


Czasy Nowożytne, tom iX(X)/2000
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Ewa M. Ziółek 
(Lublin)

Biskupi-senatorowie wobec przymierza polsko-pruskiego 1788-1791 
(w świetle ich mów sejmowych i korespondencji)

Rozpoczęty w 1788 r. sejm podjął trudne wyzwanie naprawy ustroju Rze
czypospolitej i wyprowadzenia jej ze stanu zapaści politycznej w jakiej znajdo
wała się od początku XVIII w. W obradach wzięli udział również biskupi-ordyna- 
riusze Kościoła rzymsko-katolickiego, będący równocześnie w myśl prawa sena
torami. Byli to: abp gnieźnieński i prymas Michał Jerzy Poniatowski, brat króla, 
bp chełmski Maciej Garnysz, podkanclerzy koronny, a po jego śmierci, od 1791 r. 
Wojciech Skarszewski, bp kamieniecki Adam Krasiński, bp kijowski Kacper Cie- 
ciszowski, bp łucki i krakowski (od 1790 r.) Feliks Turski, bp płocki Krzysztof 
Hilary Szembek, bp kujawski Józef Rybiński, bp poznański Antoni Onufry Okęc- 
ki, bp wileński Ignacy Massalski, bp żmudzki Stefan Giedroyć, bp smoleński i 
łucki (od 1790 r.) Adam Naruszewicz, bp smoleński (od 1791 r.) Tymoteusz Go- 
rzeński i bp inflancki Józef Kossakowski. W większości wzięli oni czynny udział 
w obradach, często wypowiadając się w kwestiach, nad którymi debatował sejm1.

1 Warto zauważyć, że dotychczas nie opracowano zagadnienia stosunku biskupów do prac 
sejmu i ich zaangażowania się w sprawy reform. Poza drobnymi przyczynkami problem 
ten nieco szerzej pojawił się jedynie w dziele Waleriana Kalinki, Sejm Czteroletni, t. 1-
2, Warszawa 1991. Autor jednak wspomina tam niektórych biskupów w kontekście całej 
poruszanej problematyki. Inni historycy pomijali tę sprawę lub ustosunkowywali się nie
przychylnie do udziału biskupów w pracach sejmu, por. B. Leśnodorski, Dzieło Sejmu 
Czteroletniego (¡788-1792), Wrocław 1951, s. 186-187, 214; E. Rostworowski, „Ma
rzenie dobrego obywatela ’’ czyli królewski projekt Konstytucji, w: tenże, Fakty i legendy
XVIII wieku, Warszawa 1963, s. 279, 290-291. Tymczasem w diariuszach spotykamy 
wiele mów biskupów, również archiwalia pokazują nam duże zaangażowanie hierarchów 
w sprawy reform, por. AGAD, Archiwum ks. Kajetana Ghigiottiego, syg. 345, 349a, 
435a, 435b, 515a, 646a, 646b, 80 lb t. 1-2; Archiwum Publiczne Potockich, syg. 97, 
197; Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 728 IV, 734 IV, 736 IV, 912 IV, 920 IV, 
922 IV, 1389 I, 3295 II.
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W omawianym okresie istotnym zagadnieniem obok dzieła naprawy we
wnętrznej kraju, była dla sejmu polityka zagraniczna. Zwłaszcza od momentu 
obalenia Rady Nieustającej 19 stycznia 1789 r., gdy sejm stał się sejmem rządzą
cym, stanęła przed posłami i senatorami kwestia ułożenia stosunków zagranicz
nych od nowa. Obalając Radę i odrzucając tym samym rosyjskie gwarancje ustro
jowe z 1775 r. rzucono bowiem wyzwanie polityce Petersburga. Słaba Rzeczpo
spolita, pozbawiona realnej siły zbrojnej, nie stanowiła dla Rosji przeciwnika. 
Problem wejścia w orbitę sojuszu prusko-angielskiego w tych okolicznościach 
wydawał się być racją bytu państwa.

Dla polityków polskich, dążących do wyrwania się spod zależności od 
wschodniego sąsiada zawarcie przymierza z Prusami było nie tylko pożądane, 
ale, co ważniejsze, możliwe i rokujące nadzieję na przyszłość. Taki wniosek wy
prowadzali oni z noty Fryderyka Wilhelma II zakomunikowanej przez pruskiego 
ministra Ludwiga Buchholtza 13 października 1788 r. na posiedzeniu sejmu2. W 
nocie tej król pruski przeciwstawiał się próbom zawarcia przymierza wojskowe
go Rzeczypospolitej z Rosją, którego orędownikiem był Stanisław August. Na 
wypadek zaś, gdyby Polsce groziło niebezpieczeństwo, Prusy ofiarowywały swój 
alians i wyrażały zgodę na akcję wojska. Treść tego przesłania dała argumenty 
przeciwnikom polityki Stanisława Augusta, jak choćby marszałek litewski, Igna
cy Potocki. Na dalszym rozwoju sytuacji w Warszawie zaważyła również treść 
noty dworu rosyjskiego przedłożona przez Otto Stackelberga 6 listopada 1788, w 
której znalazły się pogróżki pod adresem obradującego sejmu. Natomiast powtór
na deklaracja pruska z 19 listopada 1788 r. zawierała zrzeczenie się przez Fryde
ryka Wilhelma II praw gwaranta ustroju Polski i obietnicę obrony w razie zagro
żenia zewnętrznego3. Zarówno te noty, jak i zabiegi dyplomatów pruskich, zwłasz
cza sprytnego posła Girolamo Lucchesiniego, odniosły ten skutek, że przeciwni
cy polityki króla, dążący do odrzucenia zwierzchności Rosji, zyskali przewagę w 
sejmie. Dała im ona możliwość zniesiena Rady Nieustającej i odrzucenia gwaran
cji, a nade wszystko uzyskania wpływu na politykę zagraniczną.

Należy powiedzieć, że polscy politycy, ani zwolennicy aliansu z Prusami, 
ani jego przeciwnicy, nie orientowali się do końca w dążeniach pruskiej dyploma
cji. Co najwyżej mogli domniemywać jej celów. Tymczasem wybuch wojny ro- 
syjsko-tureckiej w 1787 r. oraz sojusz rosyjsko-austriacki w naturalny sposób 
wyalienowały Prusy. Związane przymierzem z Anglią i Holandią musiały znaleźć 
przeciwwagę dla dworów cesarskich w regionie Europy środkowej i dlatego stały 
się wymuszonym sojusznikiem Rzeczypospolitej. Wobec niebezpieczeństwa urze
czywistnienia wojennych planów Stanisława Augusta, pruski minister spraw za

2 W. Kalinka, dz. cyt. s. 143-144.
3 tamże, s. 187-188, 212; R. H. Lord, Drugi rozbiór Polski, Warszawa 1984, s. 55. 
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granicznych Ewald von Hertzberg wypracował misterny projekt szeregu zamian 
terytorialnych, mających zaspokoić roszczenia uczestniczących w planie państw. 
Końcowym efektem byłoby osamotnienie Rosji na forum międzynarodowym. W 
ramach szeregu cesji terytorialnych Rzeczpospolita, oddając Prusom Gdańsk, Toruń 
i część Wielkopolski, miała odzyskać Galicję zajętą przez Austrię w pierwszym 
rozbiorze4. Warto zauważyć, że w 1788 r. i 1789 r. zawarcie przymierza z Prusami 
mogło wydawać się korzystne dla obu stron, w każdym razie na pewno dla Rze
czypospolitej, o ile faktycznie miała zrzucić zależność od Rosji5. Wyrazem urze
czywistnienia tych dążeń było zawarcie przymierza polsko-pruskiego 29 marca 
1790 r. Zostało ono jednak ograniczone do traktatu polityczno-wojskowego. Jed
nak z punktu widzenia Prus istotniejszy był niepodpisany traktat teryrtorialno- 
handlowy, o który zabiegali też dyplomaci angielscy. Jego podpisanie odłożono 
ze względu na opór sejmu odnośnie cesji terytorialnych6. Ostatecznie drogę do 
jego zawarcia zamknęła deklaracja Sejmu Wielkiego z 6 września 1790 r. Była to 
decyzja o tyle lekkomyślna, że czyniła dalsze rokowania bezprzedmiotowymi, a 
w oczach dyplomatów pruskich umniejszyła znaczenie zawartego w marcu alian
su7. Prusy przecież dążyły do zrealizowania własnego interesu politycznego, po
legającego na uzyskaniu Gdańska i Torunia, bynajmniej zaś nie były zaintereso
wane dźwiganiem z upadku Rzeczypospolitej. W każdym razie nie w takim stop
niu, jak chcieli to uczynić reformatorzy sejmowi skupieni wokół Stronnictwa Pa
triotycznego8.

Trudno jest stawiać zarzut dyplomatom pruskim, że realizowali własne cele 
polityczne. Natomiast należy postawić pytanie, czy polscy politycy zdawali sobie

4 O planach Hertzberga pisali liczni historycy, por. np. W. Kalinka, dz. cyt. 1.1, s. 49-55; S. 
Askenazy, Przymierzepolsko-pruskie, Warszawa 1918, s. 25-35; R. H. Lord, dz. cyt. s. 
41-43; J. Łojek, Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczypo
spolitej 1787-1792, Lublin 1986, s. 43-45.

5 W. Kalinka uważał, że zmiana sojuszów była wyłącznie dziełem pruskiej intrygi, mającej 
na celu następny rozbiór Polski, por. dz. cyt. t. 1, s. 195-196. Szerzej na tę kwestię starał 
się spojrzeć S. Askenazy, dz. cyt..s. 55-56, 74. Uważał on, że jeszcze na początku 1790 
r. w interesie Berlina leżało wyrwanie Rzeczypospolitej spod dominacji rosyjskiej. Nato
miast wyraźnie zaznaczył, że nie było pruskim interesem przeprowadzanie w Polsce głę
bokich reform. Por. też R. H. Lord, dz. cyt. s. 71.

6 J. Łojek, dz. cyt. s. 48-49.
7 W. Kalinka, dz. cyt. t. 2, s. 183-195; J. Łojek, dz. cyt. s. 56-63; J. Dutkiewicz, Sprawa 

Gdańska w dobie Sejmu Czteroletniego w oświetleniu korespondencji dyplomatycznej 
pruskiej, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 20 (1954) z. 1—4, s. 360.

8 Na fakt instrumentalnego traktowania Polski przez Prusy zwracał uwagę J. Dutkiewicz, 
Sprawa Gdańska... s. 339-373; tenże, Prusy a Polska w dobie Sejmu Czteroletniego. W 
świetle korespondencji dyplomatycznej pruskiej, „Przegląd Historyczny”, t. 33 (1936) z.
1, s. 59-88. Por. też: H. Kocój, Dyplomacja Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 
Maja 1791 roku, Kraków 1998, s. 17.
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z nich sprawą? Czy rozumieli, że po śmierci Fryderyka II, w Prusach zmieniło się 
wiele, poza jednym -  polityką zagraniczną, zwłaszcza tam, gdzie dotyczyła ona 
sprawy polskiej? Dalsze wydarzenia pokazały, że polscy politycy byli zbytnimi 
optymistami i zbyt łatwowiernie przyjmowali zapewnienia płynące z Berlina, żeby 
choć wspomnieć Ignacego Potockiego czy Hugona Kołłątaja9. Było to niewątpli
wym wynikiem braków w polskiej służbie dyplomatycznej, do której przez dzie
siątki lat nie przywiązywano należytej wagi.

Powyżej sformułowane pytania można także skierować pod adresem bi
skupów senatorów, skoro byli uczestnikami obrad sejmowych i wypowiadali siq 
na temat polskiej polityki zagranicznej tego czasu.

Spośród biskupów-senatorów jeden tylko Józef Kossakowski, opierając sią 
na twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, wyraźnie wypowiedział 
sią przeciwko budowie polskich służb dyplomatycznych, twierdząc, że niegodne 
jest „dociekanie skrytości obcych gabinetów”10. Pozostali hierarchowie uważali 
konieczność posiadania rozwiniętej dyplomacji za rzecz oczywistą". Najmocniej 
w tej kwestii wypowiedział sią bp kujawski, Józef Rybiński. W mowie z 9 marca 
1789 r. podkreślał, że jedynie zależność od obcych mocarstw mogła być powo
dem dotychczasowych zaniedbań w dziedzinie dyplomacji. Zwracał on uwagą na 
ulotność koniunktur międzynarodowych i wynikającą stąd konieczność zabezpie
czenia kraju. Jego zdaniem, to właśnie braki w polskiej dyplomacji sprawiły, że 
Rzeczpospolita stała się przedmiotem gry politycznej. Państwo upadło z powodu 
braku informacji, bo elity rządzące nie orientowały sią w działaniach sąsiednich 
mocarstw i nie rozumiały przyświecających im celów. Teraz wiąc, gdy Polska 
odrzuciła gwarancje mocarstw, powinna nawiązać sojusze na podstawie rzetelnej 
wiedzy o sytuacji międzynarodowej”12.

Skoro przyjmujemy, że biskupi wiedzieli czym jest polityka i jak się ją  
uprawia, to powstaje pytanie, czy zdawali sobie sprawę z celów przyświecają
cych obcym dyplomatom, w tym wypadku pruskim? Należy zauważyć, że w swo

9 Na stałość i ciągłość polityki pruskiej wobec Polski po śmierci Fryderyka II zwrócił 
uwagę S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 1998, s. 209.

10 Mowa Jaśnie Wielmożnego J. Xiędza Kossakowskiego, biskupa inflanckiego, kawalera 
orderów polskich na sesji sejmowej d. 9 grudnia 1788 roku miana, w: Zbiór mów i pism 
niektórych w czasie Sejmu Stanów Skonfederowanych roku 1788, Wilno, b. d., t. 4, s. 
257-263.

11 Np. por. Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmci Xiędza Adama Krasińskiego, biskupa kamie
nieckiego, kawalera Orderu Orła Białego, na sesji sejmowej d. 28 sierpnia roku 1789 
miana, Warszawa; Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmci Xiędza Adama Krasińskiego, bi
skupa kamienieckiego przy oddaniu od Deputacji Projektu do poprawy rządu krajowe
go na sesji sejmowej d. 17 grudnia r. 1789 miana, Warszawa.

12 Mowa JW. Jmci Xiędza Rybińskiego, biskupa kujawskiego i pomorskiego, na sesji sej
mowej d. 9 marca 1789 roku, Warszawa.
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ich przemówieniach biskupi poświęcili znacznie więcej miejsc Rosji niż Prusom. 
Wynikało to z pewnością z przekonania, że to Rosja stanowi większe zagrożenie, 
choć, jak to wykażemy, nie bagatelizowali pruskiego ekspansjonizmu.

Ignacy Massalski, na przykład, zauważał, że w polityce nie ma bezintere
sowności, a mocarstwa łamią nawet pisane traktaty, gdy ich treść im nie odpowia
da. Dla bpa wileńskiego było jasne, że wszystkie trzy sąsiednie państwa dążą do 
dalszych rozbiorów Polski i że nie wolno ufać zapewnieniom żadnego z nich. 
Politycznej przyjaźni można bowiem szukać jedynie z tym państwem, dla którego 
nienaruszalność Rzeczypospolitej stanowi gwarancję własnej nienaruszalności 
terytorialnej. Konkluzją było pesymistyczne stwierdzenie, że właściwie w żad
nym układzie politycznym dla Polski nie istnieją pełne gwarancje bezpieczeń
stwa. Massalski nie negował politycznej woli Prus, by sejm dokonał niezbędnych 
reform ustrojowych, ale odnosił się sceptycznie do ich obietnic. Uważał, że prze
mawia przez nie nie dobra wola Fryderyka Wilhelna II, lecz koniunktura, nakazu
jąca Berlinowi popieranie polskiego ruchu reformatorskiego. Do czasu, oczywi
ście, co zdaniem bpa wileńskiego stawiało Polskę przed koniecznością utrzymy- 
nia równocześnie dobrych stosunków z Rosją i negocjowania z Petersburgiem13.

Obawa przed imperialnymi celami Rosji przyświecała też pozostałym bi
skupom. Wielokrotnie nawoływali oni, by posłowie nie wpadali w euforię z po
wodu deklaracji pruskich, ale przynajmniej zgodzili się na negocjacje z wszystki
mi sąsiadami. Podkreślali, że Polska nie była dość silna, by stawiać warunki mo
carstwom14.

Z podobnych przesłanek wypływało też stanowisko abp Michała Ponia
towskiego, będącego jawnym przeciwnikiem zerwania z Rosją. Prymas nie wie
rzył w przyjaźń Petersburga, ale też wiedział, że Rzeczpospolita nie jest mocar
stwem i nie przeciwstawi się interesom Rosji ani militarnie, ani politycznie15. 
Entuzjazmowi szlachty przeciwstawiał on zimną kalkulację dotychczasowych sto
sunków z Prusami. Uważał je za promotora rozbioru i sądził, że cele tego państwa

13 Mowa J. O. Xiążęcia Jmci Massalskiego, biskupa wileńskiego d. 22 listopada (1788) na 
sesji sejmowej miana, w: Zbiór mów... t. 3, s. 174-192.

14 Por. Głos J. O. Xięcia Jmci Szembeka, biskupa płockiego na sesji d. 27 października 
1788 miany przed Stanami Rzeczypospolitej, Warszawa; Przymówienie się in tumo J. 
W. Poraj Gamysza, biskupa chełmskiego, podkanclerzego koronnego miane na sesji 
sejmowej d. 22 novembris 1788, względem czasu do elekcji komisarzów wojskowych 
na sejmach następnych, b.m.; A. Okęcki, Mowa z 15. XI. 1788, w: Diariusz sejmu ordy- 
naryjnego pod związkiem Konfederacji Generalnej Obojga Narodów w Warszawie 
rozpoczętego roku Pańskiego 1788, Warszawa, b. d. t. 1, cz. 2, s. 95; M. Poniatowski, 
Mowa z 21. XI. 1788, tamże, s. 122-123 (w Diariuszu jest błąd -przemówienie wygło
szono 22. XI) Mowa J. W. Jmci Xiędza Turskiego, biskupa łuckiego i brzeskiego d. 8 
sierpnia na sesji delegacyjnej miana, b.m.

15 M. Poniatowski, Mowa z 21. XI. 1788... s. 122-123.
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wcale się nie zmieniły. Nie wierzył w szczerość zapewnień pruskich dyploma
tów16. Jak się wydaje, obawa wobec polityki mocarstw i niewiara w zapewnienia 
płynące z Berlina, były zasadniczą przesłanką, dla której prymas uważał przymie
rze z Rosją za niezbędne. Podkreślał to także Hugo Kołłątaj, zaznaczając, że choć 
niechętny przemocy rosyjskiej, Michał Poniatowski opierał się związkowi z Pru
sami17. Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo takiej postawy, prymas uznał decy
zję sejmu z 6 września 1790 r. o nienaruszalności terytorialnej za lekkomyślną. W 
jego przekonaniu zrażała ona Berlin, pokazując politykom pruskim, że nie mają 
na co liczyć i tym samym uniemożliwiała sensowne prowadzenie dalszych nego
cjacji18.

W swoich obawach co do rzeczywistej roli Prus prymas nie był odosobnio
ny. Podkanclerzy koronny, Maciej Gamysz, już w mowie wygłoszonej 22 listopa
da 1788 r. zwracał uwagę posłów, że intencje Prus nie są do końca czyste, skoro 
domagają się one cesji terytorialnych w zamian za poparcie polityczne. Przestrze
gał więc przed pełnym zaufaniem deklaracjom składanym przez L. Buchholtza, 
widząc w nich wybieg polityczny. Równocześnie podkreślał, że suwerenność i 
nienaruszalność państwa nie mogą podlegać targom politycznym19. Warto pod
kreślić, że pozostali biskupi mieli podobne przekonanie co do kwestii suwerenno
ści, jednak podkreślali wielokrotnie, że nie należy zamykać sobie drogi do nego
cjacji nieprzemyślanymi krokami. Także bp łucki, Feliks Turski, deklarował brak 
zaufania do wszystkich sąsiadów Polski. Popierał on reformę ustrojową, ale gło
sił potrzebę jej dokonania w celu ograniczenia wpływu wszystkich trzech mo
carstw sąsiedzkich, pragnących współrządzić Rzecząpospolitą20. Jego stanowi
sko, podobnie, jak Adama Naruszewicza i Józefa Rybińskiego, było dobrze znane 
pruskim dyplomatom. Ludwig Buchholtz napisał w swoim memoriale, że ci trzej 
biskupi są wprawdzie członkami Stronnictwa Patriotycznego, ale interesownie, a 
nie z powodu przywiązania do dworu berlińskiego21.

16 Podobną ocenę intencji prymasa dał Adam Krasiński w liście do Piotra Małachowskiego 
z 20. II. 1789, BCz, rkps 13891, nr 17.

17 Por. pismo H. Kołłątaja do Fryderyka Wilhelma II z 1790 r., Biblioteka PAN w Krako
wie, rkp 186, s. 187. Na wrogość prymasa do Prus wskazywali też pruscy dyplomaci, 
por. G. Lucchesini, Listy do Fryderyka Wilhelma II. Obraz Sejmu Wielkiego w rapor
tach pruskiego dyplomaty, oprać. H. Kocój, Warszawa 1988, s. 159, 210, 248; H. Ko- 
cój, dz. cyt. s. 154-155; Z. Zielińska, Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czte
roletniego, Warszawa 1991, s. 57-58.

18 Por. list prymasa z 29. 1. 1791, AGAD, Archiwum ks. K. Ghigiottiego, syg. 801 b, t. 2, 
k. 124.

19 Przymówienie się in turno J. W. Poraj Gamysza...
20 Mowa J. W. Jmci Xiędza Turskiego...
21 Zwei Memoires des Hernn v. Buchholtz iiber die Polnische Constitution, w: H. Kocój, 

dz. cyt. s. 161-162.
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Pozostali biskupi także żywili przekonanie, że największym wrogiem Pol
ski jest Rosja, dążąca do całkowitego podporządkowania słabszego sąsiada. Uwa
żali jednak, że dlatego należy korzystać z nadarzającej się okazji i odrzucić zależ
ność od Petersburga, podejmując stanowcze kroki w stronę przebudowy państwa 
pod kątem jego ustroju i systemu sojuszy.

Bp kamieniecki, Adam Krasiński sądził, że w 1789 r. sytuacja Rosji była 
taka, iż nie mogła ona ryzykować otwartego konfliktu z Prusami. Uważał więc, że 
wszelkie groźby rosyjskiej zemsty są jedynie próbą zastraszenia sejmu, co, nie
stety, udawało się22. Jeszcze przed spóźnionym przybyciem na sejm, w począt
kach 1789 r. nosił się on z utopijną koncepcją zawarcia przymierza Polski z Rze- 
sząNiemiecką, a nie z Prusami. Podkreślał bowiem, że w stanie, w jakim znajduje 
się Rzeczpospolita, zawarcie przymierza z państwem silnym i skonsolidowanym 
może okazać się niebezpieczne. Gdy przeminie koniunktura polityczna, Rzesza 
nie będzie mogła dokonać najazdu na sprzymierzeńca wskutek ograniczeń pro
ceduralnych23.

Przemawiając na sejmie nie powracał już do tej koncepcji. Poświęcił jed
nak sporo czasu na rozważania o polityce zagranicznej. W swoich wystąpieniach 
sejmowych bp kamieniecki nie unosił się nad niesprawiedliwością mocarstw. Z 
żelazną konsekwencją i zimnym pragmatyzmem podkreślał ulotność koniunktur, 
a co za tym idzie -  politycznych obietnic. Mówił, że Berlin nie stanął po stronie 
Polski z przyjaźni, by przyglądać się co Polacy zrobią. Krasiński rozumiał cele i 
metody działania pruskich dyplomatów i domagał się od sejmu szybkiego uspraw
nienia państwa24. Próby przekonania posłów do przymierza z Prusami, jakie po
dejmował na sejmie i w kuluarach, miały więc charakter politycznego wyracho
wania. Naprawdę, był przekonany, że wszyscy sąsiedzi mogą zaatakować Rzecz
pospolitą, ale żaden jej nie obroni, ponieważ wcześniej dogadają się między sobą25.

Wydaje się, że będąc zajadłym wrogiem Rosji, Adam Krasiński nie był 
przeciwnikiem przymierza z Prusami, natomiast wyrażał obawy, co do kondycji 
Rzeczypospolitej w tym układzie. Dlatego uważał, że bezwzględną konieczno
ścią było podjęcie prac nad przebudową ustroju państwa i rozbudową armii bez 
oglądania się na czyjąkolwiek. pomoc. Z pewnym oburzeniem napisał: „Co za

22 Listy A. Krasińskiego do P. Małachowskiego z: 10. II. 1789 i 14. II. 1789, BCz. rkps 
1389 I, nr 15, 16.

23 List A. Karsińskiego do P. Małachowskiego z marca lub początku kwietnia 1789, BCz, 
rkps 1389 I, nr 25. Por. też list A. Krasińskiego do P. Małachowskiego z 20. II. 1789, 
tamże, nr 17.

24 Mowa (...) Adama Krasińskiego (...) 28. V111. 1789 miana; List A. Krasińskiego do P. 
Małachowskiego z 6. V. 1789, BCz, rkps 1389 I, nr 30.

25 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, syg. 279 b, t. 6, s. 449. Por. też Z. Janeczek, 
Ignacy Potocki, marszałek wielki litewski (1750-1809), Katowice 1992, s. 125.
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szaleństwo szukać obcych pleców? (...)  na teraźniejszym sejmie o niczym więcej 
nie gadamy, tylko skarżąc się z płaczem na jałumużnę moskiewską i znowu pro- 
siemy króla pruskiego, żeby się zemścił nad nią za nasze pokrzywdzenie. (...)  nie 
jest żadnego somsiada interessem mrużyć oczy na mocnienie się somsiedzkiej 
potencji. Do nas należy profitować z tego i jak najprędzej formować wojsko, póki 
wszyscy są zatrudnieni, którzyby nam tę całą robotę pomieszać mogli”26.

Najpełniej w sprawie przymierza z Prusami wypowiedzieli się bp płocki, 
Krzysztof Hilary Szembek i kujawski, Józef Rybiński27.

Bp płocki tylko raz powołał się na oświadczenie Fryderyka Wilhelma II z
19 listopada 1788 r. Uczynił to w mowie wygłoszonej 19 stycznia 1789 r. w trak
cie ostatecznej debaty na temat obalenia Rady Nieustającej. Podkreślił wówczas, 
że podstawowym celem działań politycznych winno być zachowanie suwerenne
go bytu państwa. Wskazywał, że to Rosja, narzucając gwarancje ustrojowe, tę 
suwerenność Polski pogwałciła. Sejm skonfederowany musi zatem przeciwsta
wić się takiemu stanowi rzeczy, o ile chce uchodzić za w pełni wolnego reprezen
tanta suwerennego narodu. Powołując się na deklarację przedstawioną przez L. 
Buchholtza, Szembek chciał przeciwstawić ją  rosyjskiej polityce wobec Rzeczy
pospolitej28. Stanowisko Berlina potraktował jako argument dodatkowy. Cały czas 
jednak uważał, że wszystkich sąsiadów należy traktować równorzędnie29.

Bp płocki uważał ponadto, że Rzeczypospolitej są niezbędne właściwe so
jusze. Przymierze z Prusami było, jego zdaniem, o tyle wskazane, że nie należało 
spodziewać się niczego dobrego po dalszym związku z Rosją. Szembek wyrażał 
także przekonanie, że Polska nie może wikłać się w wojnę. Jednak, dla wyprowa
dzenia kraju z izolacji, proponował, by polska dyplomacja wystąpiła w roli me
diatora w konflikcie rosyjsko-tureckim. Byłoby to możliwe, gdyby Rzeczpospoli
ta zachowała pozycję neutralną w toczącej się wojnie. Zaznaczając, jak istotne 
jest podjęcie przez Polskę działań dyplomatycznych, bp płocki wyrażał również 
obawy, żeby strony konfliktu nie szukały rekompensaty strat w Rzeczypospolitej, 
podobnie zresztą, jak bp Krasiński30. Można więc postawić pytanie, czy rzeczy
wiście Krzysztof Szembek wierzył w trwałość pruskich obietnic? Wydaje się, że

26 List A. Krasińskiego do P. Małachowskiego z 6. V. 1789, BCz, rkps 1389 I, nr 30.
27 Wraz z Antonim Okęckim, bpem poznańskim, W. Kalinka umieścił ich wśród gorliwych 

stronników pruskich, por. dz. cyt. t. 1, s. 362-363. Nie jest to do końca sprawiedliwa 
ocena, Kalinka oparł ją  jedynie na jednym z raportów G. Lucchesiniego, ale pominął 
analizę wystąpień biskupów.

28 Głos J. O. Xiążęcia Jegomości pułtuskiego, Krzysztofa Szembeka, biskupa płockiego w 
materii gwarancji d. 19 stycznia 1789 roku, Warszawa.

29 j . w. Por. też: Głos J. O. Xiążęcia Jmci pułtuskiego, Krzysztofa Szembeka, biskupa 
płockiego, na sesji sejmowej d. 15 listopada 1788, co do odpowiedzi na notę posła 
rosyjskiego miana, Warszawa.

30 Głos (...) Szembeka, biskupa płockiego (...) 27. X. 1788; listy A. Krasińskiego do P. 
Małachowskiego z 23. III. 1789 i 6. V. 1789, BCz, rkps 1389 I, nr 19, 30.

96



podobnie, jak biskup kamieniecki postrzegał je w charakterze przemijającej ko
niunktury politycznej.

Największym, wśród biskupów, zwolennikiem przymierza z Prusami, był 
bp kujawski, Józef Rybiński. W tym miejscu należy wspomnieć, że znaczna część 
jego diecezji (archidiakonat pomorski) po pierwszym rozbiorze znalazła się w 
granicach monarchii Hohenzollernów. Rybiński bywał częstym gościem w Berli
nie po 1777 r. kiedy to objął diecezję kujawską. Mając na względzie dobro zabra
nej części diecezji nie mógł podejmować kroków wrogich wobec polityki, naj
pierw Fryderyka II, a potem jego następcy. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę nieprzy
chylne działania władz pruskich wobec Kościoła katolickiego31. Dlatego też już 4 
grudnia 1788 r. wygłosił przemówienie, w którym wyraził przekonanie o korzy
ściach płynących dla Polski ze zmiany przymierza. Należy jednak podkreślić, że 
nie ma ono cech hołdu32.

Omawiając noty mocarstw skierowane do sejmu, Rybiński zwracał uwagę, 
że jedynie Prusy zachęcały Warszawę do podjęcia pracy nad reformą ustrój u. Jego 
zdaniem, intencje Fryderyka Wilhelma II nie były fałszywe, ale nie wynikały one 
z przyjaźni dla Rzeczypospolitej, tylko kalkulacji politycznej. Skoro bowiem kra
je  cesarskie zawarły alians uderzający w interesy Prus, to jest naturalne, że te 
ostatnie poszukują nowego sprzymierzeńca. Tego rodzaju kalkulacja jest dla Pol
ski pomyślna, należy ją  tylko umiejętnie wykorzystać33. Niezależnie zatem, jak 
bardzo wierzył dyplomatom pruskim, bp kujawski uważał, że dobry polityk nie 
może zmarnować nadarzającej się okazji do zrealizowania swojego celu.

Odmiennie brzmi treść anonimowej broszury: „Przestroga dla Polaków. Z 
okoliczności odmiany postępowania względem nich moskiewskiego”. Została ona 
przypisana autorstwu, bądź inspiracji J. Rybińskiego34. Autor tego tekstu zauwa
żał, że klęski zaczęły spadać na Rzeczpospolitą od momentu zbratania się z Rosją,

31 Por. J. Wysocki, Józef Ignacy Rybiński, biskup włocławski i pomorski (1777-1806), 
Rzym 1967, passim; I. Subera, Działalność polityczna biskupa Józefa Rybińskiego, „Po
lonia Sacra”, R. 9 (1957) nr 1, s. 211-243; tenże, Walka biskupa Józefa Rybińskiego z 
Regencją Pruską o utrzymanie polskości na Pomorzu, „Prawo Kanoniczne”, R. 1, (195 8) 
nr 1/2, s. 189-280.

32 W. Kalinka posądził bpa kujawskiego o zaprzedanie się Prusom, por. dz. cyt. 1.1, s. 254- 
255. Z tymi opiniami w sposób bardzo wnikliwy rozprawił się I. Subera, Próba charak
terystyki biskupa Józefa Rybińskiego, „Polonia Sacra”, R. 10 (1958) nr 1, s. 203—218; 
tenże, Walka... s. 185-186. 278. Także L. Buchholtz wzmiankował, że poparcie Rybiń
skiego dla przymierza z Prusami nie wypływa z bezinteresownego przywiązania do Ber
lina, por. Zwei Memoires... s. 161-162.

33 Mowa J. W. Jmci Xiędza Rybińskiego (...) 9. III. 1789. Na ten sam aspekt propozycji 
pruskich zwracali uwagę historycy, por. S. Askenazy, dz. cyt. S. 55, 61; R. H. Lord, dz. 
cyt. s. 63-65, J. Łojek, dz. cyt. s. 39-45, J. Dutkiewicz, Prusy... s. 67-68.

34 Por. Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, oprać Ł. Kądziela, s. 79, 
przyp. 1.

97



z której pochodzi wszelkie zło polityczne. Natomiast celem Berlina było oderwa
nie Polski od wschodniego sąsiada i podniesienie jej z upadku. Broszura ta miała 
za cel zjednanie szerokiego poparcia Stronnictwu Patriotycznemu, wzbudzając 
wdzięczność dla Fryderyka Wilhelma II. Abstrahując od kwestii niepewnego au
torstwa, należy podkreślić, że opublikowano ją  by odegrała określoną rolę propa
gandową. Zakładając, że Rybiński miał coś wspólnego z jej powstaniem, byłaby 
jeszcze jednym świadectwem, że bp kujawski nie tylko nawoływał, ale sam był 
gotów podjąć wszystkie środki prowadzące do wyzyskania sprzyjających oko
liczności politycznych.

Podobnie, jak Krzysztof Szembek, również Rybiński dawał do zrozumie
nia, że politykę pruską cechują zasady makiawelizmu i należy mieć tego świado
mość. Liczne pobyty w Berlinie i, wypływające z podziału diecezji, przymusowe 
kontakty z władzami pruskimi nauczyły go ograniczonego zaufania do sojuszni
ka. Dlatego mówił, że Polska powinna związać się przymierzami z krajami mają
cymi polityczny interes w takim sojuszu, nie zaniedbując negocjacji z pozostały
mi, także wrogimi mocarstwami. Zwracał uwagę, że nie tylko dwór berliński wi
dzi sens popierania reform w Rzeczypospolitej. Podnoszenie się z upadku Polski 
było bowiem równoznaczne z upokarzaniem jej wrogów i to powodowało sympa
tię innych państw, np. Szwecji, Danii, czy Saksonii35.

Widać wyraźnie z analizy przemówień bpa kujawskiego, że nie poprzesta
wał on na przymierzu polsko-pruskim. Zamiast stosunków bilateralnych propo
nował zawarcie aliansu antyrosyjskiego o szerszym zasięgu36. Co więcej, Rybiń
ski nie akcentował w sposób przesadny roli Prus, jak można sądzić, nie wierzył w 
bezinteresowność dworu berlińskiego, ponieważ aliantem Rzeczypospolitej stał 
się on siłą okoliczności. Rozszerzenie przymierza o nowych sygnatariuszy i uak
tywnienie polskiej polityki z tego punktu widzenia dawało dużo większe zabez
pieczenie. Podjęcie takich działań bp kujawski proponował bardzo poważnie, m.in. 
z pominięciem innych wydatków skarbowych37. Przekonanie to wynikało niewąt
pliwie ze znajomości zasad rządzących polityką w ogóle, a pruską w szczególno
ści. W liście ze stycznia 1790 r. Rybiński donosił adresatowi o chorobie cesarza 
Józefa II. Przyznawał, że podejmuje kroki w celu zawarcia przymierza polsko-

35 Rybiński powoływał się tu na notę króla Szwecji, Gustawa III, por. Mowa J. W. Jmci 
Xiędza Rybińskiego (...) 9. III. 1789.

36 Według G. Lucchesiniego już latem 1789 r. istniał projekt wielostronnego sojuszu autor
stwa J. Rybińskiego, I. Potockiego i S. Małachowskiego. Wynika stąd, że bp kujawski 
uczestniczył aktywnie w działaniach politycznych, por. Z. Janeczek, dz. cyt. s. 121.

37 Mowa J. W. Jmci Xiędza Rybińskiego (...) 9. III. 1789. Nie tylko Rybiński, ale wielu 
realistycznie myślących polityków dążyło wówczas do rozszerzenia przymierza o inne 
kraje, por. H. Kocój, Działalność Feliksa Oraczewskiego w Paryżu podczas Rewolucji 
Francuskiej w świetle jego korespondencji ze Stanisławem Augustem Poniatowskim i 
Joachimem Chreptowiczem, „Przegląd Humanistyczny”, R. 31 (1987) nr 9, s. 95.
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pruskiego, gdyż po ewentualnej śmierci cesarza sytuacja międzynarodowa może 
zmienić się na niekorzyść Rzeczypospolitej. Co gorsza, to przeświadczenie Ry
bińskiego miało się wkrótce sprawdzić38. Wydaje się więc, że bardziej niż entu
zjastą Prus, Józef Rybiński był po prostu realistą.

Wymienione i omówione przemówienia i listy biskupów senatorów stano
wią tylko niedużą część wygłoszonych przez nich mów i napisanych dzieł publi
cystycznych oraz zachowanej korespondencji. Pozostałe dotyczą innych zagad
nień, związanych głównie z reformą ustrojową kraju oraz sprawami gospodarczy
mi, prawnymi i spłecznymi i nie mówią wprost jaki był stosunek ich autorów do 
przymierza z Prusami.

Na podstawie przeanalizowanych powyżej tekstów możemy powiedzieć, 
że również wśród biskupów znaleźli się zwolennicy sojuszu z Prusami. Jedni, jak 
Szembek czy Rybiński poparli go bardziej, inni z dużo większą rezerwą. Byli też 
przeciwnicy, jak prymas, Michał Poniatowski, czy bp wileński, Ignacy Massalski, 
którzy zarówno nie wierzyli Prusom, jak też bali się reakcji Peteresburga i byli 
przekonani, że nie uda się szybko zreformować kraju pogrążonego w wielolet
nim, jeśli nie wielowiekowym kryzysie. Ale nawet dla największych, wśród bi
skupów, optymistów przymierze z Prusami nie było celem samym w sobie, a je
dynie środkiem dla wyprowadzenia Rzeczypospolitej ze stanu pasywności poli
tycznej. Sprzyjali oni temu aliansowi z obawy przed rosyjskim ekspansjonizmem, 
ale nie z bezkrytycznej wiary w pruskie obietnice.

Niekiedy w historiografii powtarza się utarty pogląd, że tylko Stanisław 
August ostrzegał przed nieszczerością pruskich deklaracji. Niedoświadczeni po
słowie natomiast, uznali notę z 19 listopada 1788 za akt odzyskania niepodległo
ści39. Z przeprowadzonej analizy, tak publicznych wystąpień biskupów, jak i ich 
korespondencji, wynika, że niezależnie od orientacji politycznej, byli oni przeko
nani, iż pruskie deklaracje są tylko elementem gry politycznej. Była ta gra czaso
wo korzystna dla Polski, lecz tylko czasowo, co wyraźnie akcentowali, zwłaszcza 
Adam Krasiński. Jednocześnie jednak starali się odpowiedzieć jak tę grę wyko
rzystać dla dobra Rzeczypospolitej. Wynikało to z przekonania, że nie wolno do
bremu politykowi zaprzepaścić nadarzającej się szansy, która mogła się już nie 
powtórzyć. Różnili się jedynie w odpowiedzi na pytanie jak zrobić to bezpiecz

38 List J. Rybińskiego do NN z 16. 1. 1790, BCz, rkps 3295 II, k. 56. 27. VII. 1790 r. nowy 
cesarz, Leopold II, zawarł porozumienie z Prusami w Reichenbach, które w istocie go
dziło w sens przymierza polsko-pruskiego. Por. też: J. Łojek, dz. cyt. s. 53-54; R. H. 
Lord, dz. cyt. s. 72-86; E. Rostworowski, Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upa
dek Konstytucji 3 Maja, Warszawa 1966, s. 186.

39 Por. np. W. Kalinka, dz. cyt. t. 1, s. 212-213; Z. Zielińska, dz. cyt. s. 57; też Seweryn 
Rzewuski pułapki republikanizmu, w: „Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złu
dzić". Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku, red. A. Grześkowiak- 
Krwawicz, Warszawa 1995, s. 43.

99



nie? Jednak poza kilku zdeklarowanymi zwolennikami zachowania związku z 
Rosją, jak prymas, Massalski, czy Kossakowski, nie chcieli oni uciec przed poli
tycznym wyzwaniem, które niewątpliwie stanowiły propozycje płynące z Berli
na.

Aneks -  krótkie biografie biskupów

Cieciszowski Kacper Kazimierz (1745-1831) od 1785 r. biskup kijowski, od 
1798 r. -  łucko-żytomierski, od 1827 r. -  arcybiskup mohylowski i 
metropolita wszystkich Kościołów rzymsko-katolickich w cesarstwie 
rosyjskim. Nie był politykiem, natomiast położył wielkie zasługi dla 
rozwoju Kościoła w diecezjach, na których czele stał. Popierał Kon
stytucję 3 Maja, po jej upadku starał się przede wszystkim o utrzy
manie polskości w podległych mu biskupstwach. Zob.: Bp M. Go
dlewski, Cieciszowski Kacper, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 4, 
Lwów 1938, s. 38-39.

Garnysz Maciej Grzegorz (1740-1790) od 1781 r. bp chełmski. Politycznie 
był zwolennikiem Stanisława Augusta i dzięki jego protekcji otrzy
mał diecezję. Pełnił liczne funkcje publiczne, z których najwyższą 
było podkanclerstwo wielkie koronne. Na Sejmie Wielkim popierał 
w zasadzie króla. Zob.: H. Wereszycka, Garnysz Maciej, w: PSB, 
t.7, Kraków 1948-55, s.285-286.

Giedroyć Jan Stefan (zm. 1803) od 1764r. bp inflancki, od 1778 r. bpżmudz- 
ki. Cieszył się względami króla, politycznie był konsekwentnym ru
sofilem. Na Sejmie Wielkim raczej nie działał, ale był zdecydowa
nym, choć milczącym przeciwnikiem Konstytucji 3 Maja. Zob.: T. 
Turkowski, Giedroyć Jan Stefan, w: PSB, t.7, Kraków 1948-55, s.427- 
428.

Gorzeński Tymoteusz (1743-1825) od 1790 r. bp smoleński, od 1809 r. bp 
poznański, od 1821 r. abp gnieźnieński i poznański, po reorganizacji 
diecezji w Prusach. Od 1783 r. sprawował urząd wielkiego referen
darza koronnego. Gorliwie popierał Konstytucję 3 Maja. Zob.: Ks. 
J. Nowacki, Gorzeński Tymoteusz, w: PSB, t.8, Wrocław 1959-60, 
s.329-330.

Kossakowski Józef Kazimierz (1738-1794) od 1781 r. bp inflancki. Stano
wisko to zawdzięczał protekcji ambasadora rosyjskiego Otto Stac- 
kelberga. Był pisarzem, także politycznym (por. Xiądz pleban, 1786;
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Obywatel, 1788) Głównie jednak poświęcał się zabiegom o własny 
majątek. W czasie Sejmu Wielkiego był konsekwentnym wyznawcą 
orientacji prorosyjskiej, występował przeciwko zniesieniu Rady Nie
ustającej i przeciwko projektom reform ustrojowych. Jednocześnie 
też występował w obronie chłopów. Zaprzysiągł Konstytucję w dniu 
3 maja, ale odmówił złożenia podpisu 5 maja. W 1792 r. przystąpił 
do malkontentów i poparł Targowicę. Uczesniczył w sejmie grodzień
skim. W późniejszym okresie związał się z Osipem Igelstrómem. Po 
wybuchu insurekcji warszawskiej 17.IV. 1794 r. został aresztowany, 
a 9.V. osądzony i skazany na śmierć. Tego samego dnia powieszono 
go. Zob.: A. Zahorski, Kossakowski Józef, w: PSB, 1.14, Wrocław 
196869, s. 268-272; M. Rutkowska, Józef Kazimierz Korwin Kossa
kowski, w: Pisarze polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, 
Z. Goliński, t.II, Warszawa 1994, s. 356-386.

Krasiński Adam Stanisław (1714-1800) bp kamieniecki. Karierę duchowną 
traktował jako odskocznię do działalności politycznej. Związany z 
Wettynymi, był przeciwnikiem Stanisława Augusta. Wziął czynny 
udział w konfederacji barskiej. Po jej upadku wycofał się z działal
ności politycznej, ale jeszcze w 1773 r. przedłożył memoriał „Pro
jekt naprawy praw i rządu”, wówczas nie zrealizowany (domagał się 
w nim m.in. dziedziczności tronu, zniesienia liberum veto, uzdro
wienia sejmu i rządu, aukcji wojska i uwłaszczenia chłopów w kró- 
lewszczyznach). W 1787 r. zajął się umocnieniem twierdzy kamie
nieckiej. W VIII 1789 r. przybył do Warszawy i powołany na stano
wisko przewodniczącego Deputacji do formy rządu włączył się w 
prace reformatorskie. Popierał program reform oraz Konstytucję 3 
Maja. Był przeciwnikiem Targowicy, przekonywał króla do walki w 
obronie Konstytucji. Poparł również powstanie kościuszkowskie. 
Zob.: W. Szczygielski, Krasiński Adam, w: PSB, 1.15, Wrocław 1970, 
s. 160-166.

Massalski Ignacy Jakub (1726-1794) od 1762 r. bp wileński. Początkowo 
politycznie popierał Familię, od 1766 r. prowadził kampanię anty- 
dworską, poparł konfederację barską. Był jednym z inicjatorów po
wołania Komisji Edukacji Narodowej i jej pierwszym prezesem. Był 
gruntownie wykształconym fizjokratą. Przeprowadził szereg reform 
w tym duchu w swoich dobrach. Również położył znaczne zasługi 
dla Kościoła wileńskiego oraz stanu edukacji na Litwie. W czasie 
trwania Sejmu Wielkiego był przeciwnikiem radykalnych reform, 
wyjechał jednak z kraju w końcu 1789 r. Wrócił w 1792 r. Nie poparł
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Konstytucji 3 Maja. Pojechał na sejm grodzieński, gdzie starł się z 
Kossakowskimi, opowiadając się po stronie króla. Po wybuchu insu
rekcji został aresztowany, powieszono go w ulicznej egzekucji
28.VI.1794r. Zob.: I. Szybiak, Massalski Ignacy, w: PSB, t.20, Wro
cław 1975, s. 135-139; ks. T. Kasabuła, Ignacy Massalski, biskup 
wileński, Lublin 1998.

Naruszewicz Adam Tadeusz (1733-1796) jezuita, od 1788 r. bp smoleński, 
od 1790 r. bp łucki. Politycznie związany z królem Stanisławem Au
gustem, nie pełnił jednak ważniejszych funkcji w państwie. Był pi
sarzem i historykiem, m.in. współtworzył i redagował „Zabawy Przy
jemne i Pożyteczne”, na żądanie króla podjął się napisania Historii 
narodu polskiego. W czasie Sejmu Wielkiego popierał stanowisko 
króla. Poparł Konstytucję 3 Maja. Wzorem Stanisława Augusta zło
żył akces do Targowicy, ale do Grodna nie pojechał. Popierał po
wstanie kościuszkowkie. Zob.: J. Platt, Naruszewicz Adam, w: PSB, 
t.22, Wrocław 1977, s.554-561; tenże, Adam Naruszewicz, w: Pisa
rze polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t.I, 
Warszawa 1992, s.309-330; W. Zarzycki, Biskup Adam Naruszewicz, 
luminarz polskiego Oświecenia, Lublin 1999.

Okęcki Antoni Onufry (1729-1793) od 1770 r. biskup chełmski, od 1780 r.
bp poznański. Był stronnikiem Stanisława Augusta, zajmował się 
działalnością polityczną, w 1780 r. został kanclerzem koronnym. Z 
tego urzędu zrezygnował już w 1784 r. wskutek konfliktu z O. Stac- 
kelbergiem. Zajmował się gorliwie reformami w diecezji poznań
skiej . Uczestniczył w obradach Sejmu Wielkiego i był zwolennikiem 
reform ustrojowych, min. wprowadzenia dziedziczności tronu. Uwa
żany był za zwolennika sojuszu z Prusami. Zob.: H. Dymnicka-Wo- 
łoszyńska, Okęcki Antoni Onufry, w: PSB, t. 23, Wrocław 1978, s. 
658-661; J. Bartoszewicz, Antoni Onufry Okęcki, biskup poznański,
-  „Pamiętnik Religijno Moralny”, t.26 (1854) s.150-185.

Poniatowski Michał Jerzy (1736-1794) młodszy brat króla, od 1773 r. bp 
płocki, od 1782 r. objął zarząd diecezją krakowską w zastępstwie 
chorego umysłowo bpa Sołtyka, w 1784 r. został abpem gnieźnień
skim i prymasem Polski. Działał w KEN, od 1783 r. jako jej prezes, 
położył liczne zasługi dla przeprowadzenia reform w zarządzanych 
diecezjach. Politycznie wspierał działania króla, także podczas Sej
mu Wielkiego. Był zwolennikiem utrzymania sojuszu z Rosją, nie 
wierząc w zapewnienia dyplomacji pruskiej. W 1789 r. wyjechał z
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kraju, powrócił latem 1791 r. Popierał dokonane reformy, ale był prze
ciwny dalszym, zbyt radykalnym zmianom. Poparł przystąpienie kró
la do Targowicy, ale sam nie złożył akcesu i nie pojechał do Grodna. 
Był sceptycznie nastawiony do szans powstania kościuszkowskiego. 
Zmarł w Warszawie, w niewyjaśnionych okolicznościach, 12. VIII. 1794 
r. Zob.: Z. Zielińska, Poniatowski Michał Jerzy, w: PSB, t.27, Wro
cław 1983, s.455-471; ks. M. Grzybowski, Kościelna działalność Mi
chała Jerzego Poniatowskiego, biskupa płockiego 1773-1785, w: Stu
dia z historii Kościoła w Polsce, t.7, Warszawa 1983, s.5-225.

Rybiński Józef Ignacy (1745-1806) od 1777 r. bp kujawski. Zajął się gorliwie 
reformą diecezji, co nie uniemożliwiało mu jednak działalności poli
tycznej . Na Sejmie Wielkim był zwolennikiem zawarcia sojuszu z Pru
sami i przeprowadzenia reform. Współdziałał w tworzeniu Konstytu
cji 3 Maja i ją  popierał. Nie przystąpił do konfederacji targowickiej i 
nie pojechał na sejm grodzieński. W czasie powstania kościuszkow
skiego przebywał w Warszawie. Zob.: Z. Anusik, A. Strojnowski, 
Rybiński Józef, w: PSB, t.33, Wrocław 1991-92, s.334-338; ks. J. 
Wysocki, Józef Ignacy Rybiński, biskup włocławski i pomorski (1777- 
1806) Zarys biograficzny na tle rządów diecezją, Rzym 1967.

Skarszewski Wojciech Józef (1742-1827) od 1790 r. bp chełmski (od 1805 r.
-  lubelski, po reorganizacji diecezji) od 1824 r. abp warszawski. Był 
zręcznym publicystą. Sprzeciwiał się reformom Sejmu Wielkiego i 
Konstytucji 3 Maja mimo, że wykonał przysięgę. Poparł Targowicę i 
wziął udział w sejmie grodzieńskim. Po wybuchu insurekcji war
szawskiej został aresztowany i skazany na śmierć 11.IX. 1794 r. po 
procesie. Wyroku nie wykonano na skutek wstawiennictwa nuncju
sza papieskiego. Położył on jednak duże zasługi dla organizacji die
cezji i podniesienia stanu duchowieństwa. Zob.: M. Deszczyńska, E. 
Zielińska, Skarszewski Wojciech, w: PSB, t.38, Warszawa -  Kra
ków, 1997, S.50-6L

Szembek Krzysztof Hilary (1722-1797) w 1767 r. został koadiutorem cheł
mińskim, ale zrzekł się stanowiska po pierwszym rozbiorze nie chcąc 
pozostawać pod pruskim panowaniem. W1784r. został bpem płoc
kim. Kontynuował reformy zapoczątkowane przez Michała Ponia
towskiego. Był jednym ze współpracowników Andrzeja Zamoyskie
go podczas prac nad Kodeksem praw i obrońcą tegoż Kodeksu w 
1780 r. W 1. 1783-84 pełnił funkcję legata papieskiego w zastępstwie 
nuncjusza J. Archettiego. W czasie Sejmu Wielkiego popierał refor
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my ustrojowe państwa i był zwolennikiem sojuszu z Prusami. Po trze
cim rozbiorze przeniósł się do Krakowa, gdzie zmarł. Zob.: J. Barto
szewicz, Krzysztof Hilary Szembek, biskup płocki, -  „Pamiętnik Re
ligijno-Moralny”, 1.19 (1850) 138-160.

Turski Feliks Paweł (1729-1800) od 1765 r. bp chełmski, od 1769 r. bp łucki, 
od 1790 r. bp krakowski. Brał czynny udział w życiu politycznym, 
popierał Stanisława Augusta. Był przeciwnikiem dyktatu rosyjskie
go w Polsce, czemu dawał wyraz już na sejmie 1773 r. i następnych. 
Popierał dzieło reform Sejmu Wielkiego i Konstytucję 3 Maja. On 
odczytał królowi rotę przysięgi w czasie obrad sejmu w dniu 3 maja. 
Zob.: L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakow
skich, Kraków 1852, t.2, s.257-258; S. Tomkowicz, Galeria portre
tów biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru 00. Francisz
kanów w Krakowie, Kraków 1905, s.224-228.
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