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Na podatki zaś nowe na teraźniejszym sejmie przez Rzeczpospolitą uchwalone [. . ,],
starać się będą lchmć panowie i z całą znosić się Rzeczpospolitą [...], aby na zadne
nie pozwalali podatki”.

Ta świadomość językowa przenosi się na system myślenia politycznego i po-
lityczną świadomość społeczną, można bowiem na podstawie powyższej pre-
zentacji przypuszczać, że istniało sprzężenie zwrotne między Rzeczpospolitą,

władzą i szlachtą. Zazwyczaj mówi się o demokracji szlacheckiej i przynależ-

nych szlachcie przywilejach. Autorka niniejszego tekstu, opierając się na anali-
zowanych tekstach, skłania się ku opinii, że istniało wśród szlachty również

przekonanie, że o ile władza króla średniowiecznego była uświęcona, gdyż po-

chodziła od Boga, o tyle władza szlachty ma sakralny charakter, ponieważ jest
wyrazem idei republikańskich. Państwo nasze jest republiką i dlatego mamy
prawo sprawować w nim władzę - powiada szlachta. Przypomnijmy opinię Sta-

nisława Leszczyńskiego:

...niech tylko dobry porządek nastąpi, niech jedność będzie w Radach zachowanie
praw in rigore: [...] gdyby zły król co złego zamyślał więcej by sobie samemu uczy-
nił krzywdy. Dobry zaś poznałby snadno, że interes swój złączywszy z Rzecząpospo-

litą, W jej by sławie i szczęściu swe własne Źródło zakładał; zwłaszcza reflektując się

nad tym, że jest tylko pierwszym stanem Rzeczpospolitej z trzech stanów złożonej, ze

ta compages jest to symbolum Trójcy Przenajświętszej; trzy stany jedną Rzeczpospo-
litą czyniąc, w której całości nie rozerwanej, władza udzielna się zawiera; a przez to
interes królów żeby był sprawiedliwy i skuteczny, nie może być tylko pospolity z dru-
gimi stanami”.

Można zatem sądzić, że istotą stosowania terminu Rzeczpospolita jako nazwy
państwa było przyjęcie założeń ideowych republiki - takich jak: wiara, państwo

federacyjne, wolność, równość, obowiązki obywatelskie, ograniczenie władzy

królewskiej - i poważny zamiar zastosowania ich w kraju. Także odwołania do

koncepcji platońskiej, arystotelesowskiej czy do republiki weneckiej widoczne są

zarówno w stosowanej frazeologii, jak i W bezpośrednich wypowiedziach auto-

rów staropolskich.
Na tych obserwacjach na razie należy poprzestać, ponieważ wnioski szczegóło-

we byłyby nieuprawnione. Interesująca jest rozbudowana wizja Rzeczpospolitej,
niemniej jednak nie można jej tworzyć przy takiej skali ogólności. Konieczna jest
analiza poszczególnych koncepcji autorskich i skrupulatna między nimi konfronta-
cja - jest to kolejne zadanie badawcze stojące przed autorką niniejszego tekstu.

53 Instrukcja sejmikowa, Lipno, 3 czerwca 1678, [inz] ibidem, s. 126.

5" S. Leszczyński, op. cit., s. 36.
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Czy Rzeczpospolita była imperium?
Imperial turn w historiografii

struktury państwowe W Europie Środkowowschodniej

i „imperialna” warstwa pojęciowa w XVI-XVII wieku

Pojęcie „imperium” albo „rzesza" pojawia się regularnie w dyskusjach o pań-

stwowości wczesnonowożytnej, o instytucjach i strukturach państwowotwórczych

tej epoki. Używanie tego pojęcia zależy jednak przede wszystkim od konwencji
historiografii narodowych. Podczas gdy „imperialna" warstwa pojęciowa w sto-
sunku do własnej państwowości W epoce nowożytnej jest bardzo dobrze rozwi-
nieta w historiografii angielskiej (empire), niemieckiej (Reich), rosyjskiej (car-
stvo) i szwedzkiej (Rijk), prawie nie istnieje ona w historiografii polskiej w od-

niesieniu do własnej przeszłości. Warto zastanowić się na początku moich roz-

ważań, jakie są powody tej zasadniczo odmiennej teminologii, która utrudnia
synchroniczne porównania.

Otóż po pierwsze, w terminologii wczesnonowożytnej pojęcia związane z im-
perium były owszem, rozpowszechnione, jednak w różnym stopniu w poszcze-

gólnych państwach. Angielskie empire, hiszpańskie imperium, moskiewskie car-

stvo, szwedzki rijk i niemiecki Reich miały odmienne zakorzenienie w ideolo-
giach XVI i XVII wiekul. Jakie były powody rozwoju tych pojęć i ideologii wła-
śnie w tych dwóch stuleciach? Jaka była właściwa treść tych terminów? Dawne

' Jest to fenomen każdej władzy imperialnej, por. M. Roberts, The Swedish Imperial Experien-
ce 1560-1718, Cambridge 1979, s. Z: „lt seems clear, in the first place, that the Swedish empire

was of a very different nature and provenance from those other empires which were contemporary

with it". Pierwsza próba porównania różnych imperialnych struktur W tomie: Imperial mle, eds by
A. Miller, A. J. Rieber, Budapest-New York 2004 (Pasts Incorporated CEU Studies in the Huma-

nities, l).
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znaczenie uniwersalnego imperium czy nowoczesne podkreślenie suwerenności

danego państwa? Czy te nowe struktury władzy i reprezentacji były związane

z rozwojem państwa nowożytnego? I wkońcu: czy te fenomeny miałyby też zna-

czenie dla struktury Rzeczypospolitej polsko-litewskiej? Czy obok warstwy
„wspólnotowej" istniało też w polszczyźnie słownictwo imperialne i jak dalece

było rozpowszechnione? Jest to właściwie problem dotychczas prawie przez ni-
kogo niebadany, mianowicie jak bardzo „imperialna” warstwa pojęciowa rozwi-
nęła się w Rzeczypospolitej w XVI i przede wszystkim w XVII wieku.

Przejdźmy do drugiej przyczyny określającej w każdej z europejskich histo-
riografii kształtowanie się odmiennych warstw pojęciowych, mianowicie do roz-

woju dziejopisarstwa XIX i pierwszej połowy XX wieku. Jest sprawą oczywistą,

że w warunkach polskich, wobec niewoli i braku państwa, w czasach walki „za
naszą i waszą wolność” trudno było kierować badania w stronę terminologii iin-
perialnej jako kategorii opisującej Rzeczpospolitą polsko-litewską. Uczniów Jo-

achima Lelewela, jak też późniejszej „szkoły lwowskiej”, nie interesowały za-

gadnienia „warstwy imperialnej" w odniesieniu do państwowości polskiej w XVI
i XVII wieku. Dla nich fascynujące okazało się porównawcze zestawienie wcze-

snonowożytnej respublica z nowoczesną republiką, podkreślające polski republi-
kanizm, udokumentowany bogatym słownictwem z epoki nowożytnej (by wy-
mienić tylko pojęcia libertas - „wolność” i szczególnie „wolność polska” albo

cives - „obywate1”2). Również autorzy i twórcy „koncepcji jagiellońskiej” w la-

tach międzywojennych raczej celowo nie poruszali kwestii, na ile Pierwsza Rzecz-

pospolita była imperium; natomiast nurt narodowy w historiografii polskiej wi-
dział Rzeczpospolitą ex post w kategoriach nowoczesnego państwa narodowego,

unikając jednak pojęcia „imperium”.
Badania empiryczne wczesnonowożytnej warstwy pojęciowej zaczęto w Pol-

sce prowadzić dopiero w ostatnich pięćdziesięciu latach3 i ciągle istnieją ogrom-
ne luki: brakuje słownika języka polskiego XVII i XVIII wieku”, ale jeszcze po-
ważniejszym problemem jest niezadowalający stan badań nad wczesnowozytną

łacinaf. Ostatnio ukazały się prace na pograniczu filologii i historii, które zajmują

2 Ciekawą propozycją (jednak bez rozwoju badań pojęciowych albo i badań nad dyskursami

wczesnonowożytnymi) jest: A. Sulima-Kamiński, Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-
-1795. Obywatele, ich państwa, społeczeństwo, kultura, Lublin 2000.

3 Słownik staropolski, t. 1-, Warszawa 1953-; Slownik polszczyzny XVI wieku, t. 1-, Wrocław-
-Warszawa-Kraków 1966.

' W ostatnich latach ukazały się pierwsze zeszyty takiego słownika: Słownikjęzyka polskiego
XVII i I połowy XVIII wieku, Kraków I999- (dotąd 5 zeszytów dot. litery A).

5 Postępy W badaniu łaciny wczesnonowożymej są W ostatnim czasie latwo uchwytne na pod-
stawie tomu zbiorowego: Łacinajako język elit, red. J. Axer, Warszawa 2004.
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się badaniem empirycznym pojęć i dyskursów wczesnonowożytnyeh w Rzeczy.
pospolitej - głównie na podstawie własnych baz danych i wyborów tekstów sta-

ropolskich? Warto byłoby też zbadać warstwę „imperialną” języka politycznego
Rzeczypospolitej, co wymagałoby szerokiej kwerendy w publicystyce, mowach
lW-te stach drukowanych tej epoki. Niniejszy szkic jest próbą zainspirowania

PTOJŚktU OPISU Własnie WHISYWY „Imperialnej" języka politycznego i dyskursów
publicznych Rzeczypospolitej. Dzięki dokładnej charakterystyce ograniczonego

ZHSIĘĘU täklöj Ideologii możliwe JCSI' porównanie z innymi imperiami wczesno-

nowozytnymi, ktore rowniez miały janusowe oblicze respublica/imperium, jak
na przykład angielskie Commonwealth/imperium czy także Rzesza Niemiecka_

Nie mozna zaprzecyz-yc, lŻ ideologia imperialna rozwijała się w czasach wcze-

snonowożytnyeh w roznych organizmach panstwowych Europy. Nalezy jednak

postawic pytanie, czy między tym rozwojem a wzmocnieniem władzy centralnej
Łwvkoncu powstaniem państwa nowożytnego istnieją związki, a jeśli tak, to ja-
ie. mozna porownac fenomen pojawienia się Rzeczypospolitej polsko4i_

tewskiej z ukształtowaniem się innych imperiów wczesnowożytnych w których
starano się transformować luźne struktury średniowiecza w bardziej skondenso-

wane, sformalizowane i scentralizowane organizmy państwowe?

_ Pgmszęm 9° kde} "ZY WąlkL Najpierw daję próbę opisu koncepcji „impe-
rium historiografii, następnie prezentuję panoramę wczesnonowożytnyeh im-
periow l wewnętrznych uwarunkowań tego fenomenu, wreszcie zastanawiam się

nad kwestią, czy czynnik „imperialny” był obecny w genezie struktur i języka
politycznego Rzeczypospolitej.

1. Imperium jako pojęcie analityczne: imperial turn w historiografii

JCSZCZCUW XYIIII Wieku pojęcia takie jak „imperium" albo „rzesza” były używane
W teminologii łacinskiej, angielskiej oraz niemieckiej. Przykładem tej ostatniej
moze byc ówczesny podręcznik geografii, który nosił tytuł Preussische „mi

6 momencie ukazania się słabo zauważona, jednak z powodu swojej bazy danych bardzo

cenna jest praca. E. Bem-Wisniewska, Funkcjonowanie nazwy „Polska " wjęzyku fluxów „owoż”.

nych (I530-1 795), Warszawa I998. Bardzo ciekawa, ale też bardzo mało znana jest praca doktor-

Żlœllnłillodešo amerykańskiego 'historyka Althoena, That Noble Quest. Fram True Nubiliry to

2301g pSocietytiri the Polish-lithuanian C onwealth 1550-1830, University of Michigan
h 12m1 Ta inäefesujących tez zawieraptez jego artykuł: „Natiane Polonus" and the „Naród szlu-

c ec l . wu yths af National Identity and Noble Solidarity, Zeitschrift ñir Ostmitteleuropafor-
scliung, Bd. 52: 2003, H. 4, s. 475-508.
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Brandenburgische Reichs- und Staats-Geographie - „Pruska i brandenburska
geografia rzesz i państw”. Jednak dziewiętnastowieczne prawo państwowe,

szukając uporczywie żródła rozwoju nowoczesnych państw, rezygnowało cał-

kowicie z pojęcia „imperium” oraz „rzesza”: Georg Jellinek, jeden z twórców
historii prawa państwowego, stwierdził w swojej Lehre von den Staatenverbin-
dungen W 1882 r., że terminy takie jak „imperium" albo „rzesza" były w histo-
rii używane tak często w sposób niesprecyzowany, że z powodów systematycz-
nych trzeba rezygnować z używania tej kategorii; wedle niego „pojęcie *rze-

szy' nie jest prawnie zdefiniowane"?
Jellinek spróbował równocześnie uporządkować wszystkie zjawiska ustrojo-

we niemieszczące się w jego konstrukcji państwa nowoczesnego, w której roz-

różniał między „państwem scentralizowanym" a „państwem federalnym" (Bun-

desstaat). Takie nieregularne twory Jellinek nazywał Staatenstaat - „państwo

państw". Do tej kategorii włączał „państwo złożone” (zusummengesetzter
Staat), które zdefiniował jako system, W którym poszczególne części państwa

mają władzę i jakość państwową. „[W takim systemie] nie zachodzi zupełne pod-
porządkowanie państwa zależnego od państwa zwierzchniego i to pierwsze za-

chowuje większy lub mniejszy zakres niepodlegającej zewnętrznej kontroli dzia-
łalności o charakterze państwowym i dlatego zachowuje [.. .] charakter państwo-

wy"? Sam Jellinek zastrzegał, że to „państwo państw jest mało precyzyjnym po-

7 Kaspar Abel, P: ' und Brandenburgische Reichs- und Staats-Geographie, in welcher

der gegenwertige Zustand, aller Reiche und Länder dieses Königliche» Churhauses gründlielz und

augührlich vorgestellet [...], Leipzig, Stendal 171l [21735, 31747]. Inne przykłady: Johann Hueb-

iier, Reales Staats- und Zeitungslexikan worinnezi sowohl die Re/igianen und Orden, die Reiche

und Staaten {‹||] beschrieben werden, Leipzig 1704; Daniel Ernst Wagner, A"gemeine Weltge-

schiehte van der Schöpfung bis auf die gegenwärtige Zeit: welche alle bekannlen Reiche und
Staaten [...] in sich begreift, Leipzig 1776-1777.

3 G. Jellinek, Die Lehre von den Stuutenverbindizizgen, Berlin 1882, s. 250~25l: „so ist davon

zu erinnern, dass eine feste Begriffsbcstimmung des Wortes `Reich` bis heute nicht existirt, das die

verscliiedensten staats- und völkerrechtlichen Bildungen als Reiche bezeichnet wurden und werden,
von dem die Gesamtheit der Christenheit umfassenden römischen Reiche des Mittelalters und dem

aus völkeirechtlich unverbundenen Staaten bestehenden Reiche Karls V. bis zu deni streng centra-

lisirten E' heitsstaate Frankreich; selbst das dünnbevölkerte politisch unbedeutende Norwegen be-

zeichnet sich in seiner Verfassung als Reich. Im Allgemeinen wird heute die Bezeichnung einem

jeden mit der Prätension einer Grossmacht aiiñretenden, sei es zu staatsrechtlicher, sei es nur zu

völkerrechtlichcr Einheit organisirten einfachen oder zusammengesetzteu politischen Gemeinwesen

zu Theil werden können [„.]. Der Terminus 'Reich' ist kein juristisch tixirter [...]”.
9 Por. rozdział o Staatenstaat: „Teile eines Staates mit staatlicher Macht" (s, 138), „eine Ueberein-

timmung darin, dass eine völlige Unterordnung des abhängigen Staates unter den oberhcrrlichen nicht
stattñndet, dass dem ersteren ein grölšeres oder geiingeres Gebiet uncontrollirbarer staatlicher Tätigkeit
eingcräumt ist und ihm daher der Staatscharakter zugesprochen werden darf', ibidem, s. 257.
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jęciem",›nie znalazł jednak innego rozwiązania”. W nauczaniu historii prawa ta

koncepcja „państwa państw” nie została przyjęta; w zasadzie zrezygnowano

W 080l@ Z OPISU organizmow przed- albo ponadpaństwowych. Ciekawe jest nato-
miast, iz praktycznie większość wczesnonowożytnych imperiów mieściłaby się

w tym skonstruowanym przez Jellinka pojęciu.

W niemieckiej historii prawa od momentu wyraźnego zwrotu w końcu dzie_

Więmastego więk” ku d351@ dcñniCii „państwa" i wprowadzenia temiinologii nor-

matywnej słowo „imperium” rzadko było używane jako pojęcie porównawcze”.
Także historiografia europejska, która zajmowała się analizami porównawczymi -

Ze _Znaizącym WYJąUtictn historiografii angielskiej ~ rzadko używała terminu „irn-
perium , aby podkreslic rozwój państwowości wczesnonowożytnej. Kompromita-
cja pojęcia „rzesza" przez Trzecią Rzeszę, rozbudowana ideologia antyimperjah_

styczna w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz zimna wojna wykluczy.
ły także na dłuższy czas używanie pojęcia „imperium" jako kategorii analitycznej.

Zmieniło się to na przełomie dwóch ostatnich dekad XX wieku Upadek

ZAWIąZłŚI Sowieckiego umocnił potrzebę znalezienia innych pojęć opisujących

ciągłosc trwania struktur między Rosją carską a ZSRS. Ostatnie niepowodzenia
dekolonizacji i uparte trwanie struktur „imperialistycznych" powiększyły zainte-
resowaiiie tym fenomenem. W końcu niekwestionowany sukces modelu naród"
i rlifcjonalizinu W badaniach historycznych zaostrzył pytanie, czy nie istnieją inne,

a samo wazne modele ponadnarodowego rozwoju historii. Z tych sprzecznych

przesłanek ukształtowała się atrakcyjność badań nad imperiami. Kierunek ten ma

niemal moc paradygmatu w studiach dotyczących Rosji” i bada się w jego m.

“łach prze@ WSZYStkIm 7313015 Iniędzy centrum a peryferiami oraz hierarchicz-
nie zorganizowane' struktury. Różnorodne nurty tego nowego paradygmatu odno_

szące się do historii Rosji można śledzić W czasopiśmie „Ab Imperio" wydawa_

nym od 2000 roku w Kazaniu z międzynarodową radą redakcyjną”.

'° „allerdings wenig präcisirten Terminus des Staatenstaates" ibidem s 257 Por też podsumo

3:25:11:: ÓIIJNIŚ zwei :on-nen des ammengese _ Staates sind uns begegnet: der Staaten-
_ I ire er nteror nung der Individuen unter die souveränc Gewalt und der Bundesstaat

init directer Herrschañ der Centralgewalt über das Volk".
Il - ‹ _ . › __

Belplinpfgfšäefłll, Źäláchsyerfassung, [in.] Handworterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 4,

, 0 . -5 8, Iriny przykład: Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der ältere/i
dezitschen Rechtssprache, Bd, ll: 2004, kol. 555-565.

I 'Z A. KappeleLRu/Ślandpzzlls Vielvälkerreich: Enlstehung, C ' ' ' ,ZerhlL München 1992 (tłum.

na język angielski, francuski i rosyjski); G. Hosking, Russia: People and Empire 1552-1917 London
1 . - . . . _ ' °99T; D. Lieven, Empire, The Russian Empire and Its Rivals, New Haven-London 2001.

' Ab Imperio, 2000-. Uzupełniające teksty na stronie internetowej www.empires.ni. Teksty
programowe w: Hamm imnepcxnn r „ „

r r „mn, Cñopnuk
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Niemieckie badania nad „Świętą Rzeszą Narodu Niemieckiego” podkreślały

od lat sześćdziesiątych ponadnarodowy charakter tego organizmu”. Terminolo-
gia imperialna oraz retoryka uniwersalizmu były interpretowane i jako przejawy
tradycji średniowiecznej, i jako Wypowiedzi historyczne na temat konkurencji
nowoczesnych mocarstw albo próby reformowania systemu. W mniejszym stop-

niu rozważane były relacje centrum-peryferie, mimo że ten model także się poj a-

wiał, szczególnie dla wyróżnienia terytoriów „dalekich" (reichsfern) i „bliskich”
(reichsnahW. Każdy jednak kierunek W niemieckich badaniach historycznych
podkreśla ogromne znaczenie „idei Rzeszy" (Reichsgedanke) we wczesnonowo-

żytnych dziejach całej Europy Środkowej”.

Ostatnie kontrowersje naukowe dotyczące niemieckiego charakteru Rzeszy są

ciekawym zjawiskiem”, ponieważ zwolennicy tej koncepcji podkreślają retorykę

wolnościową (teutsche Libertät) publicystyki politycznej w Rzeszy, zjawisko,
które miało też istotny wpływ na procesy integracyjne w Rzeczypospolitej („wol-
ność polśka")”. W dyskusjach niemieckich obecna jest także teza, że cała „idea

(EHŚJII/IOTCK?! ›Kypiiaiia „Ab Imperio”), pea. l/l. B. FepaciiMois, C. B. Fiieöoia, A. H. Kamiyi-ioiackiiñ,

M. B. Mormul-lep, A. M, CeMêi-ioia, Ka3aiii. 2004.

"l We współczesnej teminologii polskiej pojęcie „rzesza" nawet na oznaczenie zachodniego

sąsiada jest rzadko używane: mówi się częściej o „Świętym cesarstwie" albo „cesarstwie niemiec-
kim", mimo że polskie słownictwo szesnasto- i siedemnastowieczne znalo to pojęcie, por. Kartote-
ka Słownika polszczyzny XVI wieku. (Serdecznie dziękuję prof. dr. Franciszkowi Pepłowskiemu
z Torunia za jej udostępnienie). Proponuję pojęcie „rzesza" jako adekwatne.

*5 Odsyłam tu do prac najwybitniejszych znawców tematu, takich jak Karl Otmar von Aretin,
Volker Press, Heinz Schilling, Bernd Roeck i Heinz Duchhardt.

's Szczególnie ten aspekt został rozwinięty W badaniach Petera Morawa; por. też pracę zbioro-
wą: Die Integration des südlichen Ostseeraums in das Alte Reich, hrsg. von N. Jöm u. M. North,
Köln 2000.

'7 Czynnik ten jest czasem - jeszcze w odwolaniu do starszej literatury pruskiej - negowany

wśród polskich historyków. W świetle niemieckich badań wręcz kuriozalnie brzmi teza, że ta kon-

cepcja nie miała znaczenia politycznego, por. np. P. Ziółek, Idea imperium, Warszawa 1997, s. l7:
„Święte cesarstwo rzymskie przetrwało wprawdzie dużą część epoki nowożytnej - aż do 1806 r. -

ale po załamaniu się jedności zachodniego chrześcijaństwa oraz powstaniu państw narodowych
począwszy od XV w„ było poza obszarem Niemiec już tylko nazwą, która nie tylko nie miała zbyt
Wielkiego znaczenia politycznego, ale też nie wzbudzała żadnych namiętności intclekmalnych".

"3 Wyważony przegląd argumen '-w. Imperium Romanum - Irregulare Corpus - Teutscher Reichs-

-Staat. Das Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und der Ihstcriographie, hrsg. von M. Schuett-

ger (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Bciheft 57), Mainz 2002.

`° For. próbę przedstawienia historii pojęcia W XVI i XVII w.: G. Schmidt, Die Idee „deutsche

Freiheit Eine Leitvorstelluiig der politischen Kultur des Alten Reiches, {in:]K01lektive Freiheitrvor-
stellungen im j”, "Iiiieuzeitlichen Europa (I40lF1850), hrsg. von G. Schmidt, M. van Gelderen, Ch. Sni-

gula, Frankfurt am Main 2006, s. 159-189; H.-J. Bömelburg, „Polnische Freiheit" ~ Zur Konstruk-
tion und Reic/iiveite eines frühneuzeitlichen Mobilisieiungsbcgrijš, [in:] ibidem, s. l9l-222.
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RZGSZY, bYła Jednak “boczną dmgą TOZWOJÄU, która nie prowadziła do powstania
nowoczesnych państw. August Winkler zaczął swoją monografię o nowoczesnej
historii niemieckiej zdaniem: „Na początku była rzesza" - struktura która we_

dług niego odpowiedzialna jest za błędne drogi rozwoju nowoczesnej historii nie-
mieckiej”. Można tę tezę albo akceptować, albo przeciwko niej gorąco opone.
wać - obie te reakcje zresztą występowały.

Aby uzupełnić ten tour d 'horizon, trzeba wspomnieć historiograñę angielską,

w której koncepcja empire rozumiana jest jako specyficzna droga rozwoju większych

jednostek terytorialnych od średniowiecznych ku nowoczesnym formom sprawowa-

nia IŻądow. Historycy angielscy rozwijali ten wątek w ostatnich latach na płaszczyź-

nie porownawczej biorąc pod uwagę Europę Zachodniąi Środkową, podkreślając

1710911151 3"” czynniki ideologiczne”, albo modernizacyjne. sygnalizuję tu tylko tytuł

monograñi Jamesa Muldoona Empire ana' Order: the concept ofEmpire” gdzie taka

konšepcla zegZerIilplifikowana została przykładami angielskim i niemieckim.
ardzolrzadkie są jednak dotąd proby włączenia także „północno-wschodnio-

-europejskich” imperiów Habsburgów”, Wazów i Romanowów do takiej' synte-

zy, nie mówiąc już o imperium osinańskim. W ostatniej syntezie Wolfganga Rein-

hzłrąa oztthlstor" Władzy P3Ń§WOWŚJ Europie pojęcie „rzesza" nie zostało roz-
švinięte W projekcie porownania imperiów realizowanym na Uniwersytecie

p “TORY I WdkOWGJ W' Budapeszcie podjęto probę określenia stosunków między

imperializmem a nacjonalizmem w imperium osmańskim i rosyjskim, i posta-

W1°_n° PYtanie, Jaka była ranga wpływów bizantyjskich”. Dla przypadku polskie-
go jeszcze ciekawsza jest analiza funkcji pograniczy W iiiiperiach eurazjatyckich
(Austro-Węgry, Turcja, Persja i Chiny) - gdzie silnie odczuwalne jest pominięcie

RZCCZYPOSPOIIUEJ 1 _tej polityki na terenach ukraińskich”. Kwestia, czy taki kon-

3" H. A. Winkler, Der lange Weg nach Westen, T. l: Deutsche Geschichte I80œ1933 [*2000]
München 2002, s. 5: „Im Anfang war das Reich". I

Z' A. Pagden, Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and Fra/ice
c. 1500-c. I800, New Haven 1995.

22 ‹ ' . . ‹ ..I I. Muldoon, Empiie and Order. the concept ofEmpire, 800-1800, Basingstooke I999; por.
tez.. Imperium - Empire - Reich: ein Kanzept politischer Herrschaft im deutsch-britischen Ver-

gleich, hrsg. von F. Bosbach u. H. Hicry, München i999 (Prince-Albcrt-Studicn 16)
21 . _ . . ” 'Pon-Grenzregionen dei Habsburgermonarchte im 18. und 19, Jahrhundert. Ihre Bedeutung

und Funktion aus der Perspektive Wiens, hrsg. von Hi-C. Maner, Münster 200S (Mainzer Beiträge

zur Geschichte Osteuropas, l).
i* W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine ver ' ' ' i Veifamungggeschi ', Ejay).

pas voii den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999.
25 _

[Y IN. Stone, S. Podbolotov, M. Yasar, The Russia/is and the Tur/cr: Imperialism and nationa-
isin iii the Era ofEmpires, [in:] Imperial rule, s. 27-45.

Z6 ' _ . _ _A. J, Rieber, T/ze Comparative Ecology of Complex Frontiers, jin;] Imperial rule, s. 177-207_
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tekst porównawczy byłby sensowny i czy warto byłoby uwzględnić w tym ukła-

dzie także Rzeczpospolitą, pojawia się częściej na marginesie badań historycz-
nych. John P. LeDonne, zajmujący się geopolityka wschodnioeuropejska histo-
ryk z Harvardu, sformułował problem następująco: „It is not customary to speak

of a Polish empire, [. . .] but I do not see why the Swedes, with a Grand Duchy of
Finland and other possessions in northern Germany, had an empire while the

Poles did not”.
W historiografii polskiej rozważania tego rodzaju prowadzili dotąd wyłącznie

historycy zajmujący się dziejami Rosji dziewiętnastego i dwudziestego wieku.
Andrzej Nowak zastanawiał się ostatnio, jak podkreślił - jako niespecjalista zza-
kresu historii wczesnonowożytnej, na ile schemat imperialny stosować mozna
W odniesieniu do Rzeczypospolitej” i wyliczył następujące argumenty za i prze-
ciw. Za tezą o istnieniu czynnika imperialnego W Rzeczypospolitej przemawiają:
wielkość organizmu państwowego, ekspansja poza granicami etnicznymi, wielo-
narodowość elit, stworzenie ponadnarodowej elity, funkcja języka polskiego jako
języka urzędowego i antemurale christianitatis jako wspólna ideologia elit. Prze-

ciwko przemawiałby brak centrum i brak wykorzystania peryferii do celów im-
perialnych”. Niestety, problemy instytucji Rzeczypospolitej ani języka politycz-
nego nie zostały przez Nowaka zanalizowane. Można sobie jednak postawić py-
tanie, czy warto byłoby zastanowić się, jakie elementy albo czynniki „imperial-
ne" dają się zauważyć w strukturze Rzeczypospolitej i W toczonych w niej i o niej
dyskursach.

2. Powstanie imperiów WLZESIIOIIOWOŹytIIyLhZ

próba konstrukcji nowożytnych suwerennych państw zlozonych?

Obserwacja porównawcza pokazuje, że na przełomie XV i XVI wieku powstało

w Europie kilka systemów, które określały się jako „imperial” albo „rzesze" iktó-
re tak były nazywane przez współczesnych. Średniowieczna Swięta Rzesza Rzym-
ska przekształciła się w nowoczesną Rzeszę narodu niemieckiego. Badania ostat-

37 J. P. LeDonne, The Russian Empire ano' the World 1 7017-191 7. The Geopolitics ofExpansion

ono' Containment, New York-Oxford 1997, s. 37l.
33 A. Nowak, Oa' imperium do imperium. Spojrzenia ria historię Europy Wschodniej, Kraków

2004, szczególnie w wywiadach z A. Sulima-Kamińskim (O tradycjach obywatelskich Rzeczypo-

spolitej) i R. Szporlukiem (Czy Polska byla imperium?) ibidem, s. 315-336, 337-355.
7° A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker, or there amd back again." History and

Memory of Polands Role in Eastern European Politics, [in:] idem, Od imperium, s. 35&39l.
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nich dwudziestu lat udowodniły, że nowy system reprezentacji stanowej (sejm

Rzeszy), ustanowienie tytułu cesarza bez udziału papieża, nowy podział admini-
stracyjny (okręgi Rzeszy) i system jurysdykcji (sąd kameralny Rzeszy) stworzyły

zręby innej struktury, która różniła się jakościowo od Rzeszy średniowiecznej”.

Królowie angielscy używali od czasów Hemyka VIII regularnie pojęcia empi-

re, aby zdefiniować relację Korony angielskiej i zdobytych terytoriów, takich jak
Walia i Irlandia, a później też Szkocja. Pojęcie empire miało też podkreślić pełną

suwerenność króla, szczególnie niezależność od Stolicy Apostolskiej”. I pierw-
sza, i druga argumentacja dają się zauważyć na innych dworach europejskich.

Dwór hiszpański używał tytułów imperialnych także po abdykacji Karola V, aby

zademonstrować godność władzy wobec wszystkich krajów Korony. W 1563 roku
dwór hiszpański zwrócił się do papieża z prośbą o zaakceptowanie tytułu „Impe-
rator lndii Zachodnich” dla Korony Hiszpańskiej. Bez skutku.

Jeszcze dosadniej symbolika imperialna umacniała się we wschodnioeuropej-
skich organizmach państwowych. Sułtan turecki na przykład używał tytuhi „ce-
sarz Rzymu" (kayser-I Rum). Po zdobyciu Konstantynopola polityka osmańska

nie tylko w swoich celach politycznych -jakimi było zdobycie Wiednia i Rzymu
- lecz także W swojej reprezentacyjnej architekturze czerpała ze wzorów impe-
rium rzymskicgo”. Ta symbolika panowania była nawet popierana przez dyplo-
mację papieską, która próbowała wykorzystać translatio imperii od Turcos” do

własnych celów politycznych.
Oczywiście Ruś Moskiewska przedstawia najjaskrawszy przykład przywłasz-

czania idei cesarskiej Dwór moskiewski rozbudował doktrynę polityczną car-

stwa rosyjskiego od momentu przyjęcia i konsekwentnego używania tytułu iinpe-
ratorskiego w latach dziewięćdziesiątych XV wieku”. Jako ostatnie przypadki

3° Hr-J. Bömelburg, Die Tradition einer multiriotionolen Reic' ' ` ' in Mitteleurupu -- Histo-
riographische Konzepte gegenüberAlte Reich und Polen-Litauen sowie komparatistische Perspektiven,

Zcitschriñ ñjr O tmitteleuropaforschiuig, Bd. 53: 2004, H. 3, s. 318-350 (z literaturą przedmiotu).

3' Por. np. Act ofSupremacy (1543): „by divers sundry old authentic histories and chronicles it
is manifestly declared and expressed that this realm of England is an empire, and so hath been

accepted in the world, governed by one supreme head and king having the dignyty and royal estate

of the imperial crown of the same, unto whom a body politic, compact of sorts and degrees of
people divided in tenns and by names of Spirituality and temporality”. Cyt, wg J. Muldoon, op. cit.,
s. 128.

“7 D. Kołodziejczyk, Turcja i Krym, [in:] Rzeczpospolita - Europa XVI-XVIII wiek. Próba
konfrontacji, red. M. Kopczyński i W. Tygielski, Warszawa 1999, s. 67-76, tu 70-71.

l' E. Werner, Translatio imperii od Turcos: Päpstliche Reriovatio una' Weltkaiserizlee noch dem

Fall Konstantinopels, Byzantinische Forschungen, Bd. ll: 1987, s. 465-472,

34 Z obfitej literatury na ten temat ciągle aktualna jest praca H. Schaedcr, Moskau das drilte
Rom. Studien zur Geschichte der politischen Theorien in der slawischen Welt, Darmstadt i957;
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w tej już dość długiej serii można wymienić „rzesze skandynawskie”, czyli Da-
nię i Szwecję. Duński i szwedzki Riksràd i Riksdag (Rigsrad) stworzyły razem

z młodymi Koronami i nowymi dynastiami nowy system reprezentacyjny, który
zabezpieczał suwerenność państw w praktyce i w doktrynie politycznej. Tradycja
„rzeszy" istniała w Skandynawii 0d unii kalmarskiej i odżyła w czasach mocar-

stwowości szwedzkiej i ideologii gockiej, która nawiązywała bezpośrednio do

imperium rzymskiego”.
Rozpowszechnieniu pojęcia i ideologii imperialnej sprzyjał humanizm, który

doprowadził do zmiany ich zakresu znaczeniowego. „Imperium" oznaczające

wladzę prawowita na jednym terytorium albo na terytoriach różnych, której cha-

rakter oddawało określenie „suwerenność władzy" - ta warstwa pojęciowa była

ogólnie przyjmowana zwłaszcza dzięki przyswojeniu historiografii i ñlozoñi epoki

cesarstwa rzymskiego, na przykład spopularyzowaniu lektury Tacyta i Seneki.
Późny humanizm końca XVI wieku faworyzowal i propagował właśnie tych au-

torów okresu cesarstwa (w odróżnieniu od autorów „republikańskich”, takich jak
Cycero i Liwiusz), którzy jako przedstawiciele wzorowej latinitas, zwięzłej my-
śli ustrojowej i porad filozoficznych, byli czytani W protestanckich gimnazjach
i w kolegiach jezuickich”.

Podsumowując: rozwój symboliki „rzeszy” (imperium) i - w większym lub
mniejszym stopniu - wdrażanie jej do praktyki politycznej i ustrojowej przebie-
gało równolegle na przełomie XV i XVI wieku i miało częściowo podobne cele:

po pierwsze integrację, transfonnację i konsolidację starszych struktur w jednym
systemie władzy, po drugie zabezpieczenie władzy suwerennej zagrożonej przez

inne mocarstwa imperialne - szczególnie uniwersalistyczne imperium Karola V
ze znaną dewizą plus oultre („coraz dalej”)" oraz uniwersalistyczne roszczenia
Stolicy Apostolskiej W okresie reformacji. Druga fala kształtowania się „warstwy

W. Peltz, Suwerenność państwa w praktyce i w doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV-
-XVI w,), Zielona Góra 1994,

35 M. Roberts, op. cit.; S. Lundkvist, The Experience of Empire. Sweden as a Great Power,
[int] Swedens Age of Greotness 1632-1718, ed. M. Roberts, London 1973, s. 2(F57; K. Zemack,
Schweden als europäische Crofimacht der Frühen Neuzeit, Historische Zeitschrift, Bd. 232: 198l,
s. 327-357; J. Burkhardt, Der Drei/iigjährige Krieg, Frankfurt/M. 1992, s. 51-63.

"3 G. Toffanin, Machiavelli e iI „ Tacitisma" (La „palitica storico" ul tempo della Controrifor-
ma), Padova 192l; E.-L. Etter, Tacitus in der Geistesgeschichte des 16. una' 17. Jahrhunderts,
Basel 1966 (Basler Beiträge zur Geschiclitswissenschaft, 103); ostatnio U. Muhlack, Der Taciti-
smus ~ ein r " ' ` ` ' I" " ?, [in]: Sr " ' ` m Studien über dus Ende einer

ku/turlzistoriselien Epoche, lirsg. von N. Hammerstein u, G. Walther, Göttingen 2000, s. 160-182.

37 J. Headley, Gattinara, Erasmus and the Imperial Conjigurations of Humanism, Archiv für
Reforinationsgcschichte, Bd, 7l: 1980, s. 64-98.
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imperialnej" w myśli politycznej dotarła do elit razem z rozpropagowaniem auto-

row z okresu cesarstwa rzymskiego„takich jak Tacyt i Seneka, często przyswaja-
nych przez recepcję Justusa Lipsiusa.

Poza Rzeszą niemiecką i imperium hiszpańskim doktryna imperialna rozwija-
ła się w pełni jednak tylko w organizmach niekatoliekich (Korona angielska rze-

sze” skandynawskie, carstwo moskiewskie, imperium osmańskie). Tam isitiiiała

szczególna potrzeba stworzenia suwerennych struktur niezależnych od ingerencji
papieża, które kulminowały jednak w nowych projektach uniwersalistycznych.

3. Miejsce Rzeczypospolitej we wczesnonowożytnej myśli imperialnej

Po naszkicowaniu rozwoju myśli 'imperialnej w Europie wczesnonowożytnej na-

suwa się pytanie, jakie .było miejsce Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w tym
procesie kształtowania się nowego systemu władzy i aspiracji imperialnych? Jaka

była recepcja konceptów imperialnych W myśli staropolskiej?
Przede wszystkim w szesnastowiecznej polskiej terminologii związanej z wła-

dzą i kompetencjami monarchy rzadko używano pojęć takich jak „imperium”
albo „rzesza". W polsšo- i łacińskojęzycznych pracach dominował termin respu-

bltca r rzeczpospolita. . Jednak W siedemnastym wieku nastąpiła W tym zakresie

pewna zmiana. Ostatnio Urszula Augustyniak zauważyła, że najpóźniej od 1630

roku wgzrodłach polskich coraz częściej pojawia się termin „imperium”, nie tylko
u regalistow - W znaczeniu „władza" albo „system władzy”, ale też W tekstach

opozycyjnych - dla określenia systemu władzy Rzeczypospolitej albo państwa,

wowczas wraz z dodatkowymi określeniami, jak liberum, electivum lub civile
imperium”. W publicystyce okresu interregnum z 1632 roku respublicu jest czę-

sciejzastępowana przez zwrot respublica et regnum, w drugiej tercji XVII wieku
dominuje pojęcie regnum zamiast respublica jako określenie państwa W ogóle”.

33 E. Bem-Wiśniewska, op. cit., s. 168-171.

„Roznice opcji politycznych mozna dostrzec w interpretacji terminu imperium, występujące-

go W latach 163œl632 W znaczeniu 'władza' częściej W tekstach regalistycznych niż opozycyj-

TlYCh. ChOĆ zawsze przeważa " “ ' znaczenie imperium - *państwm W tekstach z czasów Jana

Kazimierza termin imperium nadal występuje częściej w tekstach opozycyjnych (proporcja 1 ; 2)_

ale juz przede wszystkim dla określenia władzy (l/2 wystąpień) lub systemu Władzy (ok. 1/4 wy-
stapien) - wowczas z dodatkowymi określeniami: liberum, electivum lub civile imperium W pań-

Żtwle polsko-litewskim - W opozycji do imperium absolutum w państwach zachodnich i imperium

Źgetmarłuml (herr/e) W Rosji , U. Augustyniak, Polska i łacińska terminologia ustrojowa w pu-
blicystyce politycz/iej epoki Wozów, [in:] Łacinojakojęzyk elit, s. 33-71, tu s. 47, por. też s. 6l, 65.

4° Ibidem, s. 5l, 53 (z 166l r,).
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Takie przesunięcie znaczenia demonstruje dający się odnotować WPłYW myślenia

„imperialnego” także w języku politycznym Rzeczypospolitej. v _

Myślenie i terminologia „imperialnaf”. nie były więc W RZBCZYPOSPOIIIZCJ XVII
wieku zupełnie obce. Przesunięcie pojęciowe było tez prawdopodobnie spowodo-

wane zmianą autorów, na których się wzorowano: nastąpiło przejsc@ 0d „Jepuläh”

kańsldego” Liwiusza do historyków l filozofow epoki potęgi cesarstwa rzyms e-

go takich jak Tacyt Lucius Annius Florus albo Seneka. Własme wpływ Tacyta
' ” , . - 41

można dobrze udokumentowac 0d przełomu XVI i XVTI wieku, nawet W Sztuce

i w publicystyce”. Recepcja myśli impcrialnego (cesarskiego) Rzymu następowała

szczególnie za pośremiictwem prac Lipsiusa, czytano i tłumaczono jednak pozmej-
sze, katolickie edycje stabilizujące autovrytęt monarchYa a “le Pierwsze Wydania'

które czasem miały treści „republikańskie”. Inną drogą recepcji były prac@ @tuto-

rów polskich, takich jak Szymon Starowolski (którego współcześnie uwaza się za

„polskiego Lipsjusza")“. Elity polskie z takimi przedstawicielami, jak biskupi Ber-
nard Maciejowski, Jan Andrzej Próchnicki czy Jan Dymitr Solikowski, albo 13011W:

cy szlacheccy, jak Feliks Kryski, Lew Sapieha albo Łukasz Opalmski”, przyswšrilli

sobie w pełni ten kierunek myślenia. Bez dalszych badan porownawczychłtru t o

jednak określić zasięg tych wpływów, przede wszystkim czy dotarły tez ~ jak
w Czechach i na Węgrzech* - do średniej szlachty.

'l T. Bernatowicz, „Idea Principis Christiani" W emblemüüw 0170m "Ok" I600- (Z badali 'lad
- - ~118.

recepcją tacytyzmu w Polsce), Barok, t. 3. 1996, z. l, s. 91 p I u V

41 S. Pilch, Tacit w kulturze polskiej, [in:] Práce druhého sjezdu klasickych/ilologu .rlovanskych
V Praze 1931 Pragae 193l, s. l7(kl84 (o kontrowersjach wokół Tacyta jako autora reprezentują-

cego epokę cesarską w Rzymie w Rzeczypospülileji- _ v

“i C Backvis Orientacja SĹGlCkZI a recepcja Lipsjusza w dawnej Polsce: lmil ldęmi Renemm. I I _ _ , , . l
i barok w Polsce. Studia o kulturze, Warszawa 199-3, s. Ż4FŻXI, R. Zürkšlš/IŹŁTŹIVIIGJDMDS? dil;
Justusa Lipsiusa w Krakowie w XVII w., Studia o ksiązce, Ĺ 2? 1371', S› i437”. - I "Ila/Źêemšitidia

Lipsjusza: A. Kempñ, O tłumaczeniach Justusa Lipsiusa w pismiennic WIC ätaiopo spirp} m

i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Seria A, 1962, z. 5, s. 4l~68. Polska a apiacla O ł 'com

sive civilis doctrinae libri sex: Justus LipSjuSZ, Pülillm PFlńSkle w iest Null/m' 'ako Pa" y kazdy
pyzełozany rządnie zyc' y sprawować się ma: nie tylka Panom pożyteczna aley_ mle P5717". ucieszà"?

nie dawno w łacińskim ięzyku do nas przyniesiona; teraz natpalskt swiezo z pilniedprze ošona przez

Pawła Szczerbica [.„], Kraków 1595 [1l608]; De eonstantia: O SĹalPSCl Księgi waze. t1220":'DZ'.

koszne i użyteczne. Teraz świeżo :łacińskiego na rzecz polską przelozone / A 'ciami' "a W”

obiośnione. Przez Ianusza Piotrowicza [...], Wilno 1600 [ponownie Krakow 1649 I kolejne].
4'* Szczególnie Szymon Starowolski, Penu Iiistorieum seu De dextra &jructuosa ratione Histo-

rias legendi commentarius, Venetiis 1620. I

45 M, O, Pryshlak, Państwo wfilozofii politycznej Łukasza Opalińskiego, Krakow 2000, s. 87~

~108 (recepcja Lipsiusa). _ ł _ _

4° M. E. H. Nicolette Mout, Die politische Theorie in der Bildung der Eliten: Die Lipsius-
Rezeption in Böhmen und in Ungarn, [in:] Ständefreiheit und Staaisgestaltung in Ostmitleleuropa.
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Swoista „imperialna” warstwa pojęciowa powstawała w Rzeczypospolitej póź-

niej niż w Anglii albo w Niemczech - dopiero bowiem od początku XVII wieku
- i była związana z koncepcją władzy na dworze Wazów. U autorów kierunku
regalistycznego, jak Stanisław Łubieński, można po niepowodzeniach rokoszu

Zebrzydowskiego trafić na porównanie Rzeczypospolitej z imperiami. Ubolewał
on, że zbrojne rozruchy szlacheckie prowadziły do katastrofy i cytował wcze-

śniejsze przykłady: „Sic Romanum, sic Graecorum amplissima Imperia extincta
sunt”“. Częściej trafia się na taką terminologię w łacińskich pismach takich auto-
rów, jak Stanisław Kobierzycki, Everhard Wassenberg, Joachim Pastorius albo

na Litwie Wojciech Wijuk-Kojałowicz.

Ten kierunek myślenia można odnaleźć także u Wojciecha Dembołęckiego,

który opisał polski projekt władzy uniwersalnej. Powołując się na proroka Danie-

la z biblijną teorią czterech rzesz (imperiów) - klasyczny tekst całej teorii impe-
rialnej - przepowiada on, że król polski przeniesie swój „Thron abo Majestat
Świata / z Polski do Syryeym”. Tę konstrukcję - tradycyjnie interpretowaną jako
przejaw megalomanii sarmackiej ~ można postawić w jednym rzędzie z angiel-
ską konstrukcją „empire Dobrego” z czasów Cromwella: religijna pewność i po-
czucie wybraństwa dały podstawy „duchowemu imperiumm”.

Ubernationale Gemeinsamkeiten in der , "tischen Kultur vom [$18. Jahrhundert, hrsg. Von

J. Bahlcke, lrL-J. Bömelburg, N. Kersken, Leipzig 1996, s. 243-264.
"7 Stanisła Łubieński, Monita de episcopatu recze gerendo, [in:] idem, Opera posthuma, hi-

storica, historo-politica, variique discursus, epistolae, et aliquot Orationes [łlł]: Antverpiae 1643,

s. 243498, tu s. 293-294: „simul ac obtcntu libertatum & iurium seditiosi cives populum concita-
re, & contra Magistratus armare coeperunt, distractis mutuis viribus, summa rerum pestum iit. Sic

Romanum, sic Graecorum amplissima Imperia extincta sunt".

'i Wojciech Dembolęcki, Wywód Iedynowlasnega Państwa Swiata, [m] że ,lasmtodawniejsze
wEuropie Krolestwo Polskie lubo Scythyckie: Samo tylko na świecie, ma prawdziwe Succesmy

Iadama, Setha, y Iapheta; w Panowaniu światu od Boga w Raiu postanowionyin: y że dla tego

Polaki Sarmutami zowią. A gwoli temu y to sie pokazuie, że Ięzyk Sławieński pierwotny iest na

świecie. [...] Za Pozwoleniem y Przywileiem lego Kralewskiey Mści: po przeyrzeniu na tu uzysadzo~

nych The0l[ogów] y Hisiorykow, Warszawa I633, s. 106408 (na końcu jako kwintesencja dziela):
„Pewna rzecz iest/ że bialy Orzeł nie długo znowu przez wszystek świat skrzydla swe rościągnie/

gdy ktoryżkolwiek Krol Polski abo Aquiloński / Turki podbiwszy / Thron abo Majestat Świata /

z Polski do Syryey przeniesie / y tamże go na gorze Libańskiej gdzie się beł począł / y ztąd go tu

do nas Polach Przodek nasz przeniosl postanowi. Na ktorem z Następcami swemi / aż do skończe-

nia świata [. . .] panować będzie. [...] ale samą tylko pomocą Bożą przeyrzany od Boga ktorykol~
wiek Krol Polski / znowu tam usiądzie y do konca w pokoiu Wszystkiemu światu panować będzie".

4” C. Z. Wiener, The Beleaguered Isle, A Study ofElizabethan ana' Early Jacobean AntĹ-Cathm

licism, Past and Present, vol. 5l: 197l, s. 27-62; J. Tazbir, Polskie przedmurze chrześcijańskiej

Europy, Warszawa 1987; interpretacje konfesyjne i polityka: M. Pohlig, Konfessionskul elle Deu»

tungsmuster internationaler Kon/likte um I600 - Kreuzzug, Antichrist, Tausendjähriges Reich,

Archiv ñir Reformationsgeschichte, Bd. 93: 2002, s. 278-316.
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Ważne jest jednak, ze cała ta „imperialna” warstwa pojęciowa istniała prze-

ważnie w siedemnastowiecznych tekstach łacińskich. W języku polskim „rzesza"
jako odpowiednik „imperium” prawdopodobnie byla rzadko używana do określe-

nia państwowości polsko-litewskiej. Mówię to z dużą dozą ostrożności, ponie-
waz nie ma właściwie badań na temat języka politycznego XVII wieku. W karto-
tece „Słownika polszczyzny XVI wieku” pojęcie „rzesza polska” nie występuje;

nie ma natomiast odpowiednich kartotek dla polszczyzny siedemnastowiecznej.

W myśleniu i języku politycznym Rzeczypospolitej kierunek „imperialny”
w ostatnich dziesięcioleciach XVII wieku, kiedy zanikało stronnictwo dworskie,
został zastąpiony retoryką republikańską.

Z drugiej strony pojęcie „rzesza" w odniesieniu do Królestwa Polskiego i póz'-

nicj państwa polsko-litewskiego było regularnie używane przez ludność niemiec-
kojęzyczną Rzeczypospolitej. W XVI wieku stany pruskie stosowały w korespon-
dencji politycznej na przykład określenie „Rzesza Polska" (Reich zu Polen).
W wydanych ostatnio przez Mariana Biskupa i jego współpracowników Protoko-
{ach sejmiku generalnego Prus Królewskich z lat dwudziestych XVI stulecia ten

zwrot pojawia się dość często”.

Można oczywiście argumentować - jak już wspominałem - że W terminologii
niemieckiej słowo „rzesza" odpowiada częściowo naszemu współczesnemu pojęciu

„państwo”. Jednak W niemieckiej publicystyce prawnej istnieją argumentacje, które
inaczej ujmują sedno pojęcia „rzesza-imperium". Wirtemberski prawnik Christoph

Besold (1577-1638) wydał w latach dwudziestych XVII wieku kilka prac, w któ-
rych interpretował termin „rzesza" w tradycjach luterańskiej szkoly prawniczej.
Według niego „imperia” albo „rzesze" są to organizmy (corpara) złożone, stworzo-

ne z różnych krajów i zjednoczone pod władzą jednego systemu monarchistyczne-
go. Negatywnie Besold oceniał imperia powstałe z przymusu irządzone w sposób

tyrański - i w tych kategoriach interpretował imperia: osmańskie i hiszpańskie".

Z drugiej strony istnieją właściwe imperia, które rozwijały się na drodze dobrowol-
nego łączenia się w federacje, jako monarchia mixta. Za takie imperia Besold uwa-

żał związki Francji i Navarry, Danii i Norwegii oraz - Polski i Litwy” .

Ta interpretacja Europy jako systemu kilku gorzej albo lepiej rządzonych im-
periów istniała tylko w publicystyce protestanckiej. Katoliccy autorzy, jak na przy-

5" Protokoły sejmiku generalnego Prus Królewskich, t. l (I526-p0lawa I528), Wyd. M. Bi-
skup, B. Dybaś, J. Tandecki, Toruń 2001, s. 5l (reich zu Polann), 104, 108 (reich zu Polen).

5' J. Headley, „Ehe Türckisch als Bäpstisch Lutheran Reflections on the Problem of Empire,

1623-1628, Central European History, vol. 20: 1987, s. 12-17. Por. też Christoph Besold, Pnlilico-
rum libri duo, Frankfurt 1618, s. 44-45; idem, Discursits politicus n'e Incremeiitis imperioriiiii,
eommque amplitudine procuranda, Strassburg 1623, s. 3-5.

52 Ch. Besold, Discursus politicus, s. 45-51.
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kład Giovanni Botero, zarezerwowali pojęcie „imperium” tylko dla monarchii

uniwersalnej, wyobrażonej oczywiście jako monarchia katolicka” Chciałbym

jednak podkreślić, że już siedemnastowieczna jurysprudencja protestancka roz-

wijała na podstawie współczesnych sobie imperiów teorię państw złożonych.

Przeprowadzenie badań porównawczych może pokazać wiele analogii między
wczesnonowozytnymr organizmami imperiów, szczególnie między angielskim

Empire, Rzeszą niemieckąi Rzeczpospolitą polsko-litewską: podobne zależności

1 Struktury Ienne, pozycja Reichstagu i sejmu walnego, procesy modernizacji
ustroju albo zjawiska decentralizacji suwerenności itp. Jeśli spojrzymy sceptycz.
nie na pogląd o Rzeczypospolitej jako „jedynej i nieporównywalnej" (A. Mą.

czak), znajdziemy wiele możliwości dokonania porównań z organizmami innych

W°Ze5n°11°W°ŻYFf1Y°l1 a-ifnperiów". W teorii nowożytnego „Państwa złożonego"

Wam) “Względnlc tez rozne konstrukcje i doktryny imperiów wczesnonowożyt-

nych - I jako czynnik wzmacniający suwerenność, i jako mechanizm tworzenia
nowych struktur o charakterze państwowym, Pełny obraz systemu Rzeczypospo-
litej dać może tylko uwzględnienie obu stron medalu - dominującej w pubhcy.
styce wspólnoty szlacheckiej oraz królewskiego „imperium”, rozwijanego i wspie-
ranego przez stronnictwo dworskie.

s: - › - . . . . . .

V Por. S. Bielański, Giovanni Botera. Historyk l pisarz polityczny epoki kontrreformacji, Km.
kow 1995, s. 132-133.


