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Inkorporacja Prus Królewskich i Księstw Mazowieckich do Korony pol-
skiej nie jest do dzisieg porównawcze zbadana, i to mimo faktu, że metody
inkorporacji są na pierwszy rzut oka podobne: W obu dzielnicach był stwo-
rzony urząd zastepcy króla: gubernator, po 1454 r. W Prusach, i viceregens
po 1526 r. na Mazowszu, który stał na czele regionu i zastępował króla.
Tytulatura króla Zygmunta Starego po 1526 r. brzmiała: rex Poloniae, mag-
nus dux Lithuaniae, Russiae totiusque Prussiae ac Mazoviae dominus et
haeresl. Przynajmniej pod tym względem W Prusach i na Mazowszu było

podobnie. Idąc dalej: W obu regionach integracja i upodobnienia struktur p0-
litycznych do struktur istniejących W Koronie musiały pokonywać poczucie
odrębności państwowej i regionalnej, które istniały i W Prusach Królewskich,
i na Mazowszu. Jednak proces ten mial w obu regionach zupełnie inne skut-
ki: w Prusach Królewskich utrzymywała się świadomość regionalna wśród

przedstawicieli narodu politycznego do końca XVlll w. i do końca ancien
régirrwiu, na Mazowszu jednak już W końcu XVII W. dały się zauważyć nie-
liczne pozostałości wyraźnej świadomości regionalnej.

W niniejszym szkicu przedstawię najpierw prawne, instytucjonalne, ustrojo~
We i społeczne skutki upodobnienia struktur regionalnych. Dlaczego integra-
cja Wywołała W obu regionach tak odmienne skutki? Jaką rolę odegrał różny

skład społeczny wśród elit obu regionów? Jakie czynniki wpływały na za-

chowanie i zanikanie świadomości regionalnej elit politycznych? Chodzi zar

tern o pojęcie „lcraju” albo „regionu" i o to, W jakim stopniu W świadomości

elit spolecznych W obu regionach istniały Prusy Królewskie oraz Mazowsze.

1 B. S o b o l, Sejm isejmiki ziemxláe na Mazowszu Książęcym, Warszawa 1968, s. 155.

Serdecznie dziękuje Mieczysławowi Motowilczukowi za poprawki językowe.
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Chciałbym jednak jasno powiedzieć, że przy obecnym stanie badań moja
praca nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej temat. Mianowicie
jest on dla krajów pruskich i Mazowsza bardzo niejednolity. W ogóle nie
znam żadnej pracy, która porćwnywalaby dzieje Prus i Mazowsza. Historioa
grafia regionalna Prus Królewskich jest dosyć rozwinięta dla XVI i XVIII w.,
wykazuje jednak wiele luk dla XVlI w? Istnieje też kilka prac, które zajmu-
ją się problemem świadomości regionalnej, jej różnych form wśród stanow
i zasięgu wśród elif”. Natomiast historia regionalna Mazowsza została napi-
sana tylko dla średniowiecza i pierwszej połowy XVI wf* Dla dalszych, no-

wożytnych dziejów Mazowsza marny tylko monografię Józefa Gierowskiego
na temat sejmiku generalnego województwa mazowieckiego, kilka prac syn-
tetycznych i studia poświęcone Województwu albo ziemi5. Problemy świado-

mości regionalnej i historycznych pojęć, w których ta odrębność się wyrazi-
ła, są prawie nie zbadane?

2 Najważniejsze monografie (tam dalsze prace): J . M ał i e k, Dwie częściPrus. Studia
z dziejów Prus Książęcych iPrus Królewskich w XVI i XVII wieku, Olsztyn 1987; t e nv

Ż e, Preufien und Polen: Politik, Srii/ide, Kirche tmd Kultur vom 16. bis zum 18.

Jahrhundert, Stuttgart 1992; S. A c h r e m c z y k, Reprezentacja stanowa Prus
Królewskich w latach 16964772. Skład społeczny i działalność, Olsztyn 198l; J. D y g-

d a ł a, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą

wXV11I wieku. Tendencje unifikacyjne a partykuhryzm, Warszawa 1984; H.-J. B ö ni e l»

b u r g, Zwischenpolnischer Ständegesellschaft' undpreussischem Obrigkeitsstaat. Vom

Käniglichen Preufen zu Westprewen (17564806), München 1995.

3 Z, N a w o r s k i, Iridygeriat w Prusach Królewskich (1454-1772), „Czasopismo
Prawno-Historyczne" 1983, t. 35, z. l, s. 31-58; M. C i e s' le w i c z, Parę uwag
0 indygenacie pruskim, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Gdańskiego, Historia 3" 1974, s. l9-29.

4 Dzieje Mazowsza do 1526 roku, pod red. A. Gieysztora i H. Samsonowicza, Warsza-
wa 1994; O. B a l z e r, Sejm mazowieckipod rządem koronnym, Lwów 1900; t e n z e:

W sprawie sankcyi statutu :mazowieckiego pierwszego z roku 1532, Kraków 1900;

E. M a l e c z y ń s k a, Książęce lenno mazowieckie 13514526, Lwów 1929; J. S e n-

k o W s k i, skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965;
A. W o 1 f f, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526, Wrocław 1962.

5 J. A, G i e r o W s k i, Sejmik Generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju
sejnzikowegoMazowsza, Wrocław 1948; I. G i ey s z t o 1' o w a, A. Z ah 0 r s k i, J. Ł u-

k a s i e w i c z, Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów 15264914, Warszawa 1968.

6 Do dzisiaj pożyteczna jest praca: l. K. K 0 c h a n o w s k i, Próba zrjęcia herme-
neutyczjiego pojęć o „ziemi " i „ obyczaju", „księciu” i „przywileju" w świetle praktyki
sądowej na Mazowszu u schyłku wieków średnich, „Sprawozdania Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego" 1915, t. 8, z. 2, s. 1546.
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15m Wydaje mi się o t le ›Szyc- ada? na poziomie porownawczym- Pmb'd _ kt . Waznygze *miÄ/CZy struktury Korony i relacji mię-
_zy stru urami centralistycznymi a regionalnymi w Rzeczpospolitej Zasad

nicze ta ` ' ~ ~ ~ , . ' '

Wobecplyšoilšdilfszš vtdięijktiżsu umoliwe I me".'a.1“9S°1°W° Pius Królewskich
h d . . yJą m› ?Y _txkü są lepiej widoczne I11Ż róznice w in-

Hyc zielnicach Rzeczypospolitej, jest nadal otwarte
Odr b ' - - ' „ _ _ków ,ai :ą IZSŹŻZ? łJĆSĹ PT0l731CTn terminologii. większosc polskich history-

_ w J _ll_ aw Kot albo niedawno Teresa Chynczewska-Hennelg

uzywa Pojęcia "mladmrmšć namcbwa” abY wyrażać Odlębną świadomośc:
wśród elit " . i - . . . _ `. i 'na roznych terenach Rzeczypospolitej. Pojęcie [o jest O tyl@ ula_

Sadnmnęv ZŚSPOtS/kamy _IC juz W dokumentach i mowach z XVI i' XVH W
dotyczących i Prusaków, i Mazowszan (o czym jeszcze będzie mowa) Rowi
nieżzna dfi" - . „ ,' _'

_ ak na e nicja Romana Grodeckiego ipod warunkiem, ze nie będzie

się centowało czynnikow językowych 1 etnicznych ~ nadaje się do użytku

„świad " ' › , . _ 5
_ omosonarodowa jest to poczucie odrębnoscl u pewnej gmpy enu-CZ»

gej, związanej wspolnoscią języka l osiadłością na 7waitym terytorium i śnia

omość W 'I h ' ' - 7 . 'ich mu msapio nyc änteresow moralnych i materialnych oraz solidną wolę

J d Yk lfL wzg ędnie ich obrony przed światem postronnym@
Ć na ' ` '” u . . _ '

dów Probleifżifytclšznšsviššdomosc narodowa Wydalefläl S"? Z dwóch POWO-

3 regionalną W czasach no pierwsze) gTanlc-a wędzi., mad°“ł°ś°ią HaTOdDWąt , Wozymš/Ch JĆSF niesłychanie płynna i zmienna. Doty-
czy o tez znanego schematu gente-natzone który utrudnia używanie pojęcia

„narodo dl _ ` - , . . „ .Stawiciešeàht Caz :IŚĆŚIOPYCŚI 367M@ Według okohcznosci i korzysci przed-

nów określał sięto- Źläjçlenlah SWOJE Opinię' Szlachtai emy różnych T5gi0'
ł , k. _ Y ę cz] o. osobne „narody ' (narod Żmudzki, inflancki, wo,

yns 1 mi)" Tc" fenomen Jest do 4311513] W historiografii nieadekwatnie traktowan.P d ' '^ ~ „ ,. _`W 1)' wo .rugie, „swiadomosc _narodowa ma wydzwiek zdecydowanie
dzsipo czesny i slabo uwzględma historyczne miejsce problemów Można m

ć sob' „ ' ' - ~ ', `

_ _Äš P7751 OIŚĆŚIŚHIŚ „Swiadomosc narodowa wczesnonowozyma". Pro-
PIOIILIJ@ j nak termin „swiadomosc regionalna" który powoluje się na okre
š o b ` ' ' ~ ›' ~ . , , i `

Tęsñemšaššstwsšgälàęê äegloflahlą jako nosiciela tozsamosci regionalnej.
h_ _ k , P Y 0 niemieckiego Landesbewu/itsein (świadomość

apwah m5' ma Podobne podstawy 1 znaczenie w strukturach Rzeszy

‹ d ~E T C:) wia omosc narodowa wPolsce wXVrXVHw., KH, 1938,1?. 52, s_ 15733_

- ynCzewska‹HenneLŚwiadomośćnarodon/a ll kr" "

ikozaczyzny od schyłku XVI do Ł XVII sz ac ity u amskie]
istotne zastrzeżenia; zob.: S. G api; i?? H G lzlaršźilwa ?raca tafiłam Jednak

ukraińskiej świadomości narodowej zQXIłII wieku, uPHe Rust i Wyprawie

d315” “Ysküsiai PH. 1987, t. 78 z. 3 s, 533-546' 3547356 i ti i Z' Z, s' 331451;
9R.Grod k'P > „. _C C I, Dti/Stanie polskiej swiadomosci narodoivej, Katowice 1946, s. 13,
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Sytuacja wyjściowa W obu regionach u schyłku średniowiecza była ps4
dobna: W Prusach - i dotyczy to W XVI W. zarówno Prus Królewskich, jak
i Książęcych - istniała oloresiona świadomość odrębnego bytu KFalOWSSO 1 °d'
rębnego usüojuio_ wskażę tu jedaj] tylko, wyrazny przykład. 17 marca

1535 r. Rada Pruska W Malborku, najwyższa instancja stanow Prus Krolowa-
skich, zdeklarowała „dweil Wir eyn Volck und under eyneinHenn gesêssen „

że stany w wypadku wojny „die fürstliche Durchleuchtigkeit [chodzi o ksi?-
cia Albrechta] nicht verlassen muchte noch kunte"“. Przedstawiciele Gdan-
ska oświadczyli, że „wir allhier im Lande, dasem corpus undnunter eynem
Herrn gelegen, eyner den andern in Nothen nicht verliessen . Qkällą do
tej deklaracji był strach przed interwencją zakonu W Prusach lšsiąlęcyCh~

Poziom świadomości elit i używane pOjęCia Są lednolnwšme: Czuli sšę W Pru'
sach jako Wspólne ciało (corpus), odrębny kia] (Land) 1 nah/et “Środ (Valk)
z własnymi prawami (terrarum Prussiae charlssimae patriae libertatlbušl
Widoczna jest tu jasna świadomość odrębności regionu çalbo lepiöl 31km'

juwl), której obecność W pierwszej połowie XVI W. mozna stwierdzic na

podstawie mnóstwa dowodów. . _ _ K 1

Dla Mazowsza badacze ukazywali podolšIlY Sian F1591)" Juz land aro

Kochanowski pisał, że „poczucie odrębności Mazowsza W _stosunku_ o r:
szty Polski [ml byli) Silnie ugnmmwime W Mekach, Sredłnch W połęclac.

jego mieszkańców”, a ostatnio HenrykSams/OHOWICZ_ II!_0W1ł_0 ›sPoczlłcłu

odrębności państwowej i regionalnej, W jakims rozumieniu - z mazowiec-
kiej racji stanu"14 u elit i skonstatował „odrębny byt panstwowy, odmlönnö
kształty gospodar-lą inną niż Korona struktme społeczną, _własne prawa,

obyczaje, nawet odrębny dialekt”15 na MaZOWSZU Jako_ Czynmklj utrzytpuiącś
poczucie odrębności. Ta odrębność Mazowsza WIÓPCZHZ Jest TOWmCZ

W źródłach późnośredniowiecznych: używane jest pojeciepterra Masowe, ID-

ta terra Mazai/ie (1465) albo ducazus; książę malçłwłeckl Wrocł =iw Syemy

10 S_ H a 1- b 5 t, Świadomość narodowa na ziemiach pruskich w XV-XVII w„ w: te-
g o ż, Potrzeba historii czyli 0 polskim stylu Z315i”- Ĺ L Warszawa 1978' ;H422

. > ' CII
J. M a łł e k, Die Entstehung und Entwicklung eines Sonderbewgjięseins tiul-gaj}
während des 15. und 16. Jahrhunderts, W: te g o z, Preufien und a en, s. -

11 AP Gdańsk, sygn. 300/29, nr ll, p. 332V.

11 Ibidem, p. 333V.

13J. K.Kochanowski,Próba, s. 21.

14 Dzieje Mazowsza, s. 8. _

15 Ibidem, s. 242. Tezę tę rozwija H. S a m s o n o W i c z, PTZeSiI/Vüki Morzem” "arźdu
mgzgwieckiggo na przełomie XV i XVI wieku, w: Narody. Jakpowstawały ijak Wybija@

się na niepodleglość?, Warszawa 1989, s. 146-153.
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mazoweczkyey” (1501)16, i sprawca jest „expulsio [...] de terra Mazovie in
Coronam" 0512)”.

Jest jednak Wazna różnica między Mazowszem a Prusami: na Mazowszu
istniały od średniowiecza mocne tradycje związane z dynastia piastowska
i z Korona polską (Corona Polonii). Przynależność Mazowsza do Regnum
Poloniae była Wyjątkowo tylko kwestionowana przez elity mazowieckie, np.
W 1425 r. przez Stanisława Pawłowskiego, późniejszego biskupa płockiego”.

Większość polskich i mazowieckich pisarzy akceptowała jednak punkt Wi-
dzenia Jana Długosza z powodu inkorporacji ziemi płockiej: „Quod terra
Mazoviae et omnes ducatus sui in Poloniae regno consistunt et sunt fueruiit-
que et esse debent de corpore regni Poloniae [...] Ducatus Mazoviae erat
unam corpus et una natio cum Polonia"l9. Tradycje te już na początku XVI w.

wspierały przyjęcie polskich wzorów i instytucji. Przyzwyczajały też elity
regionalne do faktu, ze dynastie piastowskie i Regnum Poloniae obejmowa-
ły także ziemie mazowieckie.

Proces upodobnienia ustrojowego i prawnego do Wzorów Korony zaczął

się W obu regionach już przed inkorporacja i trwał W wypadku Prus Królew-
skich do rozbiorów (ponad 300 lat), a na Mazowszu prawie 200 lat, to zna-

czy mniej więcej od inkorporacji ziemi rawskiej (1462) do końca XVII W.

(utrata funkcji przez sejmik generalny mazowiecki). Przebieg inkorporacji
w obu krajach różnił się utratą albo utrzymaniem jedności regionu. Ziemie
mazowieckie były wcielane do Rzeczypospolitej w miare wymierania ksią-

żąt mazowieckich w linii męskiej: po ziemi rawskiej, W 1476 r. ziemia so-

chaczewska, w 1495 r. - płocka i zawkrzańska i Wreszcie W 1526 r, reszta
regionu jako Księstwo (albo województwo) Mazowieckie. Taki przebieg in-
korporacji doprowadził do tego, że na Mazowszu brakowało wspólnych ustro-
jowych instytucji i prawa. Trzy Województwa mazowieckie: rawskie, płoc-

kie i mazowieckie miały osobne urzędy, reprezentacje oraz prawa. Nie ist-
niała żadna Więź instytucjonalna, która mogła umacniać Wspólnotę regional-
uą. Taki rozwój sytuacji osłabił poczucie wspólnoty mazowieckiej i prze-
szkodził Wytworzeniu wspólnych interesów Wśród elit.

' Natomiast Prusy Królewskie, mimo postępującej asymilacji, zachowały

szereg własnych instytucji i odmienności ustrojowych: Stany Prus Królew-
skich z Radą Pruską, a po 1569 r. z sejmikicm generalnym Prus Królew-
skich na czele, prawo indygenatu i własnego skarbu, i odrębne prawo na

16]. K.Kochanowski,Prába,s. 38.

17 Ibidem.

13 H. S a m s o n o wic z, Przesłanki, s. 147.

19 I. D l u g o s s i i, Articuli Polonorum super oppositione Ducatus et terrarum
Mazoviae directi rnagmflcio Derslao de Rythphyani Palatino C'racoviensi, W: Monumen-
ta Poloniae Historica, t. 6, Lwów I893, s. 623-624.
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podstawie prawa chełmińskiego. Te Wspólne instytucje prawa dawały .p0-
czucie Wspólnoty regionalnej wśród elit szlacheckich i rrnejskich. Jednak mimo
siły tych instytucji prąd ujednolicający był tak mocny, że zwolennicy auto-
nomii stale obawiali się utraty Wspólnych Więzi. Gottfried Lengnich pisał

W historii Prus Królewrskich: „Die meisten Auswärtige sehen die Provintz als
ein in drey Woywodschafften geteiletes Land an, Welches von der Cron Po-
len bloB dem Namen nach unterschieden is..."Z°. _ _ ł _ _

Roli tych wspólnych instytucji dla świadomości regionalnej nie mozna
jednak przeceniac'. Odrębne struktury ustrojowe i prawne zachowały sie jed-
nak także W Województwiemazowieclcim: odrębna struktura ustrojowa, z Wice-

regentem na czele, stworzona przez Zygmunta Starego dla Księstwa Mazo-
wieckiego”, nie miała znaczenia dla województw ra/Wskiego _oraz płçcklögo

i pogłębiła na pół Wieku różnice prawne między rożnynil mfämläml U1310-

Wieckimi. Następne 15 lat (do 1540) W Księstwie Mazowieckim trwała Wal-
ka między zwolennikami odrębnego statusu ustrojowego a rzecznikmnl 4111551119'

licenia z Koroną, przy czym krok po kroku zwyciężała koncepcja ujednoli-
cenia. W 1527 r. posłowie mazowieccy zostali zmuszeni do odstąpienia od
propozycji powołania syna Zygmunta jako dux Masoviae (była to propozy-
cja podjęta pod wpływem litewskimłz), W 1530 r. KSIQSIWO Mazowlelškle
zostało wcielone W struktury sejmowe Korony i Wysyłało posłow do sejmu
- oznaczało to redukcję sejmu mazowieckiego do sejmiku (39 lat przed ana-
logicznym procesem W Prusach Królewskich); Wreszcie W› 154.10 r., po dzie-
sięcioletnich sporach, zostało uchwalone nowe prawo piazovfieclüę, tZW- „ZWPd
II prawa mazowieckiego" albo „Zwód Piotra Gorynskiego , ktore stanowiło

ustępstwo na rzecz ujednolicenia prawnego z Koroną”. ĄBylo to jednak od-
rębne prawo, które podtrzymywało specyficzny_ mazowiecki ustroj prawny
i bariery prawne między Województwem mazowieckim a Koroną. Wywołało

to opory Wśród szlachty Mazowsza i Korony. Podkomorzy/chełmski Mikołaj

Siennicki W 1569 r. twierdził: „Trwoży nas to niemało, _IZ Wiasläl KU011?
wska] Mość rozumiesz, jakobyš Mazowsze osobnem jakiems prawem, a nie

krolewskim miał trzymać"? „ ł _ „

Większość szlachty mazowieckiej i koronnej była zainteresowana Z111i:*

sieniern tych różnych praw. W uzasadnieniu podniesienia prawa mazowiec-

g rii c h, Geschichte der preLa/Jischen Lande königlieh-polnischen Antheils
seit dem Jahr I526, 9 t., Danzig 1722-1755, t. 1, s. 5.

7-1 Zygmunt IpowołałFeliksa Brzeskiego ZO 1X I526, druk W: Iura Masoviae Terrestria,
t. 3, Pomniki dawnegoprawa mazowieckiego ziemskiego, Warszawa 1972-1974, s. 8~9.

21 B. s o b o 1, Sejm, s. 76.

13 Edycja krytyczna: Iura Masoviae Terrestria, t. 3, s. 141-228. Druk Współczesny:

P. G o r y ń s k i, Statutu ducatus Masoviae, Cracoviae 1547.

Z4 W. S rn o l e ń s ki, Szkice z dziejów szlüfhö' MIZZGWŹBCICŹEJŚ Kraków 1908› 54 71'
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kiego podczas sejmu Walnego W 1576 r. pisano, że Mazowszanie też:

„Wszakoż successu temporis, na Seymach Koronnych Walnych tego dokła-

dali y warowali sobie, aby im było zawsze do praw y statutów Polsldch,
przypatrzywszy się im dobrze, przystąpić i przyiąć ie, A z innymi Koronne-
mi obywatelami W tym się porownać: 0 czym po kilka Seymow przeszłych

L.] narnowcy uczynili”25. Widoczne jest tu, że przynajmniej część szlachty
mazowieckiej faworyzowała integrację z Koroną, gdyz spodziewała się po-
lepszenia statusu prawnego szlachty i Większych możliwości działania W ca-

łej Rzeczypospolitej. Zagwarantowane zostały tylko rozbieżności W postaci
46. artykułow jako „Excepta ducatus Masoviae", Te artykuły i „osobliwe
niektóre zwyczaje" byly „dla zachowania ubogey szlachty pożyteczneüó, nie
stanowiły jednak bariery prawnej dla ogółu szlachty. Uchylony był jednak
urząd Wiceregenta, którego zadania przejął Wojewoda mazowiecki.

Wszystkie decyzje sejmu W 1576 r. znaczyły dla Mazowsza zupełną asy-
milację ustrojową z Korona. Interesujące jest to, że Mazowszanie sami do-
pominali się o zrównanie ich W prawach z Koroną. Motywy tych działań

szlachty są częściowo przejrzyste: likwidacja urzędu wiceregenta, przynaj-
mniej potencjalnie magnackiego, uniemożliwiła nadużycia przez ten urząd

i zmniej szyła podatki szlachty. Polityka ta może też być interpretowana jako
związana z ruchem egzekucji.

Mimo tych oporów i sporów o upodobnienie ustroju, Widoczne jest, że

W ciągu następnego półwiecza istniało W elitach mazowieckich poczucie Włas-

nej odrębności ustrojowej i prawnej. Jeszcze W opisie Polski wydanym
W 1578 r. Marcin Kromet pisał, że „Masovia peculiaria habent constitutio-
nes vel statuta"17 (Mazowsze ma swoje konstytucje i statuty) i ten pogląd

był też rozszerzony W dalszych, szesnasto- i siedemnastowiecznych Wyda-
niach Polonii. To poczucie Wspólnoty Wśród szlachty mazowieckiej jeszcze
W końcu XVI i XVII W. Widoczne jest W rozwinięciu sejmiku generalnego
mazowieckiego. Był on kontynuacją sejmu Księstwa Mazowieckiego przed
1530 r. i W gruncie rzeczy był zwykłym sejmikiem Województwa mazo-
wieckiego, który odbywał się od połowy smiecia prawie Wyłącznie W Warsza-

_Wie (przedtem na zmianę z Zakroczymiem). Jednak przynajmniej od lat sie-
demdziesiątych XVI W., tzn. od zanikania generału Wielkopolskiego W Kole,
istniała wyraźna tendencja, aby posłowie Wszystkich Województw historyczne-
go Mazowsza brali udział W sejmiku mazowieckim, przede Wszystkim
W sejmikach przedsejrnowych. Instrukcja płocka z 1598 r. brzmiała: „to też

cochmy beli na przyszły sejm przeznaczyli pp. posłom swem, wznowić po-

25 VL, t. 2, s. 165.

2° Ibidem.

27 M. C r o rn e r u s, Polonia sivede situ, populis, moribus, magistratibus et Republica
Regni Polonici libri duo I578, Wyd. W. Czermak, Kraków 190l, s. l 16.
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nzeba, ażeby województwo nasze do generału warszawskiego, kiedy natn
kolski spustoszał, należało"? Zmiana ta jest też widoczna W nazwie sejmi-
ku: oprócz conventus generalis W końcu XVI W. czesto uzywano: eommunzs

convenzus omnium terrarum Masoviae”. A _

Frekwencja posłów innych Województw na generale mazowieckim była

jednak różna: posłowie z województwa płockiego brali W mm udzial regu-
larnie na przełomie XVI i XVII w. '(1592, l594: 1597, 1605?, potem tylko
przejściowo (1709, 1710), a posłowie z wojewodztwa rawsklego Polawlajl
się tylko sporadycznie (1710). Najliczniej W sejmiku generalnym uczestni-
czyli posłowie podlascy. Uniwersały królewskie wzywaly ich na obrady 'od
końca XV W. i W ciągu całego XVll_ stulecia poslowie podlascy brah W 111011

udział. Podsumowując, można powiedziec, ze udział Podlasia W obradach
sejmiku generalnego mazowieckiego aż do początku XV I w. był najbar-
dziej stały, województwa płockiego f POCZąĹkOWO œgulšlmya Potem Tzadslys
natomiast rawskiego - sporadycznym. Powody IXCh TÓŻHIC 143Z@ Chyba j” mn'
koji przedsejmowych sejmików generalnych. Miałyjone koordynowac dzia-
łania polityczne przede wszystkim średniej i drobnej szlachty mazowieckiej,
a mkże umożliwiać wspólne narady przedsejmowe i sporządzać instrukcje.
Tymi funkcjami sejmików można równiezwyjaśnicpmałą obecnosc na n/ich
posłów rawskich. Otoż szlachty W tym WOJEWOÓZĹWICA było mało. §0. ZEIOW*
no w jej własnym, jaki zewnetrznym odczuciu sprzyjało zamkowi je] lącz-

ności z Mazowszem. Szlachcice rawscy dystansowali sie od drobnej szlach-
ty mazowieckiej, która nie miała najlepszej IGPHĹaCJL Mamy na K0 doit/Ody
źródłowe. lan Chryzostom Pasek, który pochodził z województwa rawskiego,
w pamietnikach wspomina, ze W rozmowach ze znajomymi Zaplšêclyl, Z@

jest pochodzenia mazowieckiego: ,jam jest mazowiecki somsifd . Zdener-
Wowały go jednak szyderstwa z Mazowszan 1 rozpoczął bojke . j

Ale wrócimy do sejmiku generalnego mazowieckiego, lGOIY SĹOPHWWO

zanika jako instytucja wspólna dlaszlachty mazowieckiej_ na pocfąfkü W-

Jednak do tego czasu istnieją świadectwa wspolnej swiadomoscimazowäec-
kiej. Posłowie podlascy olqeślali sie „jako cives ŻYŁZMX Reip[ublici] et 0r-

paris Xięstwa Mazowieckiego membra individual"? W 1648 r. szlachta wo-

jewództwa mazowieckiego pisała, że „starożytny a bardzo dobry 1 Pœhwáły

godny był to zwyczaj, że sie te Województwa jako Płockie, Mazowieckie,

Z3 J. A. G i e r o W s k i, Sejmik Generalny Księstwa Mazowieckiego, S- Ż3~

29 Ibidem, s. 162.

3° Ibidem, s. 22725.

31 J. Ch. P a s e k, Pamiętniki, wyd. R. Pollak, Warszawa 1955, s. 296. Cały epizodjest
opisany pod 1669 r.

32 Cyt. za: J. A. G i e r o W s k i, Sejmik Generalny Księstwa Mazowieckiego, s. Z4;

obrady 2 lutego I685.
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Rawskie, Podlaskie z sobą zawsze znosieły et unanimi voto et consensu rze-

czy wszystkie concludowały, generałem jednem oprawowali"33. Instytucja sej-
miku generalnego mazowieckiego byla jedyną więzią (pćbinstytucjonalną,

łączącą Wszystkie Województwa mazowieckie. Ismienie tego sejmiku, który
W pewnym sensie stale pozostawał W sprzeczności do aduiinistracji Korony
- prowincja Mazowsze, W przeciwieństwie do Wielkopolski i Małopolski,

nie istniała - było Wyrazem odrębnej świadomości szlachty mazowieckiej.
Porównajmy teraz proces stopniowego upodobnienia struktur Prus Kró-

lewskich do koronnych z tym opisanym na Mazowszu. Przypominam tylko
różnice: ważne jest, że jedność ustrojowa Prus Królewskich W ramach Ko-
rony polskiej byla i po decyzjach z 1569 r. szczególnie uznanai akceptowa-
na. Sejmik generalny funkcjonował do końca XVII w. jako instytucja two-
rząca opinię rcgionalną. Jeszcze ważniejsza była - propagowana przede
wszystkim przez elity miast i uczonych - Wiedza, że istnieją odrębne prawa
regionu, które uniemożliwiają zupełną asymilację z Koroną”. Te prawa szlachta
ogólnie znała i wysoko ceniła. Fakt ten rejestrowali też przybysze z innych
regionów Korony, jak jeszcze W 1766 r. starosta nakielski Kasper Rogaliń-

ski, który tak barwnie pisał:

Wątpie, żeby Alkoran u Turków, Talmud u Żydów W takim był szacunku, jak tu
prawa pruslcie, o których tu wszyscy z uszanowaniem mówią [i] każdy sie nimi cie-
szy i tego jest mniemania, że cała Europa ich im zazdrości, a mało jest takich, co je
rozumieją i znają. Te prawa najwiecej na przywilejach i laudach zasadzone czesto

sobie same przeciwne u Toruńczyków in Archiva zamkniete, ad czasu tylko per ex-

rractum potrzebnego punktu wyjmowane, takie poprzedzenie W sercach ziemiańskich'

zakorzeniły, że wymówić co naprzeciwko najwiekszym byłoby bluźnierstwemñ.

Cały opis podkreśla znaczenie literatury ustrojowo-regionalnej i archi-
wów regionalnych W Prusach Królewskich dla utrzymywania wspólnoty krajo-
wej: zasieg kompendiów historii i ustroju był Wprawdzie ograniczony do
prawników i uczonych stanu mieszczańskiego, jednak byli oni syndykami

j miast i rozszerzyli postulaty autonomii regionalnej i odrębnych praw przez
fora sejmików. W archiwach W Toruniu i W Gdańsku, do których dostep był

kontrolowany, przechowywano świadectwa prawdziwej pamieci regionalnej,
a ich zasoby były większe niż W archiwach centralnych.

33 Ibidem.

34 Najważniejsze tytuły: C, S c h ü t z, Historia Rerum Prussicarum, das ist Warhańie
und eigentliche Beschreibung der Lande Preussen irer gelegenheit namen und Ieilunge
[]. Aus bewerten Schriften Historien und RGCESSBII zusammen getragen und beschrie-
ben, Zerbst 1592; Ch. H a r t k n o c h, Alt- und Neues Preupen [...], Frankfurt-Leipzig
1684.

35 Cyt. za: J. D y g d a ł a, Życie polityczne Prus Królewskich, s. 182.
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Natomiast prawa mazowieckie już W XVII W. nawet wśród szlachty ma-

zowieckiej popadły W zapomnienie, bo sytuacja społeczna i ekonomiczna
temu sprzyjała. Nie istniały kompendia ani archiwa, które mogłyby zacho-
wać pamięc' regionalną. Wśród szlachty województwa mazowieckiego zosta-
ło pewne wspomnienie, że istniały »oprócz Excepta Ducatus Masoviae -

osobne prawa i statuty mazowieckie. Zmobilizowanie tych pozosmlości świado-

mości regionalnej następowało przede wszystkim W sporach konfesjonałnych

wokół pytania, jakie prawa mieli niekatolicy, tzw. dysydenci. Podczas elek-
cji lana Kazimierza szlachta Województwa mazowieckiego podpisała akt
Wyboru „salvis juribus ecclesiae romanae, decretis ac protestationibus duca-
tas Masoviae"35.

Świadomość szlachty mazowieckiej przetrwała W formie wspólnoty ka-
tolickiej, która wskazuje na znaczenie czynnika konfesyjnego dla samookre-
ślenia. Inne pytanie brzmi: jaką rolę mógł odegrać różny skład stanowy elit
Mazowsza i Prus Królewskich? W jakim stopniu mógłby drobnoszlachecki
charakter elit mazowieckich albo mieszany, mieszczansko-szlachecki charak-
ter elit Prus Królewskich podtrzymywać świadomość wspólnoty?

Na Mazowszu najwiekszą różnicą społeczną W porównaniu do innych
części Korony była liczba drobnej szlachty (więcej niż 20% na Mazowszu,
chyba mniej niż 5% W Małopolsce i Vfielkopolsce)37. Ta różnica nie stwo-
rzyła jednak sytuacji, w której określone grupy forsowałyby tendencje auto-
nomistyczne, Wręcz przeciwnie: masy drobnej szlachty z Mazowsza miały

ważny interes własny W tym, by je traktować na równi ze szlachtą z innych
dzielnic. Dało im to szanse zajmowania intratnych stanowisk na innych te-
rytoriach. Fakty migracji szlacheckiej z Mazowsza na Litwę albo do Prus
Królewskich są znane.

Interesy średniej i zamożnej szlachty Prus Królewskich były dokładnie

odwrotne. W jej żywotnym interesie lezało ograniczenie dostępu innych do
urzędów i królewszczyzn kraju, które pragnęła rozdzielić miedzy sobą. Te
przeciwstawne interesy ekonomiczne powodowały różne traktowanie prawa
indygenatu W obu regionach. Wśród szlachty mazowieckiej nie odgrywał on

Większej roli (ten temat jednak nie jest badany), W Prusach Królewskich na-

tomiast aż do pierwszego rozbioru Polskii(l772) była to sprawa pierwszo-
planowa. lVłaśnie te dyskusje wokół indygenatu na sejmikach Prus Królew-
skich wyostrzyły świadomość korzyści, jakie można odnieść z odrębności

36W. S mo l eński, Szkice, s„ 108.

37 E. R o s t W o r o w s k i, Ilu bylo w Rzeczypospolitej obywateli szlachty?, KH, 1987,

R. 94, z. 3, s. 340. Dokładniejsze (i w ogóle Wyższe) dane trzeba traktować bardzo
ostrożnie: 23,4% szlachty na Mazowszu, 4,6% W Małopolscei 5,6% W Wielkopolsce
Według badań W. K u l i, Stan i potrzeby badań nad demografą historyczną dawnej
Polski, RDSiG, l95l, t. 13, s. 39-71.
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Tegimllh POZa tym szlachta pruska zawsze podkreślała korzyści, jakie wy-
pływały, z odrębnych praw gospodarczych regionu, jak np. wolność od cła”.

f Wsrod elit stanowych Prus Królewskich istniały dwie grupy stanowe i kon.
esyjne, ktorych żywotne interesy związane były z autonomią ustrojową. Po

pierwsze, było to mieszczaństwo i elity stanowe wielkich miast (Gdańsk,

Elbląga_ TQTUń) Usuwanie ockębnych praw pruskich znaczyłoby dla nich ogra-
mczanie/ ich praw konfesyjnych i podporządkowanie prerogatywom staro-
stów lcrolewskich. Druga grupa to przedstawiciele szlachty protestanckiej,
ktora dzięki autonomii do XVlll w. miała prawa (wybór na posła, piastowa-
nie urzedow), ktore W innych regionach Korony były znoszone. Obie grupy
stały na czele Wszystkich ruchów autonomistycznych oraz zajmowały sie ko-
dyñkaclą i popularyzacja praw autonomicznych.

Na Mazowszu brakowało Właśnie takich grup stanowych, które głosiłyby

poglady l teorie autonomiczne i które dążyłyby do utrzymania odrębnego

šlšsälfęjä. Ostatnią taką grupą byli dostojnicy mazowieccy z pierwszej połowy

Oprócz czynników stanowych i konfesyjnych trzeba również - choć na

dalszym planie - podkreślić role odrębności jezykowo-etnicznych. Elity miesz-
_Clanslile Gdańska Elbląga - mimo że posługiwały się prawie wyłacznie

lęlYklöm niemieckim ~ nie używały argumentów jezykowych czy etnicz-
nych do podkreślania własnych dążeń autonomicznych. Inna sytuacja pano-
wała tylko wśród mieszczaństwa luterańskiego w Toruniu, gdzie konflikty
z katolickimi szlachcicami i strach przed katolickimi (czyli polskimi) elita-
IILRSPOWOClOWiłłY utożsamianie W jakimś stopniu protestantyzmu z niemiec-
k030i@ Wyrazem tego poczucia zagrożenia była też publicystyka. Samuel
Luther Geret pisał pod wrażeniem konfederacji barskiej:

[...] Wenn ich betrachte, dali wir Polen geworden und, aufgehöret haben, PreuBen

'zu seyn [...] Ja! Die Polen, die Feinde von PrcuBcn, haben, seit der Zeit, dall wir an

die Könige Von Polen unshergeben haben, unsere Verfahren mittlerer Zeit [...] bere-

dete, [...] biB gar memand ubrig scy, der unsem Gesetz- und Pacten mälšigen Zustand
, verstehe, und Wir dergesmlt bloBe Woywodschaften von PreuBen und keine Lande

Preulšen, lediglich Polacken und keine PreuBen, mehr seyn werden. [...] einen eigenen

und abgesonderten Staatskorper haben - die von der Republick Polen durch Sprache,

Sitten, Rechte, Gšešvohnheiten, Stände und Ordnungen, Räthe, Obiigkeit und Richter
ganz verschieden .

38 Jako przypadek: J. D y g d a l a, Opozycja Prus Królewskich wobec cła generalnego
W latach 1764-1766, ZH, I977, t. 42, z. 2, s. 209-228.

39 S. L. [G e r e t]., Die aus den Gräbem durchdringende Stimme derer vorzwq hundert
wia'hundertfunfzi Jahren verstarbenen wahren und richten PreuÄen zurErweckungund
Berserung an dze jetzt lcbenden zu Polen ausgearteten Frea/Jen, gehörel in verschiede-
nen alten Schlösser-n und Klörtem in Frea/feri, Mitau 1774, s. 5, 6, 9/10, 18.
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Jednak nie Wolno przecenić tychtak odosobnionych głosow Zflürüm?:
gdzie presja kontrreformacji była Wyjątkowamocna. Zadne inne zrodla nie

używają takiej argumentacji językowo-etnicznej, lecz akcentują czynniki ustro~

jowe, stanowe i konfesyjne.

Moje ostatnie uwagi dotyczą pOjęCia „halki” ?lbo „regionu” W świado-

mości elit stanowych. Inaczej formulująüi CZY 1 W Jaklm smPmu „Pmsx Km'
Iewskje" i „Mazowsze" istniały W świadomości elit spolecznych, regional-

h ' 'l kratowych? _ „ .

UyCWŚ/Iżläęvii: śvxJ/iadectwa określające stan odrębności „narodu pruskiego
i mazowieckiego znajdują się wpismach POIIFYŚZHYCh PIĆTŻCSŹJŚŚĘ

num. lan Dymitr Sobkowski pisze W Rozmowie Kruszwzolê] L4
A15 [eraz, gdy w jednej R. P i W królestwie spolnem siedzi Polakkiitwilh

Prusak, Rusak, MazurąZmudzin, Inflant, Podlaszanin, Xzołynczylšmo Jàłflllä:

„in, żadnej drogi nie widzę, zeby z swego narodu panalokrlap moi tak Litwa
nych pismach można przeczytac: „B0 PEWNE: JET-kf) Paś_ lšmiázm Inñan_
Prusaka, Prusak wolyncaàlRusln Mazura, MZĘZUĹZTTPP] 41"@ Orinmih_ anowie
ta nie chciałby podobno” , albo: „Ajak mm mm -O aili "j" ç mtp dowo-
bracia inszy, Litwa, Rusacy, Prusowie, MHZOWSZQJIIEŁT _ . emyszšchniona
dzą, że W końcu XVI W. Wsrod szlachty RZAÓCZYPOSPO Hel TOZ? d i,

byla świadomość, że Prusacy i Mazowszanie tworzą Odffàbn@ Y v Tm'
jące inne tradycje i interesy. Polska i MazoWszebYłY œŻ rozręzmüne Jaku
kraja; „A te wszystkie Wiższej mianowane szkody W Polszczt: iVy! &i152;
5211””, albo: „Zgasnęli za IILDIBMKIOIĆ» Slawme Pml-UWY
' M , ks' zeta słynący" . A _

1 Wlużašżiiisška naiąówczesne tOPOSTÄñĆ l Opisy Kmony Pçlkazule' ze Prusy
. ~ > - ', dr-b `

Królewskie - często razem_ z Prusami KSIąZQCYWI bYłĄXSšŻY/:Zzštä Jšhani?
traktowane, Slqajne stanowisko zajmuje na pewno Wamiln J

4° Rozmowa Kruszwicka de noblissimo septentrioziis regno tempore 171357758”. POW'
. . ‹ - - " ' : Pisma polityczne z cza-monem Sigismundz/'iugustz regis XFebmarzz w Kruszwicy; W

, . ' 47l. Z b.
55W Pierwszego bezkmlelvm' Wld' JI Czubek' Krakow 19%' S' i??? šuwiadomgść
też: J. T a zb i r, Rzeczpospolita z swiat, Wrocław 1977, S. 4 3137;; - ód» a Zwłaszcza

narodowa, s. 22: „W tym znaczeniu traktuje S152 M3Z°W5Z3T1J O “ar r

Prusaków”. › _ ł _

41 Dyalog księdza biskupa, pana wojewody, posla, ÄWOYZMVW» Zlemłamna O tym” kogo

by na królestwo obrać w: Pisma polityczne, S› 403429: t” 416.' _ _ _

43 Odpowiedź na odpis jakiś, uczyniony przeciwko posłowi francuskiemu, ibidem,

s. 506-510, tu s, 510. › ł A

43 M. s t r y j k o w s k i, Kronika polska, litewska, anudzka i wszystkie; Rush Wydam
nowe..., 2 t., Warszawa 1846, t, 2, s. 62.

“Rozmowa Lecha z Piastem, WI 1313m” Politycznev 5< 37'68' m S' 37'

Prusy Królewskie a Mazowsze 9l
nes Drews, dzielący Rzeczpospolitą W 170l r. na trzy części: Koronę, Litwę

i Prusy traktuje jako odrębne części państwa. Prusy Iüólewskie są W ogóle
zaprezentowane jako orhębna część Korony polskiej, z jasno określonymi

granicami”.
W przeciwieństwie do tego, Mazowsze przedstawiane jest bardzo różnie.

Marcin Kromer zaliczył do niego tylko Województwa mazowieckie i płoc-

kie, „duabus satrapiis distincta, Plocensi nimirum, quae occidentalis est, et
ea, quae peculiariter Masoviae nomen retinet”45. Kromer nie przyznaje Więc

Mazowszu statusu odrębnej dzielnicy. Z kolei Jan Krasiński, urodzony Ma-
zowszanin, W 1574 r. We wstępie swego opisu wyliczył: „liczne i obszerne
ziemie, jako to: Polska, Litwa, Rus', Prusy, Mazowsze, Żmudź i Inflanty, W jed-
nę potężnego państwa całość się zlałym”. Interesujące jest, że Krasiński chyba
był świadomy faktu, że prócz Polski i Litwy, także Prusy i Mazowsze miały

odrębne tradycje państwowe.

W percepcji Prus Królewskich i Mazowsza istnieje jednak istotna różni-

ca. Granice Prus były dokładnie określone, gdy tymczasem Mazowsza ~ do~

syć plynnie. Ulrich Werdum podczas podróży przez lcraj nie zaliczył ziemi
rawskiej do Mazowsza, lecz do Wielkopolski”, Brzeziny (Województwo łę-

czyckie) zaliczano W XVII W., i to W kancelarii królewskiej, do Mazowsza.
Często utożsamiano Mazowsze jedynie z Województwem mazowieckim; np.
Alessandro Guagnino obszernie pisał o odrębnych dziejach i nadycjach Prus,
a Mazowsze zaprezentował jednak W rozdziale zatytułowanym „Księstwa Ma-
zoWieckie”: „Mazowsze jest kraina szeroka z Polską złączona [...] ObyWa-
tele tamtych krajów tegoż języka, jedno nieco szepluniąc używają, ale W in-
szych rzeczach, W ubiorze, W obyczajach, W religii i nabożeństwie z Pola-
kami są za jedno”4°. Charakterystyczne jest, po pierwsze, zawężenie pojęcia

„Mazowsze”, po drugie - chyba W duchu kontrreformacji ~ podkreślenie

45 J, D r e W s, Distractianes irinerantiurn Pizze, Iucundae, Eruditae eum Valido
Praesidio Divorum Caelitum [...], Brunsbergae 170l, s. 136.

45M. Cromerus,Palonia, s. 19.

47 J. C r a s s i n i i, Polonia, 1574. Tu cyt. za: J. K r a s i ń s k i, Polska, czyli opisanie
topograficzna-polityczne Polski w wieku XVI, oraz Materyaly do panowania Henryka
Walezyusza. Przetłumaczone, zebrane i objasnioneprzez Stanislawa Budzińskiego, Warr
szawa I852, s. 19.

43 Pisze, że przybył do: „Województwa rawskiego W Wielkiej Polsce”; W: X, L i s k e,

Cudzoziemcy w Polsce, Lwów 1876, s. 73. Por też: J. K. K o c h a n o W s k i, Proba,
s. 19: „Granice historyczne Mazowsza [...] nie były nigdy ustalone ściśle”.

49 A. G u a g ni n o, Zkroniki Sarmacyi Europskiej, opisanie Polski, W Ks. Litewskiego,
Ziemie Rus/ciej, Zienzie Pruskiej, Ziemie Inflantskiej, Ziemie Żmudzkiej, Wyd. K. J. Tu›
rowski, Kraków 1860, s. 23. Marcin i Joachim Bielski w swoich opisach zaliczaja
województwo płockie i rawskie do Wielkopolski.
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wspólnych interesów Polaków i Mazowszan. Ta geograficzna i kulturowa nie-

ostrośc' pojęcia „Mazowsze" osłabiła świadomośc regionalną Mazpwszan.
Bardzo interesującym dokumentem dla oceny stanu odrębnej swiadome.

ści regionalnej wśród szlachty mazowieckie} jestłTopograńš) Swe MGSDVW@

descriptio, napisana przez Andreasa (Jędrzeja) Święcickiego - JFSI IO W tym
sensie dzieło wyjątkowe, Żê nie ma POZZI PWSM} Żadnego reglfłmł Kœámy:
któremu poświęcono własną, tak szczegółowo opisaną tOPOEIQfIŚŻ- swlęclŚkl

opisuje Mazowsze historyczne, tzn. również wojewodztwo płockie i rawskie.
Specyficzne jest też jego origo gentis, Według ktorego Mażowszanie wywę-

dzą się od „HamaxobiówŹ rzekomej grupy Scytów. Odpowiednik istnieje
też W historiografii pruskiej: Erasmus Stella (Johannes Stuler) zrekonstruo-
wał W Prusach germańska ludność pierwotną, nalêŹącą Tlškom@ do gTUPY

„Hulmigeriiük Maciej Stryjkowski_ też znał takie genealogię: „A nasze nie-

bożęta Polacy, Mazurowie, Litwa; Żmudź, Russacy i Moskwa [.7] oniprze-
stawając na prostych a prawdziwych genealogiach, ,la 13a Własnej ojczystej cna.

cie, ci Lecha, oni Palemona albo Publiussa Liban 5 .` ł _ . _

Święcicki w swojej topografii poświęcił W191@ mlšlsca dllšlomłslęstw

mazowieckich od czasów Konrada I; szczegółowo opisał powląlatlla dynaj
styczne książąt mazowieckich z dynastiami europejskimi (np. Z 1219811011333

i Habsburgami oraz księżniczkę mazowiecką Cymbarkę, matkę 595917? BTY:
deryka lll). Proces upodobnienia prawnego Mazowsza do Korony SWIGCICkI

określił następująco:

Mazowszanie bowiem przyzwyczajeni od tylu 'stuleci samodzielnych rządów włas:

nych książąt, zdawali się niechętnie uznawać prawa ze strony krola. W Ogolmscl
wyobrażano sobie, że on to, dzierżąc władzę nad bogatymi narodami, mogłby PWE'

żać, ze albo będzie mógł zaniedbywać, albo w ogole gardzlc szlachtą làalowàechä
z powodu małych jej zasobów ñnansowych ledwie mogącą utrzymac miano s ac -

3
W

Świadomość regionalna i interesy regionalne szlachty mazowieckiej SEL

tu wyraźnie określone.

5° A. Ś W i ę C i c k i, Topographia sive Masoviae descriptio authore Andrea Święcicki

de Magna Święcice, notario territorii nurznsis, Varsoviae 1634. w

51 E S t el l a e De Borussiae Antiqaiiaiibus libri duo, Basilae 1518, s. 9. Zob. tez:
I . ` . - › ' ' ' ' 509,

A. S il v 1 u s, Cosmographia L.] mAsiae etEuropae elegariti descriptione, Paris l
s. 11l: „Ulmigeros olim hanc terra incoluisse".

52M. Stryjkowski,Kronika,t. l, s. 69.

53 Aegre etiam Masnvii peculiari principum suorumimpeiio tot saeculis assueti, ab e0

rege iura petituri videbantur qui opulentarum gentium imperio potitus. MZSOVIBJIII

nobilitatem inni-mis opibus aegre pro/Corum nomen sustentantentl Vel ESSEN-WS Ve

contempturus omnino crederetuf; A. S W 1 ę c i c k i, Topagraphm, S. 13~

Prusy Królewskie a Mazowsze 93

Istnieje w dziele Święcickiego, które zostało napisane na przełomie XVI
i XV]I w., jeszcze wiele śladów odrębnej świadomości elit szlacheckich Ma-
zowsza. Takie dokumenty albo samookreślenie stają się w drugiej polowie
XVH i W XVIII w. wyraźnie rzadsze. Odwoływanie się do praw mazowiec-
kich, zwanych nawet „prawami książąt mazowieckich", przy podpisywaniu
różnych konfederacji koronnych było jeszcze wprawdzie widoczne, ale wy-
nikało z pobudek czysto religijnych, chodziło bowiem o prawa skierowane
przeciwko innowiercom. W 1670 r. np. były zakazane w województwie ma-

zowieckim według „praw naszych i excepti mazowieckich i zwyczaju staro-
żytnego dotychczys inviolabiliter zachowanego*** wszystkie praktyki prote-
stanckie.

Interesujące jest, że w Prusach Królewskich W ciągu XVII w. również

daje się zauważyć wyraźne osłabienie świadomości regionalnej wśród śred-

niej i drobnej szlachty katolickiej. Proces asymilacji świadomości regional-
nej następował W obu regionach, ale W Prusach Królewskich wolniej oraz
z przerwami powodowanymi nowymi falami renesansu świadomości regio-
nalnej, np. w latach sześćdziesiątych XVIII w. W Prusach Królewskich ist-
niała też tendencja do utożsamiania się przybyszów z racją stanu elit regio-
nalnych. Mówił o tym Stanisław Działyński W dyskusji na sejmiku general-
nym w 1667 r. W Malborku: „dann er nicht ein Kosack sondern ein Prusack
were" (że on nie jest Kozakiem, ale Prusakiem). Działyński pochodził z za-

możnej rodziny wielkopolskiej, która osiedliła się W Prusach Królewskich.
Wyobraźmy sobie, że przedstawiciel zamożnej rodziny Wielko- albo mało-

polskiej, osiedlając się W Warszawie, powiedziałby, że jest Mazowszariinem.
Byłoby to chyba niemożliwe, bo prestiż elit regionalnych był nienajlepszy,
a świadomość regionalna właśnie w Warszawie - W przeciwieństwie do Gdań-

ska - mało rozwinięta. Negatywny wpływ miał stereotyp Mazowszanina
w satyrze jako drobnego szlachcica i ogólna znajomość tego stereotypu-ñ.

Reasumując, porównanie Prus Królewskich i Mazowsza ukazuje złożo-

ność problematyki świadomości regionalnej wśród elit nowożytnych. Mimo
' podobnej sytuacji wyjściowej, świadomośc' ta na Mazowszu W ciągu XVII w.

została znacznie ograniczona, podczas gdy W Prusach Królewskich, mimo
polonizacji większości warstw szlacheckich, utrzymana. Na utrzymywanie
albo ograniczenie świadomości regionalnej miały wplyw różne czynniki.
Szczególnie podkreślić można następujące: 1. Utrzymywanie jednolitych
slruktur ustrojowych i prawnych, i stałych granic regionu, wspiera świado-

54 l, A. G i e r o W s k i, Sejmik Generalny Księstwa Mazowieckiego, s. 174.

55 Negatywny stereotyp zob.: I. Gi e y s z t o r o w a, Źle idobrze 0 ludziach Mazowsza

XVI-XVII w., „Notatki Płockie” I965, nr 34l, s, $13; 1966, nr l, s. 13-20. Por. też:

K. M i a s k o W s k i, Na schwał Mazurów, W: te g o ż, Zbiór rytmów, wyd. A, Nowi-
cka-Jeżowa, Warszawa 1995, s. 338-339.
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mos/c' regionalną; odwrotnie - osłabiają ją niejednolite struktury i niepewne
granice. 2. Korzyść czerpana z autonomii regionalnej umacnia elity regio-
nalne w jej utrzymaniu i wzmacnia świadomość regionalną; gdy taka ko-
rzyść albo niekorzyść nie istnieje, elity regionalne są skłonne do szybkiej
asymilacji (Mazowsze). 3. Zdolność asymilacji przybyszów do elit regional-
nych zależy od prestiżu zewnętrznego tych elit. Jesli mają one wystarczający

prestiż i jeśli asymilacja otwiera droge do karier regionalnych, świadomość

ta zostaje przez przybyszów przejmowana (Prusy); W sytuacji odwrotnej jest
odrzucona (Mazowsze).

Warto, wydaje mi się, przeprowadzić podobne badania komparatystyczne
również dla innych regionów Rzeczypospolitej, co pogłębiłoby naszą wiedzę

o mentalności elit stanowych i dało konkretniejszy obraz regionalizacji ca-

łego państwa polsko-litewskiego.

HANS-JURGEN BÓMELBURG

DAS KÓNIGLICITE PREUSSEN UND MAZOWIEN
- EIN VERGLEICH DES LANDESBEWUBTSEINS

IN DER FRIlHEN NEUZEIT IN DER KRONE POLEN

Zusammenfassung

Die Inkorporation des Königlichen Preussen (1454/66) und Mazowiens (1462-
-1526) in die Krone Polen erfolgte zeitlich benachbart an der Wende zur Frühen
Neuzeit. Bemerkenswert ist jedoch die unterschiedliche Entwicklung des Landesbe-
wulštseins in beiden Regionem: Während im Königlichen Preussen trotz wachsender
Integration das Bewulštsein eines eigenständigen Landes mit eigenen Verfassung un-

ter den Eliten bis zum Ende dcs 18. Jahrhunderts lebendig blieb; schwand in Mazo-
wien dieses Bewulštsein im Laufe des 17. Jh. und reduzieite sich auf ein lokales
Eigenbewulštsein, Der Beitrag untersucht vergleichend Ursachen und Faktoren dieser
unterschiedlichen Entwicklung.

l. In beiden Ländern bestand zum Zeitpunkt der [ukoi-poration cin starkes Eigen-
bewulštsein, das sich auf ein Sonderbewulštsein der ständischen Korporationen stützte

und in den Quellen in Begriffcn wie corpux, „Land" und „Volk" sowie einer selb-

ständigen Aulàenpolitik zum Tragen kommt. Ein Unterschied ist erkennbar. Das Kü-
nigliche Preussen stand auBerhalb der piastischen Teilfurstentümer und des Regnum
Poloniae, während die Zugchörigkeit Mazowiens meist akzeptiert und nur in Aus-
nahmesituationen von den Landeseliten infragegestellt wurde.

2. Der in beiden Regionem stattfindende Anpassungsprozelš an die Institutionen
der Krone Polen verlief in Mazowien schneller.und mündete in der Zweiten Hälfte
des 17. Jh. in eine fast völligen institutionellen und rechtlichen Angleichung (Ausnahme;
Excepta Ducatus Masoviae). Die infonnelle Abhaltung gemeinmasowischer Landtagc
verschwindet zu Beginn dœ, 18. Jh. Dagcgen besteht der königlich preulšische Gene-
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rallandtag bis zur Ersten Teilung fort und die spezifischen Rechtsverhältnisse des

Landes (lndigenat, konfessionelle Gleichberechtigung, städtische Sonderstellung)
werden verteidigt.

3. Ursachen dieser Unterschiede sind in folgenden Faktoren zu Suchen: a) Standi-
sche Interessen: Während der zahlreiche, mazowische Kleinadel durch die Rechtsan-
gleichung Expansionschancen und Einkummensperspektiven in dem gesamten pol-
nisch-litauischen Staatsgeñige sah, fürchtete der mittlere Adel im Königlichen Preu-
ssen um den Verlust dcr regionalen Einkommensbasis (Starosteien, Gratialgüter).
b) Speziñsche Interessengruppen: Besonders bedroht von einer völligen Angleichung
waren in Preulšen protestantisclier Adel sowie die bürgerlichen Eliten der Städte, die
zu Hütern der Landesrechte wurden. Demgegenuber spielten sprachlich-ethnische Unter-
schiede gim Königlichcn Preussen im Adel oft Zweisprachigkeit und deutschsprachi-
ge bürgerliche Eliten) nur eine geringe Rolle (sichtbar in Thorn).

4. Eine wichtige Rolle für Verlust bzw. Bewahrung des Landesbewulštsems spiel-
te die Entwicklung der Landesbegriffs: In Mazowien wurde dieser seit dem 16. Jh.

zunehmend unklar, da der gestreckte Verlauf der Inkorporation der einzelnen Teil-
fürstentümer und der vom grölšten 'Ĺeilñjrstentum übernommene Begriff dœ Ducatus
Masoviae ñir dic Teilgebiete um Rawa, Sochaczew und Płock diese Identität zuneh-
mend infragestellte. Sowohl Eigenzeugnisse aus den regionalen Eliten als auch die
Landesbeschreibungen weichen bei der Frage, welches die Grenzen von Mazowien
seien, beuächtlich voneinander ab. Ein interessantes Zeugnis mazowischen Eigenbe-
wufàtseins ist die von Andreas Święcicki verfaBte Topographia :ive Masoviae (1634).
Ähnliche Landesbeschreibungen und Geschichtswerke liegen in gröBerer Zahl fin das

Königliche Preussen vor (Hartknoch, Lengnich). Hier war jedoch der Landesbegriff
klar umrissen und allgemein bekannt (nur historisch wurde über die Zugehörigkeit
Poinmerellens gestritten), so dall hier eine Zentrale Stütze des Landesbewulštseins
bestand.

Ubers. von Verfasser


