stanowiła największy honor, co grzecznościowo podkre-
ślano nieustannie w korespondencji. Oczywiście największy honor i prestiż 
spotykał te osoby, które przebywały najbliżej protektora i miały z nim bezpo-
średni kontakt. Również cała służba stanowiła o prestiżu domu i oprócz przy-
dzielonych zadań pełniła przede wszystkich funkcje reprezentacyjne. Już sama 

305  E. Otwinowski, dz. cyt., s. 189; J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 12.
306  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Sieniawa 31 V 1696, BCz rkps 2418, k. 30.
307 Informacja zaczerpnięta z wystąpienia prof. dr hab. Lidii Korczak Sprawa opieki prawnej 
nad osieroconymi dziećmi w świetle najstarszych ksiąg metryki litewskiej na konferencji „W krę-
gu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo” zorganizowa-
nej w dniach 17–18 X 2012 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie.
308  A. Skrzypietz, Królewscy synowie…, s. 94.
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liczba ludzi służebnych wpływała na splendor domu. W dalszej kolejności 
strój, będący wizytówką ludzi dworskich – mieli oni zapewniony odpowiedni, 
ujednolicony ubiór, tzw. barwę, w którym prezentowali się podczas szczegól-
nie uroczystych okazji, jak wjazdy do miast, bale, święta. Pieniądze na barwę 
były przydzielane każdemu osobno i w zależności od potrzeb wynikających 
z zajmowanego stanowiska. 

3.3. Służba czasowo związana z dworem

W świadomości wszystkich dwór był ośrodkiem umożliwiającym opiekę me-
dyczną, prawniczą oraz mecenat kulturalny. Usługi te nie były jednak spełniane 
w sposób jednakowy dla poszczególnych środowisk związanych z ośrodkiem 
dworskim. Dla osób najwyżej sytuowanych najważniejsze było współdziałanie 
i poparcie protektorki w zakresie spraw sądowych, zaś jeżeli chodzi o grupę 
medyków czy artystów – tu zdarzało się, iż współpraca polegała na wzajemnym 
korzystaniu z usług tych samych osób czy rekomendowaniu ich. Natomiast dla 
większości w środowisku klienteli wszystkie trzy aspekty świadczonej pomo-
cy liczyły się prawie jednakowo, mając dużo większe znaczenie niż dla grupy 
pierwszej. Osoby oddające swe usługi w tych trzech dziedzinach nie zaliczały 
się w poczet służby dworskiej, współpraca z nimi była ściśle określona i czaso-
wa. W tej kategorii mieszczą się więc deputaci trybunalscy, artyści i w pewnym 
stopniu służba medyczna. Sytuacja tej ostatniej była jednak bardziej złożona, 
np. niektórzy lekarze, czy częściej cyrulicy, byli nieraz wpisywani na listę ludzi 
dworskich, dlatego bliżej omówię tę grupę w następnym rozdziale. 

3.3.1. Sprawy sądowe i służba prawnicza

Sprawy trybunalskie były żywiołem Sieniawskiej – „ale się Mci Pani nimi kar-
misz i satynujesz”, konstatowała jej szwagierka309. W trybunałach prowadziła 
sprawy swoje, mężowskie, promowała też swoim nazwiskiem procesy człon-
ków rodziny, przyjaciół i klientów. Posiadała dobre rozeznanie w regulacjach 
prawnych i w możliwościach naginania przepisów do własnych celów. Wiedzę 
czerpała przede wszystkim z praktyki – często bywając w trybunałach – ale 
prawdopodobnie również z literatury prawniczej. W swoich zasobach biblio-
tecznych gromadziła bowiem książki z zakresu prawa310. Zwykle uczestniczyła 
w trybunale osobiście, ale pracowali dla niej także wyspecjalizowani prawnicy 

309  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 30 VI 1719, BCz rkps 2708 II, nr 33, k. 141.
310  B. Popiołek, Zainteresowania bibliofilskie Elżbiety z Lubomirskich…, s. 46, 52.
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– deputaci. W sprawach mniejszej wagi, dotyczących bieżącego funkcjonowa-
nia majątków, wyznaczano w obrębie kluczy osobnych ludzi, którym powie-
rzano troskę o tzw. prawne terminy. Taki model zastosował w swym majątku 
Adam Mikołaj Sieniawski, zapisując w instrukcji dla ekonoma, iż „dla spólny 
pracy w prawnych terminach ja daje Pomarzańskiemu subdelegatum juratu 
pleinopotenta mego i archiwum moje u siebie mającego”311. Prawdopodobnie 
zbliżone rozwiązanie stosowano w dobrach kasztelanowej. W jej hrabstwie 
tenczyńskim wszelkie formalności prawne nadzorował pisarz prowentowy, 
zasięgając rady prawnika w Krakowie, natomiast trudniejsze sprawy zlecając 
mu w całości.

Zapału do sądownictwa, podobnie jak i do podróżowania, nie rozumie-
li bliscy hetmanowej. Zwłaszcza kobiece otoczenie Sieniawskiej upatrywało 
w trybunalskich wyjazdach źródła jej dolegliwości i schorzeń: „niech będzie 
Pan Bóg pochwalony, że ta słabość zdrowia ustąpiła […], a WMM Pani moja 
Dobrodziejka jedziesz znowu do Lublina na niewczas i fatygę, jakże to tu ma 
być zdrowa, a zdrowie grunt i fundament wszystkiego dobra”312. W innym 
liście zatroskana pisała: „bardzo mię to turbuje, że to te sprawy i trybunalskie 
interesa zdrowie alterują i do poratowania go czasu nie dopuszczają wziąć 
WMM Pani Dobrodziece mojej, ponieważ nad zdrowie nie masz nic potrzeb-
niejszego i nic na ziemi pożyteczniejszego”313. W podobnych tonach, a nawet 
poważniejszych, wielokrotnie upominała ją listownie bratowa, strażnikowa 
Potocka. Prosiła o wypoczęcie od nieustannych podróży, a co gorsza – „fa-
tyg ratusznych”, które jej zdaniem wielce niekorzystnie wpływały na zdrowie 
hetmanowej314. Radziła stale, by kończyć jak najszybciej sądowe interesy – 

„skończ jako może być, żeby głowy niepsować tym”315. Podobnie wojewodzi-
na sandomierska, Helena Morsztynowa, życzyła, „aby Pan Bóg konserwował 
zdrowie jako w tej drodze lubelskiej i na takie wielkie fatygi, które WMM 
Pani podejmujesz, z których niech pan Bóg uwolni jako najprędzej”316. In-
nym razem dopytywała o zdrowie, „jak służy po fatygach lubelskich”, dodając: 

„z których jako niech pan Bóg jako najprędzej uwolni”317.

311  Informacja Im. Panu Niesiołowskiemu…, k. 8.
312  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 200.
313  Tamże, s. 201.
314  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 24 V 1724, BCz rkps 2708 II, nr 53, k. 153; Z. Sie-
niawska do E. Sieniawskiej, Puławy 13 VIII 1721, BCz rkps 2860, nr 23.
315  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 18 VIII 1723, BCz rkps 2708 II, k. 887.
316  H. Morsztynowa do E. Sieniawskiej, b.d., b.m., BCz rkps 5896, nr 26412, k. 997.
317  Taż do tejże, b.m., b.d., BCz rkps 5896, nr 26413, k. 1001.
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Za każdym razem prócz życzeń powodzenia w rozprawach dodawano ży-
czenia szczęśliwego przebycia dróg w zdrowiu318. Nie było to bezpodstawne – 
stan gościńców, wydłużony czas podróży, niebezpieczeństwo zarazy – wszystko 
to budziło lęk o bezpieczeństwo podróżującego. W tym przypadku obawy te 
wzmożone były zapewne płcią, ówczesne kobiety nie podróżowały aż tak dużo 
i nieustannie, jak czyniła to Sieniawska, choć udział jej udział na trybunałach 
nie był wyjątkiem, uczestniczyły w nich i inne magnatki. Niemniej jednak 
zgodnie odradzano to zajęcie i nieustannie dziękowano Bogu za pozytyw-
ne rozstrzygnięcie spraw hetmanowej. W dużej mierze obawy te dyktował 
epistolarny konwenans, a także chęć przypodobania się patronowi poprzez 
wyrażenie głębokiego zatroskania. Pomimo tego zwroty te dają wyobrażenie 
o częstotliwości wyjazdów lubelskich i rodzaju załatwianych tam spraw.

Z zaciekawieniem, ale też po części z obowiązku, interesowano się poczy-
naniami dobrodziejki i wynikami toczących się rozpraw. Na bieżąco starała się 
być zawsze Jadwiga Rafałowiczówna, biorąc oczywiście stronę swej protektor-
ki: „niektórzy chwalili bardzo teraźniejszy Trybunał, że miał być sprawiedliwy, 
ale widzę, że nie bardzo, ponieważ sprawa WMM Pani mojej Dobrodziejki 
nie wzięła skutku należytego, radzi, że tak wielkiej damy sprawa w ich sąd 
przyszła”319. Skrupulatnie przesyłała też gratulacje: „bardzo mię ta nowina 
cieszy, że WMM Pani moja Dobrodziejka wygrałaś tak wielką sprawę z Jmć 
panią kasztelanową wołyńską, niech Pan Bóg wszystkie sprawy WMM Pani 
Dobrodziejki, czym prędzej pouspokaja i w doskonałym ukontentowaniu, 
przy długowiecznym zdrowiu i życiu konserwuje WMM Panią Dobrodziej-
kę moją”320. Innym razem winszowała wygranej sprawy z podkanclerzyną 
Wielkiego Księstwa Litewskiego Konstancją z Potockich Szczuczyną o bez-
prawnie przez nią zajęte dzierżawy321. Rezydentka pilnie śledziła też przebieg 
rozpraw – „Panu Bogu chwała, że WMM Pani Dobrodziejka moja skończyła 
sprawę z Ichmść panami Dziulami i życzę całym sercem, aby jako najprędzej 
z Ichmść panami Opalińskimi uspokoiła się całkowicie WMM Pani moja 
Dobrodziejka i potem zażyć wczasu zdrowia potrzebnego należycie mogła”322. 
Sprawami trybunalskimi bratowej żywo interesowała się strażnikowa Joan-
na Potocka. Bywała niezastąpiona w ich komentowaniu, uważnie śledząc 

318 J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, Toruń 22 VII 1720, BCz rkps 5933, nr 34414; J. Ra-
fałowiczówna, dz. cyt., s. 229.
319  Tamże, s. 25.
320  Tamże, s. 41.
321  Tamże, s. 71; B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 93–94. 
322  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 207.
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poczynania znakomitej powinowatej, ale i krytycznie odnosząc się do nich: 
„rozumiem, że WM Dobrodziejka masz co do czynienia z tym kłótnikiem 
wojewodą kijowskim, łakomy, skąpy, kłótliwy, te trzy charaktery złączone siła 
dadzą pracy w trybunale”323. 

Zdaje się, że zaciekawieniu temu przyświecało coś więcej aniżeli tylko 
chęć przypodobania się dobrodziejce. Prawdopodobnie Joanna, mając wła-
sne utarczki sądowe, śledząc wydarzenia trybunalskie, sondowała środowisko 
prawnicze i wyciągała z tego wnioski dla siebie. Kazała sobie też zdawać do-
kładne relacje: „kogoś to Mci Pani zgadzała, co się powadzili i nie zgodzili, 
proszę oznajmić”324. Można zatem przypuszczać, iż kwestie prawnicze intere-
sowały ją jako takie oraz że miała w nich pewne rozeznanie, o czym świadczy 
sposób, w jaki komentowała lubelskie sprawy – bardzo trafnie i inteligentnie. 
Umiejętności te potwierdza fragment listu, wynika z niego, że Sieniawska 
poleciła jechać bratowej osobiście na trybunał dla załatwienia własnych spraw. 
Musiała zatem domniemywać, że Joanna podoła zadaniu – „rady już i rozkazu 
jej pewnie bym w ufny była usłuchała, kiedy by nie mąż mój, który wiem 
dla jakiej racji nie chciał żadną żywą miarą, abym była jechała do Lublina, 
mówiąc, że on tam tylosz i jeszcze więcy zrobi na mą stronę”325. Tak, jak 
spodziewała się strażnikowa – sprawy nie poszły po jej myśli, a przecież, jak 
sama pisała: – „pewna żebym pewnie była wygrała tę sprawę, gdyby mi byli 
dopuścili tam jechać”326. Oczywiście zdawała się także na protekcję w sądach 
swej potężnej bratowej i wiele razy prosiła ją o pomoc w Lublinie. Chociaż 
Sieniawska nie przepadała za bratową, to w sprawach trybunalskich znajdo-
wała w niej prawdziwie uważną słuchaczkę i komentatorkę. 

Wygrana protektorki zwykle stawała się pretekstem do napisania listu i po-
nownego przypomnienia się, a być może wyproszenia jakichś łask. Stąd nie-
ustanne nawiązywanie w korespondencji do Lublina, przekazywanie powin-
szowań z okazji wygranych spraw oraz tych, które Sieniawska reprezentowała: 

„winszuję WMM Pani mojej Dobrodziejce, że przynajmniej przez te cztery 
niedziele rezydencji na trybunale wygrałaś WMM Pani moja Dobrodziejka 
sprawę (z Jegomości panem Głębockim) Jegomości Pana Dobrodzieja, z czego 
jako się cieszę i do pańskiej akomoduję protekcji i łaski”327. Czasami z wyprze-

323  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 18 VIII 1723, BCz rkps 2708 II, k. 887. 
324  Taż do tejże, Lwów 30 VI 1719, BCz rkps 2708 II, nr 33, k. 142.
325  Taż do tejże, b.m., 20 IX 1715, BCz rkps 2708 II, nr 27, k. 119–120.
326  Tamże.
327  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 221.
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dzeniem gratulowano wygranej sprawy, tak jak Rubinkowski, który potem 
tłumaczył się: „dlategom ja pisał WXMci Dobrodziejce, winszując wygranej, 
bo jako życzliwy sługa niechcę słyszeć o przegrany, to coś WXM przegrała 
teraz, sowicie pan Bóg tę szkodę nagrodzi”328. 

Elżbieta przed sądem występowała osobiście lub reprezentowana przez 
deputowanych. Wszystkie sprawy były gruntownie przemyślane i omówione, 
zarówno przez Sieniawską, jak i wydelegowanych współpracowników. Opinię 
na temat kwalifikacji przedstawicieli prawnych Elżbiety i jej samej pozostawiła 
również córka Zofia. Nie można w tym przypadku mówić o obiektywizmie, 
ale zdaje się, że nie odbiegała ona wiele od realiów, pisząc: „sprawa Jmci Do-
brodziejki w nazbyt dobre powierzona ręce i wcale się o nią nie trzeba bać, kie-
dy WMM Pani Dobrodziejka koło niej chodzisz, bo nie rada sprawy przegra-
jesz” – oddaje to w pełni sławę, jaką w tej materii cieszyła się kasztelanowa329. 
Sprawa toczyła się o „straszne krzywdy” – przywłaszczenia gruntów przez wo-
jewodę kijowskiego. Kasztelanowa bardzo dbała o swoje interesy, absolutnie 
nie ulegając żadnym próbom wywierania na nią presji. Raczej sama wywierała 
nacisk na innych. Swojego kuzyna Aleksandra Lubomirskiego ostrzegała: „jak 
prędko od niego [Kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego] pozwana będę, 
pewnie i ja zaraz WMM Pana pozwę, bo wszyscy śmiertelni jesteśmy, a tych 
pretensyji suma Xcia Kanclerza na to, a pana Polańskiego, który znowu do 
trybunału pojechał, i do całego swojego wraca się procesu”330. Proces dotyczył 
terminaty zapłacenia sum lokowanych na dobrach starosielskich, o co chciał 
pozywać kasztelanową kanclerz litewski. 

Sama kasztelanowa zdawała sobie jednak świetnie sprawę z wysiłku i tru-
dów, jakie ponosi się podczas sądowych rozgrywek. Pisząc do swej przyjaciółki, 
ale i rywalki w trybunałach, kanclerzyny Anny Radziwiłłowej, komentowała 
możliwości krewnej generałowej Lubomirskiej, która udawała się na trybu-
nał w sprawach męża – pisała, że życzy jej jak najlepiej, ale nie spodziewa się 
sukcesów, „bo to nie będzie się chciało krzyżów zginać dla tych deputatów”331. 

Metody, którymi posługiwała się kasztelanowa, zazwyczaj gwarantowały 
powodzenie w trybunale. Zawdzięczała to oczywiście głównie swojemu ro-
zeznaniu i obyciu w rozprawach trybunalskich – sama o sobie pisała zresztą 

328  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5933, nr 34344.
329  Z. Sieniawska do tejże, Puławy 13 VIII 1721, BCz rkps 2860, nr 23.
330  E. Sieniawska do A. Lubomirskiego, Oleszyce 7 V 1715, AP Wawel, 423b/7 (teki arab-
skie), k. 15.
331  E. Sieniawska do A. Radziwiłłowej, Łubnice 20 VI 1720, AGAD, AR V, t. 353, nr 14279.
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z Lublina, iż jest prawie jak „pół patrona”. Niewątpliwie jej bystrość i umiejęt-
ność szybkiej oceny sytuacji pomagały na sali rozpraw. Największy wpływ na 
te sukcesy miała chyba jednak silna pozycja polityczna Sieniawskich w kraju. 
To dzięki niej kasztelanowa decydowała się także na mniej etyczne działania 
(aczkolwiek nieodosobnione w ówczesnej praktyce prawniczej), mianowicie 
przekupywanie sędziów – marszałków trybunalskich. Chociaż korupcję sta-
rano się kontrolować i unicestwiać, to nie zawsze działania te przynosiły spo-
dziewany efekt. Problem leżał też w zasadach elekcji deputatów trybunalskich, 
a apogeum tego destrukcyjnego procesu przypadło właśnie na czasy saskie332. 
Ilustracją może być zdarzenie odnotowane przez Elżbietę, jeszcze gdy była wo-
jewodziną bełską, w liście do małżonka: „w Lublinie zaś piękna stała się rzecz. 
Książę starosta krzemieniecki [Kazimierz Czartoryski] przyjechawszy tam i po 
oddaniu wizyty wszystkim deputatom posyła z kędzierzawym łbem Inrzyńskie-
go do starościny grabowieckiej [Elżbieta z Modrzewskich Łaszczowa] z komple-
mentem, który wypełniwszy go, przydaje dokument większego afektu swego, 
książę JMość posyła WMM Pani krzyżyk za 5 tysięcy talarów bitych. Kiedy 
ona tu krzyknie na niem, że cię każe oknem wyrzucić, że ani ja, ani mój mąż 
[Aleksander Michał Łaszcz] korupcji nie będzie brał i tak z konfuzją wielką 
odszedł”333. Od razu na to zareagowano i zagrożono wyrokiem – „nazajutrz rok 
mu dać chcieli, aż przepraszał i książę ich i pan sandomierski”334. Poza przeku-
pywaniem sędziów czy świadków dopuszczano się nawet ingerencji w wybór 
samego marszałka, a więc korumpowania deputatów. Chyba takie procedery 
miała na myśli Joanna Potocka, pisząc: „kto pod sąd czyj się zdaje toć się nago-
tować trzeba […], ale kiedy swój swojego sądzi […] tam drugi musi być mniej 
kontentniejszy”335. Elżbieta zazwyczaj opuszczała Lublin usatysfakcjonowana 
własnymi działaniami – „jam tu dwie sprawy wygrała i trzeci spodziewam się, 
jeżeli nie in toto, to przynajmni in parte”336. Innym razem wielce ukontento-
wana donosiła mężowi i Annie Radziwiłłowej o wygranej sprawie z dwiema 
siostrami – kasztelanowymi kijowską i wołyńską. Przedmiotem procesu był 
Toporów i Grzymałów – „lubo mie to dosyć kosztuje, ale radam, że już wy-

332  Na temat przebiegu sejmów deputackich i elekcji deputatów trybunalskich zob. W. Bedna-
ruk, Trybunał koronny: szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin 2008, s. 207–211.
333  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Sieniawa 31 V 1696, BCz rkps 2418 II, k. 32.
334  Taż do tegoż, Sieniawa 31 V 1696, tamże, k. 33.
335  J. Potocka do E. Sieniawskiej, b.m., 29 VI 1724, BCz rkps 2708 II, k. 40.
336  E. Sieniawska do A. Lubomirskiego, Lublin 25 X 1714, AP Wawel, 423b/7 (teki arabskie), 
k. 59.
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grałam”337. Na prośbę męża występowała na trybunałach także w jego imieniu; 
pisała o sobie – „ja plenipotent Dobrodzieja mego”, donosząc równocześnie 
o sukcesach: „oznajmuję WMM Panu, żem na rozkaz WMM Pana sprawę 
wygrałam jego z panem Wlatowskim”338. To na tym trybunale procesowała się 
też z powodzeniem we własnych interesach ze wspominaną już podkanclerzy-
ną Szczuczyną. Wszystkim musiała zajmować się niemal wyłącznie osobiście, 
bo informowała: „sama sprawę doskonale wygrałam”339. Sprawa z niejakim 
Ulatowskim, którą się zajmowała, najprawdopodobniej także dotyczyła jej 
męża, bo Rafałowiczówna pisała: „z dobrą nowiną do Jegomości Dobrodzieja 
przyjedziesz […] kiedy sprawę z Jegomości panem Ulatowskim zakończoną 
przywieziesz”340.

Znaczna liczba wygrywanych przez Elżbietę procesów powodowała, że zde-
cydowanie lepiej było załatwić sprawę polubownie, nie wchodząc z Sieniawską 
na drogę sądową. Tym bardziej, jeśli posiadane dowody nie były zbyt solidne, 
gdyż mało kto decydował się na poparcie przeciwnika potężnej kasztelano-
wej. Celnie skwitowała to Rafałowiczówna, odnosząc się do przeciągającego 
się procesu z podkanclerzyną Szczuczyną – „lepiej by się była zgodziła niż 
prawem”341. Zaś z rozpoczętych przygotowań do procesowania się ze swą do-
brodziejką odstąpiła ksieni jarosławskich benedyktynek, usłużnie przyznając, 
że nosiła się z takim zamiarem, lecz nie śmiała występować przeciwko swojej 
dobrodziejce.

Zazwyczaj już samo posiadanie poparcia tak możnego protektora zapew-
niało pozytywne rozstrzygnięcie w trybunale – „Pan podczaszy342 […] czynił 
relację o wygranych sprawach za promocją WMM Pani Dobrodziejki” – a jeśli 
nie, to przynajmniej korzystniejszy wyrok w danej sprawie343. Jak stwierdza 
B. Popiołek, trybunał był tą „sferą, gdzie nie wyobrażano sobie wkraczać bez 
poparcia zaprzyjaźnionych osób”344. Z tego względu Sieniawska często pełniła 
funkcję reprezentantki czy też popleczniczki innych osób. W tym przypadku, 

337  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Lublin 9 IX 1713, BCz rkps 5944, nr 37396; taż do 
A. Radziwiłłowej, 23 XI 1713, AGAD, AR. V, t. 353, nr 14275, cz. III.
338  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Lublin 1 XII 1714, BCz rkps 5944, nr 37462.
339  Taż do tegoż, Lublin 1 XII 1714, BCz rkps 5944, nr 37462.
340  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 74.
341  Tamże, s. 71.
342  Podczaszym koronnym był wówczas Krzysztof Mikołaj Towiański (zm. 1761), a litewskim 
Fryderyk Józef Denhoff (zm. 1723).
343  Z. Sieniawska do E. Sieniawskiej, Puławy 31 VIII 1721, BCz rkps 2860, nr 17.
344  B. Popiołek, „Najniższy podnóżek, sługa i więzień pański”…, s. 158.
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przy tak potężnych wpływach kasztelanowej, mniej liczył się status petenta 
– zwracali się do niej wszyscy bez wyjątku. Udzielała więc poparcia nie tylko 
niższym od niej pozycją, ale i równym sobie, na przykład krewnym. 

Często zwracała się do niej strażnikowa Potocka, która pozostawała w cią-
głym konflikcie z mężem, tocząc spory o pieniądze. Sugestywny jest jeden 
z fragmentów jej listu, w którym prosi Sieniawską: „jeżeli można, żebyś to 
przerobiła do drugiego trybunału, żeby nie wygrał teraz, a czyby to dla Tereski 
na posag zatrzymało”345.

Magdalena Czartoryska relacjonowała, że Elżbieta procesuje się Lublinie, 
ponieważ wzięła na siebie sprawę generała Jerzego Ignacego Lubomirskie-
go przeciwko jego braciom346. Prawdopodobnie chodziło o słynną sprawę 
J.I. Lubomirskiego (dotyczącą zabójstwa niejakiego J. Jelca), o której pisała też 
J. Rafałowiczówna – gratulując Sieniawskiej wygranej. Jej słowa potwierdzają 
sądową skuteczność kasztelanowej: „przyznać trzeba, że każdy jest szczęśliwy, 
kto się uda do WMM Pani mojej Dobrodziejki i w jej zostaje protekcji”. 
Sieniawska, wstawiając się u męża, wyjednała Lubomirskiemu łagodniejszy 
wyrok – „bytność WMM Pani mojej Dobrodziejki sprawiła to, że dyskretnie 
sąd się obszedł z Jegomości panem starostą bohusławskim”347. Nawet jednak 
kasztelanowej nie zawsze udawało się pozytywnie zakończyć proces – „Im 
Pan Kras [?] bez żadnego skutku, bom ja żadnego instrumentu nie miała do 
oponowania się tego, zaczem on lepi opowi”. Szukano w Elżbiecie oparcia, 
bo najczęściej dawało ono pewność wygranej, dlatego w sprawach lubelskich 
polecano się protekcji dobrodziejki348. Niekiedy udzielała porad w kwestii 
postępowania prawnego: „barzo zaś źle czynisz, że taki długi dajesz czas w in-
teresie swoim, już teraz nierychło, gdybyś chciał, bo tyko trybunału osiem 
niedziel, trzeba było przynajmi w sierpniu zacząć” – pisała do swojego kuzyna 
Aleksandra Lubomirskiego349.

Interesujące jest, że w podróżach do trybunału często uczestniczyły starsze 
dzieci. Zwłaszcza jeżeli na trybunał wyprawiały się kobiety, na których spoczy-
wał obowiązek wychowawczy. Wówczas dzieci towarzyszyły magnatkom nie 
tylko po to, aby te mogły mieć przy sobie potomstwo, ale zwłaszcza aby mogły 
zostać jak najwcześniej zaznajomione ze zwyczajami sądownictwa polskiego. 

345  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 1720, BCz rkps 2708, nr 17, k. 78.
346  M. Czartoryska do S. Denhoffa, Puławy 24 VII b.r., BCz rkps 5785 III, k. 564.
347  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 67.
348  H. Morsztynowa do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5896, nr 26412, k. 997.
349  E. Sieniawska do A. Lubomirskiego, Lublin 25 X 1714, AP Wawel, 423b/7 (teki arab-
skie), k. 59.
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Tak tłumaczyła to kasztelanowa płocka, która będąc w Warszawie, opowiadała 
Jadwidze Rafałowiczównie, że „jedzie stąd na trybunał do Lublina i bierze tego 
swojego starszego syna, aby się przypatrzył wcześnie rzeczom”350. Podobnie 
uważała kasztelanowa, której córka towarzyszyła w licznych podróżach, a gdy 
była starsza, także w wyjazdach do Lublina: „córka moja zaś beze mnie trudno 
ma jechać, ile, że tu do sprawy potrzebna, niech się uczy zawczasu swoich 
interesów351. Zosia w październiku 1718 r. pisała zaś do swej kuzynki Radziwił-
łówny, że wraz z matką wybiera się pokończyć sprawy do Lublina, a potem do 
Grodna, czego „z wielką czekam niecierpliwością” – kończyła. W sierpniu na-
stępnego roku znów bawiła w Lublinie, tym razem prosząc Radziwiłłównę, by 

„chciała swoją wnieść instancją tak do księżny Jmci, jako i do księcia Jegomości 
starosty za Jejmością panią sędziną, która interes swój sama opowie ustnie”. 
Zapewniała przy tym, że ją samą „wyświadczona […] w tym łaska niezmiernie 
obligować będzie do odsłużenia”352. Rok później, w czerwcu 1720 r., zdawała 
swojej kuzynce całkiem rzetelną relację z ich spraw prawnych, m.in. z przebie-
gu transakcji wilanowskiej oraz planowanej kolejnej wyprawy lubelskiej, aby 

„przybyć, jako wiadomi tak prawa, jak ukłonów czynienia deputatom”353. Już 
po przybyciu na miejsce w sierpniu, po dwutygodniowym pobycie, donosi-
ła: „ale te nieszczęśliwe stypy, z którymi nam już dojedli do żywego panowie 
deputaci, w same największe gorąca włócząc nas na trzecie piętro na obiady, 
a woleliby ich dla ubogich sprawić za swoich antecesorów, którzy się tu źle 
sprawowali podczas swojej funkcji”354. Być może Zofia uczestniczyła w spra-
wach dotyczących jej rodziny, a być może przedmiot sądów nie był brany pod 
uwagę przy ewentualnym wyjeździe. Wiadomo jednak, że na sprawę którejś 
Radziwiłłowej z wojewodą kijowskim pojechała sama hetmanowa, a po córkę 
miała ewentualnie kogoś „posłać, jeżeliby tam zabawiła”355. Zofia miała więc 
bezpośrednią sposobność szlifowania umiejętności sądowniczych, obserwacji 
spraw trybunalskich i rozgrywek toczonych poza salą rozpraw oraz uczestnicze-
nia w różnorakich spotkaniach, które towarzyszyły takim zjazdom. Sieniawska 
spodziewała się zapewne, że córka przejmie kiedyś zarząd nad swoimi dobrami, 
czego Zosia nigdy nie zrobiła. Jednak późniejsze jej życie świadczy o obyciu 

350  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 200.
351  E. Sieniawska do J.W. Mniszcha, Lublin 1 VIII 1723, BOss. rkps 2668/I Archiwum Mnisz-
chów, nr 16.
352  Z. Sieniawska do Radziwiłłówny, Lublin 21 VIII 1719, AGAD, AR, mf 70445, s. 38.
353  Taż do NN, Łubnice 20 VI 1720, tamże, k. 61.
354  Taż do Radziwiłłówny, Łubnice 4 VIII 1720, tamże, k. 63.
355  Taż do Radziwiłłówny, Puławy 11 VIII 1721, tamże, s. 84.
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w sprawach publicznych356. Wyjazdy na trybunał, obok innych podróży Sie-
niawskiej, powodowały również komplikacje w relacjach matka–córka, bowiem 
Sieniawska często z tego powodu pozostawiała córkę pod opieką dworzan. Zo-
sia słała wówczas listy, dopominając się w nich o spotkanie i pytając, gdzie 
aktualnie przebywa matka. Nawet jeżeli brała udział w części tych podróży, to 
dla małej dziewczynki musiało to być męczące doświadczenie. Być może w ja-
kiś sposób ciągła rozłąka z matką spowodowała zacieśnienie jej relacji z ojcem. 
Listy wskazują na mocną więź między nimi, co potwierdzała także sama Sie-
niawską. Dowodem na to są również okoliczności pogrzebu Adama Mikołaja 
Sieniawskiego. Dorosła już wtedy Zofia została całkowicie wyłączona z przy-
gotowań nie tylko do pogrzebu, ale i z samej uroczystości. Matka tłumaczyła 
to właśnie bliską zażyłością ojca z jedynaczką i niebezpieczeństwem zbytniego 
przeżywania przez nią obrzędów pogrzebowych357.

3.3.2. Mecenat kulturalny i środowisko artystów

Dwory magnackie odgrywały pierwszorzędna rolę w tworzeniu wzorców kul-
turalnych i artystycznych w kraju, co było jednym z rezultatów, wspomnianego 
już, rosnącego znaczenia ośrodków peryferyjnych jako opozycji do centrum – 
dworu królewskiego. Zakres tych praktyk zależał od osobistych zainteresowań 
pana domu i od możliwości ekonomicznych. Toteż pod opiekę możnych pro-
tektorów garnęły się rzesze artystów, literatów, muzyków oraz kuglarzy – osób, 
które mogły dzięki temu rozwijać talent i zarabiać na utrzymanie. 

U podłoża owych działań legły różne czynniki: oczekiwania społeczne, 
obowiązki kolatorskie, wreszcie polityka. Szeroko pojęty mecenat kulturalny 
i artystyczny służył dodatkowej legitymizacji i prezentacji statusu społecznego. 
Działania tego typu Juliusz Chrościcki określił mianem „polityki artystycznej”, 
co znajduje potwierdzenie w badaniach nad inicjatywami artystycznymi ro-
dów magnackich358. Aktywność taka stanowiła o prestiżu domu i budowała 

356  K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 108–109.
357  E. Sieniawska do J.W. Mniszcha, Borhczowice 21 VIII 1726, BOss. rkps 2668/I Archiwum 
Mniszchów, mf 1447, nr 27.
358  J. Chrościcki, Czy można nazwać mecenasami polskich Wazów? [w:] Tryumfy i porażki. Studia 
z dziejów kultury polskiej XVI–XVIII w., red. M. Bogucka, Warszawa 1989, s. 187, 191; z najnow-
szych prac poświęconych mecenatowi magnaterii zob. Mecenat artystyczny Branickich, red. M. Ole-
siewicz, Białystok 2004; Dwory magnackie w XVIII wieku…; R. Zwierzchowski, dz. cyt., s. 93–141; 
J. Skrabski, Paolo Fontana…; tenże, Działalność artystyczna Barbary z Duninów Sanguszkowej. Przy-
czynek do roli kobiet w XVIII wieku w Polsce [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku…, s. 233–244 
(przedruk artykułu: Fundacje artystyczne Barbary z Duninów Sanguszkowej. Przyczynek do roli kobiet 
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uznanie społeczne359. Niektórzy z badaczy przychylają się nawet do stwierdze-
nia, że mecenat polskiej magnaterii był przez nią rozumiany raczej w katego-
riach systemu patronackiego – magnat czuł się „nie tyle opiekunem Muz […], 
co panem zatrudniającym na swym dworze rzesze klientów”360. Poniekąd mo-
gło być to wynikiem braku silnego i podtrzymywanego wzorca wychodzącego 
z dworu królewskiego361. Na sądzie takim mogło jednak zaważyć pomijanie 
do niedawna w badaniach nad mecenatem artystycznym magnaterii w XVII 
i XVIII w. ostatecznego wpływu zleceniodawcy na dzieło, zwłaszcza zaś jego 
osobowości, indywidualnej wizji świata, smaku i postawy estetycznej362. Tym-
czasem zagadnienie ingerencji mecenasa w proces twórczy artysty i sztukę 
uznaje się za istotny element w badaniach nad zjawiskiem mecenatu artystycz-
nego. Krzysztof Dmitruk zwraca uwagę, że każda epoka charakteryzowała się 
właściwymi sobie relacjami pomiędzy twórcą, dziełem i publicznością oraz 
tym, kto ma „środki i powody, aby oddziaływać na to, co dokonuje się w pry-
watnej i publicznej przestrzeni różnych dziedzin kultury”363.

w XVIII wieku w Polsce [w:] Wokół Sanguszków. Dzieje – sztuka – kultura. Materiały I Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej, red. J. Skrabski, B. Bułdys, Tarnów 2007, s. 153–162); I. Rolska, dz. cyt.; 
A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010; Fundator i mece-
nas…, dz. cyt.; P. Jusiak, Firlejowie – mecenasi architektury i sztuki w XVI i XVII wieku [w:] Fundator 
i mecenas…, s. 81–91; A. Oleńska, dz. cyt.
359  Zob. P. Jusiak, Firlejowie – mecenasi architektury…, s. 81; W. Czapliński, J. Długosz, Ży-
cie codzienne magnaterii…, s. 165; A. Kersten, Warstwa magnacka – kryterium przynależności 
[w:] Magnateria polska jako warstwa społeczna, Toruń 1974, s. 8–12; H. Litwin, Magnateria 
polska 1454–1648. Kształtowanie się stanu, PH 1983, nr 3, s. 452; M. Karpowicz, Fundacje 
artystyczne – nieodzowny wyznacznik statusu magnata polskiego [w:] Pod jedną koroną. Kultura 
i sztuka w czasach unii polsko-saskiej, red. M. Męclewska, B. Grątkowska-Ratyńska, Warszawa 
1997, s. 421–423; J. Kurtyka, Posiadłość, dziedziczność i prestiż…, s. 161.
360  H. Dziechcińska, Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku, Warszawa 1994, s. 79; 
I. Rolska, dz. cyt., s. 9.
361  Syntetyczne ujęcie mecenatu dworu królewskiego i jego różnorodność na przestrzeni epok 
przedstawił M. Karpowicz, Mecenat artystyczny w Polsce nowożytnej (1500–1764) [w:] Z dziejów 
mecenatu kulturalnego w Polsce…, s. 91–122
362  S. Mossakowski, Mecenat artystyczny Stanisława Herakliusza Lubomirskiego [w:] Stanisław 
Herakliusz Lubomirski: pisarz – polityk – mecenas, red. W. Roszkowska, Wrocław 1982, s. 51; 
D. Smolarek, Mecenat muzyczny Lubomirskich w dawnej Rzeczpospolitej [w:] Artificium Ars Scien-
tia. Księga Jubileuszowa w 80 rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, 
Lublin 2010, s. 717; najnowsze prace poświęcone mecenatowi magnaterii polskiej uwzględniają 
owe czynniki, zob. J. Skrabski, Paolo Fontana…; I. Rolska, dz. cyt.; A. Betlej, dz. cyt.; A. Oleńska, 
dz. cyt.; R. Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja…
363  Por. E. Śnieżyńska-Stolot, Pojecie mecenatu artystycznego, „Folia Historia Artium” 1981, 
t. 17, s. 7 (tu dalsza literatura); K.M. Dmitruk, Wokół teorii i historii mecenatu [w:] Z dziejów 
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Mecenat kulturalny hetmanowej sygnalizowano niejednokrotnie, czy to 
przy okazji studiów nad jej biografią, czy też w odrębnych szkicach, poświę-
conych temu zagadnieniu364. Badania te wskazują, że hetmanowa zetknęła się 
z wzorcem mecenatu królewskiego jeszcze podczas swojego pobytu na dworze 
Sobieskich, a największy wpływ wywarł zapewne na nią ojciec – wielki mece-
nas i wielbiciel sztuk pięknych365. Kasztelanowa, podobnie jak i on, oddana 
była działalności mecenasowskiej i fundacyjnej366. Na potrzebę rozgraniczenia 
tych dwóch rodzajów aktywności mecenasów wskazała Alicja Kurzątkowska. 
Uznała ona, że pojęcie mecenatu należałoby ograniczyć do mecenatu dwor-
skiego jako tego, który organizuje się na konkretne zlecenia patrona, tak aby 
jemu samemu dostarczyć splendoru i uświetnić jego otoczenie. Natomiast 
o działalności fundacyjnej można mówić wówczas, gdy zobowiązuje do niej 
pozycja zajmowana w państwie i społeczeństwie367. Uwzględniając zapropono-
wany podział, można oba te rodzaje działań odnieść do postępowania kasztela-
nowej. Prowadziła ona energiczną modernizację własnych majątków, zgodnie 
z ówczesnymi trendami. Z racji swojej pozycji angażowała się również w fun-
dacje, przede wszystkim kościelne. Rozmach prowadzonych przez Sieniawską 
działań oraz ogromne rozeznanie w sztuce sprawiło, że jej postawę ocenia się 
dzisiaj jako „nadzwyczaj aktywną jak na kobietę” i „wyjątkową jak na owe 
czasy”368. Samodzielność Sieniawskiej w mecenacie artystycznym datuje się na 
przełom XVII i XVIII w., a zatem rozpoczęła się ona wraz z ugruntowaniem 
samodzielności ekonomicznej. Poczynania kasztelanowej na tym polu są nie 
mniej energiczne niż w pozostałych dziedzinach. Jak gdzie indziej, tak i tu 
potrafiła bez skrupułów ingerować w pracę swych podwładnych, nie licząc się 
z faktem, iż byli oni wyspecjalizowanymi architektami. Wprowadzała zmiany 
w projektach i żądała przedstawiania do zatwierdzania każdego planu, nie-

mecenatu kulturalnego w Polsce…, s. 16; M. Karpowicz, Mecenat artystyczny w Polsce nowożytnej 
(1500–1764), tamże, s. 91.
364  P. Bohdziewicz, Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej…; tenże, Wilanów za Sie-
niawskiej…; tenże, Barokowe pałace Sieniawskich…; tenże, Pałac w Łubnicach…; B. Popiołek, 
Królowa bez korony…
365  Na temat polityki artystycznej Jana III Sobieskiego i kreowania wizerunku poprzez sztukę 
zob. A. Czarniecka, Nikt nie słucha mnie za życia… Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propa-
gandą (1684–1696), Warszawa 2009.
366  Zob. też M. Karpowicz, Mecenat artystyczny w Polsce nowożytnej (1500–1764)…, s. 91–122.
367  A. Kurzątkowska, Mecenat artystyczny Firlejów (1526–1626), Warszawa 1963, s. 173–174 
(maszynopis w Bibliotece UW), cyt. za P. Jusiak, Firlejowie – mecenasi architektury…, s. 82.
368  R. Zwierzchowski, dz. cyt.
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rzadko sama nanosiła poprawki albo wykonywała własne abrysy. Poniekąd za-
chowanie takie mogłoby poświadczyć o stawianiu artystów przede wszystkim 
w roli wykonawców dyspozycji dworu. 

Inicjatywy kasztelanowej związane były głównie z dwoma rodzajami przed-
sięwzięć – modernizacją własnych pałaców oraz działalnością fundacyjną na 
rzecz Kościoła. Dwie największe prywatne realizacje z jej inicjatywy to prze-
budowy pałacu łubnickiego oraz wilanowskiego, ale przeprowadzono jeszcze 
wiele innych, nie mniej ważnych modernizacji w majątkach. Nierzadko były 
to inwestycje przebiegające równocześnie. Tak więc kasztelanowa skupiła wo-
kół siebie grono artystów i rzemieślników pracujących stale w jej dobrach, 
tworzących tzw. fabrykę. Organizację pracy artystów i jej efekty omówiono 
już w literaturze369. Artyści ci nie zaliczali się do dworu zleceniodawczyni, po-
nieważ nie wymieniają ich dworskie regestry. Do tezy tej przychylają się dwaj 
badacze. Jacek Gajewski, który uznał, iż nie byli to artyści nadworni, w służ-
bie hetmanowej, lecz pozostający „na usługach”. Rozgraniczenie tych termi-
nów omówił dokładnie w poświęconym temu zagadnieniu artykule, zaliczając 
do artystów nadwornych ludzi będących w służbie magnata, którzy posiadali 
odmienny status, wynagrodzenie i inne większe obowiązki. Natomiast arty-
ści „na usługach” to osoby czasowo zatrudnione na kontrakcie określającym 
sposób zapłaty370. Obie grupy różniły się także zakresem możliwej ingerencji 
zleceniodawcy w wykonywaną pracę. Rafał Nestorow zaś w odniesieniu do 
grupy zatrudnionych artystów postuluje używanie terminu „dworski warsztat 
artystyczny”, a nie dwór artystyczny, również uznając, iż artyści nie byli wy-
odrębnieni jako osobna profesja dworska371. Z powyższych względów grupa 
artystów nie stanowi przedmiotu badań nad dworem, pomimo tego chciała-
bym zwrócić uwagę na rodzaj działań prowadzonych przez kasztelanową oraz 
jej relacje z artystami w kontekście uwarunkowań klientalnych, jakie rządziły 
i tą sferą rzeczywistości. 

369  P. Bohdziewicz, Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej…; tenże, Pałac w Łubni-
cach…, s. 115–117; S. Mossakowski, Tylman z Gameren. Architekt polskiego baroku, Wrocław 
1973, s. 278–280; R. Zwierzchowski, dz. cyt.; J. Gajewski, Architekci w służbie i na usługach…; 
tenże, Elżbieta Sieniawska i jej artyści. Z zagadnień organizacji pracy artystycznej i odbiór w XVIII 
w. w Polsce [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca: materiały XXXI sesji Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, Katowice 1981; tenże, Z Wiednia i Pragi (?), przez Łubnice do Puław…, s. 173–245; 
artystyczną działalność hetmanowej omówił R. Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja…
370  J. Gajewski, Architekci w służbie i na usługach…, s. 379.
371  R. Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja…, s. 82.
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Artyści pracujący dla Sieniawskiej wywodzili się przede wszystkim z dwóch 
ośrodków: krakowskiego i warszawskiego; przeważało środowisko stołeczne. 
Spowodowane to było miejscem pobytu Sieniawskiej oraz tym, że kontakty 
z artystami mogła nawiązać na dworze ojca i króla. Nestorow wiąże to rów-
nież ze zmianą pokoleń, która nastąpiła ok. 1710 r., kiedy to stolica stała 
się domeną artystów pochodzenia niemieckiego, a to oni przeważali w kręgu 
artystów hetmanowej372. 

Statusem architektów zatrudnionych na stałym kontrakcie cieszyli się trzej 
artyści: Giovanni Spazzio, Franciszek Antoni Mayer i Franciszek Lombardi. 
Pobierali oni pensję oraz mogli spodziewać się dodatkowych gratyfikacji, okre-
ślonych przez Spazzia jako „dalsze rekompensa”373. Zatrudnienie Giovanniego 
Spazzia było przełomem we współpracy Sieniawskiej z artystami. Interesujący 
jest przebieg jego rekrutacji w szereg pracowników kasztelanowej. Kontakt roz-
poczęło przesłanie Sieniawskiej próbnych abrysów, zaś sprawę płatności archi-
tekt uzależnił od oceny jego zdolności zawodowych: „nie chcę wprzód w żadne 
wchodzić postanowienia, ani się determinować, czym się na rok i z synowcem 
moim kontentować mam, aż WMMP Pani Dobrodziejka weźmiesz próbę 
kunsztu i umiejętności mojej i sama z wrodzonej przezorności i wspaniałości 
swojej uczynisz wszystkiego rozsądek i dystynkcję”374. Spazzio był przekonany 
o swoich umiejętnościach, prosząc kasztelanową, „jeżeli prawdziwie korzystasz 
w usługach moich”, o zapewnienie przewozu na służbę, w innym przypadku 
będzie „gdzie indziej fortunki szukać musiał”. Zapewniał jednocześnie: „lubo 
sobie nic bardziej, jako pańską Jej zaszczycać się protekcją i być dożywotnie”375. 
W odpowiedzi kasztelanowa ponownie zażądała konkretów, musiała też być 
niezadowolona z pierwszych przedstawionych jej rysunków, bowiem Spazzio 
w kolejnym liście tłumaczył: „żem pierwsze abrysy może, które się tylko tak, 
nie z umysłu, ale naprędce i to nie dla WMP Dobrodziejki zrobiły były, nie 
podobały, więc teraz posyłam insze z większą pilnością odrysowane, a przy 
tym dalszych WMMP Dobrodziejki oczekiwając rozkazów”376. Na wyraźne 
życzenie przyszłej pracodawczyni określił też spodziewaną zapłatę, oczekując 
zarówno wypłaty pensji, jak i tradycyjnych gratyfikacji w postaci dodatkowych 
wypłat, podarków będących wyrazem satysfakcji pracodawcy z wykonywanych 

372  R. Zwierzchowski, dz. cyt., s. 96; R. Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja…, s. 99, 203.
373  G. Spazzio do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz rkps 5953, nr 39794; por. J. Gajewski, 
Architekci w służbie i na usługach…, s. 379.
374  Tenże do tejże, b.m., 29 IX 1714, tamże, nr 39801.
375  Tamże. 
376  Tenże do tejże, b.m., b.d., tamże, nr 39794.
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zadań. „Przy najniższej submissyjej mojej wyrażam, iż się na rok czterema ty-
siącami tynfów kontentować zechcę, a oprócz tego należy ta substancja, dalsze 
zaś rekompensy zakładam sobie w respektach pańskich i wspaniałym sercu 
WMMP Dobrodziejki”377 – pisał w odpowiedzi. Ostatecznie doszło do akcep-
tacji obustronnych warunków i podpisano pierwszy kontrakt, początkowo na 
rok, gdyż w początkach 1716 r. Spazzio wspominał o wygasającym kontrak-
cie378. Współpraca została odnowiona i trwała aż do śmierci artysty w 1726 r. 

Spazzio stanął na czele warsztatu artystycznego, tzw. fabryki, uformowanej 
w Łubnicach podczas przebudowy tamtejszego pałacu. Spoczywały na nim 
obowiązki wykraczające poza zwykłe zadania architekta. Odpowiadał za zatrud-
nianie swoich współpracowników i artystów potrzebnych aktualnie w innych 
miejscach majątku kasztelanowej – „przybył tu pewny kamieniarz z Krako-
wa, któregom już przyjął do roboty i gdyby go nie było, nie mógłbym belek 
zakładać”379. Robotników do prac przysyłał także J.K. Rubinkowski, trudno 
było o wyspecjalizowanych pracowników, o czym pisał: „ten niestatek dekarzów, 
których z wielką pracą ledwie namówiłem i w różne miejsca po nich najeździłem 
się”380. Przez kilkanaście miesięcy obiecywał przysłanie wykwalifikowanych deka-
rzy, ale ci nie chcieli opuszczać gospodarstw w trakcie prac polowych381. Wreszcie 
znalazł odpowiedniego kandydata na to stanowisko, w dodatku na wieloletnią 
służbę: „ratione dekarza […] jest człowiek dobry i w swoim rzemiośle doskonały, 
namówiłem go że tam chce zostać się do śmierci u WXMci Dobrodziejki, byle 
sposób miał życia swego”382. Niestety i te starania spełzły na niczym, wkrótce po-
czmistrz donosił, że umówionego fachowca postraszono, iż „w Polsce słowa nie 
trzymaią”, i trzeba było „de novo inszego szukać”383. Plotki krążące o niedogod-
nościach pracy w centralnej części kraju okazały się niestety prorocze, bowiem 
ostatecznie dekarze posłani przez Rubinkowskiego „z Wilanowa pouchodzili 
i coby tego była za racja nie wiem, chybaby jeżeli albo budynki niebyły do de-
kowania wystawione, albo ich tyż tam źle przyjęto”384 – tłumaczył poczmistrz.

377  Tamże.
378  P. Bohdziewicz, Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej…, s. 161.
379  G. Spazzio do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz rkps 5953, nr 39788.
380  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, Toruń 8 VII 1723, BCz rkps 5933, nr 34475.
381  Tenże do tejże, Toruń 15 VI 1722, tamże, nr 34441, 34442; tenże do tejże, Toruń 6 VII 
1722, nr 34443; tenże do tejże, Toruń 17 VII 1722, tamże, nr 34446, 34447, 34448; tenże do 
tejże, Toruń 28 IX 1722, tamże, nr 34450, 34451, 34452, i n.
382  Tenże do tejże, Toruń 22 II 1723, tamże, nr 34457.
383  Tenże do tejże, Toruń 3 V 1723, tamże, nr 34471.
384  Tenże do tejże, Toruń 8 VII 1723, tamże, nr 34475.
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Warunkiem pozostawało uzyskanie ostatecznej zgody kasztelanowej na 
pracę nowych osób, dlatego artysta zaznaczał: „z nim [kandydatem do służ-
by] zaś nie kontraktowałem, póki nie obaczę roboty jego, o czym przyszłą 
pocztę oznajmię”385. Podobnie przebiegały konsultacje dotyczące zatrudnienia 
snycerza: „z strony tego snycerza, który statuę robi na wieży, dnia wczoraj-
szego byłem u niego i deklaruje się podjąć służby na stałe za 2000 zł, jest to 
rzemieślnik bardzo dobry, tak dla kamieni, jako i do drzewa, ten to sam jest, 
o którym Pani Dobrodziejce oznajmiłem”386. Innym razem pisał: „oznajmując, 
że P. Fumo przyjechał, […] przywiozłem także według rozkazu JO WJmci 
Pani i sztukatora, którego mi zlecił architekt XciaJmci Elektora Nauburskiego; 
musiałem czekać dla niego niedziel trzy w Pradze387. Czasami też sam artysta 
dyskretnie sugerował zatrudnienie potrzebnych ludzi, jak w postscriptum jed-
nego z listów, kiedy pisał: „wielka w tym szkoda, że tu kowala nie ma, który 
jest wielce potrzebny. I z każdym razem, niemal co dzień muszę do niego 
swoje konie turbować i sam jeździć do Warszawy”388. Dzięki swojej stabilnej 
pozycji i dobrym kontaktom z patronką mógł też sprowadzić do Polski rodzi-
nę, przywożąc z Czech zięcia z żoną389. Przyjęte zatem było, że to architekci 
najmowali do prac potrzebnych robotników, rozliczając się z nimi za wykona-
ne roboty. Sami zaś architekci dostawali wynagrodzenie ratalnie, w zależności 
od ukończonych robót390. Zdaniem Nestorowa to właśnie Spazzio zasadniczo 
wpłynął na ukształtowanie się gustu hetmanowej, zorientowanego na kraje 
monarchii habsburskiej, bowiem od momentu zatrudnienia artysty środo-
wisko Sieniawskiej stało się „swoistą ekspozyturą reprezentantów austriacko-

-czeskiego baroku”391.
Zapewne główni architekci Sieniawskiej dostawali od niej dodatkowe 

„rekompensa” w postaci prezentów, jak miała w zwyczaju wynagradzać in-
nych swych pracowników. Z powodu nadrzędnego stanowiska zajmowanego 
wśród artystów Spazzio być może cieszył się jakimiś specjalnymi względami, 
np. lepszym żywieniem. W styczniu 1726 r. Paweł Głuchowski dowiadywał 
się u kasztelanowej, czy powinien mu oddawać ryby z połowu – „Im Pan 

385  G. Spazzio do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz rkps 5953, nr 39788.
386  Tenże do tejże, b.m., b.d., tamże, nr 39789.
387  Tenże do tejże, b.m., b.d., tamże, nr 39862.
388  Tenże do tejże, b.m., b.d., tamże, nr 39789.
389  Tenże do tejże, b.m., b.d., tamże, nr 39862.
390  J. Gajewski, Architekci w służbie i na usługach…, s. 379.
391  R. Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja…, s. 202.
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Spazzio każe sobie ryby dawać, powiada, że ma ordynans od JOMW Pani 
Dobrodziejki, żeby mu dawać”392. 

Spazzio zmarł w Wilanowie. O jego zgonie donosił pani krakowskiej 
Paweł Głuchowski: „Im P Spazzio o godzinie 5 rano 29 july umarł, gdzie 
ciężko konał, począwszy w niedzielę o 1 aż do tej godziny konał, ale z do-
brą dyspozycją umarł, tego dnia jest pochowany w kościele wilanowskim”393. 
Stanowisko nadzorcy prac artystycznych przejął po nim Józef Fontana, już 
wcześniej zastępujący Spazzia w razie jego nieobecności – „Pan Spazzi już 
odjechał i zostawił mnie tu dozorcą około pałacu”394. Już po dwóch latach 
samodzielności na głównym stanowisku – w 1728 r. – Fontana doczekał się 
wynagrodzenia, otrzymując od swej chlebodawczyni zgodę na dzierżawę – 

„dla zachowania dobrej przyjaźni WMPP pozwalam już ja rekwizycję w prze-
szłej poczcie wyrażoną, abyś starostwo piaseczyńskie od tego św. Jana trzymał 
wraz i z arendą browarną, nie mniejszą jednak ceną jako za dziewięć tysięcy, 
gdyż komu inszemu pewnie bym nie puściła od dziesięciu”395. Otrzymane 
na korzystnych warunkach starostwo miał spłacać finansowaniem remontów 
i zatrudnionych artystów: „Komparettemu sztukatorowi na kwartał dawać 
WMM Pan będziesz po 50 talarów bitych, Plerszowi skulpturowi na kwartał 
po złotych pięćset; uczyni in summa na rok trzy tysiące sześćset, zostanie tedy 
reszty pięć tysięcy czterysta, które będą na odnowienie według przysłanego 
abrysu pomarańczarni wilanowskiej”396.

Odrębne inicjatywy artystyczne podejmował także Adam Mikołaj, jednak 
jego zaangażowanie było zdecydowanie mniejsze i wynikało głównie z obo-
wiązków hetmańskich – koncentrował się na modernizacji fortec przygranicz-
nych oraz dbał o zwiększenie obronności we własnych posiadłościach. Dużo 
rzadziej ingerował w przedsięwzięcia artystów niż Elżbieta, co można uznać 
za pośredni dowód, że sprawy te o wiele mniej go zajmowały397. Małżonkowie 
niechętnie użyczali sobie ludzi do poszczególnych przedsięwzięć, co wynikało 
również z postawy samych artystów – wzbraniających się przed pracą bez 
umówionego kontraktu. Niemniej jednak prośby takie zdarzały się: „jeżeliby 
Teodor malarz WMM Pana nie miał co robić, prosiłabym WMM Pana, aże-

392  P. Głuchowski do E. Sieniawskiej, Wilanów 9 I 1726, BCz rkps 5817, nr 12076, k. 233.
393  Tenże do tejże, Wilanów VIII 1726, tamże, nr 12099, k. 325.
394  J. Fontana do E. Sieniawskiej, Wilanów 1 VIII 1726, BCz rkps 5809 nr 10706; P. Bohdzie-
wicz, Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej…, s. 165–166.
395  E. Sieniawska do J. Fontany, Przemyślany 23 VI 1728, BCz rkps 2901, nr 63.
396  Tamże.
397  R. Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja…, s. 276, 283.
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byś mu do Oleszyc kazał przyjechać co go pośle do [?], aby mi obraz jeden 
przekopiował, obligowana będę” – zwracała się do męża Sieniawska398. 

Mecenat artystyczny Sieniawskiej był, obok polityki, aktywnością pochła-
niającą najwięcej jej zainteresowania, zaangażowania i finansów. Mniej uwagi 
poświęcała muzyce, teatrowi czy literaturze. Nie znaczy to, że nie inwestowała 
w te dziedziny. Traktowała je jednak raczej w kategoriach tradycji i rozrywki. 
Z zamiłowaniem gromadziła książki, odsyłała Rubinkowskiemu po kilkaset 
egzemplarzy do oprawienia u toruńskich introligatorów399. Ze swojej strony 
Rubinkowski śledził wyprzedaże zbiorów bibliofilów i wyszukiwał ciekawe 
publikacje, takie które mogłyby być „na ozdobę tej biblioteki”, radził też: 

„potrzeba nowych autorów dla większej ozdoby dokupić”. Na życzenie Sie-
niawskiej posyłał jej również polskie i zagraniczne kalendarze – zwłaszcza te 
wyróżniające się ciekawą treścią: „na rok przyszły 1718 kalendarz, matema-
tyka brandenburskiego, w którym osobliwe curiositates, osobliwie o proce-
derze państwa polskiego, który WXMci Dobrodziejka rozkażesz sobie prze-
tłumaczyć, jako też i relację o Belgradzie”400. Niektóre z nich kasztelanowa 
próbowała tłumaczyć samodzielnie, bowiem w jednym z listów Rubinkowski 
informuje o przekazaniu jej klucza do kalendarza angielskiego401.

Jak wspomniałam w rozdziale drugim, na dworze kasztelanowej wychowy-
wała się i dorastała Elżbieta z Kowalskich Drużbacka – najsłynniejsza poetka 
okresu saskiego. Talent Drużbackiej rozkwitł jednak dopiero w późniejszych 
latach – pod opieką Barbary Sanguszkowej402. Trudno wyrokować, czy przy-
czyną tego był brak wsparcia ze strony Sieniawskiej. Raczej późniejszy rozwój 
talentu pisarskiego należałoby wiązać z osiągnięciem przez nią dojrzałości 
i większej świadomości posiadanych umiejętności. Z pewnością łatwiej też 
było je odkryć na dworze księżnej Sanguszkowej – żywo zainteresowanej spra-
wami literackimi. Nie należy też lekceważyć okoliczności ekonomicznych – 
Drużbacka zabezpieczona finansowo na dworze Sieniawskiej, młodziutka to-

398  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Laszki 25 IV 1713, BCz rkps 5944, nr 37376.
399  Zob. B. Popiołek, Zainteresowania bibliofilskie Elżbiety z Lubomirskich…, s. 45–53; 
K. Schuster, Fragment biblioteki Łukasza Opalińskiego w Ossolineum, „Ze Skarbca Kultury” 1955, 
nr 1, s. 1–26; zob. też J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz rkps 5933, nr 34354, 
34411, 34345, 34352 i n.
400  Tamże, nr 34354, 34363 34377, 34421. Na temat dawnych kalendarzy zob. B. Rok, Ka-
lendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985.
401  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, Toruń 18 IV 1718, BCz rkps 5933, nr 37388.
402  Por. K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka, najwybitniejsza poetka czasów saskich, Olsztyn 1992; 
taż, Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka…
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warzyszka kasztelanki, nie musiała martwić się o pieniądze. Natomiast później 
pisanie stało się dla niej również formą zarabiania. 

Reasumując – sposobność zamieszkiwania i pracy w majątkach wyrozu-
miałego właściciela dawała namiastkę bezpieczeństwa, chociażby przez poczu-
cie, że istniała szansa na jego wstawiennictwo, oczywiście nie zawsze musia-
ła ona być realna. W zależności od zaangażowania patrona w sprawy swych 
majątków poddani cieszyli się większą lub mniejszą dbałością o zabezpiecze-
nie ziem, więc i swój byt. Ponadto zyskiwano także realne dowody wsparcia 
i opieki poprzez partycypowanie w wszechstronnym i barwnym życiu dwor-
skim. Jedynym warunkiem, nie zawsze prostym do spełnienia, było sumienne 
wywiązywanie się ze swych obowiązków i lojalność wobec swego chlebodawcy. 

3.4. Patronat duchowny

Wyznaczony przez A. Mączaka kierunek badań nad klientelizmem, przyjmu-
jąc optykę relacji politycznych, niejako pomija przedstawicieli duchowieństwa. 
Autor pisząc, że „wprawdzie w kontekście problematyki kościelnej można mó-
wić o patronatach, to jednak nie wspomina się expressis verbis o klientach”403, 
przesunął ciężar tej relacji na stronę magnatów. Wiąże się to z faktem, iż patro-
nat sprawowany wobec Kościoła rządził się własnymi prawami, będącymi kon-
sekwencją prawa patronatu beneficjum kościelnego. Była to zasadnicza cecha 
wyróżniającą tę formę klienteli, bowiem o ile stosunki klientalne pozostawały 
relacją nieformalną, o tyle patronat na płaszczyźnie duchowej był jedyną formą 
protekcji regulowaną w pewnym stopniu przez prawo patronatu (ius patronus).
Prawo to regulowało system beneficjów kościelnych, m.in. prawa i obowiązki 
fundatora, dziedziczności, uposażenia. Charakter i obszar patronatu uzależ-
nione były od dokumentu fundacyjnego i od grupy, do której się odnosił404. 
Oznaczał sformalizowany związek opierający się na prawie kościelnym, zawarty 
pomiędzy dwoma podmiotami prawnymi: instytucją kościelną i danym rodem. 
Jego źródłem były akty fundacyjne danych instytucji kościelnych lub odnawia-
nie i uposażanie. Patron zyskiwał tym samym prawo do obsadzania prebend, 
zasiadania w loży podczas nabożeństw, specjalnych modłów w jego intencji, 
a w końcu do pochówku na terenie świątyni. W zamian za to zobowiązany 

403  A. Mączak, Nierówna przyjaźń…, s. 7.
404  Por. B. Szady, Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Lublin 2003, s. 6; 
J. Pielas, Magnat i szlachcic a „jego” parafia w XVII–XVIII w. w świetle archiwaliów wybranych 
rodzin szlacheckich województwa sandomierskiego, NP 2005, t. 104, s. 129–130.
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był on do uposażenia duchownego, zaopatrzenia świątyni w ordynaria, opiekę 
nad miejscem kultu i troskę o wyposażenie go, gdyż inaczej mógł zostać pozba-
wiony prawa patronatu405. Posiadanie prawa patronatu kościoła parafialnego 
podnosiło wartość majątku, ponieważ wraz z ziemią mogło być przedmiotem 
transakcji handlowych406.

Badania nad tym zagadnieniem dowodzą, że w czasach nowożytnych do-
chodziło do nadinterpretacji prawa patronatu, które w rozumieniu prawa 
kanoniczego dotyczyło wyłącznie beneficjów kościelnych. Przejawiało się to 
tak zwanym potocznym rozumieniem regulacji, rozciągającym je na obszar 
formalnie niepodległy ius patronus. Działało to na korzyść magnata/patrona, 
ponieważ z patronatu wynikały nie tylko obowiązki, ale i przywileje407. Bogu-
mił Szady wyodrębnił trzy rodzaje patronatu: królewski, szlachecki i miesz-
czański. Interesujący nas w przypadku magnaterii patronat szlachecki zależał 
albo od dziedziczonej ziemi, albo od własności udokumentowanej pismem 
erekcyjnym. Do wyjątków należą przypadki, w których prawo patronatu nie 
przysługiwało właścicielowi, lecz osobom postronnym408.

Pogłębianie badań nad duchowieństwem działającym w kręgach ma-
gnackich spowodowało jednak, że – jak pisze Andrea Mariani – „pojęcia, 
do których dotąd badacze się odwoływali przy analizowaniu problematyki 
szlachecko-kościelnej, jak na przykład patronat i mecenat, są uzupełnione 
za pomocą kategorii historiograficznej klientelizmu”409. Analizę duchownej 
klienteli Radziwiłłów, z uwzględnieniem owej kategorii, przeprowadziła Ka-
rolina Stojek-Sawicka, precyzując trzy płaszczyzny warunkujące działalność 
duchownych: patronat wynikający z prawa kanonicznego, mecenat nad zako-
nami oraz związaną z nim działalność fundatorską410. Dlatego przedstawicieli 

405  K. Stojek-Sawicka, Duchowna klientela Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku [w:] Patro-
nat i dwór…, s. 399; S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, Lublin 2004, s. 96; 
M. Różański, Patronat parafii w dekanacie szadkowskim w drugiej połowie XVIII w., „Biuletyn 
Szadkowski” 2010, t. 10, s. 103.
406  J. Pielas, Magnat i szlachcic…, s. 131.
407  Prawo patronatu utożsamiano z prawem prezenty, a przedmiotem prawa patronatu stawały 
się kaplice, kościoły, fundacje bez charakteru beneficjum. 
408  Na temat powodów takich zmian pisze szerzej M. Różański, dz. cyt., s. 105 i n. 
409  A. Mariani, Magnateria i duchowieństwo u progu Oświecenia. Między tradycyjnymi formami 
patronatu a pogłębianiem więzi klientalnych, recenzja książki K. Stojek-Sawicka, Duchowieństwo 
katolickie w życiu Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku, Toruń 2011, „Studia Europaea Gnes-
nensia” 2012, nr 6, s. 449.
410  Zob. K. Stojek-Sawicka, Duchowieństwo katolickie w życiu Radziwiłłów nieświeskich w XVIII 
wieku, Toruń 2011; A. Mariani, dz. cyt., s. 449–453.
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duchowieństwa również trzeba uznać za swoistą klientelę – ich drogi pozyski-
wania patrona i starania o protekcje były zbliżone, wręcz jednakowe, do dróg 
innej klienteli na podobnym szczeblu społecznym. Zatem, według podziału 
przeprowadzonego przez A. Mączaka, patronat ten można uznać za rodzaj 
promowania karier duchowieństwa, zwłaszcza iż duchowieństwo w XVIII w. 
rekrutowało się z różnych kręgów społecznych411. Rzecz jasna synowie szla-
checcy mieli ułatwioną drogę kariery, ale nie zwalniało to ich, przynajmniej 
jeszcze w pierwszej połowie XVIII stulecia, z zabiegania o łaski protektorów 
i ich rekomendacje. Można więc patronat duchowny uznać za szczególny 
wyraz patronatu politycznego i materialnego.

Pomimo prawnego zobowiązania właściciela czy fundatora do dbałości 
o uposażenie kościołów parafialnych i klasztorów, w rzeczywistości nierzadko 
znajdowały się one w fatalnym położeniu materialnym. Księża parafialni czy 
przełożeni zgromadzeń zmuszani byli do nieustannego zabiegania o realizo-
wanie ius patronus, stosując w swoich listach formuły proszalne znane z listów 
świeckiej klienteli, co zbliżało ich właśnie do grupy klienteli przetrwania.

Wszystkie typy protekcji nad instytucjami i osobami duchownymi łączył 
szczególny charakter „zwrotu” otrzymanych łask patrona. Ponieważ był nie-
mierzalny i niematerialny, toteż dzisiaj jest słabo uchwytny w źródłach. Były 
to regularne modlitwy, msze święte odprawiane za darczyńcę, jego rodzinę 
i za nieżyjących przodków – jeden z wyrazów ówczesnej żarliwości religijnej412.

Dobroczyńca-patron uspokajał także w ten sposób sumienie, sądząc, że 
gwarantuje sobie przyszłe odkupienie. Przekonanie o tym wywodziło się ze 
szczególnej mentalności i religijności w omawianym czasie. Sarmacka reli-
gijność i silne wpływy postanowień potrydenckich doprowadziły w Polsce 
do wysunięcia na pierwsze miejsce zewnętrznej strony religijności, a więc 
rozbudowanych opraw uroczystości świątecznych oraz wielkiego znaczenia 
symboliki gestu413. Rzecz jasna nie brakowało również wielu przykładów reli-
gijności głęboko uduchowionej, na co wskazują badania Filipa Wolańskiego 

411  Na temat rekrutacji do stanu duchownego oraz mentalności tej grupy zob. B. Rok, Men-
talność duchowieństwa polskiego w XVIII wieku [w:] Studia z dziejów kultury i mentalności…, 
s. 41–42.
412  A. Mariani, dz. cyt., s. 450.
413  Por. K. Sokołowska, Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej, Poznań 
2009, s. 39–48; uwagę religijności kobiet z pogranicza Rzeczypospolitej poświęciła B. Popio-
łek, Wartości religijne w mentalności kobiet z pogranicza Rzeczypospolitej w czasach saskich [w:] 
Religijność na polskich pograniczach w XVI–XVIII wieku, red. D. Dolański, Zielona Góra 2005, 
s. 287–300.
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nad kaznodziejstwem bernardyńskim414. Dominująca religijność sarmacka 
eksponowała jednak zewnętrzną stronę religijności. 

Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w działalności fundatorskiej prowa-
dzonej na szeroką skalę415. Uzewnętrzniało się również w uroczystościach, ta-
kich jak chrzty, wesela, a zwłaszcza pogrzeby, podczas których szczegółowo 
prezentowano działalność osoby zmarłej. Wielkie znaczenie miały jej zasługi 
dla państwa i Kościoła, które uważano za pomocne dla odkupienia duszy. Ich 
wspomnienie miało stać się też przykładem do naśladowania dla żyjących. 
To spłycenie wiary uwypukliło znaczenie gestów symbolicznych, stąd hojne 
wspieranie kościołów czy zakonów, do którego zobowiązywała też silna po-
zycja w społeczeństwie. Świadczyła bowiem o prestiżu fundatora i dodawała 
splendoru rodzinie. Ta emocjonalna strona owych kontaktów powinna być, 
zdaniem Karoliny Stojek-Sawickiej, włączona w zakres rozważań nad tego 
rodzaju patronatem, ponieważ „daje szansę podjęcia pogłębionej refleksji 
nad dynamiką układu klientalnego i przyjrzenia im się przez pryzmat świata 
wartości i mentalności partnerów”416, dopełniając przyjmowany zwyczajowo 
socjologiczny i antropologiczny punkt widzenia badań. 

W ramach patronatu można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje klienteli: 
instytucjonalną i indywidualną – przyjęte za podziałem K. Stojek-Sawickiej. 
Relacje te opierają się na kryterium bezpośredniości i trwałości stosunku 
klientalnego, czynnikach, które najwierniej oddają naturę klasyfikacji tej ka-
tegorii patronatu417. Klientelę instytucjonalną tworzyły instytucje zakonne, 
grupy osób, które znajdowały się w układzie z powodu swojej przynależności 
do zakonu bądź klasztoru418. Brak lub mniejsza bezpośredniość kontaktów tej 
grupy z patronem nie były regułą. Z Sieniawska kontakty utrzymywali zwy-
czajowo stali zwierzchnicy zakonni, a zatem istniała trwałość i dwustronność 
stosunków. 

Wśród zakonów objętych patronatem Sieniawskiej znajdowały się: war-
szawskie wizytki, krakowscy pijarzy, kapucyni i bernardyni lwowscy, bene-
dyktynki jarosławskie, franciszkanki, karmelitanki. Przygotowanie dla nich 
gotówki niejednokrotnie było przedmiotem zmartwienia wojewodziny. „Księ-
ża jako za umierającym za mną chodzą” – pisała, mając do zapłacenia „7000 

414  Por. F. Wolański, Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecz-
nej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw, Toruń 2012.
415  Tamże, s. 18.
416  K. Stojek-Sawicka, Duchowna klientela Radziwiłłów nieświeskich…, s. 398.
417  Nie daje jej kryterium patrona ani też kryterium terminologiczne, por. tamże, s. 405.
418  Tamże, s. 408.
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choć krom księży, 7000 do karmelitanek, do Poczęcia 3000 drugim Św. Jó-
zefa”419. Były to długi jeszcze z czasów Opalińskiego – po przejęciu schedy po 
nim musiała zająć się ich regulacją – „jam w tym tygodniu uspokoiła kapitułę 
krakowską, którzy prowizji mieli 11 lat zatrzymanych. Dopomógł mi do tego 
JMość ksiądz Łubiński. Także i z księdzem, co mego wuja klął, uspokoiłam, 
co chłopów już nie są w klątwie, także on mi w tym dopomógł420. Sytuacje 
te są dowodem, jak pomimo regulacji prawnych zaniedbywano obowiązki 
patronatu kościelnego.

Zakonnicy zwracali się do patrona z prośbami o uwolnienie z nałożonych 
podatków bądź ulżenie w kontrybucjach. Prośby takie kierowano często do 
Sieniawskiej, bowiem jej możliwości działania były wzmocnione hetmań-
ską władzą męża. „WMM Pani Dobrodziejce to łatwo przyjdzie” – pisała 
w imieniu przełożonej wizytek Rafałowiczówna – „bo dla powagi i respektu 
pańskiego ubogie zakonnice otrzymają łaskę przez WMM Panią Dobrodziej-
kę421. Z tego względu kasztelanowa stawała się niejako pośredniczką między 
nimi a mężem, przekazując mu supliki: „ojcowie Jezuici przeze mnie supli-
kują do WMM Pana, żeby zakazać im takich czynić ciężkości, które mają. 
Nie tylko oni i ja, ale sam Bóg nie zapomni tego WMM Panu, ale będzie 
nagrodą”422. Motywacja taka była najpopularniejsza na okoliczność tego typu 
próśb: „Ksiądz Tarło prosi mnie, żeby WMM Pan był łaskaw na ich wioski, 
tak warszawskie, jako i łowickie, ponieważ oni żywią teraz szpitale. Także i za 
miłosierne siostry [proszą], bo te po ulicach dzieci zbierały i chowały u siebie. 
Bóg pocieszy i nagrodą będzie”423. Innym razem wstawiała się u niego w imie-
niu wizytek: „uniżenie cię proszę, żebyś mniszek dobra, wizytek, które tam 
są od hiberny [zwolnił], bo by z głodu umarli, a do tego teraz to ich klasztor, 
kiedy tam zapowietrzone mieszkają”424. 

Rafałowiczówna zwracała się w tej kwestii nie tylko w imieniu wizytek war-
szawskich, ale i krakowskich: „Jmć panna Branicka [Katarzyna Krystyna Bra-
nicka, przełożona wizytek] przełożona krakowska pisze do mnie, prosząc abym 
suplikowała WMM Pani mojej Dobrodziejki o istantią do Jegomości Dobro-
dzieja, jegomości Pana hetmana koronnego, o uniwersały mocne, gdyż od żoł-

419  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, b.m., b.d., BCz. rkps 2514 II, k. 460.
420  Taż do tegoż, Iwanowice 4 I 1707, tamże, k. 388–390.
421  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 123.
422  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Łubnice 20 XII 1706, BCz rkps 2414 II, k. 485.
423  Taż do tegoż, Lwów 11 I 1708, BCz rkps 5943, nr 37187.
424  Taż do tegoż, Rawa 8 XI 1708, tamże, nr 37237.
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nierza koronnego wielkie agrawacje cierpią”425. W liście tym znajduje się bardzo 
interesujący fragment, który podkreśla wagę takich zabiegów i pośrednictwa 

– Rafałowiczówna bowiem prosi, aby „jako tedy te uniwersały będą wydane, to 
uniżnie upraszam, aby je do mnie przesłać, cobym je na pewno oddać mogła, 
bo często listy na poczcie giną”426. Zdaje się, że Rafałowiczónwna koniecznie 
chciała załatwić tę sprawę sama, oczywiście może być to dowód jej zaangażo-
wania w problemy klasztoru, ale też chyba chęci pośredniego przypisania sobie 
tej zasługi, tak aby to na nią spłynął splendor pośrednictwa z hetmanostwem. 
Powielając takie praktyki, mogła stać się ważną personą w mediacjach, o czym 
była już mowa. Jest to oczywiście tylko domniemanie, niemniej jednak listy 
od hetmanostwa były najmniej zagrożone zaginięciem.

Na wyzysk ze strony żołdaków skarżyła się ksieni jarosławskich benedykty-
nek, zrzucając na częste przemarsze wojsk winę za podupadanie finansowe jej 
konwentu: „do ostatniej ruiny naszej jest okazjo ta nieszczęsna Moskwa, nie 
tylko swoimi prowiantami, którem musiała za poddanych dawać, ale przecho-
dami, noclegami w niwecz nas obrócili, bo u poddanych nie mając co wziąć 
chyba duszę […], a po tym też i Sasi przechodząc do Sambora i nasi polscy 
nie wim, skąd się biorą. Rzadki który dzień, żeby nie przechodzili”427.

Stała orędowniczka interesów wizytek – rezydentka Sieniawskiej – Ja-
dwiga Rafałowiczówna również wielokrotnie pośredniczyła w sprawach 
klasztoru pomiędzy zakonnicami a swą dobrodziejką, tłumacząc, że matka 
przełożona „sama nie śmie turbować WMM Pani”428. Najczęściej prosiła 
w imieniu zgromadzenia, u którego gościła: „abyś je protegowała zwykłą 
swoją protekcją, o co i ja jako najuniżeniej upraszam”429. W trudnych sytu-
acjach zwracano się z konkretnymi prośbami, dokładnie objaśniając poło-
żenie. W początkach 1716 r. proszono kasztelanową, aby „pamiętać raczyła 
o wioskach spustoszonych klasztoru nawiedzenia, aby jeśliby przyszło jakiej 
chorągwi polskiej stanąć w nurskim abo liwskim powiecie, żeby one były 
wolne za libertacją Jegomości Dobrodzieja”. Dla uzasadnienia przedstawio-
no trudną sytuację zgromadzenia – siostry „z gotowego grosza żyją i chleb 
rzawy [żytni], bo białego od kilkunastu lat nie jadają, i piwo kupują, że 
cudzoziemcy zawsze wszystko zabierają im i teraz Moskwa tak ogołociła, 

425  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 136.
426  Tamże.
427  J. Gołyńska do E. Sieniawskiej, Jarosław 16 III 1711, BCz rkps 5820, nr 12572, k. 211.
428  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 122.
429  Tamże, s. 123.
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że nawet i jednej części poddaństwa nie mają, że się porozchodziło, dru-
dzy powymierali z potrzeby biedy”430. Dodatkowo zwracano się o zabez-
pieczenie wspomnianych wiosek specjalnymi rozporządzeniami: „przeło-
żona uprasza, abyś to WMM Pani Dobrodziejka od tego Jegomości Pana 
Branickiego, marszałka związkowego raczyła powagą swoją sprawić, coby 
klasztorowi przysłał uwolnienie ze wszelkim bezpieczeństwem i warunkiem 
wiosek klasztornych w nurskim i liwskim powiecie zostających, aby jeżeli 
jacy żołnierze przyjdą, nasi ludzie mieli się czym zastawiać”431. Zakonnice 
dostały tę protekcję, gdyż wkrótce rezydentka przekazywała podziękowania 
od matki przełożonej „za list protegujący łaski, przysłany do Jegomości pana 
marszałka związkowego”432.

Innym razem dziękowała kasztelanowej za ordynans, który „dla zakonnic 
wyjednała u Imć Dobrodzieja”433. Rok później prosiła o obietnicę kolejnego 
ordynansu albo libertatio, ponieważ klasztor był zagrożony łożeniem ciężarów 
na pospolite ruszenie434. W tym samym roku zwróciła się jeszcze raz, przy-
pominając tę sprawę, aby „protekcją swoją i instancją wyjednała ordynan-
se warowne na obronę i wolne czyniące zmizerowane wioski klasztorne”435. 
Klasztor wizytek zwyczajowo otrzymywał także prowizję roczną, wspomina 
również o niej Rafałowiczówna: „klasztor […] w całości odebrał tę swoją 
prowizję, którą to Jegomość pan podskarbi WMM Pani Dobrodziejki podjął 
się zabrać ze Gdańska i sprowadził”436. Na rzecz zaś utrzymania rezydentki 
kasztelanowa zapewne płaciła jakąś stałą roczną pensję zgromadzeniu, gdyż 
Jadwiga pisała: „podobno dlatego Pan Bóg obmyśla o mnie, kiedy mi dał 
tak wielką dobrodziejkę, która mię prowiduje, na zapłacenie rocznej pensji 
tutecznemu klasztorowi”437. Już samo to było okazaniem olbrzymiej łaski 
protektorki wobec niej, dodatkowo rezydentka mogła spodziewać się pre-
zentów, np. z okazji świąt czy imienin. Najczęściej było to wino, miód lub 
drobne upominki438.

430  Tamże, s. 122.
431  Tamże, s. 123.
432  Tamże, s. 125.
433  Tamże, s. 36.
434  Tamże, s. 60.
435  Tamże, s. 74.
436  Tamże, s. 227.
437  Tamże, s. 12.
438  Tamże, s. 158, 191.
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Jadwiga przekazywała swej Dobrodziejce wieści z klasztoru i ze stolicy. 
Wstawiała się również w imieniu wizytek w sprawie budowy nowego kościoła, 
który Sieniawska obiecała, bowiem – jak donosi w jednym z listów Jadwiga 

– tamtejsza przełożona439 „pada do nóg z całym swoim zgromadzeniem Pani 
Dobrodziejce swojej, dziękuje pokornie za powtórzenie obietnicy fabryki 
i mieszkania ś. Franciszkowi Salezjuszowi”440. W korespondencji Elżbieta 
jest też tytułowana jako ich fundatorka i przy każdej okazji subtelnie przy-
pomina się jej o wynikających z tego tytułu powinnościach, „aby ten nowy 
rok był błogosławieństwem na przyczynienie zdrowia Pani i fundatorce”441, 

„wielebna Jmć Panna Matka Dobrodziejka moja z najniższą uniżnością do 
nóg WMM Pani Dobrodziejki mojej skłania się z całym świętobliwym zgro-
madzeniem swoim i powinszowaniem nowo zaczętego roku w nową siłę łaskę 
i protekcję wprasza Pani i Fundatorce swojej”442, czy choćby nawet donosząc 
o przepowiedniach wystawienia kościoła przez fundatorkę, ukrytych w hi-
storii z rojem pszczół443. 

Kolejnym zgromadzeniem, nad którym kasztelanowa roztaczała opiekę, 
były jarosławskie benedyktynki444. Przez ten okres ksienią klasztoru była 
najpierw Joanna Gołyńska (w latach 1692–1725), a następnie Ludwika 
Tarłówna (1725–1741). Gołyńska była pierwszą w tym klasztorze przełożo-
ną wybraną przez wzgląd na osobiste zalety, a nie dwa inne czynniki, które 
do tego czasu decydowały o wyborze ksieni, czyli wybieranie spośród „krwi 
fundatorskiej” lub panien senatorskich. Można chyba stwierdzić, że swoim 
zarządem udowodniła, iż wybór ten był słuszny. Niewiele wiadomo o jej 
pochodzeniu. Gołyńscy, jak pisze Borkowska, należeli do zamożnej szlach-
ty, ale sama Joanna nie wniosła dużego posagu – zaledwie 2000 zł. W tym 
samym klasztorze przebywały jeszcze dwie jej krewne, prawdopodobnie 

439  Matka Teresa Kotowiczówna (1661–1714) przełożona warszawskich wizytek w latach 1694– 
–1700 i 1706–12; imię zakonne Franciszka Teresa, c. Barbary Cecylii i Andrzeja Franciszka Koto-
wicza, kasztelana wileńskiego. Kobieta o nieprzeciętnej inteligencji i autorytecie, ważna w życiu 
klasztoru; informacje za J. Rafałowiczówna, s. 10; M. Święcicka, Franciszka Teresa Kotowiczówna, 
hasło, PSB, t. 14, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 487; zob. też S. Bross, Matka Franciszka 
Teresa Kotowiczówna wizytka warszawska, Opole 1949
440  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 11, 22.
441  Tamże, s. 11.
442  Tamże, s. 44.
443  Tamże, s. 26.
444  Klasztor ufundowała w 1611 r. Anna Kostczanka, a skasowany został w 1782 r.; zob. 
M. Borkowska OSB, Dynastie ksień jarosławskich, NP 1992, t. 77, s. 281–282.
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siostry – Brygida i Joanna445. Wiele informacji o niej zawiera koresponden-
cja kierowana do dobrodziejów klasztoru – Elżbiety Sieniawskiej i starosty 
sandomierskiego. Ksieni daje się poznać jako rezolutna i niestrudzona orę-
downiczka konwentu. To ważne, gdyż czasy jej przełożeństwa przypadły na 
wyjątkowo trudny okres wojny północnej, co wiązało się z nieustannymi 
przemarszami wojsk, kontrybucjami i rabunkami. Mimo to ksieni nie usta-
wała w staraniach o otrzymanie pomocy, z czym po wielokroć zwracała się 
do E. Sieniawskiej i starosty sandomierskiego, których nazywała „dziedzi-
cami klasztoru”446. Tymczasem kasztelanowa zwlekała nawet kilka lat z ure-
gulowaniem należności wobec klasztoru. W listach Gołyńskiej nieustannie 
przewija się kwestia budowy młyna, odzyskania 1000 talarów bitych oraz 
prowizji zapisanych na jednym z folwarków447. Są to ponaglenia dotyczące 
ciągle tych samych kwot, bowiem ksieni odlicza kolejne lata opóźnień pa-
tronki w ich regulacji. Wreszcie w 1717 r., pogrążona w długach, zastawiła 
kielich – „musiałam fundatorski kielich i ostatnio ozdobę kościoła w sze-
ściu tysiącach położyć”, z tego powodu ponawia prośbę o uregulowanie 
zaległości, również po to, by mogła odzyskać cenne naczynie448. Argumenty 
te nie wzruszyły Sieniawskiej. W następnych latach ksieni nadal wspomina 
o owym zadłużeniu na 1000 talarów i kolejnych prowizjach449. Zdaje się, 
że kasztelanowa zrzucała winę za wszelkie opóźnienia spłat na oficjalistów, 
m.in. Jastrzębskiego, na co rezolutna przełożona zżymała się: „darmo Mci 
Dobrodziejko spuszczać się na kogo, kiedy samej WXM Dobrodziejki łaski 
nie będzie”450. 

Ksieni walczyła nie tylko o inwestowanie w konwent (chociaż i to sta-
nowi przedmiot jej próśb), ale przede wszystkim o finanse na utrzymanie 
zakonnic i podstawowe sprawy bytowe – „nie tylko oprawować kościoła 
i klasztoru nie ma czym, ale i zgromadzenia żywić”. Przypominała, że po-
sagi sióstr dawno się skończyły, a trudne czasy jeszcze bardziej pogrążały 
klasztor w ruinie i długach. Szczegółowo wymieniała potrzeby konwentu. 
Najpewniej celem poruszenia dobrodziejki pisała:„nie masz za co bydlęcia 
kupić i bidny kurki, a po chwili i kaszy nie będzie, kiedy zboża zawczasu 

445  Tamże, s. 287.
446  J. Gołyńska do E. Sieniawskiej, b.m., 5 XI 1717, BCz rkps 5820, nr 12582, k. 250
447  Taż do tejże, b.m., 19 IV 1717, tamże, nr 12573, k. 216; taż do tejże, b.m., 5 V 1717, 
tamże, nr 12574, k. 219; taż do tejże, b.m., 19 V 1717, tamże, nr 12575, k. 223 i n. 
448  Taż do tejże, b.m., 16 III 1711, tamże, nr 12572, k. 211.
449  Taż do tejże, b.m., 12 I 1718, tamże, nr 12583, k. 255 i n.
450  Taż do tejże, b.m., 19 IV 1717, tamże, nr 12573, k. 215.
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nie kupi”451. Skarżyła się, że i tak „dzień w dzień tylko kaszę i jarzynę daję 
zgromadzeniu, a i tego nie masz”452. Dużym problemem dla konwentu przez 
kilka lat był brak własnego młyna, z czym wiązały się także straty w in-
tracie453. Po tym, jak wreszcie go postawiono, ksieni uskarżała się na jego 
funkcjonowanie – przekonywała, że przez niewystarczający poziom wody 

„alternacki młyn będzie meł [a ich nie], bo nie podnieśli pogrodek”, tymcza-
sem w klasztorze wykorzystywano sześć półmiarków mąki na tydzień, toteż 
wożenie jej do obcego młyna i opłacanie transportu dodatkowo obciążało 
i tak uszczuplone finanse zakonnic454. 

Kolejna przeorysza benedyktynek zaczęła swoje urzędowanie właśnie od 
zwrócenia się z prośbą o łaski do swej dobrodziejki – „aby przy początkach 
przełożeństwa mego zapomogła mieczem z łaski swoi pański, bom na bardzo 
zły czas trafiła”. Powołała się przy tym na pomoc udzielaną jej antecesorce455. 
Niestety nie zachowało się więcej listów z ich korespondencji, byłyby tym 
ciekawsze, że Tarłówna procesowała się ze swą dobrodziejką456. 

Oczywiście opisywanie położenia zakonu, będącego „w tak wielkiej 
krzywdzie”, mogło nie wystarczyć do przekonania opiekuna o potrzebie 
wsparcia finansowego, dlatego należało się odwołać do innych argumentów. 
Można umownie podzielić je na dwie kategorie – duchowe i społeczno-
-prawne. Do racji duchowych zaliczyć trzeba odwoływanie się do sumienia 
i konsekwencji wynikających z takiego, a nie innego postępowania. Często 
były to delikatne sugestie – „sumienie każdego osądzi, żeby według spra-
wiedliwości osądzić” – ale posiłkowano się też solidniejszymi argumentami. 
W takim tonie perorowała w jednym ze swych listów ta sama ksieni: „bo trzy-
mam o każdym, choćby najgorszym katoliku, że sam się osądzi każdy i kto 
co komu winien, że trzeba uczynić za dość”, i dalej przekonywała: „WMX 
i Dobrodziejka nie chcesz nikomu krzywdy uczynić, dopierosz nam ubogim, 
którzy się tylko na opatrzności boskiej i na łasce fundatorów naszych”457. 
Oczywiście stałym argumentem było zapewnianie o nieustannej modlitwie 
za patrona i jego bliskich, była to jednocześnie forma usługi zwrotnej w tym 
swoistym stosunku klientalnym. 

451  Taż do tejże, b.m., 12 I 1718, tamże, nr 12583, k. 255.
452  Taż do tejże, b.m., 13 VII 1712, tamże, nr 12551, k. 129.
453  Taż do tejże, b.m., 30 IV 1714, tamże, nr 12557, k. 152 i n.
454  Taż do tejże, b.m., 16 III 1711, tamże, nr 12572, k. 211.
455  L. Tarłówna do E. Sieniawskiej, b.m., 3 IX 1725, BCz rkps 5966, nr 43474. 
456  Zob. M. Borkowska OSB, s. 287.
457  J. Gołyńska do E. Sieniawskiej, b.m., 29 VIII 1714, BCz. rkps 5820, nr 12560, k. 163.
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Istniała jednak też argumentacja bardziej rzeczowa, wykorzystująca bar-
dziej przyziemne narzędzia. Pierwsze z nich to szukanie pośrednictwa u in-
nych, i tak w przypadku dwóch dziedziców, pod których opiekę uciekało 
się zgromadzenie, była znakomita ku temu możliwość. Interweniowano 
u jednego z nich w celu wywarcia wpływu na drugą osobę lub odwoływano 
się do poczynań drugiej osoby. Bardzo zgrabnie i w sposób wyrafinowany 
jarosławska ksieni lawirowała pomiędzy dwojgiem dziedziców – Sieniawską 
i Aleksandrem Dominikiem Lubomirskim, starostą sandomierskim. Sta-
roście sandomierskiemu skarżyła się na postawę Sieniawskiej i jej decyzję 
w sprawie młyna: „pani krakowska dobrodziejka moja nie chce widzę, żeby 
kondescencja była, od czego i ja nie odbiegam dla przysługi Mci pani kra-
kowskiej tudzież i dla przysługi WXMci Dobrodzieja, bo wim, że to jest 
pożyteczniejsze spuścić się na łaskę pańską […], suplikuję i proszę, żeby 
WXMci za bytnością swoją teraz w Lublinie zniósł z panią krakowską dobro-
dziejką, mógł być zakończony ten interes strony młyna458”. Niewiele później 
zaś ksieni upraszała dobrodziejkę o pomoc, bo „z jegomość panem starostą 
sandomierskim nie wim, co mam czynić, bardzo na nas książę jegomość 
niełaskaw […], słyszałam, że XJM ma zajechać do Lwowa, poważna pańska 
perswazja niech to sprawi, żeby na nas łaskaw był książę jegomość, jako pan 
i dziedzic nasz”459.

Okazją do zjednania sobie łaski patrona były imieniny przeoryszy – 
16 stycznia ksieni prosiła Sieniawską o wino, którego w klasztorze „nie piją bo 
nie mają na nie”, a z tej okazji potrzebowała sześć garncy „żebem się wykupić 
zgromadzeniu, niech się przy pracach zakonnych posielają”460.

Warto było też znać zakres możliwości patrona i prosić o konkretne dobra 
i produkty. Tak czyniły obie ksienie. Tarłówna pisze w sprawie braków kapusty 
i prosi o przekazanie jej warzyw z ogrodów w Laszkach. Dodaje, że wie, iż jej 
poprzedniczka „miała tę łaskę, jeśli był nieurodzaj na kapustę”461. Gołyńska 
orientowała się natomiast, gdzie i kiedy odbywają się połowy ze stawów Sie-
niawskiej i z jakim skutkiem – „miara była dobra” – więc zwracała się o tego 
rodzaju wsparcie dla zakonu, bo inaczej byłaby zmuszona drożej kupować 
ryby. Lubiszewski i tak zresztą nie chciał jej dać ryb bez zapłaty, więc supliko-

458  J. Gołyńska do starosty sandomierskiego, b.m., 28 VIII 1714, tamże, nr 12561, k. 167–169.
459  Taż do E. Sieniawskiej, b.m., XI [?] 1714, tamże, k. 171.
460  Taż do tejże, Jarosław 29 XII 1722, tamże, nr 12646, k. 507.
461  L. Tarłówna do tejże, b.m., 3 IX 1725, BCz rkps 5966, nr 43474.
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wała kilkakrotnie do dobrodziejki w tej sprawie462. Produkty spożywcze były 
w ogóle przedmiotem częstych apeli zakonów – proszono zazwyczaj o wino, 
miód, makowe mleko, ryby463.

Fundacja kościoła czy też zabudowań klasztoru stanowiła najważniejszy 
wyraz sprawowanej przez patrona opieki. W szerszym rozumieniu jest to, zda-
niem Stojek-Sawickiej, inicjatywa na rzecz powstawania nowych budynków, 
ale także sprawowanie stałej pieczy nad pierwotną fundacją, co trwało do 
momentu ustabilizowania się dochodów danej instytucji i było konieczne 
w obliczu postępujących z czasem zniszczeń464.

Gołyńska, przeorysza jarosławska, nieustanie przypomina o zrujnowanym 
stanie kościoła i zabudowań klasztornych: „chciej WM Pani Dobrodziejka 
pomyśleć o tem, żeby fundacja antecesorów WMM Pani Dobrodziejki nie pa-
dła, bo mury całe tak kościoła jako i klasztora lecą”465. Innym razem donosiła, 
że „kościół i klasztor trzeba by oprawić i zapobiec ostatni ruinie murów”466. 
Uzasadniała to tym, że „dość […] Księża boją się w kościele odprawować na-
bożeństwa, tak się kościół porujnował”467. Dlatego prosiła o pomoc pieniężną, 
ale też materialną – drzewo na reparację468. 

Do patrona zwracano się także o finansowanie nowych instytucji, jak 
ksiądz pleban Tenczynkowy, który „suplikuje do Jaśnie Oświecony WMM 
Pani Dobrodziejki o drzewo na kaplicę w Tenczynku, którą budować zamyślił 
i dopomożenia wywiezienia onegoż”469.

Zadania te wynikały więc ze zobowiązań patrona wobec instytucji kościel-
nych na terenie jego dóbr, natomiast motywy fundacji nowych były bardziej 
złożone. Oczywiście jako pierwsze wymienia się te podstawowe, czyli natury 

462  Prosi o ryby ze spustu łuczomskiego: „ze 4 cebry ryb dać w prowizji”, zob. J. Gołyńska do 
E. Sieniawskiej, Jarosław XI 1722, BCz rkps 5820, nr 12642, k. 483; taż do tejże, Jarosław 18 
XI 1722, tamże, nr 12644, k. 497.
463  Taż do tejże, Jarosław 30 IX 1722, tamże, nr 121640, k. 481; taż do tejże, Jarosław 9 XII 
1722, tamże, nr 12645, k. 506.
464  K. Stojek-Sawicka, Okoliczności i motywy sakralnych inicjatyw fundacyjnych rodu Radziwił-
łów nieświeskich w XVIII wieku [w:] Fundator i mecenas…, s. 207.
465  J. Gołyńska do E. Sieniawskiej, Jarosław, b.d., BCz rkps 5820, nr 12541, k. 91.
466  Tamże; taż do tejże, Jarosław 1 VII 1722, tamże, nr 12635 k. 465; taż do tejże, b.m., 2 VII 
1722, tamże, nr 12636, k. 466.
467  Taż do tejże, Jarosław 28 XII b.r., tamże, nr 12548, k. 118.
468  Taż do tejże, Jarosław 29 XII 1722, tamże, nr 12646, k. 507; taż do tejże, Jarosław 4 I 1723, 
tamże, nr 12647, k. 509.
469  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5897, nr 26426, k. 18; tenże do Lubiszowskiego, 
Tenczyn 18 I 1716, tamże, nr 26453, k. 125.
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religijnej. Fundację pojmowano jako akt religijny wyjednujący zbawienie dla 
fundatora i jego najbliższych lub będący wyrazem dziękczynienia. Nie mniej 
ważne były korzyści doczesne – budowle sakralne, tak jak i inne, finansowane 
przez możnowładztwo stawały się namacalnym znakiem ich prestiżu, potęgi 
i bogactwa470. Toteż kontrowersyjny wydaje się pogląd Stojek-Sawickiej, iż 
z fundacją wiązała się pogłębiona refleksja religijna oraz że była ona poboż-
nym czynem i potwierdzeniem żarliwości fundatora471. Trudno o jednoznacz-
ne rozstrzygnięcie takich kwestii. Fundacja, owszem, mogła być rezultatem 
takiej refleksji. Wystarczało jednak przekonanie, że jest to czyn przybliżający 
do zbawienia, i dysponowanie odpowiednią gotówką. Prócz niej fundacja 
nie wymuszała bowiem na patronie innych zabiegów, była więc stosunkowo 

„łatwym” sposobem na wyrażenie wspomnianej religijności oraz zapewnienie 
sobie zbawienia. Mogłoby na to pośrednio wskazywać finansowanie zgroma-
dzeń, tradycyjnie związanych z daną rodziną, oraz wzorowanie się na dworze 
królewskim – w omawianym czasie na Janie III Sobieskim – poprzez wspiera-
nie tych samych zakonów – przykładem są działania Lubomirskich, zwłaszcza 
Hieronima Augustyna472.

Jak i w innych sprawach, tak i w tych Sieniawska pośredniczyła między 
interesantem a mężem – „za ordynans, któryś WMM Pani dla zakonnic 
wyjednała u Imć Dobrodzieja, uniżenie dziękuję i pokornie WMM Pani 
Dobrodziejce oraz też i za nowiny tak obszerne uniżenie dziękuję WMM 
Pani”473. Małżonkowie konsultowali również strategię postępowania wobec 
zgromadzeń. W 1695 r. Adam Mikołaj starał się o sprowadzenie bernardy-
nów do Myszy i w tym interesie jego żona pertraktowała z biskupem. Po-
nieważ ten nie był przychylny owym planom, wojewodzina stwierdziła, że 

„wichrzy. Powiada, że niech mieszkają w klasztorze, ale fara niech farą będzie”. 
Zamierzała się posłużyć mniej formalnym sposobem i kategorycznie stwier-
dzała: „musi to być, bo ja królestwu [o tym] rzeknę”474. Po śmierci Adama 
Mikołaja była natomiast zobligowana do uregulowania mężowskich spraw, 
w tym również zaległości wobec zakonów. Już w marcu zwrócił się do niej 
sługa jej męża, ksiądz K. Moszyński, który przy okazji kondolencji zwracał 
się o obiecane przez hetmana fundusze „na reperację fortecy Przenajświętszej 

470  K. Stojek-Sawicka, Okoliczności i motywy sakralnych inicjatyw fundacyjnych…, s. 213.
471  Tamże, s. 209.
472  Por. R. Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja…, s. 265–269.
473  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 36.
474  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Warszawa 26 III 1695, BCz rkps 2516 II.
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Panny łaskawe subsydium”. Starał się, aby zobowiązania te zechciała prze-
jąć kasztelanowa: „teraz nie mamy innego rekursu, tylko do świętobliwej 
łaski samej Jaśnie Oświeconej Waszej Jejmość, mając ufność, że z pobożnej 
muntificienty i dobroci swojej chcesz temu miejscu na resteuratię bastionów 
obmyślić supliment”475. 

Podobnie jak inni podopieczni czy klienci, tak i ksienie, rezydentki klasz-
torów, przypominały o sobie nie tylko „literą”, ale i drobnymi prezentami. 
W czasie Wielkiego Postu w 1711 r. przełożona benedyktynek posłała paczkę 
pierniczków korzennych. Pisała: „zdadzą się przy teraźniejszym poście świę-
tym, posyłam też i rękawki, żebyś moja Dobrodziejko nie uziębła w ręce […], 
niech to wszystko przypomina WXM Dobrodziejce tak wielkie potrzeby kon-
wentu mego”476. 

Jadwiga Rafałowiczówna, pośredniczka w sprawach wizytek warszawskich, 
przysłała swej protektorce „szkatułeczkę chińską, a w niej dwa języczki wę-
żowe”, o których pisała: „drugie dwoje wiązania prezentuję WMM Pani”, co 
pozwala przypuszczać o jakichś wcześniejszych wysyłkach477. Miesiąc później 
oczekiwała swej dobrodziejki w Warszawie „z wódką marcową, bo zbieram 
i w odległości według mej szczupłej możności zbieram się, jakim sposobem 
Pani i wielkiej Dobrodziejce mojej przysłużyć bym się mogła”478. W grudniu 
1715 r. znów przesyłała „w pudełeczku maleńkim” wiązanie, a w nim m.in. 
„ważki na portugały, przy tym skalperzyk już poświęcony”479.

Upominki te przypominały o darczyńcy, były wyrazem jego wierności 
i ofiarności. Nie można też wykluczyć bardziej dalekosiężnych celów, takich 
jak skłonienie patrona do odwzajemnienia prezentu. Rewanż wówczas, jak 
można domniemywać, byłby dużo bardziej cenny – prezent lub pozytywne 
rozstrzygnięcie próśb. 

Tradycyjnie również przekazywano życzenia świąteczne: „powinszowania 
nowo zaczętego roku. W nową się łaskę i protekcję wprasza Pani i Funda-
torce swojej” – pisała, jak zwykle, Rafałowiczówna w imieniu przełożonej 
wizytek480.

Szczególnie uroczyście w klasztorach obchodzono dzień imienin patrona, 
odprawiając na tę okoliczność specjalne modlitwy i nabożeństwa – „miałaś tu 

475  K. Moszyński do E. Sieniawskiej, Jasna Góra 6 III 1726, BCz rkps 5930, nr 26745.
476  J. Gołyńska do E. Sieniawskiej, 16 III 1711, BCz rkps 5820, nr 12572, k. 211.
477  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 14.
478  Tamże, s. 19.
479  Tamże, s. 114.
480  Tamże, s. 44.
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WMM Pani wielkie wiązania w dzień [święta] patronki swojej [19 listopada], 
wielebna Jmć Panna Matka moja dobrodziejka oprócz ś. komunii na ochotni-
ka dała różnego inwenciej nabożeństwa i umartwienia zakonnego, gdzie przy 
trzech dniowej rekolekcjej i ponawianiu wotów swoich, co która mogła tylko 
pomyśleć, ofiarowała wszystko za konserwację w dobrym zdrowiu WMM 
Pani mojej Dobrodziejki, jako fundatorki i osobliwej dobrodziejki tego miej-
sca i ich wszystkich”481.

Drugi rodzaj klienteli oparty jest zdaniem Stojek-Sawickiej przede wszyst-
kim na układzie pomiędzy dwiema osobami, dlatego jest on bezpośredni i do-
tyczy klienteli indywidualnej. W jej ramach mieszczą się dodatkowe podgrupy, 
takie jak tzw. klienci dworscy, związani z patronem trwale, na podstawie wza-
jemnego zaufania. Do tej grupy należeli duchowni na stałe związani z dworem, 
na którym pełnili różne funkcje administracyjno-duszpasterskie, czyli kapela-
ni, nauczyciele, kaznodzieje. Na dworze rozwijała się ich kariera, która wraz ze 
wzrostem zaufania u patrona mogła objąć także sprawy świeckie482. Wtedy byli 
oni oddelegowywani do innych zadań, jak reprezentowanie interesów patrona, 
mediacje czy twórczość panegiryczna itp.

Obok nich istniała grupa luźniej związana z kręgiem dworskim, dzierżą-
ca beneficja, której zadaniem było dopilnowanie interesów swego patrona 

„w terenie”, na którym przebywała483. Ponieważ obsadzenie beneficjów czę-
sto zależało od danej rodziny, uzależniało to duchowieństwo parafialne od 
patronatu. Podobna sytuacja była we Włoszech, przynajmniej od czasów 
odrodzenia484. 

Duchowieństwo szukało więc oparcia w możnych, zarówno poprzez kon-
takt bezpośredni, jak i rekomendacje od pośredników. Kilka razy w tej sprawie 
zwracała się do bratowej strażnikowa Potocka, przebywająca we Lwowie, skąd 
pilnie śledziła bieżące wydarzenia, w tym kwestie obsady wakatów duchow-
nych. Środowisko lwowskie szukało też chyba u niej poparcia i pośrednictwa 
w kontaktach z kasztelanową. Kilka razy zwracała się ona do Sieniawskiej 
w sprawach duchowieństwa. W 1722 r. polecała prałata lwowskiego [Jałowic-
kiego?], zdaje się, że na biskupstwo lwowskie: „Dobrodziejko miej w swojej 
protekcji lubo już nie było grzecznego księdza we Lwowie”. Przekonywała, że 
ma on dość zasług w Rzeczypospolitej, zaś jego konkurent „niech czeka z nimi 

481  Tamże, s. 32.
482  K. Stojek-Sawicka, Duchowna klientela Radziwiłłów nieświeskich…, s. 406.
483  Tamże, s. 407.
484  Por. P. Burke, dz. cyt., s. 175.
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jako, że [list nieczytelny] Jegomościa będzie, to go prymasem zrobio”485. Po-
tocka kontaktowała się także w imieniu Sieniawskiej z lwowskimi zakonami 

– kapucynom przekazywała dobre wieści od ich dobrodziejki, z których byli 
„srodze kontentni”. W zamian obiecali odwdzięczyć się modlitwą intencyjną 
– za powodzenie protektorki w Lublinie486.

Wakaty na beneficjach były pilnie śledzone i sondowane również przez 
patrona. W 1721 r. Mikołaj Tchórzecki donosił swojej protektorce, że „na 
Raszyńskie probostwo dwie prezenty wyszły, jedna od panów Opackich, dru-
ga od ks. Im. bp krakowskiego niejakiemu X. Gniewiszowi i podobno ten 
się utrzyma, zaczym interes prowizjonalny do kościoła Raszyńskiego łatwo 
być może uspokojony, kiedy kreatura ks. Im. bp osiądzie, to beneficjum”487. 
Otrzymanie prebendy nie zapewniało jeszcze przyszłości duchownym, którzy – 
tak jak inni klienci – musieli starać się o łaskę protektora oraz odpowiednie 
uposażenie dla siebie. Zadanie to wcale nie było w ich przypadku ułatwione 
i nieraz bardzo długo zabiegali o swoje należności. Świetnie obrazuje takie sy-
tuacje list ks. Molińskiego z Klimuntowic, a wcześniej plebana w Końskowoli, 
o którym kasztelanowa zapomniała na długie lata. Proboszcz zdecydował się 
na ostateczny krok – odejście, co nie uszło uwagi protektorki, chociaż wcze-
śniej najwyraźniej ignorowała jego supliki. „Nie mając o mnie słudze swoim 
pamięci przez lat siedem i więcy, acz przy kościele końskowolskim zostającym, 
ani respektu teraz dopiero, kiedy mnie nie ma, pytasz się czemu”– żalił się 
proboszcz – „i co to za maniera porzucił altaryą, lubo w samej rzeczy tako nie 
jest”488. Opuszczenie prebendy przez księdza nastąpiło w wyniku ciężkiej sytu-
acji materialnej. Skłoniło go to również do bardzo bezpośredniego zwrócenia 
się do swej protektorki, najwyraźniej już niewiele miał do stracenia: „proszę 
przy pokornej submisji mojej, chciej mię WM Pani Dobrodziejka (bo sam 
nie mogę) informować jako za półtora zł [?], którem brał na rok z prowizji na 
osobę moją, wysustentować siebie, chłopca, kucharkę i konia, bez czego żad-
nym sposobem nie można się obejść, z tego suknią sprawić i tych przyodziać, 
ponieważ prebenda najmniejszy przy tym fundacji swojej nie ma”. Ksiądz czy-
nił wymówki, iż beneficja ze znaczniejszymi dziesięcinami otrzymują prałaci 
panowie z respektu, zaś „my ubodzy księża przy kościele codziennie pracu-

485  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 12 V 1722, BCz rkps 2708 II, nr 24, k. 105 i n.
486  Taż do tejże, Lwów 19 V 1723, tamże, nr 70, k. 308.
487  M. Tchórzecki do E. Sieniawskiej, Warszawa 2 VII 1721, BCz rkps 5968, nr 44068.
488  Ks. Moliński do E. Sieniawskiej, Klimuntowice 5 XI 1719, BCz rkps 5896 III, nr 26219, 
k. 243.
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jący czekamy jako psy odrobiny z ich stołu spadający, a i tej się doczekać nie 
możemy”489. Ulgą w ciężkiej sytuacji miała być ziemia, o którą ksiądz dłuższy 
czas starał się u swej dobrodziejki – „abym tak przynajmniej z łaski pańskiej 
mógł był mieć kawałek chleba przy tej małej kwocie, ponieważ prowizję mi 
nie dochodzą i tego respektu w oczach pańskich znaleźć nie mogłem i jeszcze 
z konfuzją odejść musiałem, bom kiedy powiedział, że trudno mi będzie dalej 
substitować na prebendzie, WM Pani Dobrodziejka rzekłaś, co wola i tak 
z tych rzeczy rozumiejąc się być za mniej potrzebne przy kościele końskowol-
skim, musiałem rad nie rad i prace, której podjąłem i kosztu jako wiadoma 
i widoma każdemu, odstąpić”490. Ustępując z Końskowoli, ks. Moliński udał 
się na pustynię, do Klimuntowic „jako kameduła”. Zdawał sobie jednak spra-
wę, że całkowite zerwanie więzi z potężną protektorką nie przyniesie korzyści 
i zapewniał, że pomimo wszystkich jego kłopotów „i z tego miejsca każdemu 
rozkazowi Pańskiemu panierować, gdy mię tylko zajdzie, gotów jestem”491. 

Jak widać z fragmentów listu Molińskiego – bardzo rzeczowo zreferował 
nie tylko swoją sytuację, ale też położenie jemu podobnych duchownych i pre-
bend. Odważył się także na osobisty komentarz – jak sam to określa – „lichom 
moją pańskiej uwadze podaję przestrogę”. Uważał, że na takich warunkach 
nikt nie odważy się podjąć służby na prebendzie końskowolskiej i jeżeli „in-
szego WM Pani nie pokażesz respektu”. Jego zdaniem tylko przybysz z daleka 
mógłby porwać się na tę prebendę, „ale jeżeli tak długo wytrzyma, wątpię”492. 
On sam został sprowadzony przez dawnego proboszcza i tylko to, jak sądzi, 
tłumaczyć go może z decyzji objęcia tejże prebendy.

Do służby klientela duchowna trafiała na różne sposoby. Tak jak w innych 
przypadkach, tak i tu zasadniczą formą współpracy były zależności dziedzi-
czone oraz rekomendacje. Zainteresowani beneficjami pilnowali wakatów 
i szukali wstawiennictwa osób związanych z patronem. W taką rolę wcieliła 
się Magdalena Zaleska, prosząc o poparcie dla swojego szwagra: „aby mieścić 
się mógł w protekcji i łasce JOMP mojej, przy dalszej promocji”493. Jej prośby 
przyniosły skutek, ponieważ trzy miesiące później dziękowała za obiecaną 
łaskę, a jednocześnie prosiła o dalsze: „mając już przyobiecaną od JOPani 
dobrodziejki mojej wielowładnej, protekcji łaskę na osobę brata mego męża, 

489  Tenże do tejże, Klimuntowice 5 XI 1719, BCz rkps 5896 III, nr 26219, k. 244.
490  Tamże, k. 245.
491  Tamże.
492  Tamże.
493  M. Zaleska do E. Sieniawskiej, Kraków 10 IX 1719, BCz 5994, nr 49683. 
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deklarującą konferować z osobliwej munificencji pański wakujące beneficjum. 
Suplikować o prezentę na beneficjum morawickie, jeszcze wakujące494. Nato-
miast dwa lata później uzyskała jeszcze dla niego „dokumenta przy odebraniu 
prezenty na beneficjum sypytkowskie”495. Ponadto stosowano kooptację oraz 
zaciąg, który szczegółowo określał warunki i czas współpracy496.

Zadaniem patrona było także dbanie o doposażenie kościoła, z tej racji 
przekazywano pieniądze lub pokrywano wydatki ponoszone przez duchowień-
stwo. Dlatego Sieniawska zleciła pokrycie wydatków kapucynów Morzyckie-
mu – chodziło o zakupy, których komisarz oo. kapucynów miał dokonywać 
w Sierakowie – „ma obierać i targować materie różne godne do kościoła ich 
lwowskiego”497. Innym razem Morzycki pośredniczył w przygotowaniach 
do prac nad chrzcielnicą, przeznaczoną docelowo do kościoła jarosławskie-
go: „odebrałem abrys na chrzcielnice marmurową do kościoła jarosławskiego, 
z którym jeździłem do Dębnika do kamieniarzów, nie zastałem mistrza, gdyż 
odjechał”498. Po zasięgnięciu informacji u kamieniarza przedkładał do osta-
tecznej decyzji hetmanowej kosztorys prac i warunki rzemieślników: „kamie-
niarze nie rozumieją, czy mają być balasy wokół niej [chrzcielnicy], czy nie, 
bo z jednej strony są, a z drugiej nie, a jeżeli będą wkoło, to onej będą robić 
od 1200 zł, a jeżeli bez balasów, to za 800 zł”499.

Ksiądz z Końskowoli wielokrotnie w taki sposób dopominał się o dopo-
sażenie kościoła w świece i pieniądze, obiecując za to stałe modlitwy za duszę 
matki swej patronki – Zofii z Opalińskich Lubomirskiej, pochowanej w ko-
ściele końskowolskim. 

Klasztory i kościoły były wówczas instytucjami silnie upolitycznionymi; 
fundacje doprowadzały do związania poszczególnych konwentów z daną opcją 
polityczną – obozem królewskim czy magnackim. Stanowiły czasem swoiste 
zaplecze polityczne czy miejsce schronienia dla różnych osób. Dzięki temu 
była to, inaczej niż współcześnie, przestrzeń otwarta dla osób z zewnątrz – 
miejsce informacji, spotkań i zjazdów. Oprócz modlitw za patrona konwenty 
dostarczały mu też informacji i służyły gościną dla samego protektora lub 
jego rezydentów. 

494  Taż do tejże, Kraków 3 XII 1719, tamże, nr 49685.
495  Taż do tejże, 12 IV 1721, tamże, nr 49687. 
496  K. Stojek-Sawicka, Duchowna klientela Radziwiłłów nieświeskich…, s. 402–403.
497  E. Sieniawska do P. Morzyckiego, Międzyrzecz 28 X 1718, BCz rkps 5943, nr 37302.
498  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 10 IV 1723, BCz rkps 5897, nr 26642, k. 875.
499  Tenże do tejże, Tenczyn 24 IV 1723, tamże, nr 26644, k. 884.
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Sieniawska, szczególnie zaangażowana w mecenat artystyczny i działalność 
fundacyjną, musiała zetknąć się również z tym rodzajem patronowania. Po-
nadto w jej otoczeniu prowadzono indywidualnie zabiegi promowania na 
wakujące stanowiska kościelne. Tak przeplatały się dwa rodzaje patronatu: in-
dywidualnego i instytucjonalnego, które po śmierci Elżbiety kontynuowała jej 
córka Maria Zofia wraz z drugim mężem – Adamem Augustem Czartoryskim.

Reasumując – działania Sieniawskiej nie ograniczały się do jednej tylko 
sfery, miała wpływ zarówno na sprawy polityczne, jak i społeczno-kulturalne. 
Żywo interesowała się swoimi dobrami oraz ich mieszkańcami – także tymi 
maluczkimi – o czym świadczą wzmianki o jej angażowaniu się w rozstrzy-
ganie lokalnych konfliktów czy obsady najniższych stanowisk (wakat młyna). 
Rozciągała kuratelę nad zakonami i parafiami. Zatrudniała rzesze artystów, 
była też dobrze zorientowana w trendach artystycznych – na każdej z tych 
płaszczyzn mogła więc roztoczyć świadomą opiekę protektorską. W takim 
przypadku mniej liczą się motywy działań. Zapewne w dużej mierze były one 
wynikiem trendów panujących w epoce i zajmowanej pozycji. Wyróżnia jed-
nak te działania ich rozmach i osobista ingerencja patronki w różne dziedziny, 
co było nie tylko wynikiem statusu ekonomicznego, lecz i bardzo świadomych 
decyzji, doprowadzanych zawsze do realizacji dzięki uporowi i zdolnościom 
kasztelanowej. 

Do uczestniczenia w całokształcie życia społeczno-kulturowego i angażo-
wania się w rozległe inicjatywy skłaniały zatem Sieniawską nie tylko zdol-
ności, energia czy pieniądze, ale również ogromna ambicja, duma oraz – jak 
przypuszczam – chęć dorównania swoim niezwykłym przodkom, od stuleci 
kreującym politykę i kulturę Rzeczypospolitej.
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Dwór był najbliższym otoczeniem magnata, tworzył „ramy ludzkie magnac-
kiego życia”, na które składały się rodzina, dworzanie, służba domowa i gospo-
darcza – wszyscy skupieni wokół centralnej osoby pana/pani1. Nierówności 
pomiędzy dworzanami a służbą domową wynikały z różnic w wynagrodzeniu 
i pełnionych obowiązkach. Dworzanie pobierali wynagrodzenie i byli zobo-
wiązani do wykonywania rozmaitych zadań. Rolą służby domowej była zaś co-
dzienna obsługa całego dworu – przestrzeni życia wielu osób – choć i ona miała 
przydzielone pewne sumy. Podział ten nie jest więc przejrzysty, jak wnioskuje 
I. Kulesza-Woroniecka, zaciera się z powodu głównego obowiązku wszystkich – 
spełniania woli pana/pani domu. Stąd postulat, aby zachowując powyższe po-
działy w badaniach, objąć pojęciem sługi wszystkich dworzan2. Jest to słuszne 
założenie i z pewnością ułatwiające opis ludzi z kręgu dworu. Dodatkowo prze-
mawia za nim materiał źródłowy. Analizując spisy dworu Sieniawskich, widać 
wyraźny podział na dworzan i służbę dokonany przez odpowiednie pogrupo-
wanie i nazewnictwo. W pierwszej kolejności zawsze wymieniani są najwyżsi 
w hierarchii dworskiej „słudzy” – wśród nich znaleźć można zwierzchników 
pozostałych grup: łowczych, koniuszych, podskarbich etc. Mianuje się ich czasa-
mi także „wyższymi urzędnikami”, jak odnotowano w regestrze dworu hetmana 
Sieniawskiego, zaliczając w ich poczet trzynaście osób, m.in.: kapelana, mar-
szałka, koniuszego, rotmistrza i sekretarza3. Następnie wyliczani są pokojowcy, 
młodzi, panny, a w końcu „ludzie”, czyli kuchenni, stajenni etc.4 Tak szero-

1  W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii…, s. 55; A. Zajączkowski, Szlachta 
polska…, s. 59.
2  I. Kulesza-Woroniecka, Pozycja służby…, s. 330.
3 Regestr dworu Jaśnie oświeconego Pana Kasztelana Krakowskiego, january 1719 spisany, BCz 
rkps 6005 IV, t. 7, k. 109–114.
4  Por. Regestr dworu dawnego I.O. Jemci Dobrodziejki na kwartał obrachowanego w Brzeżanach 
z 12 sierpnia 1726, tamże, k. 333–334; Kwartały ludzi po ś.p. Jem Dobrodziejce, BCz rkps 6005 
IV, t. 7, k. n.p.
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ko rozumiana służba stanowiła nieodłączny element szlacheckiego krajobrazu 
w takim stopniu, że Jędrzej Kitowicz, omawiając czasy panowania Augusta III, 
stwierdził, iż nie sposób pisać o obyczajach wielkich panów bez uwzględnienia 
stanu służebnego, co podkreśla ścisłość relacji tych dwóch grup5. Społeczność 
w tej postaci stała się najbardziej typową społecznością lokalną w ówczesnym 
państwie polskim, nic więc dziwnego, że garnęły się do niej rzesze ludności – 
w poszukiwaniu szansy na lepszą pozycję lub zapewnienie sobie bezpieczeństwa 
materialnego.

Trudno określić przeciętną liczbę ludzi służących na dworze. Była ona 
uzależniona od zamożności i stanowiska pana – zaczynała się od kilkudzie-
sięciu, a dochodziła do ponad stu osób. Liczba ta była zmienna, związana 
głównie z miejscem pobytu magnata, etapem jego życia (czy był akurat silnie 
zaangażowany w życie publiczne, czy też miał to już za sobą). Konsekwencją 
tego była inna liczebność dworzan podczas wyjazdów na sejmy, a inna w re-
zydencjach6. Nie wszystkie spisy się zachowały, a te, które ocalały, nie zawsze 
obejmują całą służbę dworską. Zazwyczaj dotyczą wyższych stopni, a pomi-
jają najniższe stanowiska. Ze względu na liczbę stanowisk dworskich i osób 
pełniących obowiązki Kitowicz wyróżnił nawet służbę jako osobny stan: „nie 
było szlachcica o jednej wiosce, żeby nie miał chować jakiego dworskiego”7.
Wśród mniej zamożnych szlachciców liczebność służby była jednak znacznie 
ograniczona. To przede wszystkim dwór magnacki był miejscem, gdzie kon-
centrowało się życie społeczności lokalnej.

W zachowanych spisach dworzan pozostających na służbie u Sieniawskich, 
zarówno u hetmana, jak i u Elżbiety, dostrzec można skrupulatność i pilność 
w zarządzaniu personelem dworu, odzwierciedloną w szczegółowych spisach, 
odnotowujących możliwie najdokładniej rodzaje stanowisk na dworze, a nawet 
służbę owych dworzan, nierzadko wraz z imionami. W spisach są więc imiona 
kucharzy, kredensiarzy, cukierników, stajennych itp., czyli dane imienne, któ-
re w przypadku tej kategorii osób – zdaniem W. Czaplińskiego – najtrudniej 
rozpoznać 8. Do osób tych powrócę, omawiając poszczególne rodzaje stanowisk 
służebnych.

5  J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, t. 2, oprac. R. Pollak, Wrocław 2003, 
s. 428.
6  W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii…, s. 56; I. Kulesza-Woroniecka, Po-
zycja służby…, s. 329.
7  J. Kitowicz, dz. cyt., s. 428.
8  Zob. Regestr do zapłacenia suchedni ludziom kuchennym i kredensarzom w Laszkach 31 III 
1719 spisany, BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 3 i n.



4. Ludzie dworu

221

Dwory były również mocno zróżnicowane pod względem płci, co miało 
nie lada znaczenie. W służbie dworskiej przeważali mężczyźni, gdyż ich za-
trudnienie wiązało się z większymi kosztami, a w konsekwencji przynosiło 
większy prestiż domowi. Jest to cecha charakterystyczna dla dworów magnac-
kich, bowiem poza nimi stan służebny był przeważnie sfeminizowany9.

Stosowanie dla struktury służby dworskiej czy też dworzan jednego nazew-
nictwa jest ryzykowne, ponieważ nie istniała sztywna terminologia przypisana 
do danych stanowisk. Z propozycji wysuwanych przez ówczesnego obserwa-
tora, Jędrzeja Kitowicza, wiadomo, że istniał zwyczaj określania całościowo 
służby mianem „ludzi dworskich”. Przekazał on jednak podwójne rozumienie 
tej nazwy, ogólne – rozciągające się na każdego służebnego – oraz uściślone, 
dotyczące wyłącznie „sług honorowych szlacheckiej kondycji albo plebejuszów, 
a czasem i poddanych przez szablę do boku przypasaną za szlachtę udających 
się lub od pana za takich udawanych”10. Ostatecznie jest to bardzo ogólniko-
we stwierdzenie, niedające się zastosować do konkretnego dworu. Ten sam 
autor przekazuje dalej, że nazewnictwo sług uzależnione było od rangi pana 
utrzymującego służbę. Słudzy panów z mniejszą rangą byli nazywani „dwor-
skimi”, a z większą – „dworzanami”. Ci drudzy zaś dzielili się na respektowych 
i płatnych11. Do opisu środowiska Sieniawskiej właściwsza jest więc druga 
z wymienianych powyżej kategorii – dworzanie respektowi i płatni. Według 
tego podziału dworzanie płatni to: marszałek, sekretarz, podskarbi, koniuszy, 
szatny, podczaszy, kamerdyner i komisarz. Jako dworzan płatnych Kitowicz 
traktuje także plenipotentów oraz asystę czasową – uzależnioną od aktualne-
go zapotrzebowania, np. w trybunałach, ziemstwach, grodach. Stanowili oni 
wsparcie dla stałej służby płatnej, zajmującej się jurysdykcją swoich panów12. 
Oprócz tego najważniejszego sztabu ludzi, kierującego sprawami codziennymi 
dworu i jego interesami, znajdowali się tam jeszcze dworzanie określani jako 

„prości”. Do ich obowiązku należała posługa przy przygotowywaniu i sprzą-
taniu pokojów, robieniu posiłków czy toalecie państwa. Podział stosowany 
przez Jędrzeja Kitowicza jest, jak widać, bardzo uogólniony, pomija on wiele 
stanowisk bądź porządkuje je bez wyraźnego kryterium, opuszcza też liczne 

9  Zob. I. Kulesza-Woroniecka, Pozycja służby…, s. 335; A. Głowacka-Penczyńska stwierdza, że 
także w mieście służba domowa zdominowana była przez kobiety, zob. A. Głowacka-Penczyńska, 
Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 2010, 
s. 156.
10  J. Kitowicz, dz. cyt., s. 428.
11  Tamże, s. 430.
12  Tamże.
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niuanse, które w oczach współczesnych były może mniej istotne i warte od-
notowania. Opis ten jest więc interesującym przykładem stosunków w epoce 
Augusta III, ale dla próby przedstawienia dworów magnackich, w dodatku 
z okresu wcześniejszego, należy zastosować bardziej precyzyjne kryteria. 

Uwzględniając rodzaj posługi, opłaty, prestiż stanowiska i zajęcia, rangę 
w szeregu służby itp., dworzanie podzieleni byli na kilka kategorii i przydzie-
leni do stałych, czasowych, a nawet jednorazowych zadań, czego konsekwencją 
były różne sposoby wynagradzania i odmienny status poszczególnych grup 
dworzan. 

Przeglądu ludzi dworu dokonam według podziałów zaczerpniętych z ma-
teriału źródłowego. Spisy ludzi określone jako „specyfikacje ludzi dworskich” 
powstawały zarówno dla obojga Sieniawskich, jak i dla każdego z osobna. Po-
szczególne kategorie sług opisane zostaną w kolejności, jaką stosowano najczę-
ściej w spisach Elżbiety i Adama. Specyfikacje te rozpoczynają się zwyczajowo 
od wyszczególnienia ludzi najwyższej rangi – księży, kapelanów, rotmistrzów, 
koniuszych, marszałków dworu. Następnie odnotowywano kilkuosobową 
grupę mężczyzn mianowanych „sługami”, czasami „sługami starszymi”, dalej 

„młódź lub panny przebywające na dworze”. W dalszej kolejności pokojowych, 
a za nimi oficjalistów – tu układ spisu był bardziej elastyczny13. Zaliczano do 
tej grupy służbę kuchenną, na którą składali się kuchmistrzowie, kucharze, kre-
densarze, piekarze, piwniczni i kuchtowie. W majątkach wielkich rodów – jak 
Sieniawskich – istniały dodatkowe wyspecjalizowane stanowiska w obrębie tej 
kategorii: pasztetnicy, szafarze, kucharze zagraniczni i cukiernicy.

Do oficjalistów włączano czeladź stajenną; byli to woźnice, stadnicy, pa-
chołcy, masztalerze, panowie myśliwi, myśliwcy. Spisy kończono zaś odnoto-
waniem pojedynczych stanowisk służebnych, takich jak praczka, cyruliczek, 
krawiec czy krawczykowie14.

Podział ten posłuży do niniejszego opisu, ale nie był on ściśle przestrzegany. 
O ile w odniesieniu do właściwych dworzan (słudzy starsi, kapelani, marszał-
kowie, młódź, panny, pokojowcy) powyższa kolejność jest najczęściej zacho-
wana, o tyle w przypadku służby domowej, jak wspomniano, nie była ona ry-
gorystycznie przestrzegana, co potwierdza inny status tej grupy. W jej obrębie 
zachodzą zmiany w kolejności stosowanej w spisach bądź też we włączaniu/

13 Specyfikacja ludzi śp. Jaśnie Oświeconej Imci Dobrodziejki ad presens tu niebędących, którzy się 
odprawują i którym mają być asygnacje wydane na zasługi w Warszawa 20 VIII 1729 r., BCz rkps 
2895, k. 1 i n.
14  Tamże.
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wyłączaniu niektórych sług z ogólnych kategorii. Dla przykładu – w niektó-
rych spisach nie zalicza się do ludzi kuchennych piwnicznego, kredensarzy czy 
cukierników, opisując te stanowiska osobno. Za to w skład ludzi kuchennych 
włącza się – poza kuchmistrzem – piekarzy, pieczystych, spiżarnicznych, sza-
farzy oraz młodzianów będących na przyuczeniu15.

Ze spisów sporządzonych dla Elżbiety wynika niezbicie, że w swoim otocze-
niu miała ona wyłącznie na własne potrzeby osoby obsadzone na stanowiskach 
odpowiadających dworom męskim. Trudno jednoznacznie określić, kiedy ufor-
mowało się wokół Sieniawskiej takie osobne środowisko, zorganizowane na 
kształt dworu. Raczej nie stało się to zaraz po zamążpójściu, chociaż okres 
ten jest najmniej opisany w źródłach, toteż nie należy przesądzać o zupełnym 
braku osób służących wyłącznie wojewodzinie. Jeszcze pod koniec lat 90. XVII 
w. służbę Sieniawskiej wciągano w regestry Adama Mikołaja z adnotacją, iż jest 
to służba „Jejmci Dobrodziejki”16. Także brak niektórych stanowisk w póź-
niejszych spisach otoczenia Elżbiety wskazuje, że musiały być one wspólne 
dla dworów obu małżonków, a wówczas uwzględniano je w spisach dworu 
Adama Mikołaja – np. kapelani dworu czy muzycy. Zresztą duża rotacja po-
między obydwoma ośrodkami utrudnia ich ostateczne rozdzielenie. Przyjąć 
należy hipotezę o zjawisku migracji ludzi pomiędzy nimi. Być może odbywała 
się ona również na zasadzie swoistego awansu, wedle ich hierarchii – w świa-
domości społecznej bowiem z pewnością ważniejszy był dwór hetmana. Tam 
w ramach awansu mogła przenosić się najbardziej zasłużona część sług (najpew-
niej „młódź”), szukających sposobności na zrobienie kariery u boku hetmana.

Formowanie osobnej grupy dworzan Elżbiety nastąpiło najprawdopodob-
niej w pierwszej dekadzie XVIII w. Okres ten przyniósł kilka przełomowych 
momentów, mogących odegrać pewną rolę w tym procesie, ponieważ w ich 
wyniku Sieniawska wyraźnie zintensyfikowała działania. W konsekwencji po-
trzebowała więcej ludzi wokół siebie, zaczęła też częściej podróżować, a zatem 
wzrosła konieczność utrzymania własnego, osobnego otoczenia, które mogło-
by jej stale towarzyszyć. Wśród tych ważnych wydarzeń należy wymienić okres 
choroby i śmierci marszałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, kiedy 
Sieniawska walczyła o przeniesienie marszałkostwa na męża. Śmierć marszał-
ka, a kilka lat później jego żony Elżbiety z Denhoffów, mogła skłonić część 
sług z ich dworu do szukania oparcia w córce Lubomirskiego, wyrastającej na 

15  Regestr dworu Jaśnie Oświeconego Kasztelana Krakowskiego Hetmana Wielkiego Koronnego do 
suchedni spisany dnia 3 października 1721, BCz rkps 6005 IV, k. 165.
16  Ad 1699, 17 marzec w Oleszycach z woli i rozkazu – spis potrzebnych tkanin, BCz rkps 6005, t. 7.
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coraz potężniejszą personę. Wreszcie odziedziczenie przez nią majątków po 
wuju Stanisławie Łukaszu Opalińskim spowodowało przejście części jego sług 
i zarządców do Sieniawskiej. 

Ze spisów wynika, że na służbę w latach 1704–1705 zwerbowano następu-
jących ludzi: Szumanczewskiego, który odbierał asygnację od Rubinowicza za 
okres służby od 1705 r., Skolimowskiego, który „przystał Anno 1704”, odbie-
rał asygnację za sześć kwartałów, Matuszewskiego, który „przystał w Brzeża-
nach w 1705 r.”, Jakuba Dankowskiego od 1704 r., Kamieńskiego, na służbie 
od 11 maja 1704 r., Mirzynskiego – „przystał” w Iwanowicach 15 marca 
1705 r., Ignacego Dynowskiego, który przyjął służbę w Tenczynie 11 maja 
1705 r., Czaplica, będącego sługą Elżbiety od 4 czerwca 1704 r., Stręczona, 
na służbie od grudnia 1704 r., Bajorskiego od 1 października 1709 r., Bo-
drego od 1 marca 1702 r., niejakiego Jeana, który przystał 1 marca 1705 r., 
Kulczyckiego, zwerbowanego na stanowisko lokaja w kwietniu 1705 r., Teo-
dora Krzyżanowskiego w maju 1704 r., Libiszowskiego, będącego na służbie 
od 13 maja 1704 r., i Pieszkowskiego, przystającego na służbę w Krakowie 
1 czerwca 1706 r., a z okresu późniejszego Gaszyńskiego – przyjętego w Kra-
kowie 24 czerwca 1709 r.17

Informacje takie wyciągnąć można z regestrów sporządzonych w tym 
okresie i po porównaniu ich z dokumentami starszymi. Tak zwany Regestr 
dworu całego Jaśnie wielmożnego Im. Dobrodzieja z 1703 r. odnotowuje dwo-
rzan w dwóch grupach – skłaniam się do przypuszczenia, że drugi wypis to 
ludzie służący Sieniawskiej, ponieważ wielu z nich pojawia się w później-
szych – już odrębnych – regestrach hetmanowej oraz zajmuje stanowiska 
oficjałów w jej dobrach. Między nimi byli wówczas kapelan bernardyński, 
Tokarski, Wojnarowski, Kalinowski, Wolski, Morzycki, Kisiel, Turbiński 
i Mironek18. Natomiast regestry po 1704 r. wymieniają już osobno dwór 
Sieniawskiej, wśród dworzan i pokojowych powtarzają się nazwiska znane 
ze wspólnego dworu małżonków (Lubiszowski, Turbiński, Mironek), ale 
występuje także wiele nowych (Ostrowski, Łochodzki, Kordzikowski, Go-
łyński, Domaniewski)19.

17  Konotacja i spisanie ludzi wszystkich nadwornych Jaśnie Wielmożnej Jemci Dobrodziejki in 
anno 1709 12 X w Łubnicach, BCz. rkps 6005, t. 15, s. 2–24.
18  Regestr dworu całego Jaśnie wielmożnego Im. Dobrodzieja, BCz rkps 2626 IV, k. 12.
19  Zob. Regestr zapłaconych suchedni Im Pokojowym i inszym ludziom niżej specyfikowanym za 
rok jeden od dnia 1 january 1711 do 1 febuary 1712 w Łubnicach, BCz rkps 6005, t. 18, k. 1–4; 
Zapłacone suchedni PP. Pokojowym i inszym ludziom specyfikowanym od 1 january 1712 do 1 april 
1713 za kwartałów pięć, tamże, k. 4–6 i n. regestry.
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4.1. Dworzanie, słudzy starsi

Pierwsza dekada XVIII w. to także czas silnego zaangażowania się hetma-
nowej w sprawy węgierskie, co z pewnością miało wpływ na rozszerzenie jej 
osobistego otoczenia. Jeszcze długo po ich zakończeniu dochodziło bowiem 
do przyjmowania ludzi ze środowiska węgierskiego w poczet sług Sieniaw-
skiej – „pan Feierwary [?] porucznik piechoty węgierskiej nadworny, przystał 
1 sierpnia 1717 r., postanowiony ze wszystkim na rok po 600 zł i zaraz ode-
brał ze skarbu od Lubiszewskiego na kwartał 150 zł”20. Ostatecznie średnia 
wielkość uformowanego dworu Elżbiety sięgała z pewnością setki osób, liczeb-
nie zatem był on porównywalny do osobistego dworu królowej21.

4.1. Dworzanie, słudzy starsi

Urząd marszałka dworu sprawował przez dłuższy czas pan Tokarski, później 
obecny też w otoczeniu hetmana. Funkcję sekretarza pełnił Jakub Maron, bę-
dąc jednocześnie rezydentem Ludwika XIV w Rzeczypospolitej, a następnie 
Królikiewicz. Ten drugi przyjęty został we Lwowie, 30 V 1713 r., z roczną 
zapłatą w kwocie 300 zł z barwą i pozostał na służbie aż do śmierci kasztela-
nowej, a potem służył jej córce22. 

Kapelani wymieniani są w części spisów, lecz nie zawsze, czasami o ich po-
bycie wiadomo ze spisów ludzi stajennych, które wyszczególniają stangretów 
usługujących duchownym: – „Sobkowi stangretowi od kolaski Im księdza 
kapelna” czy „woźnicy Imci księdza kapelana drugiemu”, którym oznacza się 
sumy suchedni23. W spisie ludności podejmujących się służenia u Sieniaw-
skiej wymieniani są także duchowni. „Im ks. Stefan scholarum piarum zaczął 
służbę kapelanią 16 kwietnia w 1709 roku” i według prowadzonych z nim 
rachunków – pobierał pieniądze do czerwca 1713 r.24; ksiądz Golański, który 

„na kapelanię z Przemyślan przyjechał w maju 1726 r.”25 
W spisie sług starszych znajdujemy zaś panów Tokarskiego, Wieniawskiego, 

Dynowskiego, Jastrzębskiego, Tomickiego, Dymińskiego, Kowalskiego, Pora-
dowskiego, Szydłowskiego(łowczy), Kisiela i Królikiewicza26.

20  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 42.
21  Zob. BCz rkps 2626, k. 11 i n.; BCz rkps 6005, t. 18, k. 1 i n.
22  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 15.
23  Regestr do zapłacenia suchedni ludziom stajennym w Laszkach, 31 III 1719 pisany, k. 1.
24  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 27.
25  Tamże, k. 80.
26  Regestr dworu dawnego I.O. Jemci Dobrodziejki…, k. 333–334.
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4.2. Panny dworskie, młódź
Z cennego spisu ludzi rozpoczynających służbę na dworze Sieniawskiej wyni-
ka, iż w ciągu kilkunastu lat na dwór systematycznie przybywały nowe pan-
ny. Zapewne uzupełniano w ten sposób skład tej grupy, w miarę jak panny 
dorastały i opuszczały dwór – wychodząc za mąż czy wybierając życie za-
konne. Większość panien odnotowanych we wzmiankowanym dokumencie 
towarzyszyło Sieniawskiej aż do jej śmierci, bowiem ostateczne rozliczenie 
z każdą z nich przeprowadzono 7 III 1729 r. Spis zawiera przyjęcia od sierp-
nia 1708 r., wtedy „przystała do usług Jejm panna Zielenczonka”, widnieją-
ca w spisie wypłat do 1718 r. Być może to właśnie jej miejsce zajęła panna 
Mężyńska, przybyła na dwór we Lwowie w styczniu 1718 r. W międzyczasie 
w marcu 1716 r. przyjęto jejm. pannę Annę Berezowską27, zaś kilka lat później 
pannę Wierzbicką, która zaczęła służyć 20 maja 1720 r. Rok później przybyły 
panna Iwaszkowska (kwiecień) i pani Janowska w Warszawie (maj). Kolejna 
z panien – Karska – „przystała” w Laszkach w styczniu 1723 r., odnotowano 
przy jej nazwisku, że pobiera zasługi wraz z płótnem. Ostatnia uwzględniona 
w niniejszym spisie – panna Cecylia Święcicka – zaczęła służyć w kwietniu 
1725 r. Każda z nich pobierała zasługi w wysokości 300–330 zł rocznie, nie 
zawsze wypłacano je regularnie, zdarzało się, że czyniono to dopiero po kilku 
latach. Dla przykładu w lutym 1727 r. rozliczono się z pannami – niektóre 
z nich otrzymały zaległe suchedni za kilka lat, jak Mężyńska za okres od 
6 czerwca 1720 r. do 1 stycznia 1727 r., łącznie 2145 zł. Wierzbickiej i Kar-
skiej wypłacono należność za trzy lata (1724–1727), czyli po 990 zł dla każdej. 
Pannie Święcickiej natomiast za lata 1725–1727 wydano 542,15 zł Sumując, 
pannom dworskim „zapłacono według tego regestru w Sieniawie – 4664 zł 
15 gr”28. Do ustalonej sumy dodać należy inne profity, jak wspomniane płót-
no czy prezenty.

4.3. Pokojowcy

Zadaniem pokojowych była dbałość o właściwy stan pańskich apartamentów. 
Do wykonania tego zadania mieli hajduków pokojowych, których zazwyczaj 
było niewielu, a ich obowiązkiem była posługa w pokojach, przede wszystkim 

27  Tamże, k. 44–45.
28  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 64–68; Porachowanie zasług Panieńskich z księgi suchedni wypi-
sane w Laszkach 1 lutego 1727, BCz rkps 6005 IV, t. 7, k. 277–279.
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dbanie o porządek29. Pokojowi mieli, wbrew pozorom, dobrą pozycję – mo-
gli przebywać blisko państwa, a wywiązując się z obowiązków i zachowując 
dyskrecję, mieli szansę pozyskać ich przychylność. Oznaką okazywanego im 
zaufania było powierzanie korespondencji rodzinnej. „Pisałam do WMM Pani 
Dobrodziejki, mając stąd pewne dwie przez pokojowych IMci Dobrodzieja 
okazje, jedną przez Sokolnickiego, drugą zaś przez Kamińskiego”30 – wyja-
śniała matce kasztelanka.

Pokojowi wymieniani w regestrach to panowie Studziński, Pakowski, 
Podczaski, Drużbacki, Pakosławski, Potocki, Piotrowski, Kawiecki, Ptaszyń-
ski, Firlikowski, którym na kwartał przeznaczano łącznie 200 zł31. Zachowa-
ny spis ludzi „przystających” na służbę u kasztelanowej wymienia kilka osób 
zatrudnionych jako pokojowych wraz z poborami, można w nim m.in. od-
naleźć nazwiska osób z późniejszych regestrów. Wiadomo stąd, że Kazimierz 
Studziński przyjął służbę w Warszawie 30 listopada 1720 r.32, Władysław 
Pakowski „przystał” we Lwowie 1 marca 1722 r.33, Podczaski „przystał na 
Tęczynie w lipcu 1721 r.34, Drużbacki zaczął służbę 15 października 1723 r. 
w Lublinie35. Kolejni pokojowcy przyjęli się na służbę w 1725 r. Byli to: 
Potocki (Lwów, 29 kwietnia), Bachmiński (Laszki, 15 czerwca) Pakosławski 
(Lublin, 2 sierpnia), Ptaszyński (Warszawa, 13 października)36, Piotrowski 
(Warszawa, 15 października) i Maksymilian Kawiecki (Lublin, 2 sierpnia) 
– przypisana mu suma, 160 zł, była relatywnie wysoka, większości pokojo-
wych płacono o połowę mniej37. Ostatni z tego spisu Firlikowski przyjęty 
został „do usług pańskich 1 czerwca 1726 w Jarosławiu”, z podobnie wysoką 
zapłatą – 150 zł rocznie38. Spis wymienia również innych przyjmowanych 
na „służbę pokojową”, m.in. Łowienieckiego, który zaczął służyć w kwietniu 
1709 r., umówiony był na kwartalne odbieranie „zasług”, ale nie podano 
sumy, za to odnotowano, iż do roku 1713 pokojowy odebrał „barwy trzy”, 
rozliczenie z nim doprowadzono do 1715 r. Nie wiadomo, czy wówczas 

29  W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii…, s. 58.
30  Z. Sieniawska do E. Sieniawskiej, Brzeżany 25 VIII 1716, BCz rkps 2860 IV, nr 35.
31  Regestr dworu dawnego I.O. Jemci Dobrodziejki…, k. 333–334. 
32  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 56.
33  Tamże, k. 60.
34  Tamże, k. 55.
35  Tamże, k. 71.
36  Tamże, k. 72.
37  Tamże, k. 73, 73a.
38  Tamże, k. 74.
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wystąpił ze służby, czy może zmienił się jej charakter lub zaszły inne okolicz-
ności. Kolejny z pokojowych, niejaki Niestojemski [?], przyjął służbę w lip-
cu 1717 r. i umówiony został na kwotę 80 zł za rok39. Spis wymienia też 
wiele osób bez precyzowania ich stanowisk. Prawdopodobnie znajdowało się 
wśród nich wielu pokojowych, jednak domniemania takie można wysunąć 
jedynie wobec zatrudnionych na podobnych warunkach – i tak na pobory 
w kwocie 80 zł rocznie „postanowiony” został Podczaski, który „przystał na 
Tęczynie w lipcu 1721, na roczną sumę 80 zł zasług i barwę, co pobierał do 
1725 r.”40. Za takie wynagrodzenie służbę podjął również Poradowski starszy, 
który „przystał w Sieniawie 27 V 1714, na rok po 80 z barwą”41. Wśród 
nich byli także lokaje, pierwszy wymieniony z nazwiska, Kulczycki, został 
przyjęty na służbę w charakterze lokaja w kwietniu 1705 r.42 Kolejny znany 
z imienia – Antoni – przystał we Lwowie 6 kwietnia 1712 r. z wysokością 
suchedni po 30 zł, jego służba trwała do 7 IX 1717 r., kiedy to został „za-
płacony i alienowany od usług”, co wskazuje, że nie wywiązywał się najlepiej 
ze swych obowiązków43. W 1721 r. przyjęto do służby lokaja Kulickiego, 
z którym ostatnie porachowanie przeprowadzono w sierpniu 1729 r. Za ten 
czas wydano mu należną zaległą barwę, suchedni i strawne – razem 672 zł44.

Istniała szansa awansu i przeniesienia z grupy pokojowych do sług star-
szych, najpewniej po zdobyciu zaufania pani oraz wykazaniu się sumiennością 
w pełnionych obowiązkach. Przykładem jest pokojowy Poradowski, którego 
przyjęto na służbę w 1714 r., a dziesięć lat później zaliczany był do sług star-
szych, gdzie należała mu się podwojona kwota „zasług”45. 

4.4. Ludzie kuchenni

Służba kuchenna pełniła ważną funkcję w życiu całego dworu, nie tylko z po-
wodów zaopatrzenia pańskich stołów. Jej liczba, kwalifikacje i rodzaj spe-
cjalizacji świadczyły o statusie społecznym państwa. W chwilach gdy dwór 
gościł prominentne towarzystwo, magnat mógł poszczycić się świetną kuch-

39  Tamże, k. 24.
40  Tamże, k. 55.
41  Tamże, k. 40.
42  Konotacja i spisanie ludzi wszystkich nadwornych…, k. 2–24.
43  Tamże, k. 15.
44  BCz rkps 6005 IV, t. 7.
45 Regestr dworu dawnego I.O. Jemci Dobrodziejki…, k. 333–334.
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nią i obsługą46. Stąd zatroskanie Sieniawskiej, gdy niespodziewanie musiała 
podjąć w Puławach samego JMość cara: „muszę go częstować, choć nie mam 
czym”, co gorsza wizyta przedłużyła się o jeden dzień i wojewodzina narzekała: 

„o jednym kucharzu częstowałam ich”47. 
Nic dziwnego zatem, że do kierowania kuchnią szukano najlepszych kuch-

mistrzów i że nie wystarczał jeden, aby sprostać potrzebom dworu Sieniaw-
skiej i jej gościom. Zapewne także i ta służba, zwłaszcza najlepsi kucharze, 
przemieszczała się pomiędzy majątkami w zależności od zlecenia. Sieniawska 
pisze na przykład o posyłaniu kucharza wraz z lekarzem do męża48. W po-
dróży z Łubnic do Krakowa towarzyszył hetmanowej kucharz, niejaki Franci-
szek49. Kasztelanowa zatrudniała również obcokrajowców jako kuchmistrzów 

– spis ludzi rozpoczynających służbę zawiera niejakiego Mr. Dusefseta, kucha-
rza, który „przyjął służbę w Krakowie 12 VII 1715, postanowiony na kwartał 
po talarów 50”, pobory za swe usługi odbierał w różnych miejscach, m.in. 
w Puławach (1715 r.), we Lwowie (1716 r.), w Lublinie, a ostatnią wypłatę 
odnotowano w 1723 r., co oznacza, że stale się przemieszczał50.

Na usługach pozostawał w tym samym czasie, wymieniany znacznie czę-
ściej, „pan Debe – kuchmistrz”, który pod rachunkami podpisywał się De Bay, 
a zatem najprawdopodobniej pochodził z Francji. Opłacano go według tak 
zwanej pierwszej księgi jurgieltowej do roku 1714, pobierał wówczas rocznie 
1800 zł. Na usługach kasztelanowej pozostał aż do jej śmierci, bowiem rozli-
czenia z nim doprowadzono do 1729 r., a ostatnie z nich widnieje pod datą 
16 III 1729 r.51

Poza najważniejszą osobą, kuchmistrzem, zatrudniano kucharzy, cukier-
ników, pieczystych, szafarzy, kredensarzy, kredencarzyków wraz z pomocni-
kami; łącznie za kwartał wypłacono siedemnaściorgu kuchennym 837,17 zł52. 
Regestr suchedni ludzi kuchennych i kredensarzy, spisany w Laszkach w mar-
cu 1719 r. wymienia większość osób kuchennych imiennie. Byli to: cukiernik 

46  Na temat produktów spożywczych sprowadzanych na dwór z Gdańska (m.in. korzeni, serów, 
win francuskich, pierników) przez Adama Mikołaja Sieniawskiego zob. J. Burszta, dz. cyt., s. 209.
47  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Piotrowin 1 XI 1709, Puławy 3 XI 1709, BCz rkps 
5943, nr 37294; taż do tegoż, 3 XI 1709, tamże. 
48  Taż do tegoż, Warszawa 23 X 1707, tamże, nr 37177.
49  Conotacja tak precepty iako i expensy summ wydanych z rozkazu Jaśnie Oświeconej Wielmożnej 
Dobrodziejki in anno 1704 ad 24 juny, k. 4.
50  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 26.
51  Tamże, k. 31.
52  Regestr dworu dawnego I.O. Jemci Dobrodziejki…, k. 333–334.
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Laros wraz z cukierniczkiem, Józef i Krzysiek kredensarz oraz kredesarzyk, 
piekarz Jan wraz z piekarczykiem, kucharz Jędrzej z chłopcem do pomocy, 
Jędrkiem ze Spytkowic, kucharz Rożek z pomocnikiem Skalskim z Wrono-
wa, kucharz Sobek, Tomek z pomocnikiem, Jakubek (chłopiec do pomocy 
Dufseta), chłopiec rozchodni, szafarz i niejaki Zarębaczyk. Łącznie na ich 
suchedni (w niektórych przypadkach obliczone wraz zaległymi sumami) 
przeznaczono 3234 zł.

Na stół hetmanowej trafiały najlepsze smakołyki. W listach kierowanych 
do Sieniawskiej przewijają się stale wiadomości o przesyłanych jej produktach, 
wśród nich szczególnie często pośrednicy wymieniają ostrygi, łososie, poma-
rańcze, cytryny, ale także karczochy, herbaty itp.53 Sieniawska po towary te 
posyłała najczęściej do Wrocławia, skąd sprowadzano także wino i oliwę od 
niejakiego Horgullina54. Ostrygi kupował w Gdańsku i Elblągu Rubinkowski. 
Często w listach do Sieniawskiej pisał o trudnościach w sprowadzeniu wy-
szukanego produktu: „ostrygi już przyszły do Gdańska, tylko 4 beczki, więc 
dla JOWXMci Dobrodziejki tylko 1 mógł kupić […], bo dla króla 3 beczki 
wzięto, w sobotę ze Gdańska wyprawiono te ostrygi”55. Innym produktem 
często posyłanym do pańskiej kuchni były drozdy, najwidoczniej także cenio-
ne przez patronkę oraz rzepa niemiecka posyłana w beczkach. Wysyłając rzepę 
po raz pierwszy, Rubinkowski pisał: „przysługi WXMci Dobrodziejki dnia 
onegdajszego posłałem […] dwie beczki rzepy niemieckiej, jest też to z Prus 
osobliwy specjał, który nie tylko do rożnych Państw ale i za morze wożą”56. 
Pośrednictwem w imporcie wykwintnych win węgierskich trudnili się Zalescy, 
zarządcy pałacu na Wesołej w Krakowie57. Częstą praktyką była osobista de-
gustacja wina przez kasztelanową, której dostarczano w tym celu próbki win58. 
Współpraca układała się pomyślnie dla obu stron, bowiem w jednym z listów 

53  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 29 XI 1721, BCz rkps 5897, nr 26607, k. 789; ten-
że do tejże, Tenczyn, b.d., tamże, nr 26426, k. 17; tenże do tejże, Tenczyn 7 VIII 1717, tamże, nr 
26494, k. 185; tenże do tejże, Tenczyn 24 XII 1719, tamże, nr 26551, k. 513; J.K. Rubinkowski 
do E. Sieniawskiej, Toruń, 6 XII 1717, BCz rkps nr 37384.
54  Tenże do tejże, Tenczyn 26 VIII 1721, tamże, nr 26596, k. 693.
55  Tenże do tejże, BCz rkps 5933, nr 37383, 37384 
56  Tenże do tejże, BCz rkps 5933, nr 34346, 37382, 34344, 34363, 37380, 34403, 34418. 
57  M. Zaleska do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5994, nr 49679, 49684 i n., zob. też J. Nowak, 
Pałac na Wesołej w Krakowie…, dz. cyt., 95–111, na temat sprowadzania win węgierskich por. 
A. Perłakowski, Po wino na Węgry. Uwagi o funkcjonowaniu polskiej służby celnej…, dz. cyt. zob. 
też S.J. Nowak, Pałac na Wesołej w Krakowie…, s. 95–111.
58  M. Zaleska do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5994, nr 49680; P. Morzycki do E. Sieniawskiej, 
Tenczyn 26 III 1720, BCz rkps 5897, nr 26560, k. 550.



231

4.4. Ludzie kuchenni

Magdalena Zaleska dziękowała za przyobiecany jej kontrakt dzierżawy klucza 
morawickiego, w dobrach krakowskich kasztelanowej. Pisała wtedy: „teraz 
otrzymałam rzetelne dowody, nie tylko deklarowaną po ekspiracji kontraktu 
Im Pani Rosowy klucza morawickiego dzierżawę, ale także interpozycji JO 
Pani Dobrodziejki mojej wyjednawszy, na sprowadzenie wina, odbieram liber-
tację, mając jeszcze z nader obfitej łaski deklarowanych koni parę”59. Zaopa-
trzeniem w wino zajmował się także niejaki Ried [Aleksander?], zamieszkały 
w Krakowie, być może zanim zajęli się tym Zalescy lub równocześnie z nimi. 
W jednym z listów dokładnie informuje o cenach i rodzajach win, jakimi 
dysponuje. List pośrednio ujawnia więc czego poszukiwała hetmanowa: „wina 
słodkiego za te pieniądze nie podobna tu dostać, u mnie są wina extraordi-
narne za tynf 1000 antał, beczki także gotowe, wszystko stare, czekam tedy 
na to ordynansu”60.

Zachowały się również spisy wspaniałej zastawy kuchennej Sieniawskich, 
na którą składały się m.in. srebrne i cynowe naczynia (w tym tak zwana cyna 
angielska), szklanki i kieliszki kryształowe oraz farfury, czyli porcelany61. O za-
kupie jednego z takich serwisów się pisał obszernie Rubinkowski: „mam ser-
wis bardzo piękny, [z] prawdziwej cyny angielskiej, która ad instar62 srybra, 
w letkości i twardości bardzo jest przednia, i nie każdy rozezna od srybra. Cała 
parada jest stołowa, nie taka cyna jak we Gdańsku kupują za angielską, to jest 
przeciwko tej podła i ladaco, a takowej jako ja mam, nie wolno prowadzić do 
Gdańska, i kto takowej chce nabyć musi pierwej do Anglii pieniądze posłać 
i ryzyko wziąć na się, bo jeżeli okręt zginie to już i pieniądze przepadły, jest 
bardzo ślicznie zrobiony, misy, półmiski, talerze leciusinkie [lekkie] i mocne, 
bo w tej cynie jest też cokolwiek i srybra, dlatego jest tak twarda jako srybro, 
wiem że się upodoba WXMci bo jest piękna galanterja, do octu, pieprzu, 
oliwy, soli jest [też] przy tym bardzo piękna galanterja z kryształu, i takowej 
cyny”. Dla przysłużenia i przypodobania się patronce Rubinkowski propo-
nował: „jeżeli tedy takowy WXMCi Dobrodziejce upodoba się, nie potrzeba 
WXMci dać za niego pieniędzy, będę się kontentował czymkolwiek z łaski 

59  M. Zaleska do E. Sieniawskiej, Kraków (prawdopodobnie ok. 1722), BCz rkps 5994, 
nr 49678.
60  A. Ried do E. Sieniawskiej, Kraków XI 1711, BCz rkps 5930, nr 33673.
61  Regestr sreber, cyny obrusów, serwet i innych rzeczy za rewizji teraźniejszej, BCz rkps 6005 IV, 
t. 18, 19 II 1711, k. 65–68.
62  ad instr – łac. jak, podobna do.
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Pani mojej do Gospodarstwa. Serwis musiał przypaść do gustu Sieniawskiej, 
bo w kilku następnych listach poczmistrz informuje o jego wysyłce63. 

4.5. Służby stajenne i łowieckie

Służbą stajenną zawiadywali koniuszy lub podkoniuszy, którzy kierowali do 
zadań podległych sobie ludzi: masztalerzy, woźniców, pastuchów, konowałów 
i pozostałą czeladź wspomagającą ich pracę. W latach 20. XVIII w. funkcję 
podkoniuszego sprawował niejaki Krzysztof 64.

Minimalna liczba stajennych utrzymywana przez dwór magnacki to oko-
ło 30 osób. Ponadto na większych dworach, jak te Sieniawskich, zatrud-
niano wielbłądników, mulników i rzesze hajduków do pomocy w różnych 
działaniach65.

Spisy Sieniawskiej operują, jak w pozostałych przypadkach imionami, ludzi 
ze służby. Dla przykładu w regestrach suchedni należących się woźnicom wy-
różnić można ich imiona: Marcina Czepiela, Pietrzyka, Bartka, Adama, Cze-
cha, Kozła, Jaśka, Jacka, Szatkowskiego, Józka, Wojciechowskiego (od kolaski 
pana Debego i od spiżarni), Waldka, Bartka od spiżarni. Wszyscy oni mieli 
własnych forysiów do pomocy, którym łącznie płacono 1695 zł na kwartał66. 
Nieco wcześniejszy spis, prócz wymienionych, uwzględniał jeszcze innych, m.in. 
służbę córki Sieniawskich i panien, Jędrzeja z forysiem „od karety jejm. panny 
krakowskiej”, nieznanego z imienia woźnicę z forysiem od kolaski panieńskiej, 
Dymitra z forysiem od piwnic, forysia od gniadych młodych, Matjasza stangreta 
od źrebców karych z Kawczego Kąta; łączna suma suchedni to 1576 zł67.

Regestry wymieniają zwykle do dwudziestu osób służących za woźniców 
oraz do dziesięciu masztalerzy, do tego pojedyncze osoby w roli konowałów, 

63  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5933, nr 34344, 34360, 34383, 34384, 
34391.
64  Regestr suchedni wypłaconych ludziom stajennym i innym od dnia 1 july do dnia 1 octobris 
1722 na kwartał jeden, od Ffejgi arendarki końskowolskiej przysłany do w-wy 6 septembris 1722, 
BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 10; Regestr do zapłacenia suchedni ludziom stajennym w Laszkach, 
31 III 1719 pisany, BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 2.
65  Regestr dworu Jaśnie Oświeconego Pana Kasztelana Krakowskiego, january 1719 spisany, BCz 
rkps 6005 IV, t. 7, s. 109–114.
66  Regestr suchdeni należących woźnicom od 1 IV 1719 do I 1722 na które dana asygnacja jako 
niżej wypisany w Laszkach 29 juny 1722, BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 5.
67  Regestr do zapłacenia suchedni ludziom stajennym w Laszkach, 31 III 1719 pisany, BCz rkps 
6005 IV, t. 16, k. 1.
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kowalów i pomocników68. Na końcu spisu służby stajennej wymieniano za-
zwyczaj pachołków służących pomocą różnym osobom, tutaj także zacho-
wany jest spis wraz z imionami, jak np.: „Jan pachołek panieński, Matyjasz, 
Trochym, Lewkow, Gawlik, Terlikowski pachołek jejm. panny krakowskiej 
i Domański”, utrzymywani za kwotę kwartalną 595 zł69.

 Osobną grupą, niezwykle ważną, były służby łowieckie, złożone z my-
śliwych, sokolników i hodowców psów. Służba ta obsługiwała polowania – 
najpopularniejszą rozrywkę szlachecką, budującą jej prestiż, dlatego była do-
bierana z uwagą i zajmowała istotne miejsce wśród ludzi dworu, zwłaszcza 
u Sieniawskiej, która polowaniu oddawała się ze szczególną pasją i jeżeli tylko 
mogła, korzystała z wolnego czasu i sprzyjającej pogody, udając się „w pole” 
(na polowanie)70. Franciszek Rakoczy w swych pamiętnikach odnotował 
współczesne opinie na temat wojewodziny, z których wynika, że polowanie 
i strzelanie było jedną z jej ulubionych form relaksu, ponieważ wyróżniała się 
celnym strzelaniem – „wyszedłszy na plac zamkowy wzięła ze sobą pistolety 
i z ośmiu kroków strzelała do czapki, raz po raz pięciokrotnie z taką werwą, że 
nie spudłowała ani razu”71. Zapewne była to jedna z umiejętności odziedziczo-
nych po ojcu Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim, wielkim miłośniku po-
lowań. Pasję kasztelanowej podzielał także jej mąż Adam Mikołaj – w listach 
do niego Elżbieta często upominała go, by nie nadwyrężał zbytnio zdrowia na 
łowach, choć wiedziała, że i tak będzie polował72. 

Wielkiej miłości hetmanowej do tego sportu dowodzić może również to, 
że zajmowało ją nie tylko polowanie, ale i wszelkie sprawy wiążące się z ło-
wiectwem i jego organizacją – urządzone na wysokim poziomie hodowle koni 
i psów myśliwskich oraz dbałość o dobór odpowiedniej służby wydelegowanej 
do pracy w stajniach i psiarniach. Psiarnie Sieniawskiej rozlokowane były 

68  Por. regestry BCz rkps 6005, t. 16, 18.
69  Regestr do zapłacenia suchedni ludziom stajennym w Laszkach…, k. 2.
70  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Zamość 5 XI 1706, BCz rkps 2514 II, k. 497; taż 
do tegoż, Lwów 30 XI 1709, BCz. rkps 5943; taż do tegoż, Oleszyce 23 XI 1696, BCz rkps, 
22514 II, k. 7.
71  Franciszek II Rakoczy, Pamiętniki, wyznania, tłum. M. Paczoska, oprac. J.R. Nowak, War-
szawa 1988, s. 16–17.
72  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Oleszyce 23 XI 1696, BCz rkps 2514, k. 76. Z wia-
domych względów pochlebną opinię – w tym wypadku akurat zgodną z rzeczywistością – wy-
stawia Adamowi jego sługa, rozwodząc się na temat jego zamiłowania do polowań: „WXM 
kochawszy się w tym wolisz w swej psiarni mieć, co pięknego i dobrego niżeli, komu dać gdyż 
WXMD jest tak myśliwy, jako żadne nie może. Być myśliwym lepszego i piękniejszego nie może 
być”, por. AP Wawel, ASang., Teki Arabskie, rkps 282/11, k.135.
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w Starym Siole, Kawczym Kącie oraz Puławach i słynęły na całą Polskę, po-
dobnie jak jej stadniny73. Sieniawska interesowała się najdrobniejszymi spra-
wami hodowli psów myśliwskich. Psiarniami zajmował się wydzielony zespół 
ludzi, który tworzył odrębną kategorię służby dworskiej. Sporządzano dla nich 
oddzielne spisy wypłat kwartalnych oraz spisy hodowli, którą się zajmowali. 
Do tej grupy wchodzili też łowczy, odpowiedzialni za zarządzanie dobytkiem 
i organizację polowań, oraz pozostali pracownicy – masztalerze i ich pomocni-
cy. Nie znaczy to jednak, iż to oni podejmowali wszelkie decyzje w tej materii. 
Elżbieta również sama zajmowała się zakupami psów do hodowli swojej czy 
męża – „już po całym świecie chartów szukać będę dla Jmości”74. Ingerowała 
również w drobne decyzje, co wynikało zapewne z jej sposobu postępowania 
ze służbą – przywykła znać nawet najmniejsze jej posunięcia i decyzje – ale 
i z jej wielkiego zainteresowania i oddania hodowli. Przykładem takiej in-
terwencji były dyspozycje Sieniawskiej co do ilości wydawanych pokarmów 
w psiarniach. Także przyjeżdżając do Brzeżan, majątku męża, troszczyła się 
o tamtejsze psiarnie: „naprzód o psach oznajmuję, że bardzo we złych ich 
zastałam porządku, bo parszywe strasznie tak psy, jako i charty”. Od razu 
reagowała na taki stan – „mówiłam panu staroście, żeby dał dobre plagi tym 
myśliwcom i Piąckiemu za to”75.

Ciekawe jest, że wszystkie zwierzęta z hodowli występują w regestrach 
imiennie, a Elżbieta bez problemu operuje imionami psów w korespondencji 
wymienianej ze służbą. Organizację hodowli przybliża inwentarz spisany dla 
psiarni w Sieniawie, podlegającej Gozkowskiemu [Grątkowskiemu], łowcze-
mu, który pełnił tę funkcję co najmniej od września 1712 r. i za swoją pracę 
otrzymywał 145 zł na kwartał. Funkcję podłowczego sprawował niejaki Mi-
siewski, wynagradzany dużo mniejszą kwotą – 20 zł na kwartał. Oprócz nich 
pracowało jeszcze pięciu myśliwych wymienionych z nazwiska: Węgrznowski, 
Michał [Paszkowski?], Rutnik i Kruczek, którzy zarabiali kwartalnie 24–40 zł. 
Do pomocy mieli dwóch chłopców, którym płacono po 6 zł. Przy psiarni 
pracował jeszcze niejaki Muszyński, któremu należało się prawdopodobnie 
8 zł suchedni, ale spisujący nie wiedział, czy doliczyć je do rachunku, gdyż 
odnotował, że sługa zbiegł76. Jak się okazało, w grudniu 1712 r. powrócił do 
służby, gdyż wymieniany jest w kolejnym regestrze jako szczwacz, opłacany 

73  BCz rkps 9792/2.
74  Taż do tegoż, Oleszyce 14 XI 1696, BCz rkps 2514 II.
75  Taż do tegoż, Brzeżany 27 VIII 1702, BCz rkps 2514 II, k. 256.
76  Regestr psiarni, BCz rkps 6005, t. 7, k. 2.
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2 zł za tydzień. Do tego spisu został sporządzony dodatkowy spis inwentarza 
psiarni, z którego dowiadujemy się, że przy panu Misiowskim znajdowało 
się pięć chartów, każdy wymieniony z imienia wraz z opisem maści – Argont, 
morago-srokaty, Piłat, czerwono-biały, Tysiąc, biały z czarnym okiem, Pers, 
chart turecki czarno-srokaty i charcica Persa. Łowczy miał przy sobie dwa 

„czerwone” charty – Czerkiesa i Feniksa – i charcicę płową kosmatą. Oprócz 
tego w hodowli było czternaście sfor77 psów gończych oraz „pół-szósty” ze sfo-
ry i pięć chartów szczwackich. Na wyżywienie wszystkich psów przeznaczano 
na tydzień według „dispozycji J.O. Dobrodziejki 36 garcy ospy, półmiarków 
12, na konie myśliwych pięć, siano i obrok, a dla koni pana łowczego trzy”78. 
Z innych spisów wiadomo, że w Sieniawie hodowano również brytany na 
potrzeby polowania.

Z zachowanego listu nieznanego z nazwiska sługi, który został oddele-
gowany do służby w miejsce odwołanego Wolskiego, wyłania się charakter 
służby myśliwych w miejscach hodowli oraz zalety i wady owych sług. Oboje 
Sieniawscy byli wielkimi hodowcami. Zasady panujące u Sieniawskiego obo-
wiązywały także w hodowlach jego żony. W liście nowy sługa dowodzi złych 
sposobów prowadzenia psiarni oraz działań na szkodę pana ze strony sługi 
swojego poprzednika. Być może wyliczenie tych uchybień miało być jakąś 
formą przedstawienia swoich umiejętności i zapewnienia o swojej uczciwości. 
Dowiadujemy się też, że niedopuszczalnym zachowaniem było wypożycza-
nie psów, a już szczególnie „przodka psów”, na wymianę do innych hodowli 
(w tym przypadku niejakiego Górskiego): „a to się nie godzi z psiarni psów 
pożyczać na prośbę inszemu myśliwemu, bo dlatego WM Pan masz łowczego, 
aby wiedział, jako psy młode do wielkiego zwierza, tym bardziej zaś, jeżeli 
służba wiedziała, że pan nie ma żadnej konfidencji z tym szlachcicem, na co 
P. Wolski się domyślał pożyczać za 5 mil psów szlachcicowi, po które sobie 
tenże IMĆ sługę swego z myślistwem swoim, co trzeci dzień przysyłał do 
psiarni i psy brakował”. Co więcej, czasami wypożyczane psy przyprowadzać 
musiał „sam ImP Wolski na zmiany za psa, ale myśliwcy na to nie pozwolili”79. 
Właściciele dopuszczali jednak wypożyczanie sfor na polowania, gdy akurat 

77  Sfora – para psów gończych uwiązanych do rzemienia lub sznura i prowadzonych na polo-
wanie, z czasem znaczenie rzeczownika ewoluowało i przyjęto je w języku potocznym jako okre-
ślenie gromady psów, najczęściej myśliwskich. Dawniej sfora oznaczała również rzemień i sznur 
do prowadzenia psów gończych, zob. Słownik języka polskiego, t. 3, red. naukowa M. Szymczak, 
red. tomu H. Szkiłądź, S. Bik, B. Pakosz, C. Szkiłądź, Warszawa 1981, s. 206.
78  Regestr psiarni…, k. 3.
79  AP Wawel, ASang., Teki Arabskie, rkps 282/11, k. 135.
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nie przewieziono własnych psów w nowe miejsce lub gdy pobyt był krótki 
i nieplanowany. Wspomina o tym Elżbieta w swoich listach do przyjaciół. 
Podczas sezonu przewożono psy przy myśliwych na miejsce polowań – do 
Dzikowa, Oleszyc, Starego Sioła lub Puław. 

Równie pilnie Sieniawska nadzorowała hodowlę koni. Interesowała się 
tym, gdzie aktualnie przebywały stada i jak przebiegało ich szkolenie80. „Wil-
czate są w Dźwinogrodzie dla jeżdżenia, ale się mało co poprawiły. Dobrze 
ja mówiła, że ich chudo nie było rznąć”81. Pożyczając zaś mężowi nowego 
kasztanowego wierzchowca, instruowała go jednocześnie, jaki jest (bo już dwa 
dni na nim jeździła) i jak należy z nim postępować – „skacze przez wozy, nie 
lękliwy”82. Innym razem donosiła mu – „konia posyłam do klacz w konku-
rencją do Brzeżan”83.

Zdarzało się, że kasztelanowa sama dokonywała zakupów koni i psów, dla 
siebie oraz na prośbę męża. Jednocześnie bardzo dbała, aby nie stracić swoich 
cennych nabytków. Pożyczając dopiero co kupionego konia, napominała na-
wet męża: „proszę żeby go nie dawać nikomu i oddać nazad przyjechawszy”84. 
Kiedy indziej wymawiała mu tego rodzaju wypożyczania: „nie chciałam koni 
swoich posłać, ale dla przysługi WMM Pana muszę, choć mi raz zginęli by-
li”85. Strofowanie Adama Mikołaja najwidoczniej nie było nieuzasadnione, 
skoro Elżbieta posunęła się nawet do przyrównania męża do znienawidzonych 
Szwedów: „co WMM Panu po tym koniu, proszę o niego. I Szwedzi mnie 
rabują, i Ty. Proszę mi go odesłać, bo nie pojadę do obozu”86. 

Oboje Sieniawscy dostawali też zwierzęta w prezencie od rodziny i przy-
jaciół. Nie były to podarki wyjątkowe – zwierzęta były cennym prezentem, 
a zamożni hodowcy mogli sobie nań pozwolić. W ten sposób wyrażano swe 
przywiązanie bądź podziękowanie, zapisując się tym samym w pamięci moż-
nych współpracowników czy protektorów. Również sami małżonkowie ob-
darowywali się wzajemnie upominkami w postaci zwierząt87. W przypadku 
Sieniawskiej gesty te świadczą o powszechnej znajomości jej zamiłowania do 

80 Szkolenie, czy tresura?, http://kjpalmowski.republika.pl/szkolenie.htm, dostęp: 15 X 2012.
81  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Lwów 4 XI 1703, BCz rkps 2514 II, k. 309.
82  Taż do tegoż, Lwów 11 VIII 1702, tamże, k. 238.
83  Taż do tegoż, Skole 7 III 1706, tamże, k. 401.
84  Taż do tegoż, Lwów 11 VIII 1702, tamże, k. 237.
85  Taż do tegoż, Skole 18 VI 1708, BCz rkps 5943, nr 37214.
86  Taż do tegoż, Tarnogród 25 VIII 1709, tamże, nr 37283.
87  Taż do tegoż, Oleszyce 11 XII 1696, BCz rkps 2514 II, k. 79; taż do tegoż, Złoczów 24 IX 
1698, tamże, k. 9; taż do tegoż, Kukizów 7 IX 1708, BCz rkps 5943, nr 37224.
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polowań i hodowli, co również podkreślano przy takich okazjach w załączonej 
korespondencji88. Innym wymownym dowodem na to, iż słynęła z miłości do 
koni, są słowa ksieni klasztoru, nad którym kasztelanowa sprawowała opiekę. 
Przełożona pisze do dobrodziejki, załączając prezent – rękawki, na których 
są „wyszyte zwirzątka i harty, bo wim, że się WM Pani Dobrodziejka w tym 
kochasz”89. Rafałowiczówna zaś przesyłała swej protektorce „kitkę do konia”90.

Wreszcie trzeba wspomnieć, iż Elżbieta dawała wiarę przesądom związa-
nym ze zwierzętami (lub tylko je odnotowywała). Po zakupie konia pisała: 

„choć jest czarny, ale ma odmianę, to szczęśliwy”91.

4.6. Służba medyczna
4.6.1. Medycy

Zdrowie, jak pisze B. Popiołek, było dla społeczeństwa okresu saskiego jed-
ną z fundamentalnych wartości indywidualnych92. Na zatrudnianie lekarzy 
do prywatnych usług mogli pozwolić sobie tylko najzamożniejsi. Pozostali 
korzystali z pomocy cyrulików lub za zgodą państwa ze służby medycznej 
dworu. Dlatego dworska służba medyczna w ośrodkach szlacheckich pełniła 
podwójną funkcję. Była niezbędna zarówno dla stałej ochrony zdrowia rodzi-
ny magnackiej, jak i pracujących dla niej ludzi. Tradycją było posyłanie po 
lekarza „do dworu” szlacheckiego. Ówczesną służbę medyczną sprawowali 
lekarze i cyrulicy, których liczba uzależniona była od zamożności domu, oraz 
aptekarze i zielarki. Doraźnie zatrudniano akuszerki. Aptekarze nie byli zbyt 
popularni, nawet na dworach magnackich, zapewne z powodu kosztów zwią-
zanych z ich utrzymaniem oraz, co się z tym łączyło, kosztów wyposażenia 
i utrzymywania apteki93. Zazwyczaj lekarstwa brano z dobrze zaopatrzonej 
apteki królewskiej zlokalizowanej w stolicy. Z usług takich korzystali oboje 
Sieniawscy, ale kasztelanowa posiadała również własną aptekę94. 

88  Taż do tegoż, Skole 29 VII 1708, tamże, nr 37219.
89  J. Gołyńska do E. Sieniawskiej, Jarosław 16 III 1711, BCz rkps 5820, nr 12572, k. 211.
90  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 114.
91  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Lwów 11 VIII 1702, BCz rkps 2514 II, k. 238. 
92  B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 158.
93  Na temat genezy rozdziału zawodów medycznych na lekarzy, cyrulików, balwierzy i apte-
karzy zob. J. Jagla, Boska medycyna i niebiańscy uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka, 
Warszawa 2004, s. 32.
94  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 23.
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Osoby służące wiedzą medyczną na dworze nie były ujmowane w rege-
strach jako odrębna grupa – „służba medyczna”, którą wprowadzam tu jedyne 
dla ujednolicenia opisu poszczególnych sług. W regestrach można najczęściej 
odnaleźć cyrulików, z usług profesjonalnych lekarzy korzystano zaś, kiedy za-
chodziła taka potrzeba. Najzamożniejsi ściągali lekarzy na dwór, zapewniając 
im pensję i wszelkie przywileje. Wobec tego pozostaje potraktować ich jako 
kolejne osoby tworzące środowisko dworu magnata. O jednym z lekarzy Sie-
niawskiej pisano zresztą „sługa pani mojej”95.

Sieniawska długo nie posiadała lekarza na wyłączność dworu, co wynikało 
chyba z jej stosunku do środków farmakologicznych oraz dużego dystansu 
do chorób i absolutnie niehipochondrycznej natury. Dowodzą tego słowa 
jej bratowej, Joanny Potockiej, która strofowała ją: „ależ W. Dobrodziejko 
mając pół Polski, nie mieć doktora, co by godzien był tysiąc talarów gaży, 
albo i drugiego, jaka to niedbałość. Za pozwoleniem, o swoje zdrowie tak 
potrzebne wszystkim, a gdyby sprawa była o kilkadziesiąt tysięcy, to by de-
putatom kilkanaście rozdać nic, a doktora nie chować dla zdrowia, albo choć 
cudzego, nigdy czasu nie znaleźć dla siebie96”. Wiadomo jednak, że do dys-
pozycji rodziny pozostawało kilku medyków. W pierwszych latach małżeń-
stwa Sieniawska wspomina lekarza Apestakiego, który służył pomocą obojgu 
małżonkom97. W drugim półroczu 1696 r. ciężko chorował, być może jakiś 
czas później musiał zrezygnować ze swoich obowiązków, ponieważ w roli na-
dwornego lekarza zaczyna występować coraz częściej Jakub Thwil, zatrudnio-
ny 2 II 1700 r. i utrzymywany przez Sieniawskiego98. Z jego usług korzystali 
nie tylko oboje Sieniawscy, ale też elita Rzeczypospolitej, łącznie z królem99. 
W październiku 1707 r. kasztelanowa skarżyła się na różne dolegliwości: „zno-
wu od soboty miasto melioratti ciężka mnie trapi choroba. Disenteria krwawa 

95  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 71.
96  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Lwów 3 III 1721, BCz rkps 2708, k. 803; zob. też B. Popiołek, 
Kobiecy świat…, s. 157.
97  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Oleszyce 25 IX 1696, tamże, k. 53; taż do tegoż, 
Oleszyce 26 X 1696, tamże, k. 57; taż do tegoż, Oleszyce 3 XII 1696, tamże, k. 75; taż do tegoż, 
Toruń 19 VII 1697, BCz rkps 2514 II, k. 108, 109.
98  Zob. BCz rkps 2626 IV, k. 49.
99  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, 26 X 1696, BCz rkps 2418, k. 57; taż do tegoż, Kra-
ków 14 V 1706, tamże, k. 417; taż do tegoż, Kraków 18 V 1706, tamże, k. 422; zob. też B. Po-
piołek, Kobiecy świat…; J.S. Nowak i R. Nestorow podają pełny zapis nazwiska lekarza – Jacques 
Thuillier, zob. J.S. Nowak, Dobra wilanowskie za Elżbiety Sieniawskiej…, s. 55; R. Nestorow, 
Rezydencje Adama Mikołaja…, s. 75; w pracy pozostaję przy wersji używanej w korespondencji 
Sieniawskich, czyli J. Thwil.
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ledwo wczoraj ustała, w oczach bóle i inflammatia ustawiczna. Wszystkie żyły, 
kości i członki tak mnie bólami ściskają, że mi się i życia przykrzy”. Wzięła 
nawet na świadka swojego ciężkiego stanu Szymanczewskiego – „świadkiem 
tego będzie oczywistym Jmość”. Dalsze słowa wskazują jednak pewną symu-
lację i wymawianie się przed opuszczeniem Warszawy: „po konie posłałam 
do Międzyrzecza, według woli WMMP wyjadę stąd, choćby z największym 
niebezpieczeństwem życia, tylko o tę upraszam łaskę, żeby pan Thwil nie 
odstępował mnie i jechał ze mną”. Prośbę tę ponowiła jeszcze na końcu lis-
tu – „przez rany boskie, nie bierz Thwila”100. Sieniawski jednak upominał się 
o swego lekarza i tydzień później został on do niego odesłany: „ponieważ zaś 
WMM Panu tak bardzo jest Thwil potrzebny, odsyłam go […] i starać się 
będę, choć z uszczerbkiem zdrowia mego, żeby WMM Panu stało”101. Dwa 
miesiące później Sieniawska znowu miała skorzystać z usług lekarza – po do-
staniu się w areszt szwedzki towarzyszył jej właśnie Thwil. Jednak w obliczu 
niebezpieczeństwa sługa okazał się nielojalny i musiał bardzo przekroczyć swe 
uprawnienia, bowiem w grudniu 1707 r. Elżbieta skarżyła się mężowi: „Jak 
mnie zaś tu Thwil traktuje, trudno tego WMMP wyrazić, bo jest rzecz do 
wiary niepodobna. Noga jego u mnie nie postoi, chyba za dziesiątym posłem. 
Ze Szwedami ustawicznie konferuje, wąsy sobie szwedzkie zapuściwszy, nie-
prawdy, łgarstwa i cudowne akcje robi, wszystko mu to w oczy przy WMM 
Panu, jak da nam się Pan Bóg widzieć się, wymawiać będę”. Co więcej, lekarz 
targował się o wynagrodzenie i wyrzucał chlebodawczyni utracone przez nią 
zyski oraz nadmiar obowiązku w wojsku: „hałas na mnie, że dziesięć tysięcy 
talarów od wojska traci, które miał mieć z pana referendarza koronnego z pro-
mocji od każdego pułkownika po dwieście talarów, gdym mu zaś mówiła, że 
jeśli i to jest, wszystko z łaski WMM Pana, on powiada, że: ja nie mam nic 
od JMości, jeszcze mi winien siedemdziesiąt czerwonych złotych, a nie dał, 
tylko trzy w Warszawie, że na aptekę nie bierze, tylko dwieście dał, a wojsko 
musi wszystko leczyć. Ja mu dała pięćset talarów pożyczywszy od Royocura102, 
nic to nie pomaga, wszystko to na nic. Trudno wypisać tego WMM Panu, 
bo on jest przyczyną i choroby, i nieszczęścia mego. A jeśli ja umrę, będzie 

100  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Warszawa 18 X 1707, BCz rkps 5943, nr 37178.
101  Taż do tegoż, Warszawa 23 X 1707, tamże, nr 37177.
102  Zapewne ma na myśli Piotra Riaucoura (zm. 1768), warszawskiego kupca i bankiera 
francuskiego pochodzenia. Sieniawska współpracowała z nim i z jego matką, zob. M. Karpiń-
ska, Piotr Riaucour, hasło, PSB, t. 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988, s. 268, Zob. tez BCz 
rkps 5930.
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wiele ludzi, którzy o tym WMM Panu opowiedzą”103. Postawa lekarza jednak 
szybko się odmieniła wraz z ustaniem poparcia szwedzkiego. Samej kaszte-
lanowej musiało zależeć na jego wiedzy i umiejętnościach, bo równie szybko 
wybaczyła mu niedawne przewinienia, które w tym przypadku były znaczne: 

„Thwil już jest pilniejszym, ponieważ już z nim nie sypiają Szwedzi, gdyż ustą-
pili i nie ma już rozrywki z nimi i nie jest tak hardy jak był. Za czym proszę 
WMMPana, żebyś dissimulował104 com do niego pisała i już nic o tym nie 
pisał do niego”105. Kolejne doniesienia świadczą o zrehabilitowaniu się leka-
rza, Sieniawska wyraźnie chwali go i chroni przed mężem: „dziś tydzień, jako 
mi ta fluksja spadła, boję się bardzo żebym nie ociemniała, ale mnie Thwil 
asekuruje, że jeżeli nie na obie, to na jedno będę zdrowa, na którego WMMP 
prośbę bądź łaskawym, bo siła biedy ucierpiał przy mnie, jest on po staremu 
nam obojgu życzliwy”. Zdradza też częściowo powody jego zaniedbań, wsta-
wiając się za lekarzem: „znam ja tak wielu panów, co siła po pijaku zrobią, 
a nazajutrz żałują tego”106.

Lekarzem Sieniawskich był też Mandlim Chevalier, lekarz nadworny Elż-
biety, to właśnie o nim Rafałowiczówna pisała „sługa pani mojej”107. Istotnie 
był uwzględniony wśród ludzi zaciągających się na służbę na dworze Sieniaw-
skiej. Swoje usługi zaczął pełnić ok. 1712 r., bowiem z tego roku pochodzi 
przeprowadzona z nim w Warszawie capitullacja. Z zapisu tego wiadomo, iż 
Chevalier pobierał nauki w Paryżu – sporządzający dokument nazwał go „pro-
fesorem pariskim, szkoły ss. Kosmy i Damiana, medycyny doktorem”108. Che-
valierowi przysługiwał jurgielt z wiktem w kwocie 500 talarów bitych, dodat-
kowo otrzymywał 1000 talarów rocznie na prowadzenie apteki. Dostał również 
osobisty powóz: „wózek z sześcioma końmi, raz mu na zawsze oddaję, konie zaś 
żywione być powinny wszędzie i w drodze od pana Chevalierego”, dodatkowo 
jego woźnica wraz z forysiem otrzymali strawne pieniądze, suchedni i barwę109.

Co najmniej od 1712 r. Sieniawscy korzystali także z poradnictwa dok-
tora Mojzesa Fortisa. Zdaniem J.S. Nowaka był on potomkiem Abrahama 
Izaaka Fortisa, medyka z dworu Lubomirskich i Potockich. Przebywał on na 

103  Taż do tegoż, Siemianów 11 XII 1707, tamże, nr 37183; taż do tegoż, 23 X 1707, tamże, 
nr 37177.
104  Zapomniał.
105  Taż do tegoż, Siemianów 15 XII 1707, tamże, nr 37184.
106  Taż do tegoż, Warszawa 9 I 1708, BCz rkps 5943, nr 37185.
107  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 71.
108  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 23.
109  Tamże.



241

4.6. Służba medyczna

co dzień w Jarosławiu i pełniąc rolę faktora, przyczynił się także do zmian 
personalnych w miasteczku. Musiał posiadać duże zdolności w zakresie me-
dycyny, gdyż miał opinię najlepszego lekarza, a z jego pomocy korzystało 
wiele ówczesnych osobistości. Sprawował też opiekę medyczną nad podda-
nymi Elżbiety w Jarosławiu i okolicach oraz na Rusi110. Podczas problemów 
zdrowotnych Adama Mikołaja na początku 1724 r., o których donosi zatro-
skany Tchórzecki, Sieniawscy korzystali z usług lekarza Erndela, on to też 
po wyjeździe od nich informował środowisko warszawskie, w tym również 
przebywającego w stolicy króla, o stanie zdrowia hetmana111. Pod koniec 
1717 r. Sieniawska rozpytywała o jakiegoś sławnego cyrulika, ponieważ Rafa-
łowiczówna donosiła jej, że ten przyjął już służbę na roczny jurgielt u księdza 
nominata warmińskiego, chociaż wcześniej udawał, że we Francji – być może 
obawiał się gniewu hetmanowej112. 

Dodatkowo okresowo zatrudniano akuszerki. Sieniawska korzystała z ta-
kiej pomocy dwa razy. Opinie na ten temat przekazuje w korespondencji do 
męża podczas drugiej ciąży, kiedy obawiała się rozwiązania i nie dowierzała 
umiejętnościom akuszerki. Jej obawy częściowo się potwierdziły, gdyż prze-
szła bardzo ciężki poród113. Akuszerki często nazywano „uczonymi babami”, 
posiadały one wiedzę z zakresu medycyny ludowej i zmonopolizowały fach 
położniczy. Występowały jako biegłe sądowe, ponieważ umiały rozpoznać 
przyczynę obumarcia płodu114. Jednak określenie „uczona baba” odnosiło się 
również do kobiet parających się lecznictwem, najczęściej ziołami. Zielarki 
często rezydowały na dworach możnych. Takiej uczonej baby, która umiałaby 
przygotowywać „lekarstwa domowe”, poszukiwała także na swój dwór Elż-
bieta Sieniawska115. Pomoc tych kobiet była zapewne nieoceniona, ale równie 
często mogły one być poważnym zagrożeniem dla zdrowia pacjenta. Stąd m.in. 
brały się liczne posądzenia uczonych bab o czary, gdyż dopuszczały się one, 
jak pisze J. Partyka, pośredniczenia między „tym” a „tamtym” światem po-
przez praktyki z pogranicza legalności, jak regulacja poczęć, spędzanie płodu, 

110  Zob. J.S. Nowak, Żydzi w kręgu Denhoffów…, dz. cyt., s. 111–112; J.A. Gierowski, Wro-
cławskie interesy…, s. 232–237; B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 159.
111  M. Tchórzecki do E. Sieniawskiej, Warszawa 17 II 1724, BCz rkps 5968, nr 44132. 
112  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 15.
113  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Czerniaków 28 IX 1703, BCz rkps 2514 II, k. 283; 
taż do tegoż, Czerniaków 8 IX 1703, BCz rkps 2514 II, k. 272.
114  J. Partyka, Obraz kobiety leczącej w tekstach staropolskich [w:] Pod patronatem Hygiei: udział 
kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, red. I. Arabas, Warszawa 2000, s. 76.
115  Por. B. Popiołek, Na marginesie ważnych spraw…, s. 97.
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magia miłosna. Obawiano się wiedzy zielarek i akuszerek, a zbieractwo ziół 
leczniczych tym bardziej narażało te kobiety na posądzenie o czarownictwo116. 
Powątpiewano nieraz w ich umiejętności lecznicze ze względu na to, jakimi 
posługiwały się środkami, a przede wszystkim pochodzenie wiedzy u kobiet, 
które oficjalnie nie pobierały nauk. Wspaniale oddaje to anonimowy autor 
wierszowanej „Krytyki na baby”, pisząc:

Mają i baby leki przedziwne, 
Różnym chorobom bardzo przeciwne 
Dziegcie i smalce, woski topione 
I różne chwasty z niemi smażone, 
Korzenie, zioła, kwiecia parzone, 
Kąpiele, chwasty, trunki warzone, 
I konfeliczki sobie smażone, 
Wódki, kry stery jak doświadczone.  
Któremi leczą jak doskonałe 
Lekarki, baby bardzo zuchwałe 
Gdzie uczyły się nauk lekarskich? 
Kto ich wyuczył sztuk aptekarskich? 
Co baba – doktor! Skąd promocyja? 
Czy od kądzieli, gdy przędzę zwija?  
[…] Uczyć medyka chce i biegłego 
[…] Gdzie bies nie może tam babę wrazi 
Na każdą sprawę onę naradzi 
[…] Więc się ich chronić jak czego złego, 
Jak bazyliszka jadowitego 
Abyś dostąpił zdrowia miłego, 
Zażyj medyka rady biegłego 
Nie daj się zwodzić babskiej chytrości…117.

Kuracje zalecane przez „zuchwałe baby” nie zawsze przynosiły pozytywne skut-
ki, a nieraz były nawet przyczyną pogorszenia stanu zdrowia. Z przerażeniem 
jedną z takich nietrafnych praktyk leczniczych, przeprowadzoną na kasztelance 
krakowskiej, opisywała jej matka w liście do przyjaciółki Anny z Sanguszków 
Radziwiłłowej. Zofii zaaplikowano wówczas czterogodzinną kąpiel i trzydzieści 
siedem pijawek – w ich skuteczność Sieniawska zawsze mocno powątpiewała 
i jak mogła, unikała118. Miejscowym babkom-akuszerkom niedowierzała abso-

116 J. Partyka, Obraz kobiety leczącej…, s. 77; B.P. Levack, Polowanie na czarownice w Europie 
wczesnonowożytnej, Wrocław 2009, s. 194–196.
117  Cyt. za J. Partyka, Obraz kobiety leczącej…, s. 72–73.
118  E. Sieniawska do A. Radziwiłłowej, 9 V 1720, AR V, nr 14275.
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lutnie Marysieńka Sobieska. Będąc już królową, wyprawiała się zwykle podczas 
ciąży do rodzinnej Francji, ze względu na tamtejszą lepszą opiekę medyczną 
podczas połogu119. Sobieska, dobrze znając te problemy, zatroszczyła się także 
o swoją dawną pannę dworu i na czas ciąży przysłała Sieniawskiej cyrulika, jak 
pisała sama wojewodzina: „żeby mnie pilnował”120.

Kobiety parające się leczeniem nie cieszyły się dobra opinią w społeczeń-
stwie. Silne podkreślanie korelacji płci z praktykami magicznymi, które nastą-
piło w okresie nowożytnym, powiększyło nieufność, zarówno wobec kobiet 
leczących, jak i ich metod121. Za to w zaciszu domowym to właśnie kobiety 
pełniły funkcję domowych lekarek, jak pisze B. Popiołek, występując w roli zie-
larek, kucharek-dietetyczek i chirurgów122. Zadania te podlegały stopniowemu 
utrwaleniu – w odniesieniu do dworów XIX-wiecznych Łukasz Gołębiowski 
pisał: „ta część gospodarstwa [zdrowie] była wyłącznym udziałem kobiet”123.

4.6.2. Apteki i lekarstwa

Medykamenty potrzebne na dworze zamawiano najczęściej w słynnej aptece 
królewskiej. Pośredniczeniem w tych zakupach trudnił się głównie Mikołaj 
Tchórzecki, będąc poczmistrzem rezydującym na stałe w stolicy, odbierał 
i przesyłał lekarstwa z apteki królewskiej. Rzadziej zamówień dokonywano 
bezpośrednio u aptekarza. Informacje o tym pojawiają się jedynie kilkakrotnie 
i to w przypadku pomyłek w zamówieniu. Pierwszej, kiedy Tchórzecki dono-
sił: „z aptekarzem królewskim widziałem się i opowiedziałem mu, jaką ladaco 
esencję posłał”, na co zyskał odpowiedź, że „albo ja prawie nie zrozumiałem, 
co Jejm. Dobrodziejka chciała, albo Jejm. Dobrodziejka mnie nie zrozumia-
ła”124. Podczas innej pomyłki, kiedy przesłano podwojoną liczbę flaszeczek 
esencji, Tchórzecki podobnie informował o wyjaśnieniach aptekarza, który 

119  M. Komaszyński, Maria Kazimierad’Arquien Sobieska królowa Polski 1641–1716, Kra-
ków–Wrocław 1983, s. 69, 81.
120  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Suwice 15 XI 1698, BCz rkps 2514 II, k. 164.
121  Warto w tym kontekście wspomnieć, że jeszcze u progu rozwoju średniowiecznej medycyny 
europejskiej to kobiety cieszyły się dobrą sławą w zawodzie lekarskim i nawet posiadały dostęp 
do niego. Przywołać należy postępowe założenia szkoły salerniańskiej, do której przyjmowano 
kobiety – niektóre pozostawały tam w charakterze wykładowczyń. Jedną z ważnych osób okresu 
średniowiecza, wykazującą wielkie znawstwo z zakresu ziołolecznictwa oraz medycyny była ko-
bieta – Hildegarda z Bingen, zob. J. Jagla, dz. cyt., s. 23–24.
122  B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 155; J. Partyka, Obraz kobiety leczącej…, s. 80–84.
123  Ł. Gołębiowski, Domy i dwory, Warszawa 1830, s. 25; zob. też J. Partyka, Obraz kobiety 
leczącej…, s. 82.
124  M. Tchórzecki do E. Sieniawskiej, Warszawa 30 III 1719, BCz rkps 5968, nr 44007.
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twierdził, że musiał się z Sieniawską źle zrozumieć w przekazaniu zamówie-
nia125. Gotów był przyjąć zwrot części leków, ale ostatecznie Sieniawska za-
trzymała osiemnaście flaszeczek esencji w dwóch pudełkach, za co należało się 
238 tynfów, w tym opłata za balsam – 14 tynfów. Do paczki został dołączony 
regestr z cenami, które Sieniawska próbowała zbijać, bowiem Tchórzecki od-
pisał jej, że aptekarz od ceny z regestru nie odstąpi, ponieważ „mówi, że go to 
tak kosztuje”126. W efekcie Elżbieta zleciła zapłatę za całość Barańskiemu, któ-
ry gdy to przeczytał, „z radości ledwie ze skóry nie wyskoczył, mówiąc, ja to 
czyż diabłu duszę zaprzedam”127. Za Barańskim wstawił się wówczas Tchórzec-
ki, potwierdzając brak gotówki na asygnację dla aptekarza, „bo zgoła nie masz 
co tak prędko sprzedać”128. Zapłatę uiszczono dopiero w połowie września, 
zapewne przyspieszyło ją następne zamówienie, którego aptekarz nie chciał 
realizować bez uregulowania zaległości129. Zamówienie to dotyczyło przygo-
towania jakiejś nowej receptury według kompozycji pana Gajera – cenione-
go medyka królewskiego – „na bolenie krzyżów i nerek, którą gdy znajdzie, 
wygotuje na przyszłą pocztę”130. Sieniawska musiała wówczas uskarżać się na 
więcej dolegliwości, ponieważ w kolejnym liście Tchórzecki donosił: „wyrozu-
miałem z aptekarza królewskiego, że on nie ma żadnej preskrypcji Pana Gajera 
na katar, tylko powiada, że Wasz Mość Dobrodziejka masz w swojej aptecz-
ce remedia, tj. krople i proszki od kataru na poty, ale nie powiada jakie”131. 
Kolejne informacje na temat korzystania z warszawskiej apteki i pośrednic-
twa Tchórzeckiego pochodzą z jego korespondencji z patronką parę miesięcy 
później w maju, kiedy regulował zaległą opłatę u aptekarza w kwocie trzech 
czerwonych złotych z 55 tynfów132. Następnie dopiero list z września 1720 
r. donosi o zamówieniu na syroruz, czyli zapewne syrop. Został on posłany 
w liczbie dwóch butelek w pudełku za jednego czerwonego złotego, prawdo-
podobnie pierwszy raz, bo wraz z instrukcją zażywania133. Wówczas też Tchó-
rzecki wymienia aptekarza królewskiego z imienia, stąd wiadomo, że lekarstwa 

125  Tenże do tejże, Warszawa 24 VIII 1719, tamże, nr 44022.
126  Tamże.
127  Tenże do tejże, Warszawa 31 VIII 1719, tamże, nr 44023.
128  Tamże.
129  Tenże do tejże, Warszawa 14 IX 1719, tamże, nr 44024.
130  Tenże do tejże, Warszawa 28 IX 1719, tamże, nr 44026; zob. B. Popiołek, Kobiecy świat…, 
s. 158.
131  Tenże do tejże, Warszawa 19 X 1719, tamże, nr 44028.
132  Tenże do tejże, Warszawa 2 V 1720, tamże, nr 44040.
133  M. Tchórzecki do E. Sieniawskiej, Warszawa 12 IX 1720, tamże, nr 44051.
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przygotowywał dla Sieniawskiej Jan Frise. Były to zazwyczaj mikstury i syropy 
na bazie ziół i spirytusu, według receptur sławnego królewskiego medyka134. 
Korespondencja z roku 1722 przynosi kolejne informacje o zamówieniach 
Sieniawskiej w aptece królewskiej. Wiadomo, że kilka razy Tchórzecki posyłał 
balsam lawendowy: „balsamu lewandowego wczora dopiero robionego posy-
łam dwie puszeczki cynowe, w osobnym pudełku, za nie należy dwa czerwo-
ne złote”. Cennik ten nie zgadza się z opłatami za wcześniejsze zamówienia 
balsamów, o których brak informacji, a które kosztowały po około 10 tynfów. 
Jest to więc nowe zamówienie135. Już tydzień później poczmistrz słał kolejne 
zamówienie, a były to „magnezyty doses piętnaście, każda dosis po tynf dwa, 
co razem trzydzieści tynfów” – chodziło tu zapewne o tzw. proszek – „ma-
gnezyię karboniczną”, pakowaną zwykle w pudełkach po uncji. Reguluje też 
zaległe opłaty w aptece dzięki otrzymanej kwocie 5 czerwonych złotych136. 
Kolejną realizację zamówienia Tchórzecki odnotował w lutym 1723 r – był to 
niezamawiany wcześniej medykament, „apoplektyczna wódka”, której posłał 

„flaszeczkę w pudełku, za którą należy dziesięć tynfów, komptując z olcykiem 
[?], należy do apteki razem tynfów dwadzieścia”137. Lekarstwa zamawiano tak-
że poza apteką królewską. U niejakiego Mr. Melina zamówiono trzydzieści 
flaszek kaliperu: „wszystkie tedy zamówiłem u niego, aby ich nikomu nie 
przedawał, jedna flaszka po tynfów dwa”. Ponadto Tchórzecki informował 
jednocześnie Sieniawską, że „za de l’eau Reine d’Hongrie Gucy zapłacić dekla-
rował Panu Melinowi”138. Innym interesującym zamówieniem z połowy marca 
1723 r. były „rakowe oczy” – „rakowych oczu pół fonta w pudełku z apteki 
królewskiej posyłam dzisiaj, za nie tynfów dziesięć”139. Zamówienie to zosta-
ło częściowo zapłacone w kwietniu, wtedy też posłano z apteki kolejne leki 

134 Tenże do tejże, Warszawa 27 X b.r., BCz rkps 2740, k. 707; tenże do tejże, b.m., b.d, BCz 
rkps 5968, nr 43861; tenże do tejże, b.m., b.d, BCz rkps 5968, nr 43868; tenże do tejże, War-
szawa 24 V 1708, BCz rkps 5968, nr 43888.
135  Tenże do tejże, Warszawa, 23 IV 1722, tamże, nr 44082.
136  Magnezyja karboniczna – magnesii carbonas (hydroksowęglan magnezu), na skurcze i nad-
kwaśność. Tenże do tejże, Warszawa 11 VI 1722, tamże; tenże do tejże Warszawa 25 VI 1722, 
BCz rkps 5968, nr 44087.
137  Tenże do tejże, Warszawa 25 II 1723, BCz rkps 5968, nr 44098; chodziło o „aqua apo-
plectic” lub „wódkę apoplektyczną” – być może to popularna driakiew, którą leczono większość 
dolegliwości, w tym apopleksję, zob. P. Czartoryski-Sziler, „Jam jest Dom Polski”, „Nasz Dziennik” 
19 czerwca 2005, nr 140, http://ostoja.brinkster.net/body/DomPolski/defaultApteczkiDworskie.
html, dostęp: 03 VIII 2012.
138  Tenże do tejże, Warszawa 25 II 1723, BCz rkps 5968, nr 44098.
139  Tenże do tejże, Warszawa 18 III 1723, tamże, nr 44101.
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– „terafoliatę na wiatry” za czerwonego złotego140. Miesiąc później posłano 
esencję „contra flatu”, również za czerwonego złotego141. Kolejne zamówienia 
prawdopodobnie wiązały się z pogorszeniem stanu zdrowia „Im. Dobrodzieja”, 
czyli Adama Mikołaja, o czym kilkakrotnie wspomina zatroskany Tchórzecki, 
będący także na jego usługach. Wówczas Tchórzecki według rozkazu posyła 
kwartę aqua apoplectic i proszków serdecznych doses 30, które jednak Sieniaw-
ska mu odsyła, być może z powodu poprawy stanu zdrowia Adama Mikołaja, 
za co Tchórzecki dziękuje w liście, lub po prostu zwykłej wymiany na proszki 
margaretowe, „trzydzieści doses, za te należy trzydzieści tynfów”142. Zamó-
wienia składano też za pośrednictwem znajomych: „Im P. marszałek koronny 
odesłał mi pudełko z pewnymi wódkami, czyli medykamentami dla Wasz 
Mość Pani Dobrodziejki” – donosił Tchórzecki, nadając paczkę dla Elżbiety 
wraz z dołączonym listem marszałka koronnego143. 

Pośrednictwem w załatwianiu lekarstw między Sieniawską a warszawskimi 
aptekarzami zajmowała się także jej rezydentka w klasztorze wizytek – Jadwiga 
Rafałowiczówna: „strony recepty, o którą WMM Pani moja Dobrodziejka pi-
szesz, miałam ja receptę, ale nie od Szumachera doktora, lecz od Kalibaczkiego 
i to na białą koszulę [?], kiedy komu bardzo przypadnie, a przyjechawszy do 
Potoka, dał ją był Jmć pani krakowskiej śp., a mianowana śp. Jmć pani kra-
kowska przy mnie oddała panu nieboszczykowi Frise staremu. Ja zaś od syna 
nieboszczykowskiego chciałam jej dostać, ale żadną miarą nie chce jej dać. 
Przyznaje, że ją ma i gotów dać proszku, ile potrzeba, chyba że WMM Pani 
moja Dobrodziejka sama każesz do niego napisać, to ją będzie musiał dać”144. 

Informacje na temat aptecznych zamówień zachowały się nie tylko w kore-
spondencji, ale i w rachunkach medycznych, wyliczających kolejne preparaty 
nabywane w aptekach oraz recepty. I tak Specyfikacja medykamentów na potrze-
by hetmanowej z początku roku 1715 wymienia następujące środki: „wódki 
cynamonowej garniec, kamforę, mastyks145, syropu tyłkowego funtów 10, dal-

140  Tenże do tejże, Warszawa, 8 IV 1723, tamże, nr 103.
141  Tenże do tejże, Warszawa, 13 V 1723, tamże, nr 44108.
142  Tenże do tejże, Warszawa, 2 III 1724, tamże, nr 44132.
143  Tenże do tejże, Warszawa, 20 IV 1724, tamże, nr 44137.
144  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 32.
145  Słownik Lindego podaje, że mastyks to żółtawa żywica, przeźroczysta, w krupkach, sucha, któ-
ra zapala się na węglach, a „wypływa z drzewa należącego do rodzaju terpentyny, rosnącego na wy-
spach Archipelagu”, zob. S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1809, s. 41. Hasło to 
można powiązać mastykatorum, oznaczającym lek na flegmę, który prawdopodobnie wytwarzano 
z mastyksu, zaś mastykować oznaczało przeżuwać. B. Chmielowski twierdzi, że mastyx sprowadzany 
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kowych [?] oczu funt 1 oraz świec stołowych funtów 200”. Inna specyfikacja 
sporządzona na potrzeby hetmanowej zawiera: „1 funta cynamonu, 4-funto-
wych świec jedna para, ⅛ bursztynu, ¼ funta maści różanej, kamfory, jedna 
kwarta inkaustu, pochodni 2 pary trzy-funtowych, 2 funty laku czarnego, 
½ ryzy papieru olenderskiego, 2 funty senesu, 2 funty bursztynu, etc…”146.

Z wykazów medykamentów wynika, że Elżbieta nie zamawiała zbyt dużo 
leków, z czego wnioskować można o jej dość dobrym zdrowiu. Chociaż często 
uskarżała się na różne mniejsze i większe dolegliwości, zamówienia apteczne nie 
są regularną pozycją na liście obowiązkowych zakupów poczmistrza. Sieniawska 
najczęściej cierpiała na bóle śledziony, kręgosłupa oraz oczu. B. Popiołek przy-
pisuje część tych stanów chęcią wymówienia się kasztelanowej przed mężem 
od szybkich powrotów do domu. Istotnie, śledząc szlaki podróży Sieniawskiej 
i jej niewiarygodną mobilność oraz determinację do podróżowania w różnych 
warunkach, nieraz bardzo trudnych, widać, że musiała być zahartowana i ra-
dzić sobie z niedogodnościami wypraw oraz chwilowym osłabieniem zdrowia. 
Sama też niezbyt ufała ówczesnej medycynie. Bardzo sceptyczna pozostawała 
wobec zaleceń puszczania krwi (od czasów średniowiecza był to wciąż najpow-
szechniejszy środek leczniczy), uznając go za „ruską modę”147. Bardziej zawie-
rzała naturalnym, jakbyśmy dzisiaj je nazwali, kuracjom leczniczym, np.: picie 
wód egejskich, kąpiele, purgensy148. Kuracji poddawała się zwykle pod okiem 
lekarzy, jedną z nich przeprowadzono w Skolem w czerwcu 1708 r., po odjeź-
dzie Thwila przerwaną kurację ponowić miała pod opieką lekarza Bonfilego149: 

„wody też egierskie przywieźli mi, które za przyjazdem Bonfilego pić będę, ale 
prosto z Egieru niepodobna lepszych. Będę jedno puzdro konserwowała, bo 
Thwil zwyczajnie, kiedy czego nie ma, to chce zaraz tego”150. Bonfili najpraw-

był z Azji Mniejszej do Amsterdamu, zob. B. Chmielowski, Nowe Ateny Albo Akademia Wszelkiey 
Scyencyi Pełna; Na Rozne Tytuły, iak na Classes Podzielona, Mądrym dla Memoryału, Idiotom dla 
Nauki, Politykom dla praktyki, Melancholikom dla rozrywki Erigowana; Alias O Bogu […] O Zwie-
rzu […] O Językach […], t. 2, Lwów 1745, por. http://biblioteka.kijowski.pl/chmielowski%20
benedykt/ateny.pdf, dostęp 28 XII 2013, zaś XIX-wieczny „Tygodnik Lekarski” zalecał stosowanie 
mastyksu na niemożność utrzymania moczu w nocy, zob. „Tygodnik Lekarski” 1859, nr 36, s. 319.
146  BCz rkps 6005, t. 3, teka: rachunki medyczne, luźne kwity bez paginacji.
147  B. Popiołek, Królowa bez korony…, s. 22, 104; taż, Kobiecy świat…, s. 154; na temat genezy 
i skuteczności tej metody J. Jagla, dz. cyt., s. 38.
148  Zob. B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 154.
149  Bonfili jest utożsamiany z krakowskim lekarzem Onufrym Bonfiglim, autorem rozprawy 
De peste et eius contagio dissertatio epistolaris (Cracoviae 1720), por. tamże, s. 158.
150  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Skole 27 VI 1708, BCz rkps 5943, nr 37216; taż do 
tegoż, Kukizów 17 IX 1708, BCz rkps 5943, nr 37227.
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dopodobniej dużo podróżował, nie przebywał stale w Polsce, ale zjeżdżał tu dla 
„swoich patentek”, o czym donosiła Elżbiecie już w maju Marianna Lubomir-
ska151. Kurację wodą kasztelanowa stosowała chyba regularnie, świadczą o tym 
wzmianki w listach, jeszcze ponad dziesięć lat później Morzycki przesyłał jej 
zakupione „24 puzdra w każdym po 24 flasz wody egierskiej”152. Z jego listów 
wiadomo również, że kasztelanowa zamawiała najsłynniejsze wówczas lekar-
stwo na wszystkie, a przynajmniej większość dolegliwości – wenecką driakiew. 
Pod koniec 1717 r. przesłał jej do Jarosławia „sześć puszek […] oryginalnych 
weneckich” tego specyfiku. Była to mieszanka ziół i alkoholi, znana od po-
czątku naszej ery, złożona nawet z 89 składników, które na przestrzeni wieków 
redukowano i zmieniano. W podstawowym składzie wymienia się wino, miód 
i wyciąg z opium tureckiego, a przede wszystkim ususzone i sproszkowane żmije, 
od których wzięła swą nazwę polska wersja medykamentu – teriak (łac. terion). 
Driakiew uważano za uniwersalną odtrutkę, leczono nią konwulsje, apoplek-
sję, paraliż, dyzenterię, plucie krwią, melancholię, brak apetytu, a nawet wście-
kliznę153. W późniejszych wiekach (popularność leku zmniejszyła się dopiero 
w XIX w.) uważano ją także za antidotum na zarazy, w szczególności na dżumę. 
Musiało dochodzić do zafałszowań składników leku, skoro istniał nakaz publicz-
nego wykonywania medykamentu, stąd uwaga Morzyckiego o oryginalności 
specyfiku154. Sieniawska zamawiała także języczki żmij – być może pod tą nazwą 
funkcjonował teriak, albo chodziło o składniki potrzebne do jego wykonania. 
Nie jest jednak pewne, czy miał to być składnik do tego leku, czy inny jeszcze 
rodzaj medykamentu, bowiem rezydentka Sieniawskiej, Jadwiga Rafałowiczów-
na, która przesyłała jej „dwa języczki wężowe”, dodatkowo bardzo dokładnie 

151  M. Lubomirska do E. Sieniawskiej, 20 V 1708, BCz rkps 2714, k. 631.
152  E. Sieniawska do I. Rubinowicza, Skole 1 VI 1708, BCz rkps 5943, nr 37211; P. Morzycki 
do E. Sieniawskiej, Tenczyn 6 V 1719, BCz rkps 5897, nr 26531.
153  D. Waliszewska, J. Waliszewski, Aptekarski pokaz historyczny, „Farmacja Pomorza Środko-
wego. Biuletyn Informacyjny Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie” 
2008, nr 10, s. 43–47; E. Chanczewska, Wezmą żmiję, zrobią lek, „Farmacja Pomorza Środko-
wego. Biuletyn Informacyjny Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie” 
2008, nr 9, s. 68
154  W 2008 r. w Stargardzie aptekarze podjęli się przyrządzenia (zgodnie z tradycją – publicz-
nie) historycznego lekarstwa na bazie dawnej receptury. Po dostosowaniu składu do współcze-
snych możliwości znalazły się w nim: żmija, kalafonia, guma arabska, ziele dziurawca, alona, 
korzeń kozłka, nasienie gorczycy, szafran perski, kardamon chiński, owoc anyżu, pieprz czarny, 
nasienie kopru, cynamon, korzeń rabarbaru, korzeń tataraku, sok z korzenia lukrecji, kwiat róży 
czerwonej, naowocnia cytryny, olejek geraniowy, asfalt żydowski, glinka biała, olejek terpenty-
nowy, miód biały, wino hiszpańskie. Zob. D. Waliszewska, J. Waliszewski, dz. cyt., s. 43–47.
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opisała ich pochodzenie, które wiąże się z biblijną historią o miedzianym wężu: 
„właśnie z tej skały i miejsca, na którym za czasu Mojżesza po wyprowadzeniu 
Izraela na puszczę, wężykowie z ziemie wychodzili i w ukąszeniu swoim słod-
kim jadem ludzi zamarzali, a po wystawieniu węża miedzianego przez tegoż 
wodza Izraela na wędrówce ludu bożego za wejrzeniem tam, ci co byli zranieni 
zdrowemi i uleczonemi od jadu i śmierci zostawali. Po czym tedy z tego miejsca 
przemieniona jest skała, na której to pełno różnej wielkości takich języków ura-
sta i to ja z tych właśnie dostawszy umyślnie dla WMM Pani”155. Nastręcza to 
kłopotów z jednoznacznym ocenieniem, czym dla ówczesnych były owe języczki 

– czy wierzono, że rzeczywiście sprowadza się je z osławionej skały (mogła to być 
jakaś roślinność), zgodnie z ową historią, a w przypadku braku takiej możliwo-
ści zastępuje żmijami, czy też zwykle używano po prostu żmij, a wspomniana 
historia funkcjonowała wyłącznie jako uzasadnienie dla leczniczych właściwości 
suszonych żmij. Oczywiście wersja druga jest rozsądniejsza, lecz nie musi być 
zgodna ze świadomością ówczesnych użytkowników tego leku.

Od służby medycznej, zwłaszcza od lekarzy, oczekiwano – podobnie 
jak i od innych „grup zawodowych”, które zatrudniano we dworze – pełnej 
dyspozycyjności oraz lojalności. Wieloletnia służba dawała tego dowód, ale 
ostatecznie przekonywano się o tym w ekstremalnych sytuacjach. Wówczas 
nawet najwierniejsi potrafili zaskoczyć patronów. Tak było w przypadku leka-
rza Sieniawskiej, Jakuba Thwila, podczas zatrzymania kasztelanowej w obozie 
szwedzkim. 

Lekarze, a tym bardziej cyrulicy, nie zawsze mogli wykazać się zasługami 
w leczeniu, co nie wynikało z ich niechęci, ale niedostatecznego w tych cza-
sach poziomu wiedzy medycznej. Z największą bezradnością stawano w ob-
liczu zarazy. Szukano wtedy, jak i w innych sytuacjach, ratunku w kuracjach 
ziołowych, profilaktyce opartej na przesądach, a zaniedbującej higienę. Często 
też, jeżeli już na wagę higieny zwrócono uwagę, to dopiero po wybuchu epi-
demii, były to więc jedynie działania doraźne. Panował powszechny pogląd, 
że morowe powietrze należy przeczekać lub uciekać z miejsc bliskich ognisku 
epidemii. Z tego powodu w omawianej korespondencji brak jest innych na-
kazów prócz natychmiastowego, wzajemnego informowania się o morowym 
powietrzu, tak aby móc szybko opuścić zagrożony teren156. Również wśród 
oficjalistów i współpracowników wymieniano się nawzajem ostrzeżeniami, 
Sieniawska musiała też zezwalać im na tymczasowe zmiany miejsc pobytu, 

155  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 14. 
156  Por. J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5933, nr 24398, 34404, 34413, 34414.



4. Ludzie dworu

250

a nawet sama je sugerować. W jednym z listów Morzycki zapewniał bowiem 
kasztelanową o mieszkaniu dla zarządczyni pałacu krakowskiego: „pani Zale-
ska strzeż boże niebezpieczeństwa jakiego w Krakowie, mieć będzie rezydencję 
w Tenczynie lub Tenczynku, gdzie się jej będzie podobało”157. 

4.7. Służba garderobiana

Termin „służba garderobiana” nie występuje w materiale źródłowym. Został 
przyjęty przeze mnie na użytek opisu wszystkich tych osób, które dbały o gar-
derobę magnata, ale i dworu, a poprzez to w sposób pośredni odpowiadały za 
wizerunek patrona. Sieniawska przywiązywała sporo wagi do dbałości o od-
powiednią prezencję, a poza tym najzwyczajniej lubiła się podobać. Na tere-
nach ziem ruskich, być może w Hlibowicach, przebywał nadworny krawiec 
Sieniawskiej – Ostrowski158. Prawdopodobnie chodzi o tego samego Ostrow-
skiego, który został przyjęty na służbę z początkiem 1713 r. i „postanowiony 
na rok jurgielu 600 zł”159. W tym samym spisie ludzi zgodzonych na służbę 
pod datą 1717 r. widnieje „Rychter krawiec białogłowski”, który „przystał 
16 II 1717”, opłacany kwartalnie160. W tym roku dokonano „porachowania 
i uspokojenia” z Karymem, krawcem, któremu oddano dług w wysokości 
1600 zł161. Interesująca informacja o pracy krawców zachowała się w 1712 r. 
– nieznana z nazwiska osoba, ale jak można przypuszczać, któryś z krawców, 
pisał do hetmanowej o jednym z przygotowywanych strojów: „suknia będzie 
na purpurowym suknie, broderowana złotem i haniebnie piękna, modna 
i bogata”162. Hetmanowa sprowadzała dla siebie i rodziny najlepsze materiały. 
Ściągano je nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. W jednym ze swoich listów 
informowała męża: „sukna na sześć kontuszów bardzo ładnego angielskiego 
kupiłam dla WM Pana i atłasów pięknych, rozumiem, że będziesz kontent”163.

Oddzielnego krawca z krawczykiem do pomocy posiadał również hetman 
– był nim niejaki Sopocki – a także córka Sieniawskich. Wydaje się zresztą, że 
krawców było więcej, ponieważ w regestr ludzi dworskich Adama Mikołaja 

157  P. Morzycki do tejże, Tenczyn 14 IX 1720, BCz rkps 5807, nr 26575.
158  S. Różański do E. Sieniawskiej, Hlibowice 6 II 1719, BCz rkps 5932 III, nr 34263.
159  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 16.
160  Tamże, k. 11.
161  Tamże, k. 97.
162  NN do E. Sieniawskiej, 5 XI 1712, BCz rkps 2707, k. 113.
163  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Iwanowice 4 I 1707, BCz rkps 5943, nr 37146.
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wpisani są „krawcy do Imm Panny Krakowskiej, których kwota opłaty wynosi 
200 zł”, podczas gdy krawiec hetmana pobierał, według tego regestru, 70 zł. 

Prócz krawców do grupy tej zaliczyć trzeba szewców. W 1715 r. „Mr. Lafo-
urcade przyjął służbę do robienia trzewików, patynek i butów”, podjął się on 
służby za niemałą kwotę – „ma postanowione salarium na rok 2000 zł uczyni 
talarów bitych 250”164. Zasługi te odbierał regularnie w różnych miejscach do 
1718 r., ale służył znacznie dłużej, o czym świadczy zachowane z marca 1724 r. 
„porachowanie z Laforcadem szewcem z oddanych patynków dla Im Dobro-
dziejki w Oleszycach 6 III 1724 uczynione przez pana Jastrzębskiego”. Wyni-
ka z niego, że w 1723 r. szewc wykonał łącznie 101 par obuwia na potrzeby 
różnych osób, w większości kobiet, w tym dla samej kasztelanki 40 par165. 

4.8. Ludzie dworscy

Ludzie dworscy to grupa usytuowana najniżej w hierarchii dworu, jak wyni-
ka z miejsca w spisach i wysokości poborów. Do grupy tej zaliczano praczki, 
cyruliczków, czasem też krawczyków. Najczęściej jednak regestry ujmowały 
te osoby pojedynczo, w różnych miejscach spisu, najczęściej właśnie na jego 
końcu, bez wyodrębniania ich jako grupy. Służba praczek może jednak ucho-
dzić za szczególny rodzaj posługi. A. Marchwińska, badając struktury dwo-
rów królowych, wskazała, że praczki – pomimo formalnie najniższego miejsca 
w hierarchii – cieszyły się dużo lepszą pozycją i znaczeniem. Było to wynikiem 
zaufania, jakim obdarzały je panie, a zaświadczać o tym miało relatywnie wy-
sokie wynagrodzenie i dodatkowe gratyfikacje166. Istotnie – praczki w służbie 
Sieniawskiej pobierały wynagrodzenie w różnych wysokościach, a wśród nich 
były takie, którym przysługiwały całkiem wysokie sumy. Przykładem może 
być praczka Rysztakowa, która „przystała 20 kwietnia 1712 postanowiona 
na rok po zł 200”, swoje obowiązki wykonywała tylko trzy lata, bo zmarła 
w 1715 r.167 Połowę mniej wypłacano niejakiej „Katarzynie praczce z dziewką” 
– za kwartał otrzymywały łącznie 25 zł, czyli 100 zł rocznie. Jeszcze mniejsze 
pobory miała praczka Zofia, opłacana na kwartał kwotą 12,15 zł168.

164  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 15.
165  Tamże, k. 47.
166  A. Marchwińska, dz. cyt., s. 25.
167  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 15.
168  Regestr suchedni wypłaconych ludziom stajennym i innym od dnia 1 july do dnia 1 octobris 
1722 na kwartał jeden, od Fejgi arendarki końskowolskiej przysłany do Warszawy 6 septembris 1722, 
BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 10.
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W spisie dworu sporządzonym w Laszkach wymieniono zaś trzy praczki, 
którym płacono zbliżoną kwotę, bo każdej „na rok jeden [przysługiwało] 
po 50zl”169.

4.9. Kozacy

Wśród kozaków z nazwisk zidentyfikować można Krempskiego, Chuchrow-
skiego, Jaworskiego, Gadomskiego, Kitowicza, Oleksego, Szelewskiego, Toma-
szowskiego i Janaszowskiego, którzy za dwa lata służby odebrali po 460 zł170. 
Bliższe informacje o tym, kiedy dołączyli do służby, znaleźć można tylko 
w przypadku części z nich. Wiadomo, że Kitowicz przyszedł na początku 
1717 r. i służbę u kasztelanowej pełnił aż do śmierci – przy jego nazwisku 
jest dopisek „umarł”, lecz bez daty. Rok po Kitowiczu zaciągnął się Oleksy 

– w sierpniu 1718 r. w Laszkach, a w 1720 r. Grabowski, który „przystał” rów-
nież w Laszkach w kwietniu 1723 r.171 Kozacy ci najczęściej spełniali funkcję 
posłańców, tak zwanych „umyślnych”, odsyłanych do specjalnych zdań pocz-
towych – musieli zatem być obdarzeni sporym zaufaniem swej pani.

4.10. Rajtarzy

Podczas częstych podróży kasztelanowej oraz z powodu ogólnej sytuacji 
w kraju niezbędne było posiadanie ochrony. Większość dworów magnackich 
– zwłaszcza kresowych – zmuszona była zresztą do utrzymywania prywatnego 
wojska. Jego rola wzrosła w latach 20. XVIII w., nie tylko z racji pełnionych 
funkcji, ale też mody. Prywatne milicje magnackie, jak nazywa te formacje 
Tomasz Ciesielski, stały się jednym z ważniejszych elementów prestiżotwór-
czych ze względu na ich reprezentatywność. Nawet średniozamożna szlachta 
dokładała starań, by utrzymać przynajmniej kilku ludzi w charakterze od-
działu paramilitarnego172. Posiadanie takiej milicji na dworach magnackich 
spełniało wówczas różne funkcje – zasadniczą, czyli zapewnienia bezpieczeń-
stwa, umożliwiało przeszkolenie wojskowe dla młodzieży szlacheckiej, wresz-

169  Regestr do zapłacenia suchedni…, k. 3.
170  Tamże, k. 4; Regestr suchedni wypłaconych ludziom stajennym i innym…, k. 10.
171  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 41, 58.
172  T. Ciesielski, Milicje magnackie i ich potencjał militarny w połowie XVIII wieku. Zarys pro-
blematyki [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej…, s. 774.
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cie dodawało splendoru ośrodkowi, który stać było na utrzymanie kosztowej 
formacji173. 

Sieniawska dysponowała oddziałem kilkudziesięciu rajtarów, znani są też 
porucznicy będący na jej usługach. Między nimi porucznik Grynik, pełnią-
cy swoje obowiązki do 1714 r., kiedy to „odebrał 2200 zasług i odjechał”174. 
Prawdopodobnie chodzi o tego samego Grynika, który w 1711 r. pisał do swej 
protektorki: „teraz kiedy łaski WM Pani Dobrodziejki nie będzie, to przyjdzie 
ostatniego najemnego podjezdka przedać”175. Być może nie wywiązywał się na-
leżycie ze swoich obowiązków i miał być oddalony, ale dano mu drugą szansę.

Inny z poruczników to często wspominany Mr. Szampo – porucznik raj-
tarski, który „przystał do usług 6 maja 1717 r., postanowiony salarium na 
rok 400 i strawnych pieniędzy na tydzień po 6 zł i na czeladnika strawne na 
tydzień po zł 1,15 gr”176. Według tego kontraktu pobierał pieniądze do 1720 r. 
Natomiast „Pan Feierwary porucznik piechoty węgierskiej nadworny przystał 
do służby 1 VIII 1717 r.” i postanowiono mu ze wszystkim na rok po 600 zł, 
które to zaraz odebrał ze skarbu od Lubiszewskiego177. 

Bezpieczeństwo Sieniawskiej zapewniał również hetman, oddelegowując 
spośród swoich ludzi osoby mające za zadanie towarzyszyć jej w podróży – 
byli to najczęściej rajtarzy. Elżbieta zwracała się do niego o dodatkowych ludzi 
w sytuacjach szczególnego zagrożenia, np. ze strony Tatarów178. Podczas jednej 
z podróży na trasie ze wschodnich dóbr Sieniawskich do Krakowa i ponownie 
do Brzeżan towarzyszyło jej od 20 do 40 rajtarów wraz z sierżantem. Przy 
maksymalnej liczbie opłacano im strawne – w kwocie 99,15 zł, paszę i łąkę 
dla koni179. 

173  Zdaniem J. Rysia powszechność służby dworskiej doprowadziła już w połowie XVI w. do 
zrównania jej w świadomości szlachty z udziałem w pospolitym ruszeniu, czemu przeciwdziałać 
musiano uchwałami, zob. J. Ryś, Żołnierz w społeczeństwie staropolskim [w:] Mężczyzna w rodzinie 
i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. I, Od średniowiecza do początku 
XX wieku, red. K. Kabacińska, K. Ratajczak, Poznań 2010, s. 59; zob. też T. Ciesielski, dz. cyt., 
s. 791; K. Kuras, Współpracownicy i klienci…, s. 40.
174  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 27.
175  A. Grynik do E. Sieniawskiej, Jaworów 22 V 1711, BCz rkps 5827 III, k. 376; zob. też 
B. Popiołek, Najniższy podnóżek, sługa i więzień pański…, s. 153.
176  BCz rkps 6005 IV, t. 16, k. 41.
177  Tamże, k. 42.
178  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Złoczów 24 IX 1698, BCz rkps 2514 II, k. 7; taż do 
tegoż, Kukizów 7 IX 1708, BCz rkps 5943, nr 37224.
179  Por. Conotacja tak precepty iako i expensy…, k. 1–8.
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Jednym z komendantów na służbie u hetmanowej był Paweł Morawski. 
Konflikt ze Stanisławem Staszkiewiczem180 doprowadził do opisania w liście 
do patrona zachowań, których ten jako komendant nie akceptował. Moraw-
ski skarżył się na Staszkiewicza: „kilka razy zbiwszy w oczach moich trzciną 
żołnierza na pospozycją komendy z osoby mojej, na ostatek kapralowi na 
warcie będącemu dwieście postronków dać kazał za to szczególnie, że posłał 
żołnierza do mnie z karteczką od Im Pana Żółkiewskiego, dając znać o sta-
łej transakcji”. Dlatego też Morawski zwracał się do zwierzchniczki o dalsze 
wytyczne, „podając pod wysoki rozsądek JOWM Dobrodziejki, jeżeli dłużej 
charakterem komendanta zaszczycać się mam albo nie, czekam w tym łaska-
wej decyzji”181. Nie jest znana decyzja hetmanowej w tym przypadku, lecz 
warto podkreślić szczegółowy opis sporządzony przez komendanta. Zapewne 
spodziewał się rozstrzygnięcia sprawy na swoją korzyść, ponieważ hetmanowa 
znana była ze stanowczego kwestionowania decyzji o karceniu kogokolwiek 
w swoich dobrach, zapadających bez jej wiedzy czy wyraźnego rozkazu. Mimo 
wszystko i w tej grupie zdarzały się ucieczki, o takim incydencie wiadomo 
z listu Morzyckiego. Przechwycił on rajtara z Puław, który zbiegł „z koniem 
barwą i munderunkiem”. Uciekiniera odnaleziono w Krakowie, ale już bez 
ekwipunku i bez pieniędzy, pozyskanych ze sprzedaży konia182.

4.11. Podróże – asysta podróżna

Czasy saskie przyniosły wzrost mobilności szlachty polskiej, głównie magna-
terii z kręgów dworskich, która coraz częściej w interesach politycznych bądź 
w wyniku wymogów towarzyskich udawała się do Saksonii183. Śledząc życiorys 
Elżbiety, odnosi się wrażenie, że była ona w nieustannej podróży184. Nie mam 
tu na myśli podróży rozumianych wyłącznie jako wyjazdy zagraniczne czy re-
kreacyjne, ale podróże w ujęciu szerokim, zaproponowanym przez Kazimierza 
Bartkiewicza, które obejmuje wszelkie kategorie ludzi pokonujących przestrzeń, 
niezależnie od motywów185. Motywem dla Elżbiety były bieżące sprawy poli-
tyczne i kontrola spraw gospodarczych rozległego latyfundium. Osobną kwestią 

180  Zob. korespondencja Stanisława Staszkiewicza, BCz rkps 5955, nr 40171–40180.
181  P. Morawski do E. Sieniawskiej, b.m., b.d., BCz rkps 5896 III, nr 26262, s. 407.
182  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 1 I 1718, BCz rkps 5897, nr 26508, k. 340.
183  Por. K. Bartkiewicz, Podróżowanie między Dreznem i Warszawą w czasach saskich [w:] Polska 

–Saksonia w czasach Unii…, s. 73–84.
184  Itinerarium Elżbiety zamieszczam w aneksie. 
185  K. Bartkiewicz, dz. cyt., s. 75.
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jest przypuszczenie, że po prostu to lubiła; za to nie bardzo interesowały ją wo-
jaże zagraniczne. Już od dzieciństwa często zmieniała miejsce pobytu, przemiesz-
czając się między Wiśniczem, Końskowolą a Rzeszowem. Jako młoda panna, 
a potem małżonka, często asystowała w wyjazdach królowej Marii Kazimiery. 
Sam Stanisław Herakliusz w młodości był także zapalonym podróżnikiem. Do-
piero w późniejszym okresie życia zdecydował się na sielankowe zamieszkanie 
na osobności. Za to Elżbieta nigdy nie wyzbyła się zamiłowania do podróży 
i częstych zmian miejsca pobytu. Jak na ówczesne możliwości, przemieszczała 
się szybko i sprawnie. Jeśli podróżowała wolniej, to głównie ze względu na córkę, 
która często jej towarzyszyła186. Z każdego miejsca słała listy, czasem po dwa razy 
dziennie, skrupulatnie informując o godzinie przyjazdu czy opóźnieniach bądź 
innych trudnościach. Podróżowała jak większość zamożnych – karetą, na co 
dzień kolaską, oprócz tego towarzyszyły jej wozy z bagażami. W razie potrzeby 
nie wahała się jednak skorzystać z innych niepopularnych i mniej wygodnych 
środków transportu, takich jak wozy, natomiast zimą korzystała z sań, nawet 
w srogie wiatry, co zaobserwowała jej czujna bratowa, radząca zawsze w taką 
pogodę używać futer187. W podróż do Gdańska na przywitanie ks. Contiego 
Sieniawska wyprawiła się statkiem, lecz z powodu owadów i silnego wiatru 
żałowała tej decyzji188. W razie potrzeby zasiadała wierzchem na koniu, co w jej 
czasach uchodziło za bardzo niestosowne zachowanie w przypadku kobiet. 

Pewne informacje świadczyć mogą, że także w drodze, w której spędzała 
większość czasu, oddawała się pracy. W jednym liście do męża informuje go, 
że zaszyfrowane listy, które otrzymała, będzie deszyfrować w podróży, w czym 
miał jej pomagać Jakub Maron, jej osobisty sekretarz, a zarazem rezydent 
króla francuskiego189.

W swoich eskapadach kasztelanowa była nieustraszona i rzadko kiedy re-
zygnowała z raz powziętej decyzji wyjazdu, wszak „les intérêts nie zważają zły 
drogi”190. W 1708 r. pisała oburzona z Kamionki do Adama Mikołaja, że 
skoro nie ma go w Skolem, to „wracam się nazad do tych tchórzów, co się 
tu boją i dłużej tu nie chcę się bawić”. Jednocześnie zapowiedziała wizytę 
w obozie, jak tylko zakończy swoje sprawy. W tym samym liście opisała też 
zagrożenie, którego tak bali się inni. Chodziło o Litwinów, którzy uciekając, 

186  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, b.m., 27 V 1712, BCz rkps 5943, nr 37348.
187  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Kukizów 9 I 1720, BCz rkps 2708 II, nr 49, k. 216.
188  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Toruń 19 VII 1697, BCz rkps 2514 II, k. 108.
189  Taż do tegoż, Łubnice 7 VI 1707, BCz rkps nr 5943, nr 37158.
190  Taż do tegoż, Lwów 15 III 1711, tamże, nr 37308.
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rabowali konie i „darli wokół okropnie”191. Jednak pięć dni później nadal była 
w Kukizowie, wyraźnie zatrzymywana przez męża, gdyż prosiła go o pozwo-
lenie przyjazdu i do niego, twierdząc: „cóż mnie ma potkać?: nic może”192. 
Wyjeżdżając w lipcu 1706 r. na Ruś, pisała do męża: „Bóg wie, co się ze mną 
stanie, jednak jadę na Ruś”. Musiała być to niebezpieczna wyprawa, bo za-
wiedli jej towarzysze, którzy najpewniej nie okazywali takiej jak ona odwagi. 
Sieniawska skarżyła się na sekretarza: „haniebnie się frasuję, bo nie mam tu 
nikogo. Pan Maron zdechł ze strachu”193. Jakiś czas później znowu żaliła się 
na Marona, który „choćby mu miliony dawali, to pewnie by sam nie jechał, 
on się i ze mną boi, ja zaś choćbym miała tysiąc śmierci podjąć, byle tam kędy 
WMM Pan jest”194. 

Przed podróżą nie powstrzymywała ją również choroba – w czerwcu 1715 r. 
kiedy ją „krosty osypały” (ospa?) na ponad tydzień, także wybierała się w drogę, 
pomimo rad, „że w tym trzeba się wczasować i bardzo w cieple chować”, bo 

„takie krosty bardzo są niebezpieczne”195. Innym zaś razem zapewniała: „o po-
niedziałku lekarstwo wezmę, po którym wyjadę, choćbym i najchorsza była”196.

 Poniekąd jest to potwierdzenie przypuszczeń, że większość ze schorzeń 
i dolegliwości, opisywanych w listach do męża jako całkowicie uniemożliwia-
jących wyjazdy, stanowiło tylko pretekst do pozostania w stolicy. Natomiast 
jedynym realnym powodem do powstrzymania Sieniawskiej były warunki 
pogodowe, wyjątkowo silne zawieruchy zimowe, a zwłaszcza wiosenne roztopy, 
które uniemożliwiały transport. W listach często skarżyła się na deszcze, zala-
ne czy rozmokłe drogi, przez które musiała odkładać wyprawę197: „tak mnie 
byli zalali wody, że ni pieszo, nie tylko konno mógł kto przejść, jako tylko 
prędko opadły ruszyłam się”198. Niemniej jednak do męża pisała, zarzekając 
się: „sama bym się była kłaniała jeszcze wczora, ale p. Dembiński powiedział, 
że WMM Pan, że dziś będziesz w Oleszycach i zawierucha była wielka, która 
by mi była nic nie przeszkodziła, gdybym była wiedziała, żeś WMM Pan 

191  Taż do tegoż, Kamionka 22 IX 1708, tamże, nr 37231.
192  Taż do tegoż, Kukizów 27 IX 1708, tamże, nr 37233.
193  Taż do tegoż, Łubnice 11 VII 1706, BCz rkps 2514 II, k. 465. 
194  Taż do tegoż, Łubnice 14 I 1707, tamże, nr 37147.
195  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 97.
196  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Warszawa 30 XI b.r., BCz rkps 5944, nr 37112.
197  Taż do tegoż, Werecko 5 II 1709, BCz rkps 5943, nr 37247; taż do tegoż, Drohobycz 
24 I 1711, tamże, nr 37305; taż do tegoż, BCz rkps 5944, nr 37384; taż do J.W. Mniszcha, 
Jarosław 26 II 1727, BOss. rkps 2668/I, nr 32.
198  Taż do A.M. Sieniawskiego, Skole 11 III 1709, BCz rkps 5943, nr 37250.
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przyjechał do Oleszyc199. O licznych wyjazdach i zmianach miejsc pobytu 
Sieniawskiej wiadomo z listów jej, ale także najbliższych: męża, córki Zofii 
i bratowej Joanny Potockiej. Ta ostatnia miała dobre rozeznanie w miejscach 
pobytu bratowej już ze względu na częstotliwość przychodzącej korespon-
dencji – za fatalne pod tym względem uważała Ruś, Oleszyce i Brzeżany, skąd 
otrzymywała najmniej listów – „jak to jest dla mnie Ruś fatalna, choć jest 
stolicą moją, że jeno tylko zamyślasz WMM Pani Dobrodziejka jechać, to już 
ustajesz pisać do mnie, a dopierasz kiedy przyjedziesz, to pewnie z Wiednia 
bym prędzy miała niż z jarosławski poczty od WMM Dobrodziejki listy”. 
Zrzucała to na oddalenie kasztelanowej od „sanowy poczty, co zaraz jest dla 
mnie plus horrible”, jeśli chodzi o korespondencję200.

Naprawą wozów podróżnych zajmował się m.in. niejaki Kalski w Spytko-
wicach201 lub miejscowi rzemieślnicy na trasie podróży. Kilka razy zdarzyło 
się kasztelanowej całkiem zniszczyć kolaski i wozy podróżne: „com za drogę 
miała, trudno wypisać, kolaski, wozy połamały mi się wszystkie” – powodo-
wało to nieraz dłuższe przymusowe postoje202. 

Czytając korespondencję Zofii, zwłaszcza z jej młodszych lat życia, ma 
się wrażenie monotonii, tematem przewodnim jest bowiem troska o zdrowie 
matki, ale przede wszystkim nieustanne wyczekiwanie na jej wizytę: „będę 
wyglądać tego najszczęśliwszego dla mnie momentu powrotu WMMPD” – 
pisała Zofia, oczekując wizyty Sieniawskiej w Puławach203. Z czasem pojawiają 
się w listach córki informacje dobrze znane z innej korespondencji do hetma-
nowej – wiadomości o odwiedzających ją gościach i najbliższym otoczeniu204. 

Joanna Potocka próbowała z kolei powstrzymać bratową przed ciągłymi 
i niebezpiecznymi wyjazdami, choć dobrze rozumiała, że nie było to możliwe 
przy temperamencie i rozmachu działań bratowej. W listach stale informowała 

199  Taż do tegoż, Laszki 8 IV 1713, BCz rkps 5944, nr 37378.
200  J. Potocka do E. Sieniawskiej, Busko 1720, BCz rkps 2708 II, nr 34, k. 145; taż do tejże, 
Lwów 28 IV 1723, tamże, nr 47, k. 207; taż do tejże, Lwów 26 VI 1720, tamże, nr 26, k. 115; 
zob. też BCz rkps 5942–5944.
201  E. Sieniawska do A.M. Sieniawskiego, Spytkowice 11 VII 1707, BCz rkps 5943, nr 37169; 
Conotacja tak precepty iako i expensy…
202 Taż do tegoż, Lwów 27 XI 1712, BCz rkps 5943, nr 37368; taż do tegoż, b.m., b.d., tamże, 
nr 37332.
203  Z. Sieniawska do E. Sieniawskiej, Puławy 13 VIII 1721, BCz rkps 2860 IV, 7.
204  Na temat rodzaju korespondencyjnej relacji Zofii Sieniawskiej z matką i ojcem zob. A. Słaby, 
Ojcostwo – relacje ojców i córek w świetle korespondencji okresu saskiego [w:] W kręgu rodziny epok 
dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha (w druku); zob. także 
korespondencja Z. Sieniawskiej do E. Sieniawskiej, BCz rkps 2860 IV. 
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ją o epidemiach lub niebezpieczeństwach na drodze. Jak wynika z jej korespon-
dencji, sama podróżowałaby więcej, ale uniemożliwiała jej to sytuacja finansowa. 
W wyjazdach umiała docenić cele edukacyjne bądź wychowawcze, gdyż skarżyła 
się na przymusowe odosobnienie swych dzieci, których nie może nigdzie posłać. 
Kilkakrotnie dziękowała więc Sieniawskiej za gościnę, jakiej im udzieliła.

Z jednej z jej licznych podróży zachowała się dokładna Conotacyja po-
dróżna. Pozwala ona na prześledzenie trasy podróży i szczegółów związanych 
z wyprawą. Trasa, jak na Sieniawską, była stosunkowo krótka. Kasztelanowa 
jechała ze swych dóbr wschodnich, skąd wyruszyła 24 czerwca do Krakowa. 
Podróż zajęła około 30 dni. Z osób z dworu uczestniczyli w niej wówczas Sar-
nowski, Skotnicki, Chomentowski, Kumanowski, Grabkowski, Krzyżanowski, 
Kownacki, Drapczyński, Baranowski oraz dwóch panów Pijanowskich. Jak 
zwykle podczas podróży towarzyszyli jej także rajtarzy.

4.12. „Ludzie zabawy” – rozrywki na dworze

W okresie baroku nastąpiło zwiększenie zainteresowania różnymi formami 
muzycznymi, czego następstwem było upowszechnienie śpiewu, muzyki i tań-
ca205. Pierwszorzędną rozrywką dla ówczesnych mieszkańców dworów były bale 
i bankiety, organizowane hucznie w okresie zapustów. Towarzyszyła im oprawa 
muzyczna, o którą na zamożniejszych dworach dbała osobista kapela państwa. 
Liczebność kapel, ich poziom i uposażenie uzależnione były, jak pisze Janusz 
Nowak, od miejsca patrona w hierarchii rodowej i urzędniczej Rzeczypospolitej. 
Kapela była zatem odzwierciedleniem poziomu zamożności i kultury, świad-
czyła o obyciu właściciela we współczesnych trendach i stylu życia206. Rodziny 
Sieniawskich i Lubomirskich miały długą tradycję muzyczną. Stanisław Hera-
kliusz zatrudniał na swym dworze regularną kapelę, a jej muzyków znać musiała 
Elżbieta – jeszcze w latach jej pobytu na dworze przyjmowani byli nowi mu-
zycy. W Brzeżanach kapela muzyczna funkcjonowała już za czasów Hieronima 
Augustyna i Mikołaja Hieronima207. Małżonkowie Sieniawscy wychowywali 
się w muzycznej atmosferze, założenie kapeli na własnym dworze nastąpiło 
więc w sposób naturalny, a obowiązku jej opłacania podjął się Adam Miko-
łaj. W Brzeżanach zespół taki istniał co najmniej od 1684 r. i grywał zarówno 
w komnatach, jak i do nabożeństwa, a kierował nim skrzypek Bilski. Za swoje 

205  J. Kotarska, dz. cyt., s. 20.
206  J.S. Nowak, Kapele muzyczne…, s. 18.
207  Tamże, s. 22–23.
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4.12. „Ludzie zabawy” – rozrywki na dworze

usługi pobierał 20 zł suchedniowego i pensję oraz osobną sumę na ubranie, zwa-
ne wówczas barwą208. Służył Sieniawskiemu co najmniej do 1698 r. O kolejnej 
zorganizowanej kapeli na dworze Sieniawskich wiadomo z rachunków z roku 
1704. Muzycy pobierali pensję 10 zł oraz ordynarię209. Zespół na dworze brze-
żańskim funkcjonował z licznymi przerwami do 1723 r. W tym czasie zmieniał 
się skład kapeli, przyjęto wielu muzyków, także zagranicznych. Dla analizowania 
klienteli dziedziczonej czy też służby w obrębie tej samej rodziny istotne jest, że 
jeden z muzyków, niejaki Kozłowski, udzielający lekcji w latach 20. na dworze 
Sieniawskich, mógł być synem lub wnukiem skrzypka Kozłowskiego z dworu 
Stanisława Herakliusza i przejść na służbę u Sieniawskich po śmierci marszałka 
w 1701 r.210 Z lat 20. pochodzi informacja o przyjęciu na dwór Adama Mikołaja 
dwóch trębaczów nadwornych – Jakuba Dąbskiego i Gotfryda Grudnichowicza, 
którym zadeklarowano ordynaria211.

Poziom muzyków musiał być stosunkowo dobry, a oni musieli sprawdzać 
się w różnorodnym repertuarze, począwszy od kościelnego, a skończywszy na 
biesiadnym i tanecznym. Dwór hetmana, stale rosnącego w siłę, goszczącego 
najwyższych dygnitarzy państwowych, nie mógł pozwolić sobie na amato-
rów. Sam Sieniawski odebrał wykształcenie muzyczne i znał poziom kapel na 
zachodzie, niewątpliwie więc zabiegał o jak najlepszych muzyków Po śmier-
ci męża, Sieniawska zatrzymała niewielką kapelę, istniejącą od 1724 r., pod 
przewodnictwem Stefanka Malawskiego212.

W ślad za dworem królewskim często również na dworach zamożnej ma-
gnaterii utrzymywano karłów, których identyfikowano z zabawą, mogli oni 
też spełniać jakieś drobne posługi213. Karły ze względu na rozrywkowy cha-
rakter ich funkcji na dworach nosiły ubiory w jaskrawych, kontrastujących ze 
sobą kolorach. Zlecenia Sieniawskiej na zakup takich strojów są pośrednim 

208  Tamże.
209  Tamże, s. 23; BCz rkps 2626, k. 24.
210  J.S. Nowak, Kapele muzyczne…, s. 24.
211 „Adam Mikołaj z Granowa, Hrabia na Szkłowie i Myszy, kasztelan Krakowski Hetman WK 
Lwowski Generalny Rohatyński, Lubaczowski Starosta, oznajmia w przyjęciu do usług tręba-
czów nadwornych – Jakuba Dąbskiego i Gotfryda Grudnichowicza, którym deklaruje ordynatia, 
1720”, BCz rkps 6005 IV, k. 129–132.
212  J.S. Nowak, Kapele muzyczne…, s. 26, 38.
213  Na temat karłów w kulturze europejskiej, w tym polskiej, zob. B. Fabiani, Niziołki, łokiet-
ki, karlikowie, Warszawa 1980; na temat ikonografii błazna w sztuce polskiej XV–XVI w. zob. 
J. Pokora, Persona persony. Typy osobowości błazna w sztukach pięknych [w:] Psy, błazny, dzieci, 
królowie… Studia nad sztuką XV–XVIII wieku, Warszawa 2006, s. 41–52.
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dowodem, że i na jej dworze przebywały karły. Zakup elementów odzienia dla 
nich sprawiał niemały kłopot: „pończoch nicianych przednich, tak małych, tu 
w Krakowie kupić nie dostanie, bo i przed tym miałem taki listowny rozkaz 
WMci Pani, abym kupił, a nie było ich w całym Krakowie”214. Karłem znanym 
z nazwiska na dworze hetmanowej był Grondkowski, zwany też Gronkosiem. 
Przynajmniej raz informacja o zakupie wspomnianych pończoch odnosiła się do 
niego: „stronę pończoch dla pana Grontkowskiego zapiszę do Wrocławia i one, 
jak prędko mnie dojdą, odeślę do Rytwian, ażeby stamtąd odesłane były”215. 
W kwietniu 1719 r. karzeł Gronkoś musiał bardzo zachorować, o czym donosiła 
Rafałowiczównej sama Sieniawska. W odpowiedzi rezydentka radziła: „bardzo 
żałuję, ale byle go w cieple trzymano i wylewne trunki dawano, nie będzie mu 
szkodzić, bo siła teraz nawet i starzy ludzie na nie chorują, ale nie słychać, coby 
kto umrzeć miał”216.

Natomiast latem 1722 r. kasztelanowa korespondowała z Morzyckim na 
temat sprowadzenia jakiegoś „Cyganka” o imieniu Michałek, być może również 
karła, ze względu na przewijające się zdrobniałe określenia chłopaka. Pojawił 
się on w sierpniu u podkomorzyca krakowskiego Lanckorońskiego i zdaje się, 
że stamtąd miał być odesłany do Sieniawskiej do Łubnic217. Sprawy przybrały 
jednak inny obrót, bowiem „podkomorzyc krakowski nie chce wydać Cyganka” 

– donosił Morzycki pod koniec września i posyłał do Krakowa umyślnych z li-
stami218. Nieco później zawiadamiał, że jego wysłannik, leśniczy Chuchrowski, 
nie zastał podkomorzego, który wyjechał pod Kamieniec Podolski, zabierając 
ze sobą Michałka. Sprawa najwyraźniej została rozwiązana polubownie albo 
osobiście, gdyż nie była już potem poruszana w korespondencji219. 

4.13. Werbowanie służby

Werbowaniem nowych ludzi zajmowały się najczęściej osoby już zatrudnione 
czy współpracujące z kasztelanową. Polecały zwykle tych, o których miały 
dobre zdanie, kogo same znały lub osoby lojalne z rodziny. W tych sprawach 

214  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 10 IV 1723, BCz rkps 5897, nr 26642, k. 876.
215  Tenże do tejże, Tenczyn 22 III 1721, BCz rkps 5897, nr 26589, k. 666.
216  J. Rafałowiczówna, dz. cyt., s. 198.
217  P. Morzycki do E. Sieniawskiej, Tenczyn 23 VIII 1722, BCz rkps 5897, nr 26618, k. 781; 
tenże do tejże, Tenczyn 5 IX 1722, tamże, nr 26620 k. 790; tenże do tejże, Tenczyn 10 X 1722, 
tamże, nr 22624, k. 805.
218  Tenże do tejże, Tenczyn 26 IX 1722, tamże, nr 22622, k. 747.
219  Tenże do tejże, Tenczyn 24 X 1722, tamże, nr 26626, k. 813.
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4.14. Oczekiwania wobec służby

Sieniawska zwracała się najczęściej do ludzi godnych zaufania, z dłuższym 
stażem służby, gdyż na ich opinii mogła polegać. Oni sami również rekomen-
dowali osoby, których zatrudnienie uważali za celowe, pozostawiając decyzję 
kasztelanowej. W taki sposób Rubinkowski polecał osobę na stanowisko pisa-
rza: „pisarza prowentowego, jeżeli WM Dobrodziejka potrzebujesz, znajdzie 
się tu Niemiec człowiek dobry i porząnny, w czym czekam rozkazu Pańskie-
go”220. Do służby polecano oczywiście także swoich krewnych i powinowatych. 
Wspominana już zarządczyni krakowskiego pałacu Magdalena Zaleska, kilka 
razy kierowała do protektorki „najuniżeńszą prośbę za bratem męża mego”221. 

Interesujące jest też to, że zwracano się do Elżbiety również w sprawie niż-
szych stanowisk, jak np. zatrudnienie młynarza. Tak było w 1726 r., gdy do-
tychczasowy pracownik zbiegł: „w Służewie młyn wiatrakowy począł wakować, 
był na nim młynarz przychodni, trzeba mu z żadnej racjej nocnym sposobem 
pójść, o którym niepodobna się dowiedzieć, a inszego na jego miejsce żadną 
miarą nie możemy dostać, chciej skąd kazać Jaśnie Oświecona Mości Pani 
Dobrodziejko poddanego, jakiego młynarza sprowadzić, żeby nie wakował222.

Zatrudnieni zaś w dobrach kasztelanowej artyści szukali sobie odpowied-
nich współpracowników, o czym już wspominałam, ale jak zawsze ostatecz-
ne zdanie w tej sprawie miała Elżbieta223.

Podobnie czynił najlepszy ogrodnik Sieniawskiej. Kiedy znalazł odpowied-
nią osobę, zatrzymywał ją przy sobie: „trafił się jeden ogrodnik, który to jest 
rodzie z Jarosławia, prawda, że nie umie rysować, ale do gospodarstwa niezły 
[…] i będę ja go trzymał do dalszej dyspozycji WMP Dobrodziejki”224.

4.14. Oczekiwania wobec służby

Cechy dobrego sługi uzależnione były oczywiście od indywidualnych oczeki-
wań pana, ale jak przekazuje J. Kitowicz, zawsze w cenie była cnota wierności, 
stawiana nad innymi wymogami. Byli też jednak tacy, którzy akceptowali 
różne wybryki służby – „pijaków i opojów”225. Większość jednak oczekiwała 
od służby lojalności, sumienności w pracy, rozwagi i dobrych manier, nie bez 

220  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, Toruń 7 III 1718, BCz rkps 2707, k. 3.
221  M. Zaleska do E. Sieniawskiej, Kraków 10 IX 1719, BCz rkps 5994, nr 49683. 
222  P. Głuchowski do tejże, Wilanów 2 V 1726, BCz rkps 5817, nr 12087, k. 277–278.
223  Tamże. Por. s. 197 niniejszej książki.
224  J.B. Kendel do tejże, Wysocko 29 XI 1723, BCz rkps 5853, nr 18457; zob. też R. Nestorow, 
Jan Baptysta Kendel…, s. 34.
225  J. Kitowicz, dz. cyt., s. 429.



4. Ludzie dworu

262

znaczenia była także prezencja, którą Kitowicz wręcz zalicza do cech pierw-
szorzędnie gwarantujących znalezienie pracy – „kogo natura uradowała urodą, 
kształtem i miną dobrą, choć bez talentów, które zwyczajnie na wierzchu nie 
siedzą, ten prędko wszędzie, gdzie się udał, znajdował służbę”226. Działo się 
tak zapewne dlatego, że rolą sług, prócz wykonywania zadań, było prezento-
wanie się „w ubiorze przystojnym i z miną pilności do usług oznaczającą”227. 
Liczono się jednak z umiejętnościami, sam Kitowicz pisał, że „że jeżeli zaś 
nie miał lepszej zalety, tylko urodę i minę, niewiele estymowany [ceniony], 
przesłużywszy rok, przenosił się od dworu do dworu”228. Jeśli chodzi o dwór 
Sieniawskiej, nie wydaje się to przekonującym argumentem, zarówno w li-
stach osób polecających jej ludzi na służbę, jak i w jej listach referujących 
oczekiwania co do służby dominują polecenia znalezienia ludzi rzetelnych, 
pracowitych i wiarygodnych.

Dla kasztelanowej postawa, jaką reprezentowali ludzie na służbie, od-
grywała pierwszorzędną rolę. Oczekiwała profesjonalizmu, terminowości 
i skrupulatności w wypełnianiu obowiązków. Spodziewała się nie tylko na-
tychmiastowego przystępowania do zleconych zadań, ale i jak najszybszej 
relacji z ich przeprowadzenia. Punktualność i dokładność swych poddanych 
weryfikowała korespondencyjnie i osobiście. Nie wahała się też stosować 
różnorodnych środków nacisku, a nawet gróźb, jeżeli tylko zauważała ocią-
ganie się poddanych. Wówczas w jej korespondencji roiło się od szantażów 
planowanymi karami. „Za tak naiwne szalbierstwo twoje […] wielkiego nie 
ujdziesz kłopotu” – pisała do Morzyckiego, gdy ten nie przesłał wapna zgod-
nie z umową229. Za to za postępowanie zgodnie z zaleceniami nie szczędziła 
mu już w następnym liście pochwał: „kontentnam, żeś według ordynansu 
mego dysponował”230.

Nic nie wskazuje na to, by przy rekrutacji służby w kręgu Sieniawskiej kie-
rowano się wyznaniem. Nie jest to zresztą wyjątkiem – na większości dworów 
magnackich zwracano uwagę przede wszystkim na umiejętności lub związki 
rodzinne z już zatrudnioną służbą231.

226  I. Kulesza-Woroniecka, Pozycja służby…, s. 336, J. Kitowicz, dz. cyt., s. 442.
227  Tamże, s. 429.
228  Tamże, s. 442.
229  E. Sieniawska do P. Morzyckiego, Lublin 4 [?] 1718, BCz rkps 5944, nr 37596.
230  Taż do tegoż, Lublin 1718, tamże, nr 37597.
231  Por. N. Jakowenko, Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII 
wieku, tłum. K. Kotyńska, red. nauk. T. Chynczewska-Hennel, Warszawa 2010, s. 63.
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4.15. „Stary sługa”

Podkreślić należy, że sam „ośrodek dworski” również wychodził z inicjatywą 
zatrudniania jak najliczniejszej służby, zwracając baczną uwagę na jej kompeten-
cje, ponieważ to otoczenie stanowiło o możliwościach finansowych pana i jego 
potędze. Poza służbą na otoczenie związane z dworem różnorodnymi interesami 
składała się klientela232. Istniało zatem wiele przyczyn zabiegania o służbę na 
dworze. Nie było jednak łatwo dostać się do owego kręgu; stopień trudności 
zależał oczywiście od zamożności kandydującego, ale i od innych predyspozycji.

Według przekazu Kitowicza życie służebnych to nie tylko praca – w cza-
sie wolnym, gdy nie było zleconych obowiązków, służba mogła zabawiać się 
w swoim gronie rozmową i np. grą w karty aż do obiadu lub rozejść się 
swobodnie na stancje. Podobnie spędzano czas po obiedzie. Wieczorami ob-
sługiwano gości, a jeżeli akurat ich nie było, to służba miała wolne i mogła 
odejść na spoczynek, po tym jak „pan ruszył się do głębszych pokojów”, czyli 
prywatnych233. Posiłki spożywano w zależności od przyjętego na danym dwo-
rze zwyczaju. Dworzanie honorowi mogli zasiąść do stołu z panem, zwyczaj 
ten zależał już od pana. Jeśli nie siadali przy honorowym stole, to spożywali 
posiłek przy własnym, odrębnym stole, ale bez panien służebnych – wówczas 
przygotowywano tyle stołów, ile było stopni dworzan: stół dla pokojowych, 
chłopców, kuchmistrzowski, przy którym zasiadali paziowie i kamerdyner234. 
Istniał też zwyczaj posiłków wspólnych z pannami przy stole zwanym marszał-
kowskim, przeznaczonym właśnie dla dworzan służebnych235. Przy stole pana 
mieli miejsce wyżsi dworzanie i oficjaliści. Te uogólnione zasady modyfikowa-
no w zależności od potrzeb na poszczególnych dworach. Zwyczaj zasiadania 
do pańskiego stołu był wyróżnieniem dla dworzan. Pewne znaczenie miało 
to, czy dwór należał do osoby świeckiej, czy duchownej.

4.15. „Stary sługa”

W wielu przypadkach służba u patrona trwała przez całe życie (a nawet kil-
ka pokoleń jednej rodziny), zwłaszcza jeżeli obie strony były zadowolone ze 
współpracy. Zaufanie protektora wpływało na status sługi po zakończonej 

232  I. Kulesza-Woroniecka, Pozycja służby…, s. 329. 
233  J. Kitowicz, dz. cyt., s. 431.
234  Tamże, s. 432.
235  Kitowicz dodaje, że takie koedukacyjne spożywanie posiłków źle się kończyło, zwłaszcza 
dla panien, a to dlatego, że „najadły się więcej wstydu niż potraw, przez alegoryczne, niewinność 
gorszące mowy, ucinki i różne żarciki dworzan owych wyparzonej gęby, dwoistego języka wy-
krętarzów”. Por. tamże, s. 431.
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służbie. Wiązało się z tym zabezpieczenie materialne nie tylko sługi, ale także 
rodziny, zwłaszcza w razie jego śmierci. Czasami wierny sługa mógł liczyć na 
pomoc rodziny swego dobrodzieja także po śmierci tego ostatniego – tak jak 
w przypadku podkomorzyny brzeskiej Izabeli z Daniłowiczów Tyszkiewiczo-
wej, która obligowała swoją siostrę, by ta, po jej śmierci, zajęła się zabezpie-
czeniem wieloletniego sługi ich rodziny236.

Wiele informacji o traktowaniu służby po śmierci protektora zawierają testa-
menty, na co wskazała B. Popiołek, badając testamenty XVII- i XVIII-wieczne. 
Zapisy poczynione w nich pozwalają na próbę odczytania charakteru więzi po-
między panami a sługami237. Brak wiadomości na temat testamentu kasztelano-
wej Sieniawskiej znacznie utrudnia zweryfikowanie pod tym kątem osób pozo-
stających u niej na służbie. Niemniej jednak, ze względu na zwyczaj ujmowania 
przez testatora służby, można domniemywać, że również kasztelanowa pozostawi-
ła podobne rozporządzenia, o ile tylko zdążyła spisać testament. Natomiast zapisy 
takie na pewno znalazły się w testamencie Adama Mikołaja Sieniawskiego, co 
stanowi rodzaj potwierdzenia tejże praktyki w kręgu Sieniawskich238. 

Pomimo braku wiadomości o zapisach testamentowych Sieniawskiej, 
chciałabym poruszyć zagadnienie „starego sługi” w jej otoczeniu. Termin ten 
odnosi się nie tylko do wieku, ale może oznaczać też miejsce w hierarchii 
dworskiej lub staż odbytej służby i płynące z tego tytułu profity. Na wie-
loznaczność pojęcia „stary sługa” zwróciła uwagę U. Augustyniak, badając 
służbę z otoczenia Radziwiłłów – wyodrębniła trzy możliwości używania tego 
zwrotu. Po pierwsze „stary sługa” mógł być synonimem sługi dziedzicznego, 
a więc z założenia wartościowego poddanego, od lat związanego z rodziną, 
w konsekwencji czego należało mu się specjalne traktowanie. Posługując się 
takim argumentem, o protekcję prosi Anna Wielopolska: „interesuje się nie 
tylko jak za starym sługą męża mego”239. Drugim rodzajem wykorzystania 
zwrotu była korespondencja i narzucona jej etykieta, która dopuszczała uży-
wanie zwrotu „stary sługa” pomiędzy osobami o równym statusie społecznym. 
Zwrot ten istotnie często występuje w korespondencji magnackiej, w listach 

236  B. Popiołek, Woli mojej ostatniej testament ten…, s. 258.
237  Por. C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szla-
checkiej, Białystok 1998; I. Kulesza-Woroniecka, Pozycja służby…, s. 329–340; B. Popiołek, Woli 
mojej ostatniej testament ten…, s. 256–258.
238  Testament Jaśnie Oświeconego Im Pana Adama Mikołaja Sieniawskiego, kasztelana krakow-
skiego, hetmana wielkiego koronnego, lwowskiego, rohatyńskiego, stryjskiego, lubaczowskiego, piase-
czyńskiego starosty, BCz rkps 3549, k. 99–104.
239  A. Wielopolska do E. Sieniawskiej, Żywiec 14 IX 1719, BCz rkps 2728 III, nr 56, k. 219. 
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pisanych przez Sieniawską lub kierowanych do niej pojawia się w także w for-
mie „najuniżeńsza sługa”. Wreszcie trzeci sposób użycia zwrotu pojawia się 
w spisach dworzan, kiedy dzieli się ich według wieku i pozycji na dworze na 
młódź i starszyznę240. 

Zróżnicowane stosowanie terminu nie pozwala na jego doprecyzowanie. 
Ze studiów nad służbą Radziwiłłów wynika, że wysoka pozycja ludzi określa-
nych tym zwrotem związana była raczej z wiekiem aniżeli z kwalifikacjami czy 
funkcjami241. Tym samym U. Augustyniak podkreśla istnienie w mentalności 
mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego dominację kategorii ideolo-
gicznej „starości” i „dawności” nad tym, co nowe242. Zjawisko to uwidacznia 
się w licznych procesach zachodzących w epoce nowożytnej, kiedy to ceni 
się to, co zastane, a nie to, co nadchodzi z nową modą. Nielicznych zwolen-
ników nowych obyczajów można było znaleźć jedynie w wąskiej grupie elity 
magnackiej. W otoczeniu Sieniawskiej częstotliwość występowania zwrotu 
w jego drugim znaczeniu przypisywałabym jednak wzmożonej korespondencji 
prowadzonej na jej dworze. Natomiast termin „stary sługa” w odniesieniu do 
tego konkretnego środowiska chciałabym przeanalizować w kontekście pierw-
szego i trzeciego znaczenia wyszczególnionego przez U. Augustyniak, czyli 
sługi dziedziczonego i sługi starszego wiekiem/stażem pracy. 

„Sługa dziedziczny”, związany z rodem co najmniej od pokolenia wstecz, 
to najcenniejsze ogniwo zasobów ludzkich dworu. Sługa dziedziczny spełniał 
więc najczęściej kryterium wieku, stażu i rangi funkcji dworskiej. Nie jest 
pewne, kogo Sieniawska zabrała ze sobą z dworu ojca po ślubie. Stanisław 
Herakliusz Lubomirski był nadal aktywnym zarządcą swoich dóbr i uczestni-
kiem życia publicznego kraju, więc służba z nim związana raczej pozostała na 
jego dworze. Dziedziczność następowała raczej w momentach śmierci pana 
lub w przypadku jego wycofania się z życia publicznego. W ten sposób, wraz 
z odziedziczonymi w 1704 r. dobrami, Elżbieta przejęła zapewne przynaj-
mniej niektórych ludzi ze służby Stanisława Łukasza Opalińskiego. Dowo-
dy na to przyniosłoby porównanie nazwisk służby z kręgu Sieniawskiej ze 
spisami regestrowymi dworów Opalińskich. Częściowo listę nazwisk można 
zrekonstruować na podstawie zawartych w tamtym okresie kontraktów ze 
służbą. Spis taki zawarty jest w konotacji i spisie „ludzi wszystkich nadwor-
nych Jaśnie wielmożnej Jemci Dobrodziejki” przeprowadzonym w Łubnicach 

240  U. Augustyniak, „Stary sługa” jako przedmiot badań…, s. 72.
241  Tamże.
242  Tamże.
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w 1709 roku243. W spisie wypłat odnotowano, kto i kiedy „przystał na służbę”. 
W okresie, kiedy przypuszczalnie mogli przyjąć służbę byli poddani Opa-
lińskiego, a więc w latach 1704–1705, zwerbowano szereg ludzi, znanych 
z późniejszych spisów sług i pokojowych, analizowanych powyżej. Byli to 
m.in. Szumanczowski, Jakub Dankowski, Kisiel, Ignacy Dynowski, Czaplica, 
Kulczycki244. Może to być dowodem na to, iż „stara służba” przeszła do Sie-
niawskiej i zostałatam na długie lata. 

Należy stwierdzić, iż przypadki pozostawania służby starszej wiekiem 
w promieniu oddziaływania protektora dotyczyły zasłużonych. Wówczas ich 
udziałem mogły stać się dodatkowe przywileje. Często też wieloletnim sta-
żem służby posługiwano się jako argumentem w wypraszaniu dodatkowych 
gratyfikacji, czy po prostu przypomnieniu o tym: „bez żadnej najmniejszej 
rekompensy, byłaś JOWXiążęca mość zawsze na sługę swojego przedtem ła-
skawa, a teraz sługa stary w zapomnienie idzie”245. Na dozgonna służbę i po-
zostawanie w kręgu protektorki powoływało się także potomstwo zasłużonych 
osób, tak pisał Jan Ried: „jako ojciec mój do zgonu życia swego doznawał 
łaskawej protekcji Oświeconej Pani i Dobrodziejki, tak i ja raz w nie od-
dawszy się i teraz odnawiam suplikę moją abyś mnie JO konserować raczyła 
w respekcie swoim”246. Wiek „sługi starszego” nie jest nigdzie określony, od-
nosić się mógł już do ludzi mających 30–40 lat, co miało związek ze średnią 
długością życia. Pojęcie to nie jest więc w żadnej mierze zbieżne z dzisiejszym 
pojmowaniem starości. Jak zaznacza J.S. Nowak, „Sieniawscy zawsze umieli 
z hojnością wynagradzać zasługi swych oficjalistów”. Przysługiwał im tytuł 
gracjalisty i odpowiednie uposażenie247. Takie wynagrodzenie spotkało Carla 
Antonna Rossa, długoletniego kierownika kapeli dworskiej, będącego naj-
pierw na służbie u Sieniawskich, a później u ich córki Zofii Czartoryskiej. 
Jeszcze z 1727 r. pochodzi informacja, iż we wsi Stare Oleszyce trzymał on 

„dworek z 6 poddanymi z łaski Pańskiej”248, zapewne dożywotnio, jako legat – 
według testamentu Adama Sieniawskiego. Testamenty najpełniej odzwiercie-
dlają stosunek patronów do swojej służby, pozwalając również na badanie 
stosunków klientalnych249. Jeśli uwzględniali oni w zapisie służbę, to jest to 

243  Konotacja i spisanie ludzi wszystkich nadwornych…
244  Tamże, s. 2–24.
245  J.K. Rubinkowski do E. Sieniawskiej, BCz rkps 5933, nr 34352.
246  J. Ried do E. Sieniawskiej, Kraków 26 IV 1722, BCz rkps 5930, nr 33676.
247  J.S. Nowak, Kapele muzyczne…, s. 37.
248  Tamże.
249  Zob. B. Popiołek, Woli mojej ostatniej testament ten…, s. 7.
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znak, że w sposób szczególny doceniali ich wieloletnią pracę. Zapis taki znaj-
duje się w testamencie Adama. 

Tuż po śmierci Sieniawskiej jej córka wypłaciła długoletniemu słudze Pi-
janowskiemu pieniądze „za granie”. Być może było to polecenie z testamentu 
matki, który pozostaje nieznany250. Byłby to niezwykle interesujący dokument, 
gdyż zapisy testamentowe pozwalają na odtworzenie składu dworu i wyod-
rębnienie jego najbardziej zasłużonych członków. Wojewodzina trocka Anna 
Marcjanna [?] Hlebowiczówna Ogińska w testamencie z 28 sierpnia 1681 r.251 
wymienia kolejno osoby z dworu, którym pragnęła wynagrodzić długoletnią 
służbę. Wśród nich znajdują się: fraucymer, panny dworskie, kuchmistrz, po-
kojowcy, pachołkowie, w tym pachołek-staruszek, a więc sługa stary i z całą 
pewnością zasłużony, dalej wspomina o wynagrodzeniu dla posługującej jej 
dziewki, szwaczki, bakałarzy i praczki. Testowanie osobno na rzecz fraucy-
meru i białej płci jest cechą zapisów testamentowych ówczesnych dam. Frag-
ment taki odnaleźć można we wspomnianym zapisie wojewodziny trockiej 
Anny Hlebowiczówny Ogińskiej. Testatorka w części dotyczącej służby na 
pierwszym miejscu wymienia ochmistrzynię dworu, która otrzymała 1000 zł. 
Pozostającą u niej na służbie od 15 lat pannę Radowską wynagrodziła zapisem 
aż 3000 zł w gotowiźnie, co stanowiło kwotę większą nawet od zapisu dla 
chrześnicy, opiekującej się nią także w chorobie, która otrzymała 2000 zł252. 
Na specyfikę traktowania służby w Polsce oraz zwyczaj wypłacania im eme-
rytur zwracał uwagę obserwator z zewnątrz – angielski podróżnik Anspach253. 
Wobec powyższych informacji, można uznać, iż nieraz status osób z dworu 
dorównywał więzom rodzinnym.

250  J.S. Nowak, Kapele muzyczne…, s. 38.
251 Testament Jaśnie Wielmożnej Pani Anny Hlebowiczówny Ogińskiej, wojewodziny trockiej sub 
data Anno 1681, 28 august, w Rosji pisany, AR dz. XI, sygn. 38, s. 38.
252  Tamże.
253  B.M. Puchalska-Dąbrowska, dz. cyt., s. 40.
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Patronat roztaczany przez kobiety jest zjawiskiem zdecydowanie trudniejszym 
do opisu aniżeli podobne działania podejmowane przez mężczyzn. Wpływ na to 
ma kilka czynników: charakter patronatu kobiecego, jego mniejszy zakres oraz 
słabsze udokumentowanie źródłowe. Śladów kobiecej działalności patronackiej 
należy szukać głównie w korespondencji prywatnej. Pozwala ona na badanie 
mentalności korespondentów i charakteru łączącej ich relacji oraz odsłania niu-
anse powstających czy też utrwalanych zależności. Korespondencja jest też zbio-
rem kwestii poruszanych w danym kręgu, najczęściej natury politycznej, ekono-
micznej, kulturalnej czy obyczajowej, ukazując w ten sposób obszary, w jakich 
najczęściej budowano sieć zależności klientalnej oraz sprawowano patronat. 

Niemniej jednak pogłębione badania nad zjawiskiem patronatu w hi-
storiografii zachodnioeuropejskiej dowodzą niebagatelnej w nim roli kobiet, 
zarówno w obrębie tzw. klientelizmu politologa, jak i antropologa. Zasięg 
ich działań uwarunkowany był przez miejscowe czynniki i sytuację społeczną 
kobiet. Kontekst społeczny decydował zatem o mniejszym zakresie patronatu 
kobiecego w porównaniu do patronatu sprawowanego przez mężczyzn.

W Polsce położenie kobiet należało do relatywnie dobrych, ugruntowało 
je prawo posagowe, możliwość stawania we własnych sprawach przed try-
bunałem sądowym oraz w pewnej mierze katolicki charakter rodziny pol-
skiej. Udział dam w życiu społecznym i sferze publicznej spotykał się zasad-
niczo z akceptacją. Mimo to kobiety z warstwy magnackiej dużo później niż 
mężczyźni rozpoczęły organizowanie swojego otoczenia w instytucji dworu, 
w następstwie czego dużo później osiągnęły sposobność pełnienia poprzez tę 
strukturę funkcji patrona. Jeżeli już powstawały osobne dwory wyjątkowo re-
zolutnych dam, to ich konstrukcja była o wiele bardziej niestabilna niż dworu 
magnata. Przede wszystkim wiele z urzędów nie istniało na dworze kobiecym, 
co wiązało się z ograniczeniem liczby miejsc, o które można było się ubiegać. 
W przypadku małżonków natomiast zwykle kilka stanowisk było wspólnych 
dla obu dworów, jak np. kapelan czy kapela muzyczna.
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Brak sformalizowanego odrębnie dworu kobiecego na poziomie magnate-
rii wynikał z innych zadań, jakie przypadały w udziale kobietom tego czasu. 
Kobiety nie pełniły funkcji publicznych, a więc nie potrzebowały w ten spo-
sób organizować otoczenia i współpracowników. W konsekwencji nie mo-
gły formalnie sprostać wszystkim oczekiwaniom związanym z rolą patrona. 
Dotyczy to przede wszystkim tzw. klientelizmu politycznego (klientelizmu 
politologa). Na tej płaszczyźnie kobiety mogły odgrywać rolę pośredniczek 
lub osób rekomendujących innych u swych mężów, ojców czy braci. Za to 
w praktyce często od ich opinii czy konsultacji zależał los klienteli i ostateczne 
decyzje. Do sytuacji takich dochodziło szczególnie wtedy, kiedy kobiety zdoła-
ły zapewnić sobie silną pozycję w rodzinie i liczono się z ich zdaniem w podej-
mowaniu przynajmniej części decyzji. Zadaniu takiemu sprostać mogły tylko 
wyjątkowo silne, zdolne i uparte kobiety – i to wśród nich należałoby szukać 
osób potencjalnie sprawujących patronat. 

Rola społeczna kobiety narzucała także inny zakres zadań przypisanych 
do jej dworu, przez co pełnił nieco odmienne funkcje w środowisku aniżeli 
dwór magnata. Zadania dworu kobiecego zawsze były skoncentrowane przede 
wszystkim na kwestiach edukacyjnych i opiekuńczych, podejmowanych za-
równo w obrębie najbliższego otoczenia, jak i szlachcianek spoza kręgu rodzin-
nego czy szerzej – dworskiego. Dlatego na dwory możnych dam oddawano 
szlachcianki na służbę bądź wychowanie, co pozwalało im na poznanie świata, 
zdobycie ogłady w wielkim towarzystwie i przyswojenie w praktyce innych 
niezbędnych umiejętności. Można także wysunąć przypuszczenie, iż dwór 
kobiety będącej małżonką wysokiego urzędnika państwowego, senatora czy 
wojskowego mógł być również formą „przejściową” dla aspirujących na dwór 
tegoż właśnie dygnitarza. Stawał się wówczas jednym z etapów na drodze do 
dalszej kariery pod skrzydłami patrona-mężczyzny. Tezę taką tłumaczyłoby 
również to, że zdecydowanie łatwiej było dostać się na służbę do magnatki 
niż na dwór magnata. 

Rodzajem działań patronackich tradycyjnie przypisywanych kobietom 
był również szeroko rozumiany mecenat kulturalny. Szczególnie ważną rolę 
odgrywał mecenat artystyczny. Wynikało to m.in. z zakrojonej na szeroką 
skalę świadomej polityki artystycznej prowadzonej przez rodziny magnackie. 
Mecenaski koncentrowały się więc najczęściej na modernizacji i rozbudowie 
prywatnych rezydencji oraz dworów. 

Rzadziej spotykany, aczkolwiek wiązany także ze sferą działań kobiecych, 
był patronat literacki i muzyczny. Pomimo tego, że kobietom nieobce było 
piśmiennictwo – poprzez korespondowanie, czytanie gazet, pisanie sylw – 
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rzadziej przypisuje się im udokumentowane działania na rzecz rozwoju tej 
dziedziny życia kulturalnego. 

Bohaterka mojej pracy – kasztelanowa Elżbieta Helena Sieniawska – 
z pewnością spełniała większość z wyżej wymienionych warunków, jeżeli nie 
wszystkie. W sferze prywatnej, w małżeństwie z łatwością wypracowała sobie 
status równorzędnej partnerki męża, stając się jego najważniejszym doradcą. 
Przez cały okres ich kilkudziesięcioletniego małżeństwa utrzymała odrębność 
majątkową i niezależność ekonomiczną. Ten status pozwolił hetmanowej na 
prowadzenie polityki patronackiej na różnych płaszczyznach, w tym także 
rzadszej wśród kobiet – politycznej. 

Należała do osób mocno zaangażowanych w politykę, było to zaangażowa-
nie duże nie tylko jak na kobietę jej czasów, ale równe największym i najdyna-
miczniej działającym mężom stanu. Sieniawska bardzo dobrze rozpoznawała 
wszelkie niuanse politycznych rozgrywek i intryg, była niezwykle skuteczna, 
ale także roztropna. Nie ufała wszelkim, najczęściej pozornym, sposobom na 
szybkie osiąganie celów i sukcesów. Skrzętnie zabiegała o pozyskiwanie sobie 
przyjaciół, ale unikała sytuacji, w których jawnie mogłaby sobie przysporzyć 
wrogów. Taka postawa pozwoliła jej na nawiązanie wielu różnorodnych kon-
taktów,, które umiejętnie wykorzystywała do własnych celów, ale także w dzia-
łaniach patronackich. Badanie charakteru relacji związanych z dążeniem do 
prywatnych korzyści, jak wszelkich stosunków interpersonalnych, stały się 
głównym przedmiotem moich dociekań. 

Hetmanowa pozostawiła niebywale bogatą korespondencję. Na tle kore-
spondencji mężczyzn tego czasu jej krąg korespondencyjny prezentuje się rów-
nie okazale i przekracza standardy epoki. Korespondencję tę liczy się bowiem 
w kilkunastu tysiącach epistoł, w których poruszane są najróżniejsze sprawy: 
ekonomiczne, polityczne, gospodarcze, handlowe, kulturalne czy artystycz-
ne. Do kręgu odbiorców i nadawców tych listów zaliczały się zarówno osoby 
z najwyższych ośrodków władzy czy dyplomaci, jak i jej poddani – służba 
administracyjna (zarządcy, ekonomowie, pisarze), służba dworska (np. stajen-
ni), artyści, poczmistrze, w końcu różne osoby poszukujące u niej wsparcia 
i opieki – duchowni lub kandydaci do służby u niej. Sieniawska utrzymywała 
też kontakty z damami z kręgu magnackiego, uczestnicząc w intrygach, wy-
mieniając plotki i prowadząc wspólne interesy. 

Nie jest zatem możliwe na tym etapie badań szczegółowe prześledzenie 
wszystkich relacji oraz trybu ich formowania. Wobec tego na wybranych 
przykładach pokazałam charakter owych zależności, najczęściej porusza-
ne sprawy i sposoby rozwiązywania poszczególnych problemów w obrębie 
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dworu, dążąc również do zaprezentowania postawy patronki, którą była 
Elżbieta. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że patronat sprawowany przez Elż-
bietę dotyczył wszystkich ważkich dla ówczesnego społeczeństwa kwestii 

– począwszy od ułatwiania politycznych karier, kiedy to Sieniawska formal-
nie pełniła funkcję pośredniczki pomiędzy petentami a najwyższą władzą. 
Zadanie to znacznie ułatwiało jej stanowisko – będąc żoną hetmana, pozo-
stając w dobrych relacjach z królem oraz ciesząc się rozległymi kontaktami, 
była skuteczna w swoich działaniach i odegrała ważną rolę w tym zakresie. 
Wpływała na decyzje obsady wakansów nie tylko cywilnych, ale i wojsko-
wych. Wielokrotnie w listach do męża rekomendowała osoby na konkretne 
stanowisko, najczęściej tym samym przesądzając o decyzji hetmana. Nie-
rzadkie były też przypadki, kiedy to właśnie do Sieniawskiej zwracano się 
o załatwienie u Adama Mikołaja jakichś spraw czy wyjednanie zwolnień 
z kontrybucji i hiberny.

Dzięki znajomości prawodawstwa, bezkompromisowej postawie w spra-
wach sądowych oraz kontaktom kasztelanowa mogła również na tym polu 
udzielać swoistego wsparcia i opieki. Czyniła to poprzez prowadzenie spraw 
w imieniu innych (męża, rodziny), ale także udzielając swojego poparcia 
w trybunale i zwykłych porad. Wspierała w tym tak krewnych, przyjaciół, jak 
i osoby niższe od niej statusem. 

Tak zwany patronat materialny przybrał w przypadku kasztelanowej 
imponujące rozmiary. W jego zakres włączam najbliższą służbę dworską, 
której patronka umożliwiała lepszą egzystencję, ale także różnorodne formy 
pomocy finansowej oraz umożliwianie poszczególnym osobom rozwoju czy 
edukacji.

Elżbieta uformowała własny dwór, umożliwiając tym samym służbę 
i utrzymanie wielu osobom o różnych profesjach. Była to oczywiście insty-
tucja stworzona dla jej potrzeb. Niemniej jednak, jeżeli przyjmuje się, że nie 
każda kobieta jej stanu utrzymywała osobny dwór, oznacza to, że stworzone 
miejsca dla służby były swoistą realizacją zadań patronackich – opiekuńczych. 
W obrębie dworu Sieniawskiej znaleźli się kapelani, marszałek dworu, lokaje, 
pokojowcy, panny, skarbnik, kucharze wraz ze służbą kuchenną, koniuszy, 
stajenni, woźnice, masztalerze, krawcy, praczki, kozacy, wreszcie pachołko-
wie. Był to więc dwór ukształtowany na wzór dworów organizowanych przez 
mężczyzn. Dla bezpieczeństwa i ochrony osobistej hetmanowa utrzymywała 
również na stałe kilkunastu rajtarów na czele z kapralem lub porucznikiem. 
Formalnie poza dworem pozostawali poczmagistrowie, część medyków, de-
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putaci prawni, artyści, architekci skupieni w tzw. fabrykach budowlanych, 
tworzący warsztat artystyczny. 

Obok pionu stricte dworskiego wyróżnić można pion zarządców, dzia-
łających w rozległym latyfundium kasztelanowej, a mianowicie ekonomów, 
pisarzy prowentowych, burgrabiów i organizowanych do doraźnych zadań 
komisarzy – lustratorów dóbr. W ich kompetencjach leżało zawieranie kon-
traktów z dzierżawcami, dbanie o funkcjonujący na danym terenie przemysł, 
rzemiosło etc. 

Wszystkie te osoby podlegały bezpośredniej kontroli patronki, a tym sa-
mym przejawom jej łaski bądź niełaski w przypadku nieposłuszeństwa. Nato-
miast zadowolenie patrona skutkowało dodatkowymi gratyfikacjami w postaci 
gotówki, prezentów czy pozytywnych rekomendacji. Korzyści te można zali-
czyć do wsparcia materialnego ze strony patronki. 

Ponadto służba czy praca dla magnata lub magnatki mogła przynieść 
awans. Pomijając kariery polityczne, wskazać trzeba wszystkie inne, nieraz 
drobne (z perspektywy patronki), awanse dworskie, które pozwalały zaintere-
sowanemu wspiąć się na wyższy szczebel drabiny matrymonialnej i społecznej, 
chociażby dzięki możliwości sprowadzenia rodziny, a w najlepszych układach – 
wprowadzenia jej członków do służby dworskiej. 

Ważnym elementem działalności było finansowanie zgromadzeń zakon-
nych oraz kościołów, co wynikało ze zobowiązań patronatu kościelnego i lo-
kalizacji poszczególnych majątków magnackich. Elżbieta Sieniawska wspiera-
ła kilka zgromadzeń, m.in.: warszawskie wizytki, benedyktynki jarosławskie, 
jezuitów jarosławskich, karmelitów bosych we Lwowie, opactwo tynieckie. 
Przekazywała na ten cel pewne sumy, płaciła prowizje, wspomagała doraźnymi 
datkami czy produktami ze swoich dóbr. Oczywiście najważniejszym wspar-
ciem były fundacje i finansowanie wyposażenia świątyń, których najwięcej 
przypadło na lata 20. XVIII w. 

W działania te wlicza się także mecenat artystyczny. Na zlecenie kaszte-
lanowej pracowało wielu artystów – architektów, malarzy, rzeźbiarzy, sztu-
katorów itp. – otrzymując, teoretycznie, regularne pobory. W praktyce sys-
tematyczność wypłat daleka była od ideału, co zresztą dotyczyło też innych 
pobierających wynagrodzenie.

Niełatwe do zweryfikowania są zainteresowania Sieniawskiej twórczością 
literacką. Najtrudniej rozpoznać przyczyny jej działań i rozstrzygnąć, na ile 
wynikały z pasjonowania się literaturą, a na ile z obowiązku czy chęci przy-
sporzenia sobie splendoru. Dokładała starań, by doprowadzić do uzupełnienia 
księgozbioru po Opalińskich, kolekcjonowała dzieła ojca, interesowała się pra-
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wem, więc zamawiała traktaty poświęcone regulacjom prawnym. Natomiast 
brak informacji o tym, aby roztaczała szczególną opiekę nad pisarzami, pu-
blicystami czy poetami.

Kasztelanowa Elżbieta Helena Sieniawska dowiodła zatem, że w sprzyjają-
cych warunkach rodzinnych i ekonomicznych, podejmując osobisty wysiłek, 
a przede wszystkim mając chęci oraz dużo energii, kobiety mogły wykazać się 
poza przypisywanymi im tradycyjnie rolami. Mogły zaangażować się w życie 
publiczne, uczestniczyć w zarządzaniu latyfundium, utrzymać niezależność 
majątkową, a więc i finansową, czy kreować życie artystyczne i kulturalne. 
Potrzeba było jednak do tego ogromnego zaangażowania, inteligencji, a także 
sprytu. Dopiero wtedy, po osiągnięciu odpowiedniej pozycji w kraju i w świa-
domości społecznej, mogły podejmować samodzielne działania patronackie. 
Tak się stało w przypadku kasztelanowej, nieustannie i uparcie dążącej do 
poszerzania swoich możliwości politycznych i kontaktów. Weszła w rolę pa-
trona i sprawowała ją w sposób praktycznie niewiele różniący się od patronatu 
w wykonaniu mężczyzn.

Nie wszystkim kobietom odpowiadała taka funkcja, inne pełniły ją w spo-
sób częściowy, wybierając jedną płaszczyznę działania, np. działalność chary-
tatywną, fundacyjną czy kulturalną. Sieniawska nigdy nie ograniczała się do 
półśrodków. Otrzymała wielkie możliwości i potrafiła umiejętnie ich użyć, 
a nawet je powiększyć. Taki rozmach jej działań był efektem nie tylko ambicji, 
zamożności czy dobroczynności, ale również jej holistycznego spojrzenia na 
rzeczywistość – we wszystkich poszczególnych aktywnościach widziała cząstki 
budujące potęgę swoją i rodziny. 
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Aneks

„Kobieta w podróży” – próba ukazania itinerarium kasztelanowej krakowskiej 
Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1669–1729)1

1669 do ok. 1675, Końskowola 

1687
marzec – grudzień, Warszawa 
6 lipca, Warszawa (ślub Elżbiety w kaplicy króla Władysława IV w kolegiacie oo. pi-

jarów)

1693
styczeń, Oleszyce 
lipiec, wizyta u Stanisława Jabłonowskiego
listopad, Warszawa

1  W trakcie lektury listów kasztelanowej Sieniawskiej, ale także tych wysyłanych do niej, nasuwa się 
myśl o podjęciu próby sporządzenia jej itinerarium. Wynika to przede wszystkim z dwóch czynników. 
Pierwszym i najważniejszym jest ogromna mobilność Sieniawskiej jak na owe czasy, nieczęsto spoty-
kana w przypadku kobiet. Po drugie bogactwo korespondencji, w której stale i dokładnie odnotowuje 
się, skąd nadawane są listy, czy skąd odbiorca je otrzymuje (zwykle na początku epistoły wspomina 
się, na który i skąd nadany list się odpowiada). Ponieważ moja analiza nie była prowadzona pod 
tym kątem, itinerarium jest niejako wynikiem prac na marginesie głównego tematu. Na pewno 
nie wyczerpuje ono tematu. Dokładna analiza listów męża i innych korespondentów Sieniawskiej 
mogłaby przynieść bardziej szczegółowe informacje lub zweryfikować obecne. Ponieważ nie było to 
przedmiotem moich dociekań, kreśląc szkic itinerarium, oparłam się wyłącznie na informacjach z lis-
tów samej kasztelanowej i na jej opisie planów podróży. Itinerarium uzupełnione jest informacjami 
o najważniejszych uroczystościach rodzinnych i pobytach w gościnie. Pomimo iż te ostatnie trudno 
zweryfikować, dają one wyobrażenie o miejscu pobytu kasztelanowej, stąd ich włączenie. Korzystałam 
również z literatury poświęconej kasztelanowej, zob. bibliografia niniejszej pracy. Myślę, że zagadnie-
nie jest na tyle ciekawe, że warto będzie w przyszłości poszerzyć badania nad nim. Na temat potrzeby 
badań nad itinerariami kobiet zob. m.in. G. Rutkowska, Itineraria żon króla Władysława Jagiełły, RH 
1998, t. 64, s. 59–104; P. Węcowski, Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań 
i propozycje badawcze, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 2000, t. 37, s. 13–48.
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1695
26 marca, Warszawa
listopad, Warszawa 

1696
styczeń, Lwów
29 stycznia, wieczór w niedzielę, Lwów
24 lutego, Laszki
26 marca, Lwów
29 maja, Leżajsk
30–31 maja, Sieniawa
czerwiec (pierwsza połowa), Ujazdów
17 czerwca, wyjazd do Warszawy
29 czerwca, godz. 7. rano, Warszawa
16 lipca, Krasnobród (nad Wieprzem na północ od Zamościa) 
26 lipca, Warszawa
28 lipca, Oleszyce 
14 sierpnia, Oleszyce
17 sierpnia, Sieniawa
3 września, Oleszyce
25 września, Oleszyce
29 września, Złoczów
26 października, Oleszyce
14 listopada, Oleszyce
23 listopada, Oleszyce 
3–11 grudnia, Oleszyce (prawdopodobnie pobyt w Oleszycach do końca grudnia)

1697
15 stycznia, Warszawa
26 lutego, Lwów
9 marca, Oleszyce
23 marca, Oleszyce
15–19 kwietnia, Oleszyce
19 lipca Toruń 
od połowy lipca do końca miesiąca podróż do Gdańska
30 lipca – 6 października, Gdańsk
5 grudnia, Ujazdów 
22–27 grudnia, Warszawa

1698
7 stycznia – 3 lutego, Warszawa
4 kwietnia, Skole
14 czerwca, Oleszyce
15 czerwca, Sieniawa
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15 listopada, Suwice
24 września, Złoczów

1699
24 lutego, Jarosław
kwiecień, Brzeżany
20 października, Warszawa

1700
21 marca, Warszawa
28 kwietnia – 15 maja, Oleszyce
10–30 października, Brzeżany
listopad, Lwów

1701
5 stycznia, Ujazdów
czerwiec, Warszawa
12 sierpnia – październik, wyjazd do Karlsbadu z Elżbietą Denhoffową (zaplanowany 

do października tego roku)
12 listopada, wyjazd do Pragi i do Wrocławia 
30 listopada, Wrocław
19–31 grudnia, Ujazdów (m.in. wizyta u wojewodziny malborskiej Konstancji Den-

hoffowej)

1702
5–8 stycznia, Ujazdów
12–20 stycznia, Warszawa 
początek marca, Lwów 
19 marca, Dźwinogród 
kwiecień – maj, wyjazd na Ruś
10–19 czerwca, Oleszyce
19 lipca, Lwów
28 lipca, Lwów
11–19 sierpnia, Lwów
27 sierpnia, Brzeżany
23 października, Lwów
27 października, Leżajsk 
listopad, zaplanowany wyjazd do Warszawy i Czerniakowa
17 grudnia, Siemianów, województwo ruskie

1703
15 kwietnia, Brzeżany
2 maja, Lwów
8 września, Czerniaków
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10 września, Tarnogród,
28 września, Czerniaków
8 października, Wąwolnica [?]
17–18 października, Oleszyce
31 października – 4 listopada, Lwów

1704
6 września, Brzeżany 
17 września, godz. 9., Ogrodzieniec (Sieniawska wyjeżdża do Halicza, ponieważ Lwów 

zajęli Szwedzi)
30 października, Rohatyn 

1705
7 stycznia, Tęczyn 
20 stycznia, Jarosław
22 stycznia, Dobra, k. Limanowej
luty, Lwów (pobyt u cara Piotra I)
20–21 lutego, Wiśnicz
23 lutego, Wiśnicz
9 maja, Tęczyn 
20 czerwca, Kraków
27 czerwca, Łubnice
9–20 lipca, Łubnice 
21–25 sierpnia, Łubnice
11 września – 7 października, Łubnice
11 listopada, Łubnice
12–24 listopada, Łubnice 
22 grudnia, Kraków

1706
4 stycznia, Iwanowice 
29 stycznia, Mościska
19 lutego – 28 marca, Skole
29 kwietnia, Dźwinogród (po wiadomości o śmierci Hieronima Lubomirskiego Sie-

niawska natychmiast wyjechała do Krakowa)
14–30 maja, Kraków
6–13 czerwca, Kraków
30 czerwca, Łubnice
9–11 lipca, Łubnice
24 lipca, Kraków 
25 sierpnia, Brzeżany
18–23 października, Tenczyn 
4 listopada, Tenczyn
5 listopada, Zamość
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około połowy listopada, Kraków
17 listopada – 31 grudnia, Łubnice 
 
1707
14 stycznia, Łubnice
25 stycznia, Sieniawa
3 lutego, Oleszyce
18 lutego, Lwów
18 kwietnia, Warszawa
19 maja, Lwów
24 maja, 8. rano, Skole
28 maja, Sambor
29 maja, Drozdowice 
30 maja, Radzymin 
7 czerwca, Łubnice
9 czerwca, Kraków
czerwiec, przeważnie Ruś (kupno Tarnopola i Jarosławia)
16 czerwca – 20 lipca, Spytkowice
28 lipca, Łubnice
30 lipca, rano, Spytkowice, w Morawicy noc, rano w Krakowie
31 lipca – 10 sierpnia, Kraków
20 sierpnia, Kruszlica
29 sierpnia, Kozienice, województwo sandomierskie
10 września, Warszawa
22 września, Kamionka
2 października – 8 listopada, Warszawa 
2–15 grudnia, Siemianów

1708
9 stycznia, Warszawa 
11–12 stycznia, Lwów
14 stycznia – 22 marca, Warszawa
30 marca, Ryczywole
1 kwietnia, Sieciechów
1 kwietnia godz. 20., Puławy 
6 kwietnia, Biłgoraj
6 kwietnia, Oleszyce 
6 kwietnia godz. 21., Sieniawa 
9 kwietnia godz. 16., Drozdowice 
18 kwietnia, Jarosław
14 maja – 7 czerwca, Skole 
29 lipca, Skole
19 sierpnia, Stryj 
29 sierpnia – 2 września, Lwów
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7–19 września, Kukizów 
22 września, Kamionka
26–29 września, Kukizów
2 listopada, Turobin
8 listopada, Rawa
12 listopada, Kukizów

1709
12–17 stycznia, Lwów 
27 stycznia – 2 lutego, Skole 
po 2 lutego, Werecko
6 lutego, Polany 
11 lutego Mukaczowo
11 marca – 13 maja, Skole
3 czerwca, Lwów
8 czerwca, Skole 
14 czerwca, Stryj
16 czerwca, Stare Sioło
19 czerwca, Spytkowice
2 lipca, Lwów
3 lipca, Skole 
3–11 lipca, Lwów
16 lipca – 6 sierpnia, Żółkiew
25 sierpnia, Tarnogród
26 sierpnia, Jarosław
3 września, Lwów
7 czerwca, Lwów
5 września, Lwów 
9 września, Krasnystaw 
15 września, Lublin
26 września, Pawłowice
10 października, Lwów
13–14 października, Lublin
23 października, Pawłowice
29 października, Lwów
30 października – 1 listopada, Piotrowin
23 listopada, Żółkiew 
30 listopada – 31 grudnia Lwów

1710
6 stycznia, Lwów 
18 stycznia, Skole
1 marca, Warszawa
27 marca, Lwów
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19 kwietnia, Warszawa 
7 maja, Jarosław
9 maja, Lwów
30 października, Brzeżany

1711
11 marca, Lwów
8 kwietnia, Lwów
17 czerwca, Jarosław
20 czerwca, Dzików
11 lipca, Dzików
26 sierpnia, Jarosław
18 września, Łubnice
30 września, Jarosław
7–13 października, Jarosław
29 października, Rytwiany
10 listopada, Łubnice
26–28 listopada, Jarosław
2 grudnia, Lwów
31 grudnia, Lwów

1712
26 stycznia, Sieniawa
26 maja, Czerniaków
20 lipca, Obóz
5 września, godz. 5., Międzyrzecz

1713
9 września, Lublin

1714
18 marca, Łubnice
2 października, Lublin
17 października, Lublin
1 grudnia, Lublin

1715
20 marca, Walbórz
7 maja, Oleszyce

1718
lato, Lublin
wrzesień, Międzyrzec
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1719
Laszki
marzec, wyjazd do Lwowa na święta z rodziną
2 maja, Lublin
14 października, Puławy

1720
9–23 marca, Warszawa
kwiecień, Lwów
13 maja, Jarosław
czerwiec, wyjazd do Krakowa
lato, intensywne podróże między Puławami a Lublinem (sprawy sądowe oraz kwestie 

kupna Wilanowa)
21–31 lipca, Lublin
4 sierpnia, Lublin
17 września, Przybysławice
6–11 grudnia, Warszawa

1721
23 stycznia, Laszki
Informacja o podróży do Kozienic (w drodze przydarzył się Sieniawskiej jeden z poważ-

niejszych wypadków jej karety) 
7 czerwca, Tęczyn
29 września, Puławy
20 grudnia, Oleszyce

1722
20 sierpnia, Warszawa
grudzień, Wilanów 

1723
styczeń (karnawał planowany na Rusi, ostatecznie wyjazd do Lublina na trybunał. Od 

tego czasu w podróżach systematycznie towarzyszy jej córka)
2 stycznia, Brzeżany
24 stycznia, Laszki
15 sierpnia, Lublin
27 września, Przybysław

1724
10 lutego, Przemyśl
17 lutego, Oleszyce
druga połowa stycznia, Brzeżany (ślub córki)
19 czerwca, Puławy
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28 lipca, przyjazd z Lublina do Lwowa (w drodze odwiedziny u Adama w Szkłowie) 
30 lipca – 3 sierpnia, Lwów (w tym czasie wesele Zofii na zamku lwowskim)

1725
3 lipca, Tarnogród 
wrzesień, przyjazd do Warszawy
listopad, Lublin (kupno pałacu w Lublinie)

1726
styczeń, Ruś
30 czerwca, Przemyślany
29–31 lipca, Brzeżany (pogrzeb Adama)
sierpień, Podole
listopad, Międzybóż

1727
24 stycznia, Stare Sioło
26 stycznia, Ryczywole
26 lutego, Jarosław
15 marca, Oleszyce
26 maja, Wilanów
15 czerwca, Warszawa
26 października, Przybysławice 
20 listopada, Dzików

1728
21 marca, Radymno
5 kwietnia, Stryj
17 maja, Stare Sioło
6 czerwca, Stryj
31 czerwca, Przybysławice 
lato, Lublin i Przybysławice
27 listopada, Ryczywole

1729
1 stycznia, Międzyrzecz 
marzec, Oleszyce
25 marca, śmierć kasztelanowej w Oleszycach. 
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131, 132, 136–138, 145, 150–152
August III, król polski 220, 222
Augustyniak Urszula 8, 9, 27, 38, 60, 62, 

80, 90, 95, 120–122, 126, 139, 141, 
164, 264, 265

B
Bachmiński, sługa pokojowiec 227 
Bagińska Elżbieta 9
Bajorski 224
Bania Zbigniew 16, 17
Barański, sługa 244
Bartkiewicz Kazimierz 144, 254
Bąkowski-Kois Dariusz 18, 37, 39, 47, 48, 

158, 170, 171, 176
Bednaruk Waldemar 93, 187
Berezowska Anna, panna dworu 226
Bergerówna Janina 11
Bernatowicz Tadeusz 89, 129
Besenval Jan Wiktor 153 
Besenval Katarzyna z Bielińskich de, żona 

ambasadora francuskiego Jana Wiktora 
de Besenval 143, 153, 164 

Betlej Andrzej 20, 192
Bieliński Franciszek 127
Bieliński Kazimierz Ludwik 135, 140
Bilski, skrzypek w służbie u Sieniawskich 

258
Birkenmajer Aleksander 55

Bodry 224
Bogucka Maria 7, 8, 64, 66, 68, 69, 74, 

75, 77, 84, 103, 191
Bohdziewicz Piotr 19, 102, 193, 194, 196, 

198
Bona Sforza d’Aragona (1494–1557), 

królowa polska 74–77, 80, 84
Borek Piotr 82, 148
Borgoltówna, panna dworu 167
Borkowska Małgorzata OSB 207, 209
Brablec Wanda 17, 111
Brahmer Mieczysław 69
Branicka Katarzyna Krystyna, przełożona 

krakowskich wizytek 204
Branicki Jan Klemens 206
Broński Krzysztof 175
Budka Włodzimierz 54–56
Bułdys Barbara 192
Burckhard Jacob 69, 70, 111
Burke Peter 68, 70, 214
Burszta Józef 28, 44, 50, 229
Bylina Stanisław 9

C
Cecylia Renata, królowa 78
Chanczewska Emilia 248
Chevalier Mandlim, lekarz Sieniawskiej 

240
Chlebowski Bronisław 29
Chłapowski Krzysztof 61, 174
Chojnacka Halina 59
Chozecki, sługa 173
Chrościcki Juliusz 191
Chrzanowska Paulina 59
Chrzanowski Tadeusz 19
Chuchrowski, sługa, leśniczy 252, 260
Chynczewska-Hennel Teresa 262

Indeks osób
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Ciara Stefan 61, 88, 89
Ciesielski Tomasz 252, 253
Conti Franciszek Ludwik Burbon 132, 255
Cynarski Stanisław 61
Czaplic 224, 266
Czapliński Władysław 78, 88, 120, 121, 

123, 129, 192, 219, 220, 227
Czarniecka Anna 193
Czartoryska Magdalena 189
Czartoryska Maria Zofia z Sieniawskich, 

wojewodzianka ruska, I mąż Stanisław 
Ernest Denhoff, II od 1731 – Alek-
sander August 37, 63, 152, 179, 190, 
191, 218, 242, 257, 266, 283

Czartoryski August Aleksander, wojewoda 
ruski 63, 100, 119, 152, 155, 156, 
218

Czartoryski Kazimierz, starosta krzemie-
niecki 187

Czepiel Marcin, stajenny 232
Czeppe Maria 8,119
Czwojdrak Bożena 67, 68, 74

D
Daniłowiczówna, starościanka parczowska 

178
Dankowski Jakub 224, 266
Dąbkowski Przemysław 29, 103
Dąbrowska Maria 91
Dąbrowski Janusz 30
Dąbrowski Józef 54, 55, 56
Dąbski Jakub, trębacz w służbie u Sieniaw-

skich 259
Debe, kuchmistrz Sieniawskiej 229
Denhoff Fryderyk Józef, podczaszy litewski 

188
Denhoff Stanisław Ernest 179, 180, 189
Denhoffowa Maria Zofia z Sieniawskich 

zob. Czartoryska Maria Zofia z Sie-
niawskich 

Dess Alleurs D. 142
Denhoff Henryk, starosta urzędowski 153
Denhoff Józef 188
Długosz Józef 14, 120, 121, 123, 129, 192, 

219, 220, 227
Długosz Jan 74
Dmitruk Krzysztof 192
Dolański Dariusz 202
Domaniewski 224

Domański, pachołek 233
Drozdowski Marian 147
Drużbacka Elżbieta 82, 167, 177, 199
Drużbacki Kazimierz 177, 227
Dubas-Urwanowicz Ewa 8, 18, 89, 90
Dumanowski Jarosław 126, 139
Dunin Jakub, referendarz koronny 65, 118
Dunin Zofia 65, 118
Dusefset, kucharz Sieniawskiej 229
Dygdała Jerzy 11
Dymiński, pokojowy 225
Dynowski Ignacy 224, 225, 266
Dynowski Ignacy, pokojowy 225, 266
Dziechcińska Hanna 192
Dzieduszycka Marianna z Zamoyskich, 

żona Jerzego Stanisława 127
Dziulowie, rodzina 184

F
Fabiani Bożena 13, 72, 77, 79, 81, 102, 

259
Falniowska-Gradowska Alicja 53, 54, 56, 

61, 174
Ferenc Marek 30, 67, 68, 77
Firlikowski, pokojowiec 227
Fleming Jakub Henryk, koniuszy lit., mi-

nister saski 144 
Fleming Jakub Jerzy Henryk 144, 145
Fontana Józef, artysta zatrudniony u Sie-

niawskiej 197
Fortis Abraham Izaak, medyk 240
Fortis Mojzes, lekarz Sieniawskiej 240
Fris Jan, aptekarz królewski 245
Fumberk 173
Fumo Franciszek, sztukator 197
Furmaga Lesław 141

G
Gadomski, kozak sługa 252 
Gajerski Stanisław Franciszek 60
Gajewski Jacek 19, 29, 194, 195, 197
Garbusińska Danuta 133
Gaszyński 224
Gawlik, pachołek 233
Gąsiorowski Antoni 74
Gierowski Józef Andrzej 17, 18, 39, 53, 56, 

130, 131, 136, 170, 175, 241
Głębocki, starosta brzesko-kujawski 139, 

185
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Głowacka-Penczyńska Anetta 221
Głuchowski Paweł 197
Gniewosz Teresa 170
Gołębiowski Łukasz 243
Gołyńska Brygida, benedyktynka 208
Gołyńska Joanna, przeorysza benedyktynek 

w Jarosławiu 205, 207–211, 213, 237
Gołyński 224
Gonzaga Ludwika Maria zob. Ludwika 

Maria, królowa polska
Gorzdowski 177
Góralski Zbigniew 66, 67, 73
Górnicki Łukasz 111
Górski 235
Grabowscy, rodzina 62, 157, 158
Grabowska Marianna 62, 158, 159, 168
Grabowski Antoni 62, 157, 158
Grabowski, kozak, sługa 252
Granowska Elżbieta, królowa 74
Grątkowski, łowczy 234
Grondkowski, zw. Gronkosiem, karzeł na 

dworze Sieniawskiej 260
Grudnichowicz Gotfryd, trębacz w służbie 

u Sieniawskich 259
Grynik, porucznik rajtarski w służbie 

u Sieniawskiej 253
Grzybkowska Teresa 13
Guzowski Piotr 18

H
Halecki Oskar 25
Hamanowa Monika 9
Harris Barbara 7, 85, 108, 163
Haur Jakub Kazimierz 103, 176
Heck Roman 18
Hessen-Kassel Wilhelm von 179
Hickson Sally Anne 7, 10, 70
Homecki Adam 129
Hopp Laszlo 31, 136, 137
Horgullin 230
Humiecki Stefan, stolnik podolski 135

I
Inrzyński 187
Iwaszkowska, panna dworu 226
Izydorczyk Anna 180

J
Jabłonowscy, rodzina 130

Jabłonowska Marianna z Kazanowskich 
181

Jabłonowska Teofila z Sieniawskich 127, 
148, 150

Jabłonowski Jan Stanisław 142, 143, 145, 
169

Jagiellonka Anna, królowa polska 77
Jagla Jowita 237, 243, 247
Jagniątkowski 170
Jakowenko Natalia 262
Jakub Jan 20
Jakubiak Krzysztof 13, 69
Jakuboszczak Agnieszka 11, 71–73, 104, 

105
Jamrożek Wiesław 13
Jan III Sobieski, król polski 12, 18, 34, 

46, 49, 90, 105, 128, 131,160, 193, 
212

Janaszowski, kozak, sługa 252
Jankowski Aleksander 91
Janowska, panna dworu 226
Jaroszewiczowa, ochmistrzyni dworu Sie-

niawskiej 167
Jastrzębski, sługa 208, 225, 251
Jaworski, kozak, sługa 252
Jedynak Barbara 69
Jezierscy, rodzina 158
Johanson Alison 7, 10
Jurek Tomasz 67
Jusiak Paweł 25, 125–127, 148, 192, 193
Juszczyński 142

K
Kabacińska Katarzyna 253
Kaczorowski Zygmunt 31
Kalinowski 224
Kamieński 224
Kamiński Hadrian 129, 227
Kamler Anna 89, 164, 165
Kamler Marcin 90
Karetti Józef, oficjalista Sieniawskiej 168
Karkucińska Wanda 11, 26, 105, 109, 

153
Karłowska-Kamzowa Alicja 74
Karpińska Małgorzata 239
Karpiński Andrzej 9, 108, 177
Karpiński Wojciech 73
Karska, panna dworu 226
Kasprzak Aleksandra J. 59
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Kawiecki Maksymilian, sługa pokojowiec 
227

Kawowski, sędzia grodzki 158
Kądziela Łukasz 61
Kąkolewski Igor 70
Kątska Urszula z Denhoffów, wojewodzina 

kijowska 153
Keckowa Anna 61
Kendel Jan Baptysta 169
Kersten Adam 88, 89, 129 –131, 192
Kettering Sharon 7, 10, 82, 84, 94, 95, 98, 

99, 101, 104, 155
Kicińska Urszula 10
Kisiel 224, 225, 266
Kitowicz Jędrzej 96, 163, 220, 221, 252, 

261–263
Kitowicz, kozak, sługa 252
Kizik Edmund 295
Klonder Andrzej 91
Kłodziński Abdon 25
Kocowski Bronisław 55
Koczerska Maria 7, 29, 31, 69, 74, 77, 89, 

90, 103
Komaszyński Michał 243
Komecki Jan 61
Konarska-Zimnicka Sylwia 74
Kopczyński Michał 91, 98, 166
Kopczyński Władysław 144
Kordzikowski 224
Korta Wacław 18
Kosowa Marianna z Wolfów, wojewodzina 
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Summary

“Rządzicha oleszycka” – court of Elizabeth Lubomirska 
Sieniawska as an example of women’s patronage in the 
late seventeenth and eighteenth century

Patronage and, the associated with it, clientelism exerted a strong influence on 
interpersonal relations and politics in modern times. Therefore, the interest 
in these phenomena was initially related only to political circles, that is, the 
area of activity of men. Deepening of the study of the culture and mentality 
of the bygone eras, highlighted the importance of such sources as – private 
correspondence, annals, wills and poetry – in the studies of women’s history. 
At the same time,  it revealed their commitment to the public and social mat-
ters of their country.

The purpose of my study was to characterize women patronage in the 
I Republic of Poland in the early eighteenth century, i.e. during a special pe-
riod when the court of the queen did not function. This allowed the female 
magnates to take over some of its tasks. The reign of two queens of French 
origin – Ludwika Maria and Maria Kazimiera was a kind of preparation for 
such type of women’s activities. Under their rule, a large group of women 
from the highest strata of society, gained the freedom, though still unofficial, 
to engage in public affairs. The upbringing that they received at the royal 
court, strongly permeated with the culture and customs of the emancipated 
French courts, enabled them to act individually in the sphere of public cul-
ture. A considerable influence was exerted on this by the new way of conduct-
ing politics, based on having a large circle of trusted persons – women took 
part in building that base, creating a separate network of connections and 
information exchange. Therefore, they became effective go-betweens between 
their high-ranking husbands and the rest of society, realizing also their own 
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ambitions and plans. Independent circles of courtly women established on the 
province, could therefore take over the educational and pedagogic functions. 

The subject of my research is an example of such courts, namely – the 
court of Elżbieta Lubomirska Sieniawska (d. 1729), the wife of the great het-
man of the Crown, one of the most powerful women of the period. Elżbieta 
was born about 1669 in the estate of Końskowola as the only child of Zofia 
née Opalińska (d. 1675) and Stanisław Herakliusz Lubomirski (d. 1702). 
Family and the environment in which she was raised, certainly had a big im-
pact on her person. She stayed in the foremost courts of the Polish Republic, 
spent a few years at boarding schools in Visitationist Church in Warsaw, but 
the greatest role in shaping her adult attitudes was played by her stay at the 
royal court – alongside a vigorous and politically active Maria Kazimiera. 
Elżbieta’s status was cemented by her marriage to a descendant of an old fam-
ily of hetmans – Adam Mikołaj Sieniawski (d. 1726), who was the sole heir 
to Sienawcy’s fortune.

Ms. Castellan is rightly seen as one of the most colourful and outstanding 
female characters of this period. Hence her nickname “Rządzicha oleszycka”. 
She managed to gain influence on many areas of the then contemporary social 
life, not just those traditionally connected with the feminine domain. She dy-
namically shaped the cultural and artistic life of her era, but she also engaged 
in politics – and at the highest levels. She organized a group of people around 
herself – the court and a network of people associated with it – that allowed 
her for spectacular engaging in various domains, including political and public.   
She maintained regular correspondence with many people – family, friends, 
clergy and religious people, clerks of her estate and all kinds of enquirers and 
domestic service. Her letters are characterized by high meticulousness and col-
ourfulness, and when need be – with bluntness, which makes them a great 
material for the study of patronage and the nature of relations within it.  

This study, primarily focuses on the nature of women patronage and the 
mechanisms of its development, devoting less attention to individual cliental 
careers. This is due to the nature of the source material, but also the precon-
ceived assumptions – depicting of the mechanisms of women patronage in 
the Saxon period. This focus results from the fact that this issue has not yet 
been the subject of research in Polish science. I paid special attention to the 
relationships in the family and society and the values   that guided the Elżbieta’s 
actions and affected building of dependencies.  

The first chapter of this paper discusses the economic basis of patronage 
– an outline of how Sieniawska’s fortune developed and the types of business 
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ventures that she undertook. In the second chapter entitled  The develop-
ment of the women’s court and its impact on the formation of women’s patronage, 
I ponder on the issue of formation of the women’s courts, ranging from queen 
courts to the emergence of the women’s courts at the level of the gentry, and 
their tasks in terms of patronage. The main part of the book is an analy-
sis of the Sieniawska’s court discussed in chapter The life in the circle of the 
court – the scope of patronage. The symbolic division of that environment was 
conducted based on the correspondence circles of the patron. I isolated the 
most inner circle: family and friends, within which political issues and family 
matters were discussed. The second distinguished group is the host of people 
in the, broadly understood, administration of Sieniawska’s estates, i.e. clerks, 
postmasters (responsible for mail, but also information flow). As a separate 
group consisted of persons temporarily connected with the court, i.e. lawyer 
service and artists. The status of clergy, as a group of special character, is 
described in a separate section. The work ends with the chapter People of the 
court, in which I discuss the structure of the group somewhat closest to the 
patron, but the lowest in the hierarchy – the people of the court and the life 
within it. The afore mentioned considerations are the complemented by Ms. 
Castellan’s itinerary, added in the annex.   

The analysis shows that the patronage exercised by Elżbieta covered all the 
important issues of the then contemporary society – beginning with material 
care and ending with facilitating political careers when she was an interme-
diary between the petitioners and the highest authority. She influenced the 
decisions regarding filling not only civil but also military vacancies. Thanks 
to the knowledge of legislation and an uncompromising attitude in court, she 
provided a specific kind of support and care in the tribunal.  The so-called 
material patronage grew to impressive size in her case. In its scope, I decided 
to include her nearest domestic service as the patron ensured better lives for 
them, but also various forms of financial help and helping individuals in their 
development or education. The scale of Elżbieta Sieniawska’s activities was the 
result not only of ambition, wealth and charity, but primarily stemmed from 
a holistic view of reality – in particular activities she saw blocks that build the 
power of her family and social status. 
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nieniach związanych z antropologią historyczną, historią kultury 
i mentalności w epoce nowożytnej oraz edukacją kulturalną.

Agnieszka Słaby jest historykiem młodego pokolenia. Napisała książkę po-
święconą dworowi jednej z najbardziej wpływowych kobiet okresu saskiego. 
Ujawniła i opisała w nim kilka ważnych zjawisk dotyczących patronatu. […] 
Istotna wydaje się szczególnie podkreślana tutaj nieformalna strona budo-
wania stosunku patron–klient w otoczeniu kobiet na dworach. Docenia rolę 
czynnika osobowości w budowaniu kręgu towarzyskiego, podkreślając te ce-
chy u głównej bohaterki pracy.

Z recenzji prof. dra hab. Franciszka Leśniaka 

„Rządzicha oleszycka. Dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przy-
kład patronatu kobiecego w czasach saskich” stanowi bardzo ważną i można 
powiedzieć w pewnym sensie pionierską pracę w zakresie badań nad dziejami 
kobiet staropolskich. […] Jest to książka mająca na celu antropologizowanie 
historii, ale też w dużym stopniu wskazywanie na rolę czynnika feministycz-
nego (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) w dziejach. 

Z recenzji prof. dra hab. Bogdana Roka
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