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 MATERIAŁY SEJMIKOWE W SPUŚCIŹNIE PO LUDWIKU 
GRUNO, KSIĘCIU HESSEN–HOMBURG W ARCHIWUM 

MUZEUM ARTYLERII, WOJSK INŻYNIERYJNYCH 
I ŁĄCZNOŚCI W SANKT PETERSBURGU

W archiwum Muzeum Artylerii, Wojsk Inżynieryjnych i Łączności w St. Peters-
burgu znajdują się spuścizny archiwalne po osiemnastowiecznych dowódcach 
artylerii rosyjskiej — generałach feldcejchmajstrach i naczelnikach Głównej 
Kancelarii Artyleryjskiej, od 1742 r. Głównej Kancelarii Artylerii i Fortyfi kacji. 
Zebrane zostały w zespole nr 2, Główna kancelaria artylerii i fortyfi kacji, z lat 
1701–1796, do którego sięgają sporadycznie nawet rosyjscy badacze zajmują-
cy się historią wojskowości XVIII w.1 Wiedzę o spuściźnie archiwalnej jednego 
z generałów feldcejchmajstrów, Ludwika Gruno księcia von Hessen-Homburg, 
a konkretnie o jego kancelarii polowej (походная канцелярия) z lat 1732–1736, 
do obiegu naukowego wprowadziła przed kilku laty ówczesna pracownica ar-
chiwum Irina Wozniesienskaja. Dokonała ona wstępnego uporządkowania spu-
ścizny, a także scharakteryzowała jej zawartość — pokrótce, ale wystarczająco, 
aby zorientować się, że zawiera cenny materiał źródłowy do badań nad dzieja-
mi polskiej wojny sukcesyjnej i procesu pacyfi kacji państwa polsko-litewskie-
go w latach 1735–17362. Książę Hessen-Homburg odegrał w tych wydarzeniach 

1 Zob. T. Ciesielski, Archiwum Księcia Ludwika Gruno Hessen-Homburga jako źródło do dzie-
jów polskiej wojny sukcesyjnej w latach 1734–1735 [w:] Stan badań nad wielokulturowym 
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. 10, Białystok 2017, 
s. 318–319.

2 И. А. Вознесенская, Архив принца Людвига Гессен-Гомбургского [w:] Война и оружие. 
Новые исследования и материалы. Международная научно-практическая 
конференция. 12–14 мая 2010 г., ч. 1, ред. С. В. Ефимов, Санкт-Петербург 2010, c. 141–
144; И. А. Вознесенская, Архив ландграфа Людвига Гессен-Гомбургского как источник 
по истории военной элиты 1730-х гг. [w:] Правящие элиты и дворянство России во 
время и после Петровских реформ (1682–1750), ред. Н. Петрухинцев, Л. Эррен, 
Москва 2013, s. 213–224; И. А. Вознесенская, Цифирная азбука 1732 г. данная Людвигу 
Гессен Гомбургскому в Персидский поход [w:] Война и оружие. Новые исследования 
и материалы Труды Четвертой Международной научно практической конференции 
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ważną rolę, bo choć w momencie znalezienia się na ziemiach polskich rozpoczął 
dopiero trzydziesty rok życia, to imperatorowa Anna i Kolegium Wojenne powie-
rzyli mu dowództwo nad jednym z korpusów interwencyjnych3. Zawdzięczał to 
nie tyle dotychczasowym dokonaniom wojennym, co pochodzeniu z niemieckie-
go rodu landgrafowskiego oraz zasługom dworskim.

Urodzony 15 I 1705 r. w Bad Homburg vor der Höhe książę Ludwik Johann 
Wilhelm Gruno von Hessen-Homburg, młodszy syn landgrafa Fryderyka III 
Jakuba (1673–1746), wnuk Luizy Elżbiety Kettler (1646–1690, córki księcia 
Kurlandii Jakuba), pozostawał na służbie rosyjskiej przez 22 lata. Gdyby jako 
wyznacznik przebiegu jego kariery w armii carskiej przyjąć posiadane stop-
nie wojskowe, to był błyskawicznie awansującym i rozwijającym swoją karierę 
ofi cerem. Niemal natychmiast po przyjeździe w 1723 r. do Rosji Ludwik roz-
począł służbę wojskową — od razu w stopniu pułkownika pułku narewskiego 
piechoty ze starszeństwem liczonym od 9 XI 1723 r. Na kolejne stopnie wojsko-
we awansował: w grudniu 1727 r. na generała-majora, w 1730 r. na generała 
porucznika (lejtnanta), w marcu 1735 r. na generała feldcejchmajstra, a 25 IV 
1742 r. na najwyższy stopień wojskowy w Rosji — feldmarszałka (generała feld-
marszałka). Był też wysokiej rangi ofi cerem oddziałów gwardyjskich. W pieszym 
pułku  lejb-gwardii preobrażenskiej był kolejno majorem (1730), podpułkowni-
kiem (1741) i pułkownikiem (1742), w pieszym pułku lejb-gwardii izmaiłowskiej 
majorem (1734) i podpułkownikiem (1740), a w sformowanej ukazem Elżbiety 
z 11 I 1742 r. (31 XII 1741 r.) z kompanii grenadierskiej pułku preobrażeńskiego 
nowej lejb-kompani gwardii, kapitanem porucznikiem. W oddziałach gwardyj-
skich Hessen- Homburg był w latach 1740–1745 nominalnym dowódcą pułku 
izmaiłowskiego, przez kilka tygodni w 1741 r. pułku preobrażeńskiego, a od 
stycznia 1742 r. do swej śmierci — lejb-kompanii gwardii. Był też szefem oddzia-
łów artyleryjskich: kompanii bombardierskiej i „laboratorium pirotechniczne-
go”, a także dyrektorem Szlacheckiego Korpusu Kadetów od 1741 r. W liniowych 
jednostkach piechoty książę Ludwik obsadzał jedynie stanowiska ofi cerów szta-
bowych, pomimo że nominalnym komendantem-szefem pułku narewskiego był, 
choć krótko, jego młodszy brat Johann Karl książę Hessen-Homburg (24 VIII 
1706 — 10 V / 29 IV 1728). Ludwik dowodził za to większymi związkami wojsko-
wymi: od maja do sierpnia 1732 r. był komendantem Petersburga, a następnie 
do grudnia 1733 r. dowódcą wojsk rosyjskich w prowincjach nadkaspijskich i na 
Kaukazie (faktycznie wypełniał swoje obowiązki od kwietnia 1733 r.). W okresie 
od kwietnia 1734 do listopada 1735 r. komenderował rosyjskimi oddziałami na 

15–17 мая 2013 года, ч. 1, ред. С. В. Ефимов, Санкт-Петербург 2013, s. 380–383; 
zob. T. Ciesielski, Archiwum Księcia, s. 319–320.

3 Udział ks. Hessen-Homburg w działaniach zbrojnych i w procesie pacyfi kacji Rzeczypospoli-
tej w latach 1734–1735, zob. T. Ciesielski, Участие генерал-фельдцейхмейстера Людвига 
Гессен-Гомбургского в военных действиях на территории Польши в 1734–1736 годах 
[w:] Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Пятой Международной 
научно-практической конференции, ред. С. В. Ефимов, Санкт-Петербург 2014, 
ч. 4, c. 333–350; A. Wołoszyn, «Диариуш путешествия» принца Людвига фон Гессен-
-Гомбургского 1735–1736 годов как источник для исследования общественной жизни 
и менталитета военной элиты [w:] Война и оружие. Новые исследования и материалы. 
Труды Седмой Международной научно-практической конференции, ред. С. В. Ефимов, 
Санкт-Петербург 2016, ч. 2, c. 75–92.
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terytorium Rzeczypospolitej — przez ponad rok korpusem „ukraińskim” ope-
rującym na Podolu, Wołyniu i Rusi, a od sierpnia do listopada 1735 r. cało-
ścią wojsk rosyjskich znajdujących się w Polsce i na Litwie. W latach 1736–
1737 jako dowódca polowy uczestniczył w wojnie rosyjsko-tureckiej, a w latach 
1741–1742 dowodził oddziałami osłaniającymi Petersburg oraz Zatokę Fińską 
w trakcie wojny rosyjsko-szwedzkiej. Książę Hessen-Homburg zasiadał w naj-
ważniejszych organach wojskowych Imperium Rosyjskiego: od 1730 r. w Ko-
legium Wojennym, a od marca 1735 r. jako generał feldcejchmajster (генерал-
-фельдцейхмейстер — general-feldzeugmeister) był zwierzchnikiem Głównej 
Kancelarii Artylerii, a tym samym faktycznym dowódcą artylerii rosyjskiej. Po 
aresztowaniu oraz usunięciu ze służby publicznej feldmarszałka Burkharda 
Christopha von Münnicha, po utworzeniu 15 (26) II 1742 r. Głównej Kancela-
rii Artylerii i Fortyfi kacji, Hessen-Homburg przejął także zarząd nad fortecami 
i wojskami inżynieryjnymi Rosji. Sprawował go aż do śmierci, choć niewątpliwie 
w ostatnich miesiącach życia wykonywanie obowiązków związanych ze sprawo-
wanymi urzędami i stanowiskami wojskowymi utrudniał mu pogarszający się 
stan zdrowia. W sierpniu 1745 r. książę Ludwik Gruno uzyskał urlop i zgodę na 
wyjazd poza granice Rosji w celu podjęcia leczenia w Niemczech, ale w drodze 
zmarł w Berlinie 23 X 1745 r.4

Celem artykułu nie jest ocena kompetencji i dokonań wojskowych księcia 
Hessen-Homburga jako dowódcy polowego, szefa-komendanta oddziałów armii 
carskiej, czy zwierzchnika nad artylerią i twierdzami w państwie rosyjskim. Nie 
byłoby to zresztą zadanie łatwe, gdyż z jednej strony można odnieść wrażenie, 
że był ofi cerem i dowódcą wysoko cenionym na dworze imperatorskim, o czym 
świadczą nie tylko awanse w hierarchii wojskowej, ale też hojne nagrody mate-
rialne i wysokie odznaczenia przyznane mu przez trzy kolejne władczynie Rosji 
(np. w lutym 1734 r. otrzymał ordery Świętego Andrzeja Apostoła Pierwszego 
Powołania i Świętego Aleksandra Newskiego)5. Z drugiej jednak strony należy 

4 Д. Н. Бантыш-Каменский, 13-й Генералъ-Фельдмаршалъ Лудовикъ-Вильгельмъ, 
Принцъ Гессенъ-Гомбургский [w:] Биографии российских генералиссимусов..., http://mi-
litera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/16.html <dostęp: 2016–04–20>; А. Г. Бринкер, Принц 
Гессен-Гомбургский в России, „Исторический Вестник”, т. 52, 1893, № 4, с. 169–175; 
Н. П. Чулков, Гессењ-Гомбургский, принцъ Людвигъ-Груно-Вильгельмъ [w:] Русский 
биографический словарь, т. 5, Москва 1916, с. 149–151; Н. П. Чулков, Гессенъ-
-Гомбургская, принцесса Анастасія Ивановна [w:] Русский биографический словарь, 
т. 5, с. 147–149; А. Половцов, Людвиг Груно Вильгельм Гессенгомбургский [w:] Сборник 
биографий кавалергардов, т. 1: 1724–1762, Санкт-Петербург 1901, с. 220–227; E. Am-
burger, Ludwig Gruno prinz von Hessen-Homburg [w:] Neue Deutsche Biographie, t. 15, Ber-
lin 1987, s. 394; И. В. Курукин, Эпоха „дворских бурь”: Очерки политической истории 
послепетровской России, 1725–1762 гг., Рязань 2003, c. 236, 240, 298, 324, 335–336, 
355–356, 368; И. А. Вознесенская, Архив ландграфа, c. 214–215; A. Lisek, Obóz stani-
sławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 
1733–1736, Kraków 2014, s. 100–102; A. Wołoszyn, op. cit., s. 77–85; T. Ciesielski, Участие 
генерал-фельдцейхмейстера, c. 337–346; tenże, Agresja rosyjska na Polskę 1733–1735. 
Walki na Ukrainie, Podolu i Wołyniu [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków 
polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI–XX wieku, red. A. Szczepaniak, Toruń 2007, s. 115–125; 
tenże, Archiwum Księcia, s. 320–327.

5 Д. Н. Бантыш-Каменский, Списки кавалерам российских императорских орденов Св. 
Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Александра Невского и Св. Анны с учреждения 
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zwrócić uwagę na to, że książę Ludwik nie doczekał się najwyższych zaszczytów 
i władzy w wojsku. Wpływ na to miały niewątpliwe takie czynniki, jak niezbyt 
dobry stan zdrowia i przedwczesna śmierć, konkurencja ze strony ofi cerów prze-
wyższających go kompetencjami i doświadczeniem bojowym, skłonność Hessen-
-Homburga do intrygowania oraz konfl iktowy charakter. Te ostatnie cechy spra-
wiły, że pozostawał w bardzo złych relacjach najpierw z Münnichem, a gdy ten 
został uwięziony i pozbawiony urzędów wojskowych, z ministrem gabinetowym 
Aleksiejem Bestużewem-Riuminem. Münnich zrewanżował się księciu w 1737 r., 
gdy w wydanej opinii ocenił go jako dowódcę nieprzydatnego w działaniach bo-
jowych z powodu zbytniej zapalczywości i skłonności do niesubordynacji, a przy 
tym często chorującego6. Zapewne opinia ta sprawiła, że carskie władze wojsko-
we niezbyt chętnie w następnych latach powierzały Hessen-Homburgowi obo-
wiązki dowódcze w czasie wojennym. Jednak trudno uznać ocenę Münnicha 
za bezstronną i w pełni wiarygodną, a na pewno nie doceniała ona księcia jako 
dobrego administratora i urzędnika wojskowego, choć niewątpliwie w typie biu-
rokraty. Świadczy o tym spuścizna archiwalna po Hessen-Homburgu, bardzo 
obszerna i bogata w materiał źródłowy, cenny w badaniach nad wojskowością 
rosyjską czasu tzw. „dworskich burz” (дворских бурь). Nie zachowała się ona 
jednak w całości, gdyż zgodnie z ówczesną praktyką po śmierci księcia została 
rozdzielona na kilka części, które przekazano Kolegium Spraw Zagranicznych, 
Kolegium Wojennemu, Senatowi (tylko dokumenty wystawione przez i w imieniu 
„księcia Joanna”, czyli cara Iwana), Głównej Kancelarii Artylerii i Fortyfi kacji, 
kancelariom pułkowym i korpusu kadeckiego oraz księżnej wdowie. W rezulta-
cie tego obecnie duże fragmenty spuścizny archiwalnej po Hessen-Homburgu 
przechowywane są w rosyjskich archiwach centralnych: Rosyjskim Państwo-
wym Archiwum Akt Dawnych (Российский государственный архив древних 
актов) w Moskwie, Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojenno-Historycznym 
(Российский государственный военно-историчный архив) w Moskwie, Ro-
syjskim Państwowym Archiwum Historycznym (Российский государственный 
исторический архив) w Sankt Petersburgu oraz w archiwum Muzeum Artylerii, 
Wojsk Inżynieryjnych i Łączności (Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи) w Sankt Petersburgu7.

Dla badaczy polskich najciekawszym elementem tej spuścizny jest kance-
laria polowa księcia. Co ciekawe, nie powinna ona znajdować się w zasobach 
archiwum Muzeum Artylerii, ale — jak kancelarie polowe innych osiemnasto-
wiecznych dowódców rosyjskich — trafi ć po śmierci twórcy do Kolegium Wo-
jennego i następnie do archiwum, którego sukcesorem jest dzisiejsze Rosyjskie 
Państwowe Archiwum Wojenno-Historyczne. Kancelaria polowa księcia Hessen-
-Homburga pozostała jednak w Głównej Kancelarii Artylerii i Fortyfi kacji, gdyż 
— zdaniem Woznieseńskiej — tworząca jej zasób korespondencja, dokumenty 

до установления в 1797 году орденского капитула, подготовил П. А. Дружинин, Москва 
2005, s. 74, 124.

6 Д. Н. Бантыш-Каменский, 13-й Генералъ-Фельдмаршалъ; А. Г. Бринкер, Принц Гессен-
-Гомбургский, c. 174; А. Половцов, Людвиг Груно, c. 224–225; Н. П. Чулков, Гессенъ-
-Гомбургский, принцъ Людвигъ, c. 150; T. Ciesielski, Archiwum Księcia, s. 325.

7 T. Ciesielski, Archiwum Księcia, s. 328.
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i akta natury wojskowej nie były w połowie lat 40. XVIII w. uporządkowane8. Po 
kolejnej reorganizacji rosyjskiego korpusu artyleryjskiego i likwidacji Głównej 
Kancelarii Artylerii i Fortyfi kacji została zarchiwizowana wraz z kancelariami 
wszystkich osiemnastowiecznych generał-feldcejchmajstrów. W 1872 r. cały za-
sób historyczny archiwum Głównego Zarządu Artyleryjskiego przejęło Muzeum 
Artyleryjskie w Petersburgu. W jego zbiorach archiwalnych, znacząco powiększo-
nych pomiędzy 1890 r. a latami 80. XX w., spuścizna księcia pozostaje do dnia 
dzisiejszego9. Paradoksalnie, nie zachowała się natomiast kancelaria sztabowa 
Hessen-Homburga jako generała-feldcechmajstra, a tym samym — nie dyspo-
nujemy dokumentami i aktami ilustrującym jego dokonania jako zwierzchnika 
nad artylerią i fortyfi kacjami Rosji. Zachował się zaś pokaźny kompleks mate-
riału źródłowego dokumentującego dokonania księcia jako dowódcy wojsk car-
skich na Kaukazie i w Rzeczypospolitej w latach 1732–173610.

W rosyjskiej praktyce dowodzenia wojskiem kancelarie polowe związane były 
z konkretnymi dowódcami. Gromadzone w nich były wszystkie dokumenty i akta 
związane z komenderowaniem wydzielonymi zgrupowaniami wojskowymi, za-
równo w okresie pokoju, jak i w trakcie konfl iktu zbrojnego. Ramy chronologicz-
ne kancelarii polowej Hessen-Homburga to lata 1732–1737, ale pod względem 
ilościowym dominują dokumenty i akta z lat 1734–173511. Stanowią one wręcz 
bezcenny materiał źródłowych do dziejów interwencji rosyjskiej w Rzeczypospo-
litej w okresie tzw. polskiej wojny sukcesyjnej, a konkretnie do wkładu w zwy-
cięstwo sprawy Augusta III tak samego Hessen-Homburga, jak i dowodzonych 
przez niego oddziałów12. Uważna lektura spuścizny pozwala stwierdzić, że książę 
w znacznym stopniu przyczynił się do spacyfi kowania południowo-wschodniej 
Rzeczypospolitej, a co więcej — od jesieni 1734 r. do lata 1735 r. był jej swo-
istym wielkorządcą. Nie był jednak w taki sposób postrzegany przez magnaterię 
i szlachtą polską, z którą potrafi ł nawiązać poprawne, często wręcz przyjacielskie 
stosunki. Obszerna korespondencja kierowana do księcia i bruliony jego odpo-
wiedzi świadczą, że duża część szlachty starała się w nim widzieć dowódcę wojsk 
sojuszniczych, pomagających w przywróceniu ładu i porządku w państwie13.

W rzeczywistości Hessen-Homburg był przede wszystkim dowódcą dbają-
cym o zabezpieczenie materialne podległych mu oddziałów carskich. Zadanie 
to ułatwiała narzucona przez Rosjan i potwierdzona uniwersałami Augusta 
III kontrybucja wojenna w postaci obowiązkowych dostaw żywności i furażu14. 

8 И. А. Вознесенская, Архив ландграфа, s. 219; T. Ciesielski, Archiwum Księcia, s. 327–329.
9 O zbiorach archiwum Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск 

и войск связи (dalej: ВИМАИВиВС), zob. — http://www.artillery-museum.ru/ru/mu-
seum/archive/ <dostęp: 2018–06–14>.

10 И. А. Вознесенская, Архив ландграфа, s. 219; T. Ciesielski, Archiwum Księcia, s. 327–328.
11 Kancelarię polową księcia i pozostałe po niej archiwum omówił T. Ciesielski, Archiwum 

Księcia, s. 329–345.
12 Więcej na temat działań rosyjskiego korpusu interwencyjnego operującego na Ukrainie, 

Podolu, Wołyniu i Rusi, zob. T. Ciesielski, Agresja rosyjska na Polskę, s. 100–130; tenże, 
Участие генерал-фельдцейхмейстера, s. 337–346; tenże, Archiwum Księcia, s. 320–327.

13 T. Ciesielski, Archiwum Księcia, s. 337–342.
14 Zob. uniwersały ks. L. Hessen-Homburga do województw i ziem południowo-wschodniej 

Rzeczypospolitej, Beresteczko, b.d.d. XI 1734 r., ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 541, 
л. 269–275.
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Podstawą jej wybierania było zgłaszane przez dowództwo carskie zapotrzebowa-
nie na zaopatrzenie poszczególnych oddziałów rosyjskich, wyliczone w oparciu 
o przydział mąki, kaszy, słoniny, soli i innych wiktuałów dla jednego żołnierza, 
a w przypadku kawalerzysty, także owsa i siana. Na poziomie korpusu wyzna-
czeni ofi cerowie i kwatermistrze rozdzielali pomiędzy oddziały żywność i furaż. 
Za ich zebranie i dostarczanie do określonych, uzgodnionych z dowództwem ro-
syjskim miejsc, odpowiedzialny był lokalny samorząd szlachecki, czyli sejmiki 
i wybrani na nich komisarze. Kontrybucja obciążała dobra królewskie, duchow-
ne, szlacheckie i miejskie, a określając zobowiązania poszczególnych majętno-
ści stosowano taryfę jednego z podatków, łanowego lub podymnego, proporcjo-
nalnie rozdzielając według niej kontyngent żywności i furażu przypadający na 
jednostkę terytorialną Rzeczypospolitej. Województwa, powiaty czy ziemie miały 
swobodę wyboru tak rodzaju podatku, jak i taryfy lustracyjnej. Przykładowo, 
powiat krzemieniecki województwa wołyńskiego wybrał podatek podymny we-
dług lustracji z 1715 r., która zarejestrowała 330,75 dymów opodatkowanych15.

W stosunku do ziem położonych z dala od miejsca stacjonowania oddziałów 
wojskowych Rosjanie byli władni zamieniać kontrybucję w naturaliach na ścią-
ganą w formie pieniężnej. Jesienią 1735 r. jedną porcję (żołnierz pieszy) wyce-
niono na 19 złp, a rację (żołnierz z koniem) na 22,5 złp16. Dbając o stan swoich 
oddziałów, dowódcy carscy musieli też brać pod uwagę nastroje szlachty, które 
należało uspokoić, aby przeciągnąć ją na stronę króla Wettina, a nie pobudzać 
do oporu. Ta zaś traktowała kontrybucję jako dopust Boży, zabiegając o zmniej-
szenie wysokości nałożonych świadczeń lub też o całkowite z nich zwolnienie, 
tak indywidualnie, jak i zbiorowo17. W archiwum Hessen-Homburga zachowało 
się wiele listów magnatów, szlachciców, duchownych, a nawet mieszczan, którzy 
prosząc z reguły o całkowite uwolnienie od kontrybucji, powoływali się na znisz-
czenie dóbr, niewielkie ich rozmiary, jak też na swoją prowettińską postawę18. 
To ostatnie było chyba najlepszym argumentem, gdyż w przypadku znaczących 
osób, które jednoznacznie opowiedziały się po stronie Augusta III, książę stoso-
wał duże ulgi lub też całkowicie zwalniał z obowiązku dostaw prowiantu i fura-
żu dla wojska rosyjskiego. Postępował przy tym w zgodzie z intencjami Wettina, 
który przydzielonemu do dywizji księcia komisarzowi królewskiemu na woje-
wództwo wołyńskie, podczaszemu nowogródzkiemu Józefowi Lubienieckiemu 
w instrukcji wystawionej 20 III 1735 r. polecił, aby 

dobra przyjaciół, ile może być, były wolne od noclegów i stanowisk, tudzież i od pro-
wiantów, chyba żeby indispensabilis necessitatis inaczej disponeret, w marszu przy-
najmniej o folgę tychże dóbr starać się19.

Należy przy tym podkreślić, że magnaci prosili o ulgi lub całkowite zwolnie-
nie z kontrybucji na rzecz wojsk rosyjskich nie tylko swoich dóbr, ale też klienteli 

15 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 541, л. 240–257.
16 T. Ciesielski, Archiwum Księcia, s. 334.
17 A. Lisek, Obóz stanisławowski, s. 120 i n.
18 Przykładowe listy: ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 541, л. 171, 181, 185–186. Zob. T. Cie-

sielski, Archiwum Księcia, s. 334–335. 
19 Instrukcja Augusta III dla J. Lubienieckiego, Warszawa 20 III 1735 r., ВИМАИВиВС, ф. 2, 

оп. ШГФ, д. 541, л. 283–285.
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(Jan i Paweł Sanguszkowie), a nawet całego województwa, jak było to w przy-
padku wojewody podolskiego Stefana Humieckiego, który zabiegał o zmniejsze-
nie obciążenia Podola z tytułu kwaterunku i prowiantowania wojsk rosyjskich20.

Z prośbami o zmianę sposobu wybierania i zmniejszenie lub też całkowite 
uwolnienie od kontrybucji województwa, ziemi czy powiatu występowały przede 
wszystkim sejmiki za pośrednictwem swoich posłów i komisarzy prowianto-
wych. W kancelarii polowej księcia zachował się cały szereg uchwał sejmiko-
wych podejmowanych od końca 1734 r. do początków 1736 r., z których więk-
szość ma charakter instrukcji dla posłów i komisarzy wysyłanych do księcia, 
dowódców podległych mu zgrupowań wojskowych, jak też do generał-guberna-
tora kijowskiego, generała anszefa Johanna Bernarda von Weisbacha. Przykła-
dowo szlachta wołyńska zebrana w Łucku 5 I 1735 r. wydelegowała do Weisba-
cha starostę żytomierskiego Aleksandra Leśnickiego i łowczego żytomierskiego 
Teodora Kisiela, do generałów Hessen-Homburga i Jamesa Keitha — stolnika 
pińskiego Antoniego Wyżyckiego i podczaszego czernihowskiego Władysława 
Junoszę Piaskowskiego, a do gen. mjr. Karla Ludwika von Spiegela — stolni-
ka bracławskiego Joachima Jaroszyńskiego i podczaszego wendeńskiego Piotra 
Porczyńskiego. Posłom tym zleciła zadanie uzyskania ulgi w wymiarze kon-
trybucji i doprowadzenie do wycofania wojsk rosyjskich z terenu województwa, 
jako powód podając drastyczne zubożenie jego mieszkańców21. Szlachta chełm-
ska 24 I 1735 r. wyznaczyła posłów do Hessen-Homburga, którymi byli wojski 
chełmski Adam Suchodolski i starosta kopajgrodzki Krzysztof Wybranowski, 
ale wcześniej w sprawie kontrybucji posłała komisarzy do pułkownika Rudolfa 
barona von Wedela, który dowodził oddziałami rosyjskimi w ziemi chełmskiej 
i powiecie krasnostawskim22. 

W archiwum księcia zachowały się instrukcje dla posłów wysłanych do niego 
z następujących sejmików: województwa bełskiego (4 I, 24 I i 14 III 1735 r.), ki-
jowskiego (17 VIII 1735 r.), lubelskiego (13 IX 1735 r.), podolskiego (26 IV i 11 V 
1735 r.), ruskiego (14 III i 9 IX 1735 r.) i wołyńskiego (16 XII 1734, 5 I i 16 VIII 
1735 r.), ziemi chełmskiej (24 I 1735 r.), halickiej (18 I i 28 III 1735 r.), lwowskiej 
z 18 XII 1734 r., przemyskiej z 20 XII 1734 r., sanockiej (13 XII 1734 i 22 I 1735 r.) 
oraz z powiatu żydaczowskiego z 29 XII 1734 r.

Wszystkie instrukcje były do siebie zbliżone pod względem formalnym i tre-
ści. Rozpoczynały się od podziękowania Hessen-Homburgowi za utrzymywanie 
wojska rosyjskiego w należytej dyscyplinie, dzięki czemu nie dopuszczało się gra-
bieży i innych ekscesów. Praktycznie we wszystkich instrukcjach pojawiała się 
prośba o objęcie szczególną ochroną świątyń i dworów szlacheckich, w przypad-
ku tych ostatnich z podkreśleniem, aby oddziały rosyjskie, a nawet dowodzący 
nimi ofi cerowie nie mogli domagać się w nich zakwaterowania. Następnie sejmiki 
przechodziły do spraw ważnych dla swojego województwa, ziemi czy powiatu, 
a tymi zawsze była prośba o obniżenie wysokości kontrybucji na rzecz oddzia-
łów rosyjskich, z reguły uzasadniana zniszczeniami wojennymi, nieurodzajem 
lub klęskami żywiołowymi (np. instrukcje dla posłów ziemi przemyskiej z 20 XII 

20 T. Ciesielski, Archiwum Księcia, s. 335.
21 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 410–411.
22 Tamże, k. 420v.
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1734 r.23, czy ziemi halickiej z 18 I 1735 r.)24, jak też o stosowanie przy jej wybie-
raniu obowiązujących taryf podatkowych oraz lokalnych jednostek miar i wag. 
Część sejmików przymawiała się o skasowanie wszystkich zwolnień królewsz-
czyzn z obowiązku wniesienia kontrybucji, a wydanych z innych powodów niż 
całkowite ich zniszczenie, gdyż powiększało to obciążenie dóbr szlacheckich (sej-
miki wiszeński i chełmski)25. Szlachta ruska umieściła ten postulat w instrukcji 
spisanej 14 III 1735 r., zobowiązującej starostę cieszkowskiego Jana Charczew-
skiego, kasztelanica przemyskiego Romualda Wolskiego i miecznika lwowskiego 
Donata Nohereta Korytkę do wystąpienia do księcia o zwolnienie z kontrybucji 
całej ziemi sanockiej (ze względu na kwaterowanie w niej wojsk koronnych) i kil-
ku kompleksów majątkowych, w tym należących do regimentarza generalnego 
wojsk koronnych, wojewody kijowskiego Józefa Potockiego. W przypadku dóbr 
innych dygnitarzy i szlachty (m.in. krajczego koronnego Michała Józefa Rzewu-
skiego) zabiegać mieli o wprowadzenie zakazu stacjonowania w nich oddziałów 
carskich. Posłowie ruscy wnieść mieli o objęcie ochroną prawną lub zwolnienie 
z aresztu kilku wymienionych z nazwiska szlachciców, a także o opiekę nad 
Lwowem26. Instancję za tym miastem wcześniej wniosły ziemia lwowska i powiat 
żydaczowski, które w instrukcji sporządzonej 18 XII 1734 r., oprócz zwyczajowej 
prośby o zmniejszenie wymiaru kontrybucji, poprosiły też o wydłużeniu czasu jej 
dostarczania do wyznaczonych miejsc27. W sporządzonej pięć dni wcześniej in-
strukcji szlachta sanocka poprosiła księcia, aby całkowicie zwolnił z kontrybucji 
ich ziemię, która jest „szczupła, mała, sterilis gleba, same skały i góry, nic się nie 
rodzi”28. Po uzyskaniu mało zadowalającej odpowiedzi szlachta sanocka w ostat-
niej dekadzie stycznia 1735 r. wysłała ponownie Kazimierza Bukowskiego, któ-
remu w drugiej misji towarzyszył skarbnik sanocki Jan Grodzicki. Poruczone 
im zadanie było takie same — uzyskanie całkowitego zwolnienia z kontrybu-
cji29. Szlachta chełmska 24 I 1735 r. zleciła swoim posłom, aby poprosili księcia 
o niezmienianie lokacji oddziałów rosyjskich, pozostawienie już przydzielonych 

23 Instrukcja dla posłów do ks. L. von Hessen-Homburga — podczaszego żydaczowskiego Mi-
chała Urbańskiego i komornika ziemskiego przemyskiego Józefa Chojnackiego, Przemyśl 
20 XII 1734 r., ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 342, 345.

24 Instrukcja dla posłów do ks. L. von Hessen-Homburga — chorążego kołomyjskiego, starosty 
sołotwińskiego i sędziego grodzkiego halickiego Pawła Benoe, łowczego halickiego, sędziego 
trembowelskiego Bernarda Leszczyc Grabianki, stolnika owruckiego Konstantego Bąkow-
skiego i cześnika kijowskiego Antoniego Orłowskiego, Baryż 18 I 1735 r., ВИМАИВиВС, 
ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 396, 399.

25 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 347–348, 404–409
26 Tamże, k. 348, 353.
27 Instrukcja dla posłów: komornika granicznego i pisarza ziemskiego lwowskiego Antoniego 

Drogomira, pisarza grodzkiego żydaczowskiego Radała Turzańskiego i cześnika podolskiego 
Teodora Papahy, Dołhomorsk (?) 18 XII 1734 r., ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 355. 
W instrukcji dla komisarzy prowiantowych spisanej 29 XII 1734 r. w Żurawnie nakazano im 
znosić się z komisarzami innych powiatów ziemi lwowskiej w sprawie podziału kontrybucji 
oraz zrównaniu jednostek miar i wag, a także wystarać się o bezpieczeństwo świątyń i dwo-
rów szlacheckich. ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 372.

28 Instrukcja dla posłów: sędziego ziemskiego sanockiego Kazimierza Bukowskiego i wojskiego 
sanockiego Antoniego Mrożka Krzelczyckiego, Sanok 13 XII 1735 r., ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. 
ШГФ, д. 540, k. 356.

29 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 377.
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i zakazanie innym jednostkom wojskowym wybierania świadczeń w jej ziemi. 
Mieli też wstawić się za ciemiężonymi przez Rosjan Żydami hrubieszowskimi30. 
Ten ostatni postulat został powtórzony w sporządzonej 24 I 1735 r. instrukcji dla 
posłów ziemi bełskiej. Podczaszy bełski Józef Rulikowski i starosta pełczyński 
Jan Świeżawski mieli podjąć starania o zmniejszenie lub całkowite uwolnienie 
od kontrybucji ziemi buskiej i kilku dóbr ziemskich, a także o objęcie szczególną 
ochroną majątków posłów i rezydentów przebywających w Warszawie31. W kolej-
nej instrukcji, sporządzonej 14 III 1735 r., bełżanie nakazali swoim posłom, pod-
komorzemu wiskiemu Szymonowi Olszyńskiemu i chorążycowi horodelskiemu 
Józefowi Radeckiemu, aby poinformowali księcia Hessen-Homburga, że z otwar-
ciem sądów grodzkich i podjęciem innych decyzji związanych z uznaniem Wet-
tina za prawowitego władcę czekają na powrót posłów posłanych do Augusta III. 
W kolejnym punkcie, powołując się na zniszczenie województwa przez przemar-
sze wojska, poprosili o znaczące zredukowanie, a przynajmniej utrzymanie na 
dotychczasowym poziomie obowiązkowych dostaw żywności i siana. Przy roz-
liczeniu miasta Bełza i niektórych dóbr ziemskich miały zostać uwzględnione 
„prowianty” i furaż pobrane przez oddziały rosyjskie w trakcie marszu, a dla 
odległych lub też niedysponujących nadwyżkami żywności czy siana majątków 
ziemskich proszono o wprowadzenie wykupu pieniężnego od obowiązkowych do-
staw. Sejmik poskarżył się na rosyjskiego komendanta Sokala, który domagał się 
wydawania kontrybucji według ustanowionej przez niego „nowej” taryfy32. Część 
próśb związanych z wybieraniem prowiantu i furażu sejmik bełski powtórzył 
w petycji adresowanej do podwładnego księcia, gen. por. Jamesa Keitha33. Sej-
mik wiszeński 9 IX 1735 r. nakazał swoim posłom — chorążemu kowalskiemu 
Karolowi Radziejowskiemu i skarbnikowi bracławskiemu Kazimierzowi Spen-
dowskiemu — wystąpienie o zwolnienie z aresztu rosyjskiego cześnika buskiego 
Stanisława Ustrzyckiego, wydanie żołnierzom rosyjskim rozkazów zakazujących 
samowolnego wybierania żywności i furażu ze wsi; respektowania w trakcie eg-
zekucji kontrybucji delat komisarskich oraz obowiązku wydawania pokwitowań 
za pobrane naturalia i pieniądze, a ponadto przeniesienia do innego wojewódz-
twa pułku nowotroickiego, który został rozłożony na kwatery w ziemi lwowskiej34. 
O wycofanie wszystkich wojsk rosyjskich z terenów województwa szlachta po-
dolska zabiegała w instrukcjach dla posłów sporządzonych 26 IV i 11 V 1735 r. 
W pierwszej powoływała się na konieczność odbycia sejmiku mającego zadecy-
dować o uznaniu Wettina za prawowitego władcę. W drugiej, spisanej już po 
uznaniu królem Augusta III stwierdziła, że w zaistniałej sytuacji obecność wojsk 
rosyjskich nie była już potrzebna, a całe województwo było zniszczone przez 
dwuletnie stacjonowanie w nim oddziałów carskich i nowozaciężnych polskich. 
Posłowie wydelegowani 26 kwietnia — chorąży czerwonogródzki Michał Groth 
Łoś i podstoli czerwonogrodzki Wojciech Lityński — mieli uzyskać całkowite 
zwolnienie województwa od dostaw prowiantu dla Rosjan, jak też zapewnienie

30 Tamże, k. 339.
31 Tamże, k. 361, 364.
32 Tamże, k. 404–409.
33 Tamże.
34 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 539, № 264.
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securitatem osób zdrowia i fortun szlacheckich dla Ichmościów ziemian i obywateli 
województwa naszego35.

Kolejni posłowie, wybrani 11 maja, miecznik czerwonogródzki, pisarz grodz-
ki kamieniecki Dominik Krokowski i starosta hadziacki Józef Strzembski mie-
li złożyć skargę na morderstwa oraz rabunki, których dopuszczali się Kozacy 
i poprosić księcia o przywrócenie bezpieczeństwa na Podolu36. Województwo 
wołyńskie, za pośrednictwem wybranych 16 VIII 1735 r. posłów — cześnika ży-
tomierskiego, pisarza grodzkiego kamienieckiego Jerzego Żbikowskiego i miecz-
nika bracławskiego Wojciecha Ochoty Peretiakowicza — zabiegało, jak reszta 
południowo-wschodniej Rzeczypospolitej, o zmniejszenie wymiaru kontrybucji 
i przywrócenie bezpieczeństwa publicznego. Wstawiało się za kasztelanem wo-
łyńskim Karolem Wyżyckim „circa Bonum Publicum w[ojewództ]wa pracującego”, 
za właścicielami zniszczonych dóbr, jak też za tymi szlachcicami i szlachcianka-
mi, którym wojska rosyjskie wyrządziły szkody materialne (na przykład za Wil-
czopolską, której jeden z ofi cerów carskich zabrał konie ze stadniny). Ponadto 
szlachta wołyńska prosiła o wydanie, wraz z kamratami, „Popadenka buntow-
niaka, które znaczne szkody, kryminału i zabójstwa — – poczynił”37. Szlachta 
kijowska swoim posłom, wojskiemu kijowskiemu, staroście niżyńskiemu Kazi-
mierzowi Ilińskiemu, skarbnikowi żytomierskiemu Wawrzyńcowi Potockiemu, 
miecznikowi owruckiemu Józefowi Zwierzchowskiemu i miecznikowi bydgoskie-
mu Felicjanowi Bierzyńskiemu, nakazała 17 VIII 1735 r. w pierwszej kolejno-
ści poinformować Hessen-Homburga o kończącym się procesie pacyfi kacji Rze-
czypospolitej, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele województwa, 
troszcząc się o ratyfi kowanie dawnych traktatów i układów między Rosją a Rze-
cząpospolitą. Następnie mieli poprosić o uwzględnienie pogranicznego położenia 
Kijowszczyzny i przyznanie, tytułem rekompensaty za częste przemarsze wojsk 
rosyjskich, ulgi w kontrybucji w wysokości świadczeń należnych ze 150 dymów. 
Wystarać się mieli o wydanie rozkazów komendantowi białocerkiewskiemu i do-
wódcom innych oddziałów rosyjskich, aby nie domagali się nadmiernych świad-
czeń i nie zakłócali procesu wybierania „zwyczajnych” podatków i ceł. Wstawić 
się mieli za kasztelanem kijowskim Kazimierzem Steckim, aby uzyskał odszko-
dowanie za dobra zniszczone przez wojska rosyjskie, a także za całym szeregiem 
urzędników i szlachty kijowskiej o udzielenie im zwolnienia lub ulgi w kontrybu-
cji oraz pomocy w odzyskaniu zbiegłych poddanych38.

Województwo kijowskie jeszcze w styczniu i lutym 1736 r. wysłało do Hes-
sen-Homburga swoich posłów, może nieświadome, że książę nie dowodził już 
wojskami rosyjskimi stacjonującymi w Polsce, przez wzgląd na jego podatność 
na prośby szlachty. Tymczasem zimą z 1735 na 1736 r. mieszkańcy wojewódz-
twa kijowskiego zostali obciążeni wysokimi świadczeniami na rzecz wojsk ro-
syjskich, najpierw przez gen. Spiegela w wysokości 600 porcji i 576 racji, a na-
stępnie przez gen. por. Ludolfa Augusta von Bismarcka dodatkowymi dostawami 
dla garnizonu rosyjskiego w Białej Cerkwi. Województwo kijowskie dowodziło 

35 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 368, 371.
36 Tamże, k. 365.
37 Tamże, k. 378–382, 390. 
38 Tamże, k. 391.
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w styczniu 1736 r., że w poprzednim roku wypłaciło pieniężny ekwiwalent pro-
wiantowy i furażowy większy niż wynikał z taryfy i dlatego nie powinno być już 
pociągane do kolejnych świadczeń na rzecz armii rosyjskiej. Ponadto poskarżyło 
się na przemarsze oddziałów kozackich, których szlachta szczególnie się oba-
wiała, a także na nadużycia ofi cerów rosyjskich — niejaki mjr Szynkielow wy-
cinał lasy w majątku dzierżonym przez podkomorzego kijowskiego i pułkowni-
ka królewskiego Antoniego Jerzego Trypolskiego, a komendant białocerkiewski 
przetrzymywał jeńców polskich, w tym jednego szlachcica. Nie mogąc uzyskać 
po śmierci gen. anszefa Weisbacha pomocy ze strony innych dowódców rosyj-
skich, szlachta kijowska zwróciła się o nią do księcia Hessen-Homburga39.

Nie zawsze posłowie czy komisarze ograniczali się do załatwiania spraw po-
wierzonych im przez sejmiki. Przedstawiciel szlachty kijowskiej, łowczy kijowski 
Adam Stecki w trakcie misji komisarskiej zabiegał o zwrot swoich dóbr zajętych 
przez niejakiego Iskrzyckiego, umożliwienie wybrania pieniędzy na żołd i hiber-
nę przez deputatów jego chorągwi, a także o libertacje i różne ulgi dla dóbr wła-
snych, jak i członków rodziny40.

Książę Hessen-Homburg starał się w sposób ugodowy podchodzić do su-
plik województw, ziem i powiatów. Nie sprawiały mu żadnego problemu proś-
by związane z utrzymaniem podległych oddziałów w dyscyplinie i zakazaniem 
im kwaterowania w dworach szlacheckich, gdyż mógł to obiecać świadom, że 
nie narusza interesów podległych mu oddziałów. Podobnie było ze skargami na 
nadużycia podkomendnych, ofi cerów czy żołnierzy. Bardziej problematyczne 
były prośby związane z obniżeniem kontrybucji wojennej, ale i w ich przypadku 
 Hessen-Homburg starał się zastosować przynajmniej jakąś drobną ulgę, zazwy-
czaj zalecając, aby została uzgodniona z innymi ziemiami czy województwa-
mi, a zasadność jej wprowadzenia zbadana przez dowódców podległych mu od-
działów (np. odpowiedzi dla posłów ziemi przemyskiej, sanockiej czy lwowskiej 
z początku 1735 r.)41. W przypadku województwa bełskiego obniżył kontrybucję 
o trzecią część — zamiast dostaw żywności i siana wyliczonych na 3 miesiące, 
zadowolił się dla swoich podkomendnych dwumiesięcznym kontyngentem. Zie-
mi halickiej w kwietniu 1735 r. zmniejszył taryfę obowiązującą w pierwszym 
kwartale roku do stu dymów, a ponadto zezwolił na wprowadzenie wykupnego 
od obowiązkowych dostaw zboża i siana w wysokości 250 złp z dymu miesięcz-
nie. Było ono niższe o połowę od kwoty, której domagali się dowódcy rosyjscy, 
ale też wyższe o 50 złp od oczekiwań szlachty ziemi halickiej i powiatu trem-
bowelskiego sformułowanych w uchwalonej na sejmiku 28 III 1735 r. instrukcji 
dla posłów do księcia, chorążego owruckiego Adama Niesiołowskiego i cześnika 
nowogródzkiego Jana Łaskiego. Hessen-Homburg ciekawie przy tym uzasad-
nił wprowadzenie ulgi — faktem zdewastowania ziemi halickiej przez oddziały 

39 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 539, № 234, 273. W tych sprawach interweniowali u ks. 
Hessen-Homburga także Ignacy Zwoliński i Piotr Wiecznieński, komisarze województwa 
kijowskiego — dwa listy, Biała Cerkiew 14 I 1735 r., ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 539, 
№ 285 i 286 (do drugiego listu komisarze dołączyli uniwersał gen. Spiegela z Żabcza Muro-
wanego, z 21 XII 1735 r. — № 286).

40 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 539, № 193.
41 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 343–344, 356, 359–360, 373–374.
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zwolenników Leszczyńskiego dowodzone przez Antoniego Eperyaszego42. Z re-
guły książę zapewniał, że uwzględnione zostaną rekomendacje sejmików do-
tyczące libertacji dóbr ziemskich konkretnych magnatów i szlachciców, jak też 
gruntów miejskich43. W sprawach skarg na nadużycia wojsk rosyjskich książę 
zazwyczaj odpowiadał, że zostały one przekazane do zbadania przez podległych 
mu dowódców w porozumieniu z właściwymi terytorialnie organami samorządu 
szlacheckiego44.

Nie zawsze jednak Hessen-Homburg był skłonny spełniać prośby sejmików. 
W pierwszych miesiącach 1735 r. wyraźnie rozłościł go opór stawiany przez 
szlachtę podolską, której duża część nie chciała uznać Augusta III za prawowi-
tego władcę, a co więcej uchwaliła świadczenia materialne dla garnizonu pol-
skiego (opowiadającego się wciąż po stronie Leszczyńskiego) w Okopach Świętej 
Trójcy. Dlatego też odrzucił jako bezzasadne skargi na współudział wojsk rosyj-
skich w zniszczeniu okolic Satanowa i Husiatyna, a co więcej wysłał spod Lwo-
wa oddziały carskie na kwatery do powiatu kamienieckiego i czerwonogrodzkie-
go45. Po ukorzeniu się Podolan, książę na początku czerwca 1735 r. zapewnił, że 
gotów był wycofać oddziały carskie z ich województwa, ale zalecił im zastanowić 
się, czy będzie miało to korzystny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicz-
nego46. Głusi na prośby szlachty pozostawali niektórzy podkomendni księcia, 
jak gen. Spiegel, który w 1735 r. odmówił obniżenia kontrybucji nałożonej na 
województwo wołyńskie (powołując się na przybycie żołnierzy uzupełniających 
stany osobowe podległych mu oddziałów) i zamiany jednostki osypowej z garnca 
łuckiego na mniejszy — ołycki, a jedynie zapewnił, że przy wybieraniu prowian-
tu i furażu uwzględniane będą kwity potwierdzające jego wcześniejsze wydanie 
z dóbr ziemskich. Ponadto zagwarantował surowe kary dla żołnierzy rosyjskich 
za wszelkie ekscesy, dopuścił możliwość dochodzenia na drodze sądowej od-
szkodowania od swoich podkomendnych za poczynione szkody oraz zapewnił 
ochronę kościołom47.

W archiwum księcia zachowały się także instrukcje sporządzane przez sejmiki 
dla posłów do króla i wysokich dygnitarzy Rzeczypospolitej. Niewątpliwie zosta-
ły przesłane Hessen-Homburgowi do tzw. „wiadomości”, gdyż od jesieni 1734 r. 
książę odgrywał istotną rolę w procesie uznawania przez stany polskie Augu-
sta III za prawowitego władcę. Doceniał to sam Wettin, który korzystał z pomo-
cy Hessen-Homburga w komunikacji publicznej ze szlachtą z województw po-
łudniowo-wschodnich Korony. Świadczą o tym zachowane w kancelarii polowej 
księcia kopie uniwersału Augusta III zwołującego sejmiki, sporządzonego 19 II 

42 Tamże, k. 418–419 (rezolucja Hessen-Homburga), 428–429 (laudum ziemi halickiej).
43 Np. odpowiedź udzielona posłom województwa ruskiego (23 III 1735 r.), czy województwa 

kijowskiego (b.d. — po 17 VIII 1735 r.), ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 349–352, 
392–395.

44 Odpowiedzi posłom ziemi chełmskiej (1 II 1735 r.), województwa bełskiego (1 II 1735 r.), wo-
jewództwa wołyńskiego (25 VIII 1735 r.), ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 340–341, 
362–363, 383–389.

45 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 542, л. 289.
46 Respons na instrukcję województwa podolskiego, Lwów 4 VI 1735 r., ВИМАИВиВС, ф. 2, 

оп. ШГФ, д. 540, л. 366–367 (odpowiedź na wcześniejszą instrukcję z 26 IV, Lwów 5 V 
1735r., tamże, k. 369–370).

47 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 412–418.
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1735 r. przez sekretarza królewskiego, księdza Józefa Franciszka Klonowskiego 
(scholastyka kieleckiego i kanonika warszawskiego)48. Do kancelarii polowej księ-
cia uniwersał został wysłany w wielu egzemplarzach z tak zwanymi okienkami 
w miejscu dat, niewątpliwie w celu dystrybucji w województwach bracławskim, 
kijowskim, podolskim, ruskim i wołyńskim. Hessen-Homburg otrzymywał także 
inne uniwersały królewskie — ze swoistego rozdzielnika, jako dowódca wydzie-
lonego korpusu rosyjskiego. Nie tylko przy tym do tzw. „wiadomości”, ale też aby 
zabezpieczał obrady sejmikowe (co też czynił kierując zimą 1735 r. w pobliże miej-
sca obrad silne oddziały wojskowe, np. do Chełma 2000 żołnierzy pod komendą 
płk. barona von Wedela)49 oraz nadzorował podejmowanie na nich decyzji korzyst-
nych dla Wettina, a przy tym sprzyjających uspokojeniu sytuacji w państwie. Nic 
więc dziwnego, że książę oczekiwał od urzędników ziemskich informacji o po-
dejmowanych decyzjach o charakterze politycznym, najlepiej w formie odpisów 
laud sejmikowych. Dowodzi tego list do kasztelana wołyńskiego (łuckiego) Karola 
Wyżyckiego z końca lutego 1735 r., w którym Hessen-Homburg dziękując za in-
formację o odbytym sejmiku i wybraniu na nim 6 posłów do króla i na Radę kon-
federacką, wyraził zdziwienie, że nie otrzymał laudum, aby mógł się zorientować 
w jego „formie i kondycji”. Tym bardziej, że zalecił szlachcie wołyńskiej, aby jeżeli 
oczekiwał dobrego przyjęcia posłów przez króla, to w instrukcji zamieściła akces 
do konfederacji generalnej warszawskiej i zapis o uznaniu Augusta III za pra-
wowitego władcę50. Niewątpliwe oczekiwania księcia spełniły inne województwa 
i ziemie, o czym świadczą zachowane w jego spuściźnie instrukcje z 24 stycznia 
dla posłów do króla i konsyliarzy na Radę Warszawską z województwa bełskiego 
i ziemi chełmskiej, a także z 22 I 1735 r. dla posłów ziemi sanockiej do marszałka 
wielkiego koronnego Józefa Mniszcha. Posłowie i konsyliarze ziemi chełmskiej — 
pisarz polny litewski Karol Sapieha oraz podstoli lwowski i starosta tarnogórski 
Jerzy Wieniawski — zostali zobowiązani do podziękowania Wettinowi za starania 
o przywrócenie pokoju w Rzeczypospolitej oraz złożenia mu życzeń długiego i po-
myślnego panowania. Tak u króla, jak i na Radzie Warszawskiej mieli zabiegać 
o szybkie zwołanie sejmu pacyfi kacyjnego oraz wycofanie z ziem polskich wojsk 
rosyjskich i saskich, a do tego czasu o ulgę w kontrybucji nałożonej na ziemię 
chełmską i powiat krasnostawski51. Podobne były zadania posłów województwa 
bełskiego — wojskiego bełskiego Józefa Antoniego Świeżawskiego i starosty śnia-
tyńskiego Józefa Olszewskiego — którzy mieli ponadto zabiegać o uwolnienie 
z aresztu prymasa Teodora Potockiego52. Zachowała się odpowiedź Augusta III 
udzielona posłom województwa ruskiego w Warszawie 16 V 1735 r. Monarcha 
podziękował za deklarację wierności i życzenia długiego panowania. Zapewnił, że 
dołoży wszelkich starań, aby nie zostały naruszone prawa szlachty, 

byleby sami synowie Ojczyzny exemplo Principis boni byli zawsze, rigidi atque et reli-
giosi pacis swoich ojczystych observatores53.

48 Tamże, k. 326.
49 A. Lisek, Obóz stanisławowski, s. 124.
50 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 542.
51 ВИМАИВиВС, ф. 2, оп. ШГФ, д. 540, л. 420v; 424–425.
52 Tamże, k. 426, 427.
53 Tamże, k. 337.
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Obiecał zwołanie sejmu pacyfi kacyjnego, gdy Rzeczpospolita będzie do nie-
go „dobrze dysponowana”, wyrażając nadzieję, że szybko zostanie przywrócony 
w kraju pokój i zgoda, a do tego czasu zobowiązał się na „konferencjach” z feld-
marszałkiem Münnichem uzyskać zmniejszenie ciężarów województw zwią-
zanych z utrzymaniem wojska rosyjskiego. Król wyjaśnił, że prymas Potocki 
sam był winien swojego losu, bo gdyby włączył się w proces pacyfi kowania pań-
stwa, „już by się był z kolligatami swemi dawno cieszył fruktu pańskiego sta-
rania i swojej aplikacji”. August III podkreślił, że przez wzgląd na obowiązujące 
prawa i konstytucje sejmowe, nie będzie udzielał protekcji wszystkim, którzy 
„na oppressją kraju, różne sobie formowali partie”. Zapewnił, że będzie miał 
na względzie zasługi kasztelana krakowskiego Janusza Antoniego Wiśniowiec-
kiego, marszałka wielkiego koronnego Józefa Wandalina Mniszcha, wojewody 
kijowskiego Józefa Potockiego, wojewody ruskiego Augusta Aleksandra Czar-
toryskiego, kasztelanów lwowskiego Macieja Ustrzyckiego i sanockiego Józefa 
Grabińskiego, stolnika koronnego Jana Małachowskiego, krajczego koronnego 
Michała Rzewuskiego, kuchmistrza koronnego Stanisława Gozdzkiego, a tak-
że grona świeckich i duchownych osób rekomendowanych przez województwo 
ruskie. Wyjaśnił, że nie zamierza decydować o obsadzie urzędu podskarbiego 
koronnego i losie dóbr ziemskich Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, który 
z własnej woli porzucił Rzeczpospolitą, a sprawami granicznymi z Królestwem 
Węgierskim zajmie się po uspokojeniu kraju54.

Wspomniane uniwersały i listy królewskie znane są z innych odpisów. Jed-
nak już instrukcje sejmikowe dla posłów, nie tylko do księcia Hessen-Homburga 
i innych dowódców rosyjskich, ale też do króla stanowią unikatowy materiał 
źródłowy. Dobitnie dowodzi tego fakt, że nie sposób ich znaleźć w wydanych 
drukiem aktach sejmikowych z województw południowo-wschodnich Korony55. 
Zapewne część z nich odnaleźć można w księgach prowadzonych w sądach 
grodzkich i ziemskich na rozległych terytoriach województw bracławskiego, ki-
jowskiego, wołyńskiego, podolskiego i ruskiego, o ile te zachowały się w zbiorach 
archiwów w Kijowie, Lwowie czy Lublinie. Ich odszukanie wymagałoby jednak 
przeprowadzenia żmudnej i kosztownej kwerendy, podczas gdy w kancelarii po-
lowej Hessen-Homburga zebrane zostały wręcz w jedną całość. Sprawia to, że 
niezależnie od wysokiej wartości informacyjnej innych znajdujących się w niej 
listów, dokumentów i akt z lat 1734–1736, spuściznę archiwalną po księciu za 
sprawą samych tylko materiałów sejmikowych należy uznać za jeden z najcen-
niejszych zbiorów poloników w zasobach instytucji archiwalnych, bibliotecznych 
i muzealnych Sankt Petersburga.

54 Tamże, k. 337–338.
55 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernar-

dyńskiego we Lwowie, t. 23: Lauda wiszeńskie, lwowskie, przemyskie, sanockie 1731–1772, 
wyd. A. Prochaska, Lwów 1928; t. 25: Lauda sejmikowe halickie 1696–1772, wyd. W. Hej-
nosz, Lwów 1935.
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Summary
The article discusses source materials for history of Polish-Lithuanian Commonwealth 
Dietines, found in archival legacy of Ludwig Gruno, Prince of Hesse-Homburg. 
The documents are part of fi eld chancellery of the prince, currently preserved 
in the Military-Historical Museum of Engineer and Signal Corps in St. Petersburg 
among over a thousand of letters, documents and fi les illustrating his achievements as 
commander of Russian armies in the Caucasus and Poland in 1732–1736. The documents 
pertain mostly to tsarist army exacting war tribute in form of food and feed in South-
Eastern voivodeships from autumn 1734 to 1736. It was a signifi cant burden to noblemen 
in Ukraine, Podolia, Volhynia and Red Ruthenia, so it is not surprising that they petitioned 
for exemption, or at least reduction of the tribute amount. For this purpose, the noblemen 
sent envoys to Prince Hesse-Homburg; envoys were elected at dietines and entrusted 
with tasks usually going beyond the matter of tribute. It is proven by instructions found 
in Prince Hesse-Homburg’s fi eld chancellery, issued by dietines of Belz, Kiev, Lublin, 
Podolia, Ruthenia and Volhynia voivodeships, Chełm, Halych, Lviv, Przemyśl, and Sanok 
lands as well as Zhydachiv powiat.
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