
Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga był znanym i bardzo cenionym ka-
znodzieją, człowiekiem wykształconym, erudytą, a także politykiem. Pozostawił 
po sobie ogromną korespondencję, w tym trzy tomy listów pisanych do kano-
ników warmińskich, a zwłaszcza do kanonika Zachariasza Jana Szolca. Owe li-
sty przechowywane są w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.
Listy Wydżgi stanowią cenny zabytek staropolskiego piśmiennictwa nie tylko
z racji zawartych w nich informacji historycznych, ale także ze względu na swoisty 
styl pisarski pełen staropolskiego dowcipu, przysłów. Na wartość tej koresponden-
cji zwrócili uwagę ks. Alojzy Szorc1, Izabela Lewandowska2 oraz autor niniejszego 
artykułu3. Korespondencja ukazuje świat wielkiej polityki ogólnopolskiej, lokalnej 
– Prus Królewskich – i małej – warmińskiej. Wyczytać w niej można np. podejście 
biskupa do kwestii płacenia podatków, jednak przede wszystkim w listach zawarta 
jest warmińska codzienność: w podróży, dokuczliwość chorób, barokowa kuchnia, 
mnóstwo ówczesnych żartobliwych mądrości życiowych, pełno kresowego dowci-
pu, oceny postępowań ludzi. Nie ma natomiast prawie nic o budowie lidzbarskiej 
barokowej rezydencji, mało jest też wiadomości o duszpasterskich wizytacjach. 
Próżno też tam szukać biskupiej wyniosłości, mamy do czynienia raczej ze stylem 
partnerskim, czasami bardzo familiarnym. Wydżga pisze ciepło, czasami z przeką-
sem, kapitalnie porównuje i komentuje polityczne wydarzenia. 

Jan Stefan Wydżga był dwadzieścia lat biskupem warmińskim, piastował 
urząd podkanclerzego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego, z nomina-
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cji Jana III Sobieskiego został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski4. 
Wydżga jest przykładem znakomitej kariery średniozamożnego rodu szlacheckie-
go. Awans zawdzięczał nie tyle powiązaniom rodzinnym, co własnym umiejętno-
ściom i zdolnościom. Gdy Michał Radziejowski został kardynałem, a Wydżga był 
wówczas prymasem, porównując obie kariery miał napisać: „Te wszystkie stop-
nie u nas obu prawdziwe, ale to nie znaczy, żebyś był ode mnie lepszy – – to 
prawda, żeś miał senatorów w rodzie, a ja urzędników ziemskich, podkomo-
rzych i sędziów; tamtych robią królowie, a tych szlachta”5. Wydżga, jak utrzymują
biografowie, urodził się około 1610 r. w powiecie lwowskim. Ojciec, Jan Wy-
dżga, średniozamożny szlachcic był rotmistrzem wojsk koronnych, gdy pano-
wał Władysław IV. Zasługi wojenne nie doprowadziły go do kariery urzędniczej, 
został zaledwie podsędkiem lwowskim i to z wyboru, jak pisał jego syn Jan Ste-
fan, szlachty. Matką biskupa warmińskiego i prymasa była Zofia z Kiemliczów 
herbu Rawicz. Jan Wydżga był drugim jej mężem, pierwszym zaś był Aleksan-
der Babski. Jedyna siostra biskupa, Zofia, poślubiła niejakiego Kłońskiego, szlach-
cica ruskiego. Dzieci i wnukowie tejże Zofii, dzięki mariażom, weszli w koligacje
z wojewodą bełzkim Konstantym Wiśniowieckim, podkomorzym lwowskim 
Aleksandrem Chodorowskim i chorążym lwowskim Tomaszem Karczewskim.
Z kolei Aleksander Wydżga, zapewne syn podsędka lwowskiego, a brat Jana Ste-
fana biskupa, uznawany był za przyjaciela Jakuba Sobieskiego. Jakub Sobieski, oj-
ciec Króla Jana III, wszedł do senatu w 1638 r. jako wojewoda bełski, w 1641 r. był 
już wojewodą ruskim, a w w 1646 r. został kasztelanem krakowskim. Wspomnia-
ny Aleksander Wydżga po ukończeniu gimnazjum jezuickiego w Sandomierzu, 
z polecenia Jakuba Sobieskiego, miał Markowi i Janowi Sobieskim towarzyszyć
w czasie ich nauki w Kolegium Nowodworskim w Krakowie, a później wraz z nimi
zapisał się do Akademii Krakowskiej. 

Wychowaniem Jana Stefana zajmowała się matka, bowiem ojciec jako rot-
mistrz królewski uczestniczył w licznych kampaniach wojennych przeciw Mo-
skwie i Turcji. Ponieważ Jan Stefan był zdolnym młodzieńcem, posłano go do 
Lwowa, do gimnazjum jezuickiego. Lwów w jego pamięci zawsze zajmował waż-
ne miejsce. W listach do Zachariasza Jana Szolca pisał o tym mieście nie inaczej 
jak „nasz kochany Lwowek”. Ukończywszy gimnazjum wyjechał na studia zagra-
niczne do Lowanium, odbył podróż po Francji i Hiszpanii. Wróciwszy do Polski 
postanowił zostać księdzem. Podejmując decyzję planował odbyć studia teolo-
giczne w Rzymie gwarantujące mu awanse w duchownej karierze. W 1637 r. nada-

4 Jan Stefan Wydżga (ok. 1610–1685, biskup warmiński w latach 1659–1679), oprac. S. Achremczyk,
w: Poczet biskupów warmińskich, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2008, ss. 261–274.

5 A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 23.
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rzyła się okazja wyjazdu do Rzymu, bowiem w sierpniu tego roku, wraz z kró-
lową Cecylią Renatą Habsburżanką, na uroczystości ślubne z Władysławem IV 
przybyła do Polski Klaudia, córka Ferdynanda I Medycejskiego, żona Leopol-
da Habsburga księcia Tyrolu. Po ceremoniach weselnych księżna Klaudia wra-
cała do Tyrolu. W drodze powrotnej towarzyszyło jej sporo młodych Polaków. 
Wśród nich, dzięki poparciu Jakuba Sobieskiego, znalazł się młody ksiądz, do-
brze zapowiadający się kaznodzieja, Jan Stefan Wydżga. Wspominał o tym Wy-
dżga w liście do kanonika warmińskiego Zachariasza Szolca, pisanym w Lidz-
barku Warmińskim 20 grudnia 1674 r., kilka miesięcy po wyborze na króla Jana 
Sobieskiego. Wydżga tłumaczył Szolcowi, że po jego wystąpieniu w senacie,
w którym życzliwie wspomniał ojca króla, narodziło się wiele plotek i pomó-
wień odnoszących się jego osoby. Wydżga pisał: „A tenże to jest Fons z którego 
narodziła się historye haereditatis y coadiutoryej, że w senacie w mojej senten-
tiej wspomniał śp. Rodzica dzisiejszego Pana. Wychowa się da Bóg to dzieciąt-
ko y bez Książęcego zbioru. Rodzic za się Pański singularissime był na mnie za-
wsze łaskaw y oddał mie do Dworu jak to zwyczaj, że senatorowie, ludzie wielcy 
introducunt et insinuant młodych swoich y gdym pierwszą razą powrócił z cu-
dzych krajów y sam ze mnie wyczerpnął y jam się tego powierzył, żem chciał być 
księdzem zaczem ursit koniecznie rodzica mego aby mię wyprawił do Włoch 
kędym jeszcze na ten czas nie był a że niebezpieczne na Śląsku były drogi przy-
wiosszy mnie w swojej karecie do Warszawy oddał mię Arcyksiężnej Tyrolskiej 
(zwano ją Claudia) ta powracała nazad do Domu, bo była przywiozła do Polski 
królową sponsam śp. Cecylia jako męża swego bratankę. Zajachałem tedy z nią 
securissime aż do Wiednia honorofice w tej drodze habitus, bo mię nieboszczyk 
rekomendował barziey niżem był godzien. I chciała ta Dama abym był przy niey 
jachał aż do Tyrolu na same granice włoskie, ale Ja podziękowawszy w Wied-
niu (po Tractamentach cesarskich, którem splendidissime excipiebatur więcej 
niż przez dwie niedzieli) jachałem inszą drogą do Włoch. Wspomniałem tedy
w mojej mowie w senacie śp. Oyca Pańskiego jako mego Patrona, nie wywodząc 
tego tak jak to teraz namieniam ani otrębując gratitudines, ale z tey okazyjej, że 
były niektóre sententiae w senacie jako tractować z Turczynem? Zwłaszcza teraz 
tak rozdrażnionem przez chocimską Cladem? Kto się podejmie jachać do niego 
na pewne męczeństwo pro Patria. Jam powiedział, że rodzić WKM uspokoił pod 
Chocimiem Turczyna z Polską kiedy jeździł z panem Zorawienskiem kasztela-
nem bełzkiem do Tureckiego Obozu ad tractatus pacis, płakali patrzący na nich 
mówiąc: oto ci ludzie na pewną śmierć jadą bo w ten czas Osman cesarz szar-
pał na sobie suknie, targał brodę, bił głową o pniak jakiś, Artus prawie in rabiem 
przeciwko Polakom; przecież desideratissime gloriosissime sprawiło się wszyst-
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ko”6. Wyjazdu do Włoch Wydżga nie zmarnował, ukończył studia teologiczne, 
uzyskując stopień doktora teologii. 

Po powrocie do kraju osiadł we Lwowie, zwracając uwagę na siebie jako 
niezrównany kaznodzieja i erudyta. Ciągle miał protekcję Jakuba Sobieskiego, 
a także Andrzeja Trzebickiego, wówczas kanonika płockiego, gnieźnieńskie-
go i krakowskiego, a później biskupa przemyskiego i krakowskiego. Dzięki nim 
znalazł się na królewskim dworze zostając sekretarzem królewskim. W 1643 r. 
Wydżga otrzymał nominację na kanonika lwowskiego, prepozyta katedralne-
go lwowskiego. W 1644 r. został proboszczem lwowskim i nadwornym kazno-
dzieją. Jako kaznodzieja zdobył uznanie króla Władysława IV, królowej Marii
Ludwiki, a to otwierało perspektywę nowych awansów. W marcu 1645 r. „ku 
wielkiej radości wszystkich opactwo sieciechowskie przypadło cudowi wśród 
polskich kaznodziejów, dziekanowi lwowskiemu nazwiskiem Wydżga” – odno-
tował w swym pamiętniku Albrycht Stanisław Radziwiłł7. Odwdzięczał się Wy-
dżga Władysławowi IV i Janowi Kazimierzowi nie tylko jako nadworny kapelan, 
spowiednik i kaznodzieja. Zatrudniano go do głoszenia sejmowych kazań8. Ka-
zanie pogrzebowe wygłosił we wrześniu 1647 r. po śmierci królewicza Zygmun-
ta, a także po śmierci królowej Ludwiki Marii.

Wydżga jako sekretarz królowej i nadworny kaznodzieja przebywał na 
dworze i był wciągany w wir wielkiej polityki. Bywał na sejmikach wojewódz-
kich, sejmach koronnych, dworskich naradach. W 1650 r. wyjeżdżając do Rzy-
mu na wielki jubileusz Kościoła, oderwał się od dworskich zobowiązań, ale gdy 
powrócił do kraju, został kanclerzem królowej Ludwiki Marii, a w 1652 r. refe-
rendarzem koronnym, sekretarzem wielkim koronnym i kanonikiem krakow-
skim – niebywałe awanse w ciągu jednego roku. Zważywszy, że był człowiekiem 
powszechnie lubianym, cenionym z racji wiedzy i uważanym za królewskiego 
stronnika, a do tego wciąż mającym sympatię Sobieskich i Wiśniowieckich, to 
kariera ta nikogo nie dziwiła. Królowa Ludwika Maria zamierzała wynagrodzić 
jego prace awansem na urząd biskupi. Gdy pod koniec września 1654 r. zmarł bi-
skup kujawski Mikołaj Gniewosz, dość szybko mianował król Jan Kazimierz bi-
skupem kujawskim Kazimierza Floriana Czartoryskiego. Królowa zaś nakłania-

6 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), Aa 3, k. 31–32, J.  S. Wydżga do Z. J. Szolca, 
Helsberg 20 XII 1674; Jan Stefan Wydżga biskup warmiński, w: Poczet biskupów warmińskich, s. 262.

7 A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2, 1637–1646, przek. i oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, 
Warszawa 1980, s. 438.

8 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza 
Wazy. Prawo–doktryna–praktyka, t. I,Wrocław 2000, ss. 176–177. Kazanie Wydżgi wygłoszone 4 III 1654 r. 
w czasie obradującego sejmu doczekało się ostrej krytyki. Chorąży czernihowski Gabriel Hulewicz, dyzuni-
ta, miał powiedzieć, że stan duchowny nie powinien strofować sejmujących i nie powinien wkraczać w waż-
ne sprawy Rzeczypospolitej. A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988,
s. 70, 126.
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ła króla, by na godność biskupa poznańskiego, wolną po awansie Czartoryskiego, 
wprowadził sekretarza wielkiego koronnego Jana Stefana Wydżgę. Ludwika Ma-
ria nie zdołała jednak nakłonić męża, by wyniósł Wydżgę na biskupią godność. 
Tak ten fakt skomentował Albrycht Stanisław Radziwiłł: „W tych dniach zmarł 
biskup włocławski albo kujawski, Gniewosz. Król mianował biskupa poznań-
skiego, pana Czartoryskiego, chociaż chełmiński ubiegał się; za nim król oddał 
poznańskie, namyślał się długo, bo królowa gorąco popierała sekretarza wielkie-
go koronnego a zarazem swego kanclerza Wydżgę. W końcu biskupstwo przypa-
dło sufraganowi płockiemu, Tulibowskiemu. Kiedym ja potem w Grodnie roz-
mawiałem z królem o rozdaniu biskupstw, w czasie pogawędki usłyszałem głos 
iście pobożnego króla: Takich chcę mianować biskupów, żeby mnie raczej oni 
napominali aniżeli ja ich”9. Minęło jednak zaledwie kilka miesięcy, a Jan Stefan 
Wydżga został biskupem. Po śmierci biskupa łuckiego Jana Zamoyskiego, Wy-
dżga, w styczniu 1655 r., otrzymał nominację na biskupstwo łuckie. Papieskie 
potwierdzenie dotarło dopiero w październiku 1655 r., gdy trwała wojna pol-
sko-szwedzka. Wydżga od początku tej wojny towarzyszył królewskiej parze. 
Wraz z nią opuścił kraj. W Głogówku na Śląsku, 24 października 1655 r., z rąk 
prymasa Andrzeja Olszowskiego, w obecności arcybiskupa lwowskiego Jana 
Tarnowskiego i biskupa kujawskiego Kazimierza Floriana Czartoryskiego otrzy-
mał sakrę biskupią. Do diecezji łuckiej nie wyjechał, gdyż ta zajęta była przez 
Szwedów. Jan Kazimierz wnet nagrodził go nowym awansem. Wydżga w 1658 r. 
otrzymał nominację na biskupstwo warmińskie. Papieskie potwierdzenie tej no-
minacji nastąpiło dopiero w listopadzie 1659 r. W Lidzbarku Warmińskim
Wydżga pojawił się 6 stycznia 1660 r. O swej drodze życiowej w kilku listach in-
formował przyjaciela kanonika Zachariasza Szolca. W grudniu 1668 r., gdy przy-
jechał z sejmu konwokacyjnego oskarżany, że nie poparł żadnego z kandydatów 
cudzoziemskich tylko dlatego, że został pozyskany nadzieją awansu lub groszem, 
tłumaczył Szolcowi: „– – jak żywię od nikogo in hac causa nic nie wziął. Więc, że 
ten wziątek nie tylko rozumie się o braniu pieniędzy ale i o braniu godności ja 
rachuję się z sobą za biskupstwo łuckie wziąłem przed lat piętnastu a warmiń-
skie przed lat dziesięć, kiedy jeszcze nie urodziły się były ani elekcje ani adoptie 
ani sukcesje, abdicatie. Po tym mógłbym też był podobno jeszcze wziąć co, ale 
nie szykowało się”10. Gdy jesienią 1673 r. oskarżano go, że jako biskup warmiń-
ski, będąc człowiekiem zamożnym, a Warmia krainą bogatą, celowo ociąga się
z płaceniem podatków na wojsko, poczuł się bardzo dotknięty. I znów przyjacie-
lowi Szolcowi opisywał swą życiową drogę do zaszczytów: „Ja singularis perso-

9 A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3, 1647–1656, s. 434, 435.
10 AAWO, Aa 1, k. 53, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 13 XII 1668.
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nas skąd bym miał znaczne kiedy ładunki czynić radbym żeby mi to kto przez 
jakąkolwiek Humana possibilitatem okazał. Z oyczyzny patrimony mei nie, bom 
się jej nigdy nie tykał i nie tykam dotychczas. Z kanoniej nie bo te non fructifi-
cant non residenti a jeszczem się o jedną prawował. Z opactwa nie bo tam nic 
nie było tylko iura et struktura. Waliło się to tam; co się wybudowało, wymuro-
wało wszak jest pamiątka. Co też przez prawo accessie successori jest pamiątka 
nie chuda. Co zaś kosztują prawa i graniczne comissye ten nie wie kto nie wie co 
to Polska. Z biskupstwa łuckiego com miał za aurifodiny constat WMci dobrze, 
jako byłem nieraz spoliatus, jako trzeba się było z gardłem tułać, a jeszcze tak 
mię było wystrychniono, że musiałem to biskupstwo trzymać bez żadnej pod-
szewki a Ichmć successores mei trzymali pomienione biskupstwo z opactwy et 
sic retinetur usque in praesentem diem mihi non limit esse tam beatum. Toć 
tedy corras gazas tu w Warmiey? Constat to wszystkiem jakom tu trafił na Prask 
in ipsam Belli Charybdim, jakośmy się nawłoczyli jeszcze przez ciężkie czasy, 
przez zarażone miejsca po sejmikach szukając wprzód indigenatum a potem nie 
wiedzieć czego. Jakom też tu zastał inwentarz wszak to jest zapisano in actis 
abym wybaczył calamitatis temporum. Ledwie się człowiek począł obaczać, za-
raz nastąpiły dura tempora, powietrze, confederatie, żołnierstwa, złe moje zdro-
wie dla którego kawęczeć musiało się we Gdańsku cum dispondio rei Domesti-
cae. Czymże się tu było tak barzo panoszyć? Chyba by owemi prawdziwemi
relacjami polskiemi, że kiedy Biskup Warmiński nastąpi na Biskupstwo zastanie 
tak wiele tysięcy talerów twardych, obicia, srebra stołowego, karet, cugow koni, 
successit potem wszystkich rzeczy nie zwyczajna taniość, że trudno skąd co 
przedać czego już ad ośmi zda mi się lat doznawamy co raz to gorzej. Jeśli to zo-
wią bogactwy, supellectilem ochędoszkę jakąkolwiek, karetę, konie, aparaty tego 
by się mogło naleźć cokolwiek taliter qualiter a i to nie mało pieniążków wzięło. 
Kropla kiedyby jaka była nie godziło się jej rozsypywać, co wiedzieć co za flagel-
la peccatores merebimur a już się dały znać ucieczki bez kopy. Aleć to może jesz-
cze być i nie być to już jest in procinitu co imminet id est moja Residentia na 
którą trzeba groszy, bo nas nec seritur, nec meritum blisko Dworu. To WMć 
masz moje ratiocima, choć ich nie potrzebujesz i barziey o swoich olsztyńskich 
myślisz. Ale zataiłem jeszcze id est przypomniałem referendarie? Tak jest byłem 
referendarzem koronnym, ale nie w Koronie. Ten moy urząd w Litwie trwał tyl-
ko, kędy i niewiele sądzono i litewskie sprawy i mnie interim pomkniono na se-
cretarią wielką, na której co za intrata11. Powrócił do tego samego problemu
w lipcu 1674 r., tym razem w liście do króla Jana III Sobieskiego. Wydżga tłuma-
czył królowi, że ciężko wybierać od ludzi coraz biedniejszych podatki i nie moż-

11 AAWO, Aa 1, k. 203–206, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg, 3 XI 1673. 
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na go posądzać, że nie chce płacić na wojsko, bo sam chce się wzbogacić. Królo-
wi listownie odpowiadał na owe oskarżenia: „Mnie też kto zna penitius iudica-
bit im possibile abym miał kiedy sposobność i podobieństwo zbierać mamonę 
bom do tego nie miał nigdy genium i choćbym był najbardziej miał nie było nig-
dy do tego possibilitatem, bo bywszy opatem sieciechowskim, są i do tego czasu 
pamiątki co się tam przemurowało i co się łożyło na rozmaite Prawa a mianowi-
cie odprawując gromadne komisje wywodząc granice, bo trzeba było ograniczyć 
tam te opactwo jakom ograniczył. Dano mi potem było Biskupstwo Łuckie, ale 
im faworem niebszczyka Ks. Prażmowskiego musiałem zaraz ustąpić opactwa
a samo bez podszewki Biskupstwo co mi czyniło wiedzą wszyscy i dzisiejszy 
ImX Biskup Łucki nie barzo się podobno tam miał opinie kiedyby nie trzymał 
opactwa. Insuper z tegoż Biskupstwa byłem nie raz, ale po kilkakroć wygnany 
od Szwedów, od Moskwy, od Rakoczego i ze wszystkiego spoliatus musiałem się 
tułać rozmaicie po świecie. Biskupstwo Warmińskie renitenti mihi dane bom 
widział, że tu w Prusiech był właśnie na ten czas aestus et sedes belli i wzięło się 
to po żywem po ImX Leszczyńskiem, który stąd na Arcybiskupstwo postąpiw-
szy wyprowadził z sobą wszystko a trudno się było u niego co upominać. Wybu-
dowało się też, wydało na ochędóstwa kościelne wszak to tu patet. Król śp. Mi-
chał jako czasem płonem rzeczom dawał miejsce i o mnie często powiadał jak 
mu occurebit czasem, że mam intraty sto tysięcy talerów, czasem, że pięćdziesiąt. 
Jam zaś odpowiadał, że mnie się tak widzi, że ja mam miliony intraty, bo gdzie-
kolwiek miałem co kiedy zawszem był kontent byle żyć i nie miałem nigdy rixa-
ri cum fortuna ani jej contumeliam facere”12. Wydżga zwierzał się ze swego życia 
twierdząc, że nie miał daru gromadzenia pieniędzy, niemniej był gospodarzem 
dobrym, skoro potrafił wypłacać podatki, a jeszcze wiele odbudować i zbudo-
wać tam gdzie urzędował. Zwierzał się zwłaszcza kanonikowi Zachariaszowi 
Szolcowi. Warmińska codzienność w korespondencji Wydżgi do Szolca jest 
obecna, choć powinna być jeszcze bardziej widoczna. 

Zachariasz Jan Szolc urodził się w 1630 r. w Łucku13. W łuckim kościele do-
minikanów pochowana jest jego matka. Dotychczasowi biografowie utrzymywa-
li, że Szolc pochodził z Warmii i to z rodziny mieszczańskiej. Ks. Alojzy Szorc, któ-
ry przestudiował korespondencję Wydżgi z Szolcem, nie potwierdził tych fak-
tów. W świetle korespondencji z pewnością wiemy, iż Szolc pochodził z rodziny 
szlacheckiej. Szolc ukończył gimnazjum jezuickie w Łucku i odbył studia uni-
wersyteckie w Krakowie. Z pewnością odbył studia w Italii, o czym świadczy 

12 AAWO Aa 1, k. 213–214, J. S. Wydżga do Jana III Sobieskiego, Helsberg, 12 VII 1674. 
13 A. Szorc, Familiarność między biskupem a kanonikiem na przykładzie korespondencji Jana Stefana Wy-

dżgi z Zachariaszem Janem Szolcem, s. 99.
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jego dobra znajomość języka włoskiego. Natomiast ani Szolc, ani Wydżga nie 
władali językiem niemieckim. Można wysnuć przypuszczenie, że Wydżga w ja-
kimś stopniu był spowinowacony z Szolcem. Wywnioskować to można z listu 
Wydżgi do Szolca z 1676 r. Biskup pisał: „Piszesz, iż dlatego, że in adversis mat-
ka sama pożałuje. A drudzy mogą ośmiać. Azacz by to na mnie paść mogło, 
który rodzicowskim afektem prosequi Waszmości winienem, bom prawie wy-
chował, lubom nie umiał”14 Dzięki protekcji Wydżgi Szolc jako jego domow-
nik związał się z nuncjuszem papieskim w Polsce Piotrem Vidonim, zostając 
jego kanclerzem. O tych powiązaniach Szolca pewne wiadomości zawarte są 
w liście biskupa kijowskiego Tomasza Ujejskiego do ks. Grabkowskiego. Grab-
kowski z Szolcem rywalizowali o kanonię warmińską, a nawet procesowali się.
Biskup Ujejski, spowinowacony z Grabkowskim, w pewnym momencie pod-
powiadał mu wycofanie się ze starań o kanonię, odradzał mu wytoczenie pro-
cesu Szolcowi. Pisał do ks. Grabkowskiego: „Ja bym z dusze rad w owym sam 
odległem miejscu miał Waszmości mego miłościwego Pana i sandomierzanina
i brata. Uważając jednak jakim prawem przyszedł ks. Szolc do posesji tej kano-
niji, niepodobna rzecz widzę, abyś go z niej miał deturbare – –. Tknęłoby to i pa-
tronów in quorum faworem gratiae concessae, czyli kanonika, a ci są królestwo, 
od których tu czterech podanych kanoników. Jegomość ks. Primas, od którego 
ks. Szolc przychodzi, jegomość ks. biskup krakowski, który także eodem modo et 
via jednego kanonika uczynił. Tknęłoby to i ordinarium tutecznego i całe capitu-
lum, zgoła nie z jednym urościła by się WMM Panu akcyja, albo saltem ci wszy-
scy przy tym stanęliby, a za tym fructus nie inszy byłby tylko kłopot, koszt et 
odia u ludzi wielkich, na co się trzeba rozmyśliwać.. – – O osobie też tegoż księ-
dza Szolca paucis namieniam: in iure canonico optima versatus, non otiosus lat 
kilka trawił przy nuncjuszach Torresie i Vidoniem; u teraźniejszego księdza bi-
skupa warmińskiego był i jest kanclerzem, et in continua praxii iuris królestwa
acceptus, et saepe varia negotia agens. Od jegomości Księdza Prymasa in testi-
monium bonae aestimationis tęż samę kanonią otrzymał, inszym biskupom et 
iuris magnis gratus. Na koszty jest zapaśny i nieskąpy”15. Gdy Wydżga został bi-
skupem łuckim, Szolc otrzymał u niego stanowisko notariusza, a także kościel-
ne prebendy. Szolc trzymał dwie parafie – Skrzeszowice i Narwę. Wraz z Wydżgą
w 1659 r. przybył na Warmię, zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim i został se-
kretarzem biskupa. Dzięki Wydżdze otrzymał w 1660 r. kanonię dobromiejską,

14 AAWO Aa 3, k.140–141, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 17 I 1676; A. Szorc, Familiarność między 
biskupem a kanonikiem na przykładzie korespondencji Jana Stefana Wydżgi z Zachariaszem Szolcem, s. 99.

15 AAWO Ab 11/ii, s. 217–221; I. Makarczyk, Tomasz Ujejski (1612–1689) biskup kijowski, prepozyt war-
miński, jezuita, Olsztyn 2005, s. 127, 314–315.
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16AAWO, Aa 1, k. 204, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, 3 XI 1673.
17 AAWO, Aa 3, k. 37, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg, 16 I 1675.
18 AAWO, Aa 3, k. 177, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, na Pradze pod Warszawą, 27 IX 1676; A. Szorc, Fa-

miliarność między biskupem a kanonikiem, s.107. 

a w 1665 r. kanonię fromborską. Szolc stał się bliskim współpracownikiem bisku-
pa, doradcą, dlatego biskup zwierzał mu się z najbardziej skrytych problemów. 

Korespondencja wprowadza w świat wielkiej polityki i polityki prowincjo-
nalnej, a także w kwestie podatkowe. Wydżga będąc senatorem był w nieustan-
nych rozjazdach między Lidzbarkiem Warmińskim, Warszawą, Krakowem, Lwo-
wem, Grodnem. Jeździł na sejmy, rady senatu, sejmiki generalne. Gdy obejmował 
biskupstwo warmińskie, miał lat około pięćdziesięciu, zdrowie mu już nie do-
pisywało. Zatem w warmińskim, jak mu się wydawało, spokojnym kącie miał 
przeżywać ostanie lata życia. Tymczasem życie owe plany mu pokrzyżowało. Bę-
dąc biskupem był jednocześnie prezesem ziem pruskich, pierwszym senatorem
w Prusach Królewskich, na którym ciążyły obowiązki ogłaszania sejmików ge-
neralnych, uczestniczenia w nich, reprezentowania prowincji na sejmach koron-
nych. Wnet przyszły kolejne awanse – został podkanclerzym koronnym, kancle-
rzem wielkim koronnym i w roku 1679 arcybiskupem gnieźnieńskim. Sprawowane 
funkcje wymagały niezwykłej aktywności, a tymczasem zdrowie szwankowało. 
W latach siedemdziesiątych XVII stulecia dopadły go choroby. Zwierzał się Za-
chariaszowi Szolcowi, narzekając na złe czasy, konfederacje żołnierskie, złe po-
wietrze i „złe moje zdrowie dla którego kawęczeć się musiało we Gdańsku”16.
W styczniu 1675 r. przebywał w Lidzbarku Warmińskim, wróciwszy przed świę-
tami Bożego Narodzenia. Ledwo trochę odpoczął, a już wzywano go do War-
szawy. Narzekał w liście do Szolca: „Gotowem był służyć X Primasowi, ale kiedy
jenaczej kazano de super to mie godzi się czynić jenaczej a wygodzi mi się też 
choremu wczasikiem, bom zachorował na jakieś częste krztuszenia a w żołąd-
ku nic nie masz tylko szczera phlegma, zaczem quiesco i nie wychodzę lecząc 
się dietą i po całem dniu nic nie jedząc”17. Gdy w we wrześniu 1676 r. przebywał 
na Pradze pod Warszawą, czekając na wieści z wojny polsko-tureckiej, zaznaczał 
Szolcowi: „Miałem ci pisanie i od króla jegomości, aby przyjeżdżać do Lwowa
i sam radbym się stąd urwał, bo mi tu nie rozkosz przy wielkiej niewygodzie, ale 
trudna rzecz, bo mi odjęło lewą nogę, tak właśnie jak owo quondam (jeśli Wasz-
mość pamiętasz) kiedyśmy z sobą jechali do Lwowa, tylko że wtenczas tknę-
ło mię było i rękę, i języka, a teraz tylko samą nogę, że nie mogę chodzić i już 
tu kawęczeć na Pradze jeszcze ab ultimie diebus Augusti, to jest cały miesiąc”18. 
Można więc uznać z tego opisu, że Wydżga przeszedł jakiś niewielki wylew krwi do 
mózgu. Z całą pewnością dokuczały mu reumatyczne bóle nóg. W kwietniu 1678 r.
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o tych dolegliwościach pisał do Szolca: „Dobrze się stało, żem nie jechał do Frau-
enburga, bo co by tam ze mnie chromego za pociecha była. Oto bym był sprawił 
ludziom dziwować się, zataczając się w procesyjej jak pijany, tak osłabiałem na 
nogi, a u ołtarza najciężej mi obrócić się. Przecie Medici mówią, że to dobrze iż 
malum circa infimas partes occupatur, dawszy głowie pokój”19.

Mimo nie najlepszego zdrowia, Wydżga był prawie stale w podróży. Gdy 
został podkanclerzym i kanclerzem wielkim koronnym w Lidzbarku Warmiń-
skim bywał gościem. Zwierzał się o tym w jednym z listów: „Przez ten rok [1676] 
prawie mało co mieszkałem w domu; kiedy było siać na wiosnę trawiłem czas
w Krakowie i w drodze do Krakowa, kiedy było żąć jeździło się po miastach 
pruskich przez niedziel cztery, teraz kiedy siać na zimę i doglądać wybierania 
czynszu to ja kawęczę tu na Pradze”20. Podróże dla niego były męczące – zimą 
przez wiatry, śniegi i mrozy, a latem przez nieznośne upały i gwałtowne burze.
W sierpniu 1676 r. król Jan III Sobieski wzywał go do Warszawy, by był przy 
królowej. Wydżga pisał do Szolca: „Wstyd mię i posyłać WMciom joko mię tam 
molestują a ja w te gorąca stopił bym się gdzie w drodze i muchy, by mię zjadły
i nieprzybyło by mną w Warszawie tylko jednemu więcej a straszna mię dusz-
ność trapi w piersiach, której przyczyniły by mi te kurze”. Ponaglany przez kró-
la, królową, przez obowiązki podkanclerzego opuszczał Lidzbark Warmiński. 
Nim jednak wyjechał wypytywał się o drogę, rezerwował kwatery. Wiele wzmia-
nek jest o tym w listach do kanoników warmińskich i biskupa kijowskiego To-
masza Ujejskiego, też będącego w ciągłych rozjazdach. Po zerwanym w listo-
padzie 1669 r. sejmie koronacyjnym obradującym w Krakowie, następny sejm 
król Michał Korybut Wiśniowiecki zwołał na 5 marca 1670 r. do Warszawy. Wy-
dżga zwlekał z wyjazdem. Z Lidzbarka 11 marca 1670 r. pisał do kapituły: „Biorę 
się do Warszawy lubo teraz trudno się puszczać w drogę aż się połamią lody na 
rzekach przez które, że lepiej się na promach przewozić niż na krach pływać”21. 
Sejm trwał, gdy do Warszawy dotarł Wydżga. Biskup kijowski Ujejski jeszcze
28 marca był we Fromborku, ale on zwykle przyjeżdżał na koniec sejmowych 
obrad. Ten sejm także został zerwany – 19 kwietnia 1670 r. Gdy zagrażała Rze-
czypospolitej wojna turecko-kozacka, król zwołał sejm wyznaczając początek 
obrad na 26 stycznia 1672 r. Sejm miał obradować w Warszawie. Tym razem 
Wydżga planował zjechać na koniec sejmowych obrad. Zima była sroga, od-
straszająca od podróżowania. Biskup wybierał się do Warszawy wraz z probosz-
czem olsztyńskim Andrzejem Zagórnym. Wydżga prosił kanonika Szolca o in-

19 AAWO, Aa 3, k. 259, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg, 11 IV 1678; A. Szorc, Familiarność między 
biskupem a kanonikiem, s. 107. 

20 AAWO Aa 3, k.190, J.  S. Wydżga do A. Sarnowskiego, na Pradze pod Warszawą 2 X 1676.
21 AAWO, Ab 19, k. 68, J. S. Wydżga do kapituły warmińskiej, Helsberg 11 III 1670.
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formacje o przejezdności dróg, o miejscach postoju i cenach, jakie są w stolicy,
pisał: „Jakom ono namienił był WMP żem miał bydź rad WMP w kompaniej 
do Warszawy tak teraz podaje do wiedzenia, że radbym ku końcu seymu to 
jest circa finem february stanął w Warszawie. Przyjachał słyszę z Warszawy sługa 
WMP wielce proszę kazać go wypytać: 1. Jeśli Bug i Wisłę przejeżdżają po lodzie. 
2. Jeśli karczma w Janowie (którą budowano wśród miasteczka) już dokończona.
3. Jaka drogość w Warszawie? Po czemu owies? 4. Owsa, siana jeśli dostanie po 
drodze”22. Zawsze obawiał się przeprawy przez większe rzeki, zwłaszcza Wisłę.
W styczniu 1676 r., gdy wybierał się na sejm koronacyjny do Krakowa, pisał do 
kanonika Zachariasza Szolca: „Jutro da Bóg to jest w niedzielę jadę (list datowany
18 stycznia 1676 roku), chciałem nocować w Wartenborgu, ale uważałem, że zra-
zu lepiej powoli, deinde niech się tem czasem ulega Wisła o której często myślę, 
na noc tedy jutro da Bóg do Seeburga”23. Wisła straszyła zwłaszcza wiosną i la-
tem, a informacje docierające do Lidzbarka, że „na Wiśle pod Płockiem most się 
trzęsie, a poręczy nimasz” każdego mogły przerazić24 Innym razem wypytywał 
Zachariasza Szolca i kanoników fromborskich o drogę do Płocka. Po przysłaniu 
mu informacji pytał: „Wypisując drogę zapomnieliście oba dwaj innucere, kęn-
dy jest Wkra rzeka? Jako ją przejeżdżają i kęndy? Jest to swawolna i zdradliwa 
wodka”25. W 1678 r. przerażała biskupa podróż na sejm do Grodna. Drogi złe,
a i stancji w Grodnie brak. Już na początku października 1678 r. pisał do Szolca: 
„O drodze do Grodna kazać się tam pytać i gdzie dobra i gdzie zła, gdzie pusz-
cza, przewóz, mosty, wieś, miasteczko ect”26. Sam też zbierał informacje, skoro 
informował przyjaciela: „Był i dziś u mnie Żyd z Grodna dość rozumny i ochot-
ny, obiecujący swoje tam usługi”27. Z Grodna zaś dochodziły do Lidzbarka War-
mińskiego niepokojące informacje nie tyle o drogach, co o braku kwater dla se-
natorów28. Biskup nadmieniał o tym Szolcowi: „Z Grodna przyjachał drugi mój 
kozak, o gospody nie tylko trudność ale niepodobieństwo – – IMX Szczuka był 
w Grodnie najął sobie gospodę i dał ją naprawić, odjachał do Wilna a stanow-
niczy zapisał ją komu inszemu”29. Wydżga do Grodna dojechał i kwaterę wyna-
jął. Gdy wyjeżdżał na sejm koronacyjny do Krakowa w 1676 r., też martwił się 
o drogę, podróż była daleka, trudna, kosztowna i kwater może zabraknąć, gdyż 

22 AAWO, Aa 2, k. 30, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 6 II 1672.
23 AAWO, Aa 3, k.143, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 18 I 1676. 
24 A. Szorc, Familiarność między biskupem a kanonikiem, s. 105. 
25 AAWO, Aa 3, k. 234, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 25 II 1678.
26AAWO Aa 3, k. 349, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 9 X 1678. 
37 AAWO Aa 3, k. 364, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 19 X 1678.
28 R. Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskie-

go, Poznań 2014, ss. 133–140.
29AAWO Aa 3, k. 411, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 11 XII 1678.
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koronacja zawsze przyciągała tłumy szlachty. Ku zadowoleniu Wydżgi do Krako-
wa zamierzał wyjechać kustosz Adam Zygmunt Konarski. Konarski towarzyszył 
biskupowi w czasie elekcji Michała Korybuta i pojechał też na koronację Jana III 
Sobieskiego. Do Wydżgi doszły jednak nie całkiem sprawdzone wiadomości, że 
Konarskiego odstrasza długa podróż. Biskup zaś na swój sposób skomentował 
wahania kustosza: „– – bo a komuż się to chce na niewczasy? Teraz trzeba się to-
pić w drodze a potem trzeba będzie odmrażać gęby i nosy”30. Zachęcając Konar-
skiego do podróży, Wydżga kazał Szolcowi: „– – pokłon się mu WMć ode mnie 
i powinszuj przy Kolendzie i Nowem Lecie wszelkich szczęśliwości”. Jednocze-
śnie prosił: „Chciej się także pokłonić z powinszowaniem X Wołowskiemu a je-
śli można niech prosi listownie ImP Rodzonego swego, aby prosił tego co dla 
gospod Xcia Primasa do Krakowa pojedzie, aby też o gospodach dla mnie, dla 
czeladki i konikow pamiętał pan stanowniczy, którem niech obiecuje ode mnie 
Kolęndę, wiem że tam nie raz z Łowicza słać będą, bo tam niedaleko i prze-
praw nie masz. A ja chory”31. W Warszawie Wydżga nie miał problemów z kwa-
terą. Znaczniejsi senatorowie i co bogatsi ze szlachty kupowali grunty miejskie, 
za zgodą króla pozyskiwali place wydzielane ze starostwa warszawskiego. W za-
chowanym opisie folwarku warszawskiego z 1660 r. nadmieniono, że wydzielone 
z niego zostały place na „różnych JM dwory, jako JMKs Stefana Wydżgi biskupa 
natenczas warmińskiego, p. Piotra Murowickiego sekretarza JKM, p. Jabłonow-
skiego, p. Firleja kasztelana lubelskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego (Wacława 
Leszczyńskiego i innych, pięć placów osobom różnym”32. 

Dwór w Warszawie był niezbędny, zwłaszcza gdy Wydżga został biskupem 
warmińskim, podkanclerzym koronnym i kanclerzem wielkim koronnym. Wy-
dżga, choć dotknięty chorobą, wywiązywał się ze swych obowiązków senator-
skich. Proszony i ponaglany przez królową Ludwikę Marię, króla Jana Kazimierza, 
a później też Jana III Sobieskiego, jeździł na sejmy. Jak mawiał, niezwykł jeździć na 
koniec obrad sejmowych, zazwyczaj przybywał przed otwarciem sejmu
i był do końca obrad. Rzadziej bywał na sejmikach generalnych Prus Królew-
skich. Pilnował na sejmach i sejmikach spraw Warmii, bronił dominium przed 
nadmiernymi obciążeniami podatkowymi, przed hyberną, kwaterunkami wojsk. 
Miał wsparcie w osobie biskupa kijowskiego i prepozyta warmińskiego Tomasza 
Ujejskiego, a także całej kapituły warmińskiej. W listach do kanonika Zacharia-
sza Szolca ujawniał swe obawy przed rosnącymi w siłę Prusami Książęcymi. Gdy 
został biskupem warmińskim, dokładał starań, by Frombork i Braniewo zostały 

30AAWO Aa 3, k. 129, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 30 XII 1675.
31 Ibidem, k. 129. 
32A. Kersten, Warszawa kazimierzowska 1648–1668. Miasto – Ludzie – Polityka, Warszawa 1971, s. 30.
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uwolnione od wojsk brandenburskich, a później każde pojawienie się elektor-
skich oddziałów w pobliżu warmińskich granic, każda zgoda na przemarsz tych 
wojsk przez Warmię napawała biskupa niepokojem. Wydżga zdawał sobie spra-
wę, że Rzeczpospolita osłabiona po wojnach ze Szwecją i Rosją, zagrożona kon-
fliktem z Turcją, a do tego rozdarta wewnętrznymi kłótniami traci na znaczeniu 
w Europie. Biskup trzymał stronę Jana Kazimierza, gdy ten chciał przeprowa-
dzać reformy w kraju. Był zwolennikiem reformy vivente rege, potępiał marszał-
ka wielkiego koronnego Jerzego Lubomirskiego, gdy wystąpił przeciw królowi. 
Śmierć Ludwiki Marii była dla niego, sekretarza królowej, ogromnym przeży-
ciem. Królowa sfrustrowana politycznym niepowodzeniem, znerwicowana pol-
ską polityką, schorowana, zmarła 10 maja 1667 r. Biskup Wydżga pojechał na jej 
pogrzeb do Krakowa i wygłosił mowę pogrzebową. Wychwalał w niej działal-
ność królowej, ale podsumowując jej życie miał powiedzieć: „Et dissipate sunt 
omnes cogitationes eius (i rozproszone zostały wszystkie jej zamysły)”33. Wypo-
wiedź Wydżgi należy odnieść do politycznych planów królowej, a te rzeczywi-
ście nie powiodły się. Upadł zamysł wprowadzenia na tron nowego monarchy 
jeszcze za życia Jana Kazimierza. W czasie pogrzebowych uroczystości pojawiły 
się poważne wieści o planach króla zrzeczenia się korony. Już wówczas nie było 
tajnym, że król nosi się z zamiarem abdykacji. Jan Kazimierz miał taki plan od 
1662 r. Ostatecznie swój zamiar ogłosił na radzie senatu obradującej w Warsza-
wie w połowie czerwca 1668 r. Specjalna komisja z udziałem biskupa kijowskie-
go Tomasza Ujejskiego przygotowywała dokumenty związane z abdykacją. Ko-
misja ustalała zadłużenie króla, a Ujejski, jako członek kapituły warmińskiej, był 
zainteresowany, by królewskie długi zostały spłacone. Król bowiem był dłużni-
kiem kapituły, gdyż w 1657 r. pożyczył od niej 6624 zł i długu nie zwrócił34. Czy 
biskup Wydżga był zaskoczony abdykacją, z pewnością nie, ale był jednym
z tych, którzy odradzali ją królowi. Na wrześniowym sejmie 1668 r. król abdy-
kował. Nastał czas bezkrólewia i ostrych politycznych targów o koronę. Król, 
zrzekając się tronu, chciał ułatwić sięgnięcie po koronę kandydatowi francu-
skiemu, księciu neuburskiemu Filipowi Wilhelmowi. Oficjalnym kandydatem 
Francji był wprawdzie Filip Wilhelm, ale król Ludwik XIV bardziej widziałby
na tronie w Polsce Kondeusza. Austria sprzyjała kandydaturze księcia Karola
lotaryńskiego. Car moskiewski wysunął kandydaturę swego syna Aleksego, po-
jawiła się też myśl, by koronę oddać Piastowi. Sejm konwokacyjny miał dać 
pierwszą odpowiedź, który z kandydatów ma najlepsze widoki na zwycięstwo 

33 Z. Wójcik, Jan Sobieski 1629–1696, Warszawa 1983, s. 124; K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii 
Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Wrocław 1975, s. 224.

34 I. Makarczyk, Tomasz Ujejski 1612–1689, s. 105. 
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w elekcji. Biskup Jan Stefan Wydżga wybrał się na sejm konwokacyjny. Sejm obrado-
wał w Warszawie od 5 listopada do 6 grudnia 1668 r. Wydżga po powrocie z Warsza-
wy tak opisał kanonikowi Zachariaszowi Szolcowi sejmowe zawirowania: „Co się 
w Warszawie działo nie spisałbym tego jak mówią na wołowej skórze. Przysłałem 
tu niedawno WMP rotam naszego najmilejszego iuramentu któreśmy się związali
zostawszy chwała Bogu nędzszemi nad naszych przodków, co przez tak wiele lat 
królów obierali i zgodnie i niezgodnie, bywały też między niemi i konfidentie
i dyffidentie a przecie nigdy nie przysięgali. Jam przysiągł przyznam się nie bar-
dzo ochotnie (bo nie było się po co kwapić do tak kosztownego specjału – –. 
Przysiągłem mówię podobno nie bardzo ochotnie, ale bardzo secure i bardzo 
prawdziwie bom jak żywie od nikogo in hac causu nic nie wziął. Więc, że ten 
wziatek nie tylko się rozumie o braniu pieniędzy, ale i o braniu godności, ja ra-
chuję się z sobą, za biskupstwo łuckie wziąłem przed lat piętnastu a warmińskie 
przed lat dziesięciu kiedy jeszcze nie urodziły się były ani elekcje ani adoptie ani 
sukcesje ani abdicatie. Po tym mógłbym też był podobno jeszcze wziąć co ale nie 
szykowało się. Escludują się przez ten iurament ci wszyscy, którzy teraz ozywają 
się concurentów, toć nie wiem kogo obrać królem, chyba albo WMP albo X eko-
noma, ale periculum est, żeby go myszy nie zjadły bo się do Kruszwice przypo-
wiada. Pan Bóg to wie jeśli ta przysięga sprawi między ludźmi konfidencją, Pan 
Bóg wie jeśli pomoże temu kto chce być złem. A drugi mogłby i na elekcję nie 
przyjechać i nie przysiądz a siedząc w domu nakręcać kołowrót”35. Rzeczywiście, 
jak pisał Wydżga, na sejmie był kołowrót. Nie tylko na sejmie, ale i poza nim to-
czyła się walka propagandowo-polemiczna na temat kandydatów do tronu. Ku 
zaskoczeniu wszystkich poseł województwa krakowskiego Jan Odrowąż Pienią-
żek zażądał, by w karcie konfederacji generalnej znalazł się punkt głoszący, że 
nikt nie może proponować kandydata do tronu, jeżeli został przez tegoż kandy-
data przekupiony. Zatem zrozumiałe jest twierdzenie Wydżgi, iż od nikogo nigdy 
pieniędzy nie brał, nie wziął też ani grosza od żadnego ze stronnictw, od żadnego
z kandydatów ubiegających się o tron, nikomu też nie zawdzięcza awansów se-
natorskich. Przeciwnicy kandydatów cudzoziemskich zdołali narzucić tekst 
przysięgi, pod którą podpisy mieli złożyć senatorowie i posłowie. Wydżga, jak 
przyznawał, niechętny był podpisywaniu przysięgi, gdyż była ona wyraźnie skie-
rowana przeciw kandydatowi francuskiemu. W końcu biskup warmiński, jak 
donosił kanonikowi Szolcowi, tekst zaprzysiągł36. Przysięgę podpisał, ale z prze-

35AAWO, Aa 1 k. 53–54, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 13 XII 1668.
36 Ibidem, k. 53; Z. Wójcik, Jan Sobieski 1629–1696, s. 153. Tekst przysięgi był następujący: „Przysięgam 

Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu, na to, iż nie tłumacząc, żadnym przeciwnym ani 
wymyślnym sposobem tej przysięgi mojej w obieraniu pana przyszłego, tego będę mianował za pana, od któ-
rego i na którego imię nigdy nie wziąłem (pieniędzy), ani obietnicy otrzymałem, anim praktykował sam przez 



294 Stanisław Achremczyk 295Codzienność biskupa warmińskiego Jana Stefana Wydżgi

kąsem oznajmiał Szolcowi, że nie wie kogo wybrać na króla, żartując, iż nawet 
sam kanonik Szolc może nim być albo kanonik ekonom Nycz. Wydżga z Warmii 
bacznie obserwował wydarzenia w Polsce. Tymczasem podkanclerzy koronny
i biskup chełmiński Andrzej Olszowski, oceniając w specjalnej broszurze kandy-
datów do tronu, zachwalał Piasta, podając nawet jego nazwisko – Michał Kory-
but Wiśniowiecki.

Termin sejmu elekcyjnego wyznaczono na 2 maja 1669 r. Z Warmii na 
sejm pojechał biskup Wydżga i biskup kijowski Tomasz Ujejski. Sejmujący wy-
kluczyli z elekcji Kondeusza. Tylko kilku odważnych senatorów, w tym biskup 
Wydżga i wojewoda pomorski Jan Bąkowski, byli przeciwni wykluczeniu, ale gło-
sy ich były nieśmiałe i ginęły w ogólnym tumulcie. W środę, 19 czerwca 1669 r., 
w wigilię Bożego Ciała, nastąpił „cud” elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckie-
go. Biskup Wydżga z Warszawy cztery dni później tak opisał kanonikowi Szol-
cowi ów „cud” wyboru Wiśniowieckiego: „Został królem Książe Michał Wiśnio-
wiecki wojewodzic ruski, o którym jako żywie nicht nie myślił, a jeśli kto albo
namieniał albo mówił, czynił to raczej na project quam ut sic vel sentiret
vel speraret. A to usit in humanis Divina potentia rebus. Zawzięły się były na 
się a cerbe dwie stronie Neiburska i Lotharyńska, tandem zdało się parcere ci-
vili sangvini po prostu visum est, nie bić się bo to boli tak kazał rozum i strach 
który wielkie czasem resolutie czyni. Pospolite też ruszenia sprzykrzyły się już 
sobie bardzo były, tęskniąc do domów et fremebant na tych co ich pod Warsza-
wę zwabieli. Kilka tedy z Panów chcieli zdania swoje suspendire nie chcąc da-
wać suffragium ani na Neiburczyka ani na Lotharyńczyka; następowano na nich 
żeby się koniecznie deklarowali, oni byle się tylko wywikłać a zwlec do jakiego 
czasu mianowali Piasta. Spytano którego, namienili Księcia JMci, secuti także 
drudzy. Tak zagaiono w gornych województwach. Chwyciły się tego drugie i tak
w krótkim bardzo czasie stanął w wilią Bożego Ciała królem. Dopiero teraz wrza-
wa; wymyślają conditio, umawiają pacta conventa, rotam iuramenti. To zdało mi 
się podać do wiadomości WMPP. Dziękując Panu Bogu, że opatrzył Panem oj-
czyznę a proście aby i do końca obdarował i pokojem et domestica et tranquili-
tate którem jedni nie dobrze tuszą, drudzy nie dobrze życzą, tak bywa jak daw-
no pisano. Pactis conventis, które teraz agitanty annuit bez trudności Król Jmć 
bo natury dobrej jest i grzeczny, ale co to albo są interessati albo się chcą przy-

się, ani przez kogokolwiek i nie dla moich prywatnych respektów, ale względem całej Rzeczypospolitej wszyst-
ko czyniąc. I tego na królestwo mianować będę, którego według sumienia i praw naszych za godnego będę ro-
zumiał, ani będę wprowadzał na państwo, mimo powszechną zgodę. Jeżelim się od kogo kiedykolwiek wiązał, 
tedy go cale odstępuję. I ktokolwiek za panowania Króla Imci przeszłego i po abdykacji niezależnymi sposo-
bami, mimo prawo nasze, starał się o koronę polską, obierać go i mianować nie będę. Tak mi Panie Boże do-
pomóż i Męka Jego Święta”.
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podobać i przysłużyć multu involuunt, drudzy też są się aż nazbyt chcieli by co-
aretere Pana nad słuszność i stąd trudności”37.

Biskup Wydżga nie wypowiadał się źle o królu Michale Wiśniowieckim, 
wszak był jego powinowatym. Choć skłaniał się ku obozowi malkontentów, to 
jednak przeciw królowi nie występował otwarcie. Uczestniczył w sejmach zwoły-
wanych przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Wydżga pozostawał w cieniu 
biskupa kijowskiego Tomasza Ujejskiego. Ujejski był krótko na sejmie w mar-
cu 1670 r., był na radzie senatu po zerwaniu tegoż sejmu. Król wyznaczył go do 
komisji mającej prowadzić rozmowy z buntującymi się Kozakami. Widać Ujej-
skiego w czasie obrad sejmu debatującego jesienią 1670 r. nad obronnością Pol-
ski zagrożonej agresją turecką. Wydżga był na sejmie pierwszym w 1672 r. Sejm 
był widownią kłótni. Wydżga starał się łagodzić konflikt między podkanclerzem 
koronnym Andrzejem Olszowskim a biskupem krakowskim Andrzejem Trze-
bickim, jednak bez większego sukcesu. Natomiast udało mu się, przy wsparciu 
prymasa Mikołaja Prażmowskiego i Trzebickiego, doprowadzić do zgody mię-
dzy Olszowskim a kanclerzem litewskim Kazimierzem Pacem38 Był też na sej-
mie drugim, zerwanym 30 czerwca 1672 r. Na nim aktywność przejawił Ujejski. 
On w imieniu króla przemawiał w izbie poselskiej prosząc posłów „Ażeby chcie-
li jak najprędzej obronę jey obmyślić, która bez Króla Jegomości y senatu stawać 
nie może”39. Ujejski zjawił się w izbie poselskiej po raz drugi, gdy za pierwszym 
razem posłowie nie dali żadnej odpowiedzi. Ponownie apelował o zgodę i pie-
niądze na wojsko, gdyż Turcy już ruszyli ku polskim granicom. Ujejski mówił: 
„Boleje serce oyca tey Oyczyzny patrząc na niezgodne consilia synów swoich
w takim niebezpieczeństwa razie zostających – – teraz świeżo dają znać od 
samego Chocimia, że już cesarz turecki z woyskiem w pole od Adrianopo-
la ruszył się, a my gotowości tak w ludziach jako y w pieniądzach nie mamy”40.
Na nic zdały się apele, sejm został zerwany. Gdy padał Kamieniec Podolski, 
szlachta, zebrana na sejmie konnym pod Gołębiem, chciała rozprawić się z fran-
cuskimi stronnikami i Janem Sobieskim. W Rzeczypospolitej zaistniała groź-
ba wojny domowej, gdy Sobieski w odpowiedzi na konfederację gołąbską zor-
ganizował wojskową konfederację w Szczebrzeszynie. Klęska w wojnie, haniebny 
traktat w Buczaczu, utrata Kamieńca Podolskiego i Podola ostudziły wojenne zapa-
ły w Polsce. Czas był jednak niezwykły. A jednak zgodzono się na wysokie podatki, 
na werbowanie żołnierzy i nie było zgody na potwierdzenie traktatu buczackiego. 

37 AAWO, Aa 1, k. 91–92, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Warszawa 23 VI 1669.
38 A. Przyboś, M. Rożek, Biskup krakowski Andrzej Trzebicki, Warszawa–Kraków 1989, s. 79.
39 I. Makarczyk, Tomasz Ujejski, s. 109. 
40 Ibidem, s. 109. 
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Z Lidzbarka Warmińskiego Wydżga śledził rozpalający się konflikt polsko-turec-
ki, a gdy nadeszły wieści o chocimskim zwycięstwie, uderzyły w warmińskich ko-
ściołach dzwony ogłaszając wielki triumf. Biskup do kanonika Szolca tak pisał po 
otrzymaniu wieści o zwycięstwie Sobieskiego: „Deo gratias za nowiny et quidem 
dobrze są już y drukowane particularitates jako Naszy wybili Husseina, który 
miał 30 tysięcy ludzi, ale sam w 5 tysięcy uszedł do Kamieńca. O łowczem ko-
ronnem w drukowanych piszą, że go nie było między zabitemi, ale nie wiedzieć 
gdzie się podział a to Deus mortificat et verificat vulnera et medetur jako nas za-
smucił sieroctwem tak cieszy fortunem woyska progressem. Kazać tam podzię-
kować Panu Bogu, zaśpiewawszy po roratach Te Deum laudamus. Taxit Deus 
abyśmy y o pogromionem Kapłan paszy prędko usłyszeli. My kapłani prośmy 
Pana Boga za tego Kapłana a wzięłaby go dobrze bo jest Ter Diabilus, nastraszył 
nasz Lwowek miły et incolas jego tak rok”41. Uderzyły też dzwony w warmiń-
skich kościołach po raz drugi, tym razem żałobnie, oznajmiając śmierć króla Mi-
chała Korybuta Wiśniowieckiego. Nastał czas bezkrólewia. 

Tym razem biskup Wydżga z biskupem Ujejskim stanęli po stronie Sobie-
skiego. Wydżga wraz z biskupem krakowskim Andrzejem Trzebickim, biskupem 
chełmińskim Andrzejem Olszowskim, biskupem kijowskim Tomaszem Ujej-
skim i biskupem chełmskim Stanisławem Dąbskim utorowali Sobieskiemu dro-
gę do korony42. Wydżga Szolcowi nie opisywał przebiegu elekcji, ale w liście da-
towanym 28 maja 1674 r. z Warszawy oznajmiał: „Odpuść proszę żem nie miał 
y kawałka czasu pisywać do WMć, bo mię było naznaczono do traktowania ze 
wszystkiemi posłami externorum principium których było nie mało. Wzięły mi 
tedy te conferecje y umawiania siła czasu. Teraz król mię swojem oratorem ad 
Reip. (tak to nazywają) aby moderować pacta między niem a Rzeczpospolitą. 
Siadamy tedy na tem długo et laboriose y jeszcze do tych czas tego dotrzeć nie 
możemy zaczem hucus nie uczynił jeszcze iuramentu król. Obraliśmy za Pana 
Króla Naszego IMP Marszałka Wielkiego Koronnego remitentibus Lithuanuis 
ale potem accedentibus”43. Sobieski miał wielu przeciwników, którzy kwestiono-
wali jego wybór. Biskup warmiński był przy królu i przez dwa tygodnie uczestni-
czył w układaniu paktów konwentów przełamując sprzeciwy stronnictwa Paców. 
Sobieski 5 czerwca 1674 r. pakta konwenta zaprzysiągł. Król potwierdził przywi-

41 AAWO, Aa 1, k. 202, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 3 XII 1673.
42 A. Przyboś, M. Rożek, Biskup krakowski Andrzej Trzebicki, s. 101.
43 AAWO, Aa 1, k. 235, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Warszawa 28 V 1674. W liście biskup zaznaczał: „Nie 

żal mi tego żem tak zagaił y dał inceptę ziemiom naszem Pruskiem. Królowa wyjechała zaraz po nominacji do 
karmelitanow, jeździłem do niej imieniem Królestwa Ichmciów aby w zamku warszawskiem dla wczasu swo-
jego zostawała – – powiedziała, że in aere magis aperte et puro medieym ex Consilio Doctorow zażywać musi 
a potem na votum do Studzianey y tak musi jechać”.
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leje szlacheckie, pokój religijny, przyrzekł odzyskać utracone ziemie – Ukrainę
i Podole. Rządy zaś rozpoczął od rady wojennej, by podjąć decyzje w sprawie woj-
ny z Turcją. Wojna zaś wymagała podatków, zwiększenia liczby wojska, a tu po-
jawiły się kłopoty. Sobieski liczył na Wydżgę, na jego zdolności przekonywania 
szlachty, zatem nakazywał mu bywać na sejmikach, sejmach i radach senatu. Wy-
dżga choć schorowany regularnie jeździł na sejmy, a król powierzył mu  w 1676 r. 
urząd podkanclerzego koronnego, by w październiku 1677 r. awansować na urząd 
kanclerza wielkiego koronnego. Biskup wspierał politykę Jana III, nie zwlekał ze 
ściąganiem podatków i jako prezes ziem pruskich nakłaniał stany Prus Królew-
skich, by nie szczędziły pieniędzy na obronę granic Rzeczypospolitej. 

Wydżga zostawszy biskupem warmińskim nie tylko zajął wysokie miej-
sce w senacie państwa, ale został też najwyższym rangą senatorem Prus Królew-
skich, który był jednocześnie prezesem ziem pruskich. Do obowiązku prezesa 
należało zwoływanie sejmików generalnych, kierowanie ich obradami. Objęcie 
tej zaszczytnej funkcji zależało od uzyskania indygenatu pruskiego, a indygenat 
mógł nadać Wydżdze tylko sejmik generalny. Także stany Prus Królewskich za-
strzegały, by biskup warmiński, nim obejmie biskupstwo, był pruskim indygeną. 
Gdy tylko biskup Wydżga stanął w Lidzbarku Warmińskim, a było to 6 stycznia 
1660 r., natychmiast podjął starania, by uzyskać indygenat, złożyć stanom przy-
sięgę senatorską i objąć funkcję prezesa ziem pruskich. Czas politycznie był go-
rący. Dwór chciał przeprowadzić reformy w państwie, a pozyskanie tak ważnej 
prowincji jaką były Prusy Królewskie stawało się istotne dla Jana Kazimierza. 
Zresztą królowa Ludwika Maria nie dawała Wydżdze spokoju, wręcz nakazy-
wała, aby na sejmikach bywał. Wydżga jednak na sejmik generalny, wyznaczony
na połowę lutego 1660 r. do Nowego nad Wisłą, nie pojechał. Przed następnym 
sejmikiem, mającym obradować w sierpniu 1660 r. w Chełmnie, podjął zabie-
gi pozyskania wpływowych pruskich osobistości oraz wielkich miast (Gdańska,
Torunia i Elbląga) w nadaniu mu indygenatu. Biskup był znany w Prusach Kró-
lewskich, wiedziano też, że jest stronnikiem króla, zatem pozyskał względy 
szlachty i wielkich miast. Rada Gdańska zaleciła swym posłom udającym się na 
poprzedni sejmik, by nie sprzeciwiali się nadaniu indygenatu biskupowi pod wa-
runkiem, że ten w pisemnym rewersie zobowiąże się do przestrzegania i obrony 
praw prowincji44.Podobnego zdania były dwa pozostałe wielkie miasta – Elbląg 
i Toruń. Przychylna była Wydżdze szlachta. Na sejmik do Chełmna wyjechał bi-
skup w towarzystwie dziekana warmińskiego Przecława Szemborowskiego i ka-

44 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: AP Gdańsk), 300. 29/150, k. 9, Instrukcja Gdańska na sej-
mik generalnym do Nowego nad Wisłą, 17 II 1660; S. Achremczyk, Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako 
prezes ziem pruskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1988, nr 3–4, s. 277.
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nonika Wojciecha Nowiejskiego45. Sejmikujący przywitali go uroczyście i już
w pierwszym dniu obrad nadali indygenat oraz odebrali od niego przysięgę se-
natorską, tym samym Wydżga został prezesem ziem pruskich. Odtąd on miał 
rozpisywać sejmiki i przewodniczyć ich obradom, a także stać na czele posłów
i senatorów Prus Królewskich zasiadających w sejmie. Do obowiązku preze-
sa należało rozsyłanie ekspedycji sejmikowej otrzymanej z kancelarii koron-
nej. Zawierała ona uniwersały do szlachty, vocatoria do wielkich i małych miast, 
królewską instrukcję i list kredencyjny dla posła królewskiego. Wraz ze swymi
listami Wydżga rozsyłał ową dokumentację sejmikową po prowincji. Chcąc 
uniknąć krytyki i zarzutów o opieszałość, czynności te wykonywał w miarę 
szybko i skrupulatnie. Nie zawsze jednak ekspedycja sejmikowa dochodziła do 
niego w odpowiednim terminie i nie zawsze wiedział, kiedy i gdzie ma się sej-
mik generalny zebrać. W lutym 1666 r. pisał do kapituły warmińskiej, że dowie-
dział się o sejmiku generalnym, ale już nie wie „o czem będziemy sejmikować
i expeditiej żadnej nie mam”46. Latem tego samego roku sytuacja się powtórzyła
i tak ją opisał Szolcowi: „Spadłem z deszczem do Gdańska, kędy zastałem no-
winę o sejmiku. Przysłano expeditią do pana wojewody pomorskiego, aby ją mi 
oddał, ale ani mi posłano credensa na posła ani instructiej a do tego dopiero od-
dano ją panu wojewodzie 22 praesentis, a sejmik wyznaczono na 27 praesen-
tis w Grudziądzu, przed sejmikiem zaś powinny praecedera particularne sejmi-
ki. Dziwne jakiesz niedojrzenie (ale nie raz to tak bywa), nie może tedy już być 
sejmik teraz”47. Wydżga wstrzymywał się od krytyki kancelarii koronnej i pod-
kanclerzego koronnego, biskupa chełmińskiego Andrzeja Olszowskiego. Jego 
zdaniem, taka sytuacja nie powinna prowadzić do konfliktu stanów pruskich
z kancelarią koronną. W Prusach Królewskich inaczej to rozumiano, jako ce-
lowe działanie kancelarii. To działanie nazywano naruszaniem praw prowincji
i pozbawianiem jej zabierania głosu w ważnych sprawach państwa, a także wy-
syłania posłów na sejmy. Wydżga, związany z dworem Jana Kazimierza, przyjął 
stanowisko neutralne wiedząc, że dworowi królewskiemu była na rękę nieobec-
ność na sejmie dużej liczby posłów Prus Królewskich. Wszak był to czas ostrych 
politycznych sporów z marszałkiem wielkim koronnym Jerzym Lubomirskim, 
zakończonych wojną domową. Wcale nie lepiej było, gdy po abdykacji Jana Kazi-
mierza królem wybrano Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W styczniu 1671 r. 

45AP Gdańsk, 300. 29/150, k. 184, Reces sejmiku generalnego, Chełmno 25 VIII 1660; A. Eichhorn, Ge-
schichte des ermlaendische Bischofswahle, 1860, Bd. 1, s. 534; G. Lengnich, Geschichte der Preussische Lande Ko-
eniglich Polnischen Antheils, Bd. 7, Danzig 1724, s. 240; S. Achremczyk, Biiskup Jan Stefan Wydżga jako prezes 
ziem pruskich, s. 277.

46 AAWO An 19, k. 3, J. S. Wydżga do kapituły warmińskiej, Helsberg 3 II 1666.
47 AAWO, Aa 1, k.168, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Gdańsk 24 VIII 1666. 
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biskup, pisząc do kanonika Adama Konarskiego, przyznawał: „– – o sejmiku nic nie 
wiem, kiedy i kędy będzie”48. Biskup o sejmiku nic nie wiedział, a jego termin kan-
celaria koronna wyznaczyła na 26 stycznia do Grudziądza. Ponieważ Wydżga 
na sejmiki generalne jeździł rzadko, przeto w późnym zawiadamianiu o termi-
nach sejmikowych szukał usprawiedliwienia swojej nieobecności. Tak w 1673 r. 
tłumaczył stanom Prus Królewskich swą nieobecność: „Tak jakaś mała i opacz-
na fert dola nasza, że expeditie sejmikowe barzo nie rychło, ale nie wcześnie nas 
dochodzą, że czasem nie jest rzecz podobna wybrać się tak insperate. Więc et leges
discretio modestia tak uczą, aby sobie nie przywłaszczać to (że tak rzekę) mono-
polium praesidentiae z wielką chęcią libenter et reverenter umyślnie nie subduco 
et defero to Ich MPP ludziom wielkim, których defoecatissima prudential auto-
ritati et felicitati gaudet submitti publica felicitas”49. Ekspedycję sejmikową, jeżeli 
trafiła ona na czas, biskup rozsyłał natychmiast, a pracy miał przy tym sporo. Dla 
przykładu ekspedycja przed sejmem koronacyjnym Jana III Sobieskiego dotar-
ła do Wydżgi w połowie grudnia 1675 r., sejmik generalny wyznaczony był na
3 stycznia 1676 r., zatem biskup chcąc, by posłowie Prus Królewskich wzięli 
udział w sejmie dokumenty sejmikowe porozsyłał szybko. O swych czynnościach 
donosił kanonikowi Szolcowi: „Posłałem jako się mogło wykustrać invitatorias 
na sejmik malborski pro die 3 januarii tylko mi sama innotescentiam Rega mi 
oddano, a co najpotrzebniejsze rzeczy jeszcze nie widać, co WMć wyrozumiesz
z moich listów którem porozesłał ad status et ordines, w tenże sens pisało się od 
civitates maiores et minores, w tenże po polsku do panów wojewodów, w tenże 
lubo inszemi słowy po polsku do panów kasztelanów, posełam to JMXB kijew-
skiemu bo też mie Jmć obesłać raczył instruktią na polskie sejmiki, tam WMć 
przeczytasz to jeśli będzie wola u JMć, bo nie można tak prędko przepisać dla 
WMć, gdyż się kilkadziesiąt egzemplarzów po województwach i powiatach tu-
tecznych porozesłało”50. Gdy został podkanclerzym koronnym, to na niego i jego 
kancelarię spadł obowiązek wysyłania uniwersałów sejmikowych. Wydżga starał 
się uniknąć krytyki. W Prusach Królewskich pomagał mu w rozsyłaniu ekspedy-
cji sejmikowej wojewoda malborski Jan Ignacy Bąkowski. 

W czasie bezkrólewia, gdy władza interreksa nie obejmowała Prus Królew-
skich, na prezesie ziem pruskich ciążyła odpowiedzialność zwoływania sejmików 
generalnych i wyznaczania terminów ich obrad. Kiedy kancelaria prymasow-

48 AAWO, Aa 2, k.24, J. S. Wydżga do A. Konarskeigo, Helsberg 7 I 1671; S. Achremczyk, Biskup warmiń-
ski Jan Stefan Wydżga jako prezes ziem pruskich, s. 279.

49 AP Gdańsk, 300.29/170, k. 232, J. S. Wydżga do stanów Prus Królewskich, Helsberg 12 VI 1673.
50 AAWO, Aa 3, k. 112–112v, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 19 XII 1673; S. Achremczyk, Biskup 

warmiński Jan Stefan Wydżga jako prezes ziem pruskich, s. 280; S. Achremczyk, Życie sejmikowe Prus Królewskich 
w latach 1647–1772, Olsztyn 1999, s. 29.
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ska, nieświadoma takowych prowincjonalnych obyczajów, rozesłała uniwersały
zwołujące sejmiki, oburzyła się elita senatorska i miejska prowincji. Wydżga, chcąc 
uczynić zadość żądaniom Prusaków i zaznaczyć odrębność prowincji, sam prze-
sunął termin zjazdu generalnego o dziesięć dni. Godził się, by miejsca zjazdów 
sejmikowych i ich terminy były uzgadniane z senatorami Prus Królewskich,
w tym także z wielkimi miastami, szczególnie z Gdańskiem. Wychodząc naprze-
ciw takowym postulatom, po śmierci Michała Korybuta pisemnie zwracał się
o radę do senatorów. Najbardziej cenił zdanie ówczesnego wojewody pomor-
skiego, polityka związanego z Janem Sobieskim, Jana Ignacego Bąkowskiego. Pi-
sał do niego: „Trzymam i trzymać się będę informacyjnej WMP. Rozpisałem 
już listy do pana kanclerza wielkiego koronnego, do wojewody chełmińskie-
go, do panów Toruńczanów i pobrał to z sobą pan pisarz obiecując mi, że doj-
dą komu należą. Rozpiszę i więcej listów. Teraz radbym wiedział sensum WMP 
o przyszłych naszych zjazdach. Pierwsze alternata przypada w Malborku, to już 
jest extra alem controversia. Więc kiedy nie masz trudności de loco, zostaje py-
tanie de re et de tempore. Racz proszę zdanie swoje deproponere, quid inseren-
dum propositioni? I na który czas by to złożyć? Teraz drogi barzo niewczesne, 
dni prędko zapadające zatem podobno by przyszło sejmikować, tak jak chce Pan 
Bóg circa 4 vel 5 januarii. To namieniam i drugiem Ichmościom czekającym 
w tej mierze spolnego zdania”51. W podobnym duchu pisał do wojewody cheł-
mińskiego Jana Gnińskiego, zaznaczał, że zwraca się do wojewody trzymające-
go pierwsze w prowincji senatorskie krzesło i zaprasza go na sejmikowe obrady: 
„Te życzyłbym jako najprędzej złożyć w Malborku, proszę racz mi zdanie swo-
je namienić, którego dnia commodo złożyć się mogło, racz informować co by 
się zdałe expediens communio Consilio proponendum. Iż teraz drogi barzo ze-
psowane prawie viae im practicabiles, dni też krótkie, nie wiem jakbyśmy mogli 
sejmikować. Podobno przyszłoby aż po Nowem Lecie circa 3 vel 4 januario”52. 
Konsultacje nie trwały długo, bowiem już 9 grudnia 1673 r. Wydżga zawiada-
miał, że sejmik generalny odbędzie się 3 stycznia 1674 r. Gdy arcybiskup gnieź-
nieński i prymas Kazimierz Czartoryski swymi listami zapraszał stany Prus
Królewskich na sejmik generalny,53 biskup warmiński poczuł się dotknięty, że 
Czartoryski naruszył jego kompetencje jako prezesa prowincji. Pisał więc do 
Szolca: „Ale moglić informować XMci, że to w Prusiech (pod interregnum) pra-
esident convocat nobilitetem, civitates tam maiores quam minores i sejmiki jem 
składa i zjazdy, trzeba było to przypomnieć et informare, a jeśli jeszcze samiż 

51 AAWO, Aa 3, k. 13–13v, J. S. Wydżga do J. I. Bąkowskiego, Helsberg 2 XII 1673.
52 AAWO, Aa 3, k. 14v, J. S. Wydżga do J. Gnińskiego, Heilsberg 29 XI 1673; S. Achremczyk, Biskup war-

miński Jan Stefan Wydżga jako prezes ziem pruskich, s. 281.
53 AAWO, H 121, k. 11, K. Czartoryski do J. S. Wydżgi, Smarzewo 11 XII 1673; AP Gdańsk, 300.29/172, k. 90.
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wpisali w denuntiatiej pruski sejmik to by jeszcze gorzej”54. W tym samym li-
ście oznajmiał szczerze przyjacielowi: „Ja bym barzo rad, aby mię tureczni pa-
nowie uwolniwszy chcieli słuchać vocatorias primatiales, bo już nie masz X. Sto-
essla ani X. Nicza co o tem wicerejostwie (biskupa warmińskiego) siła rozumieli
i bajali. Ja zaś nie mam takich fumów w głowie i obszedłbym się bez tego, gdyby 
tak chciał JMX Arcybiskup, a gdyby pozwolili incolae terrarum harum”55. Jesz-
cze większe zamieszanie powstało po elekcji Jana III Sobieskiego. Król, przed ko-
ronacją, wyznaczył termin sejmiku generalnego na 28 czerwca 1674 r. W Pru-
sach Królewskich zaś uważano, że wciąż taki obowiązek spoczywa na prezesie, 
biskupie warmińskim. Wymuszono więc na Wydżdze, by przesunął termin zjaz-
du generalnego z 28 czerwca na 3 lipca. Wydżga uległ sugestiom m.in. wojewo-
dy pomorskiego Jana Ignacego Bąkowskiego56. Narzekał potem na owe pruskie 
konsultacje: „– – każdy chce inaczej jeden prosi o taki czas, drugi o owaki, trud-
no dogodzić. Już by się miało skończyć to moje prymasostwo kiedy nam dał Pan 
Bóg Króla dobrego”57. Zdenerwował się biskup, gdy część szlachty z Janem Bą-
kowskim na czele chciała na nim wymusić zwołanie sejmiku bez zgody króla. 
Oburzony pisał do Zachariasza Szolca: „Kładzie na mnie Imć, abym ja złożył ge-
nerał, to by się ode mnie zaczynać miało wyjmować Panu z ręki iura majestatis 
alias składalibyśmy sobie jutro pro libitu sejmiki etiami przeciwko ukontento-
waniu pańskiemu, a udawalibyśmy, że tak kazała urgens necessitas, a czy trudno 
to wymyślić ratią i oratią? Pisze Imć ante acta exempla, że to bywało, a nie spe-
cyfikuje, gdzie i jako i wiem, że jeśli kiedy były nie fundowało się na gruntow-
nem prawie, które jest wyraźne in contrarium Zygmunta I w Krakowie a. 1510, 
ba i na sejmikowych expeditiach pisać zwyczaj: Na własne rozkazanie IKM; do-
brze, że tych co ta tam gdzieś składali vivente principe sejmiki nie pytano quare 
sic? Alias nie wiem jakby się byli sprawili. I teraz co pozwalają sobie czasem po-
wiaty, że limitują sejmiki i znowu je sobie reasumują, ale i to nieprawnie, acz ci 
jeszcze limitować jak tak, ale nowy sobie składać to insza rzecz jest, trzeba na to 
osobliwej reflexiej”58. Wydżga nie chciał czynić nic, co byłoby sprzeczne z poli-
tyką Jana III. 

Rozsyłanie sejmikowej ekspedycji, umawianie miejsca i terminów zjazdów 
męczyło biskupa. Jeszcze spadł na niego obowiązek mianowania posłów królew-

54 AAWO, Aa 1, k. 232, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 23 XII 1673.
55 Ibidem.
56 AAWO Aa 3, k.18, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 26 VI 1674; AP Gdańsk, 300.53/272, s. 185,

J. S. Wydżga do Gdańska, Helsberg 26 VI 1674; S. Achremczyk, Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako pre-
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57 AAWO, Aa 1, k. 220, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca Helsberg 14 VIII 1674.
58 AAWO, Aa 3, k. 158v, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 30 V 1676. 
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skich na sejmiki generalne. W Prusach Królewskich bez udziału posła królew-
skiego sejmik nie mógł obradować. Zatem należało dobrać takie osoby, które by 
na sejmik zjechały, były znane i reprezentowały królewskie stronnictwo. Wpraw-
dzie poseł w obradach sejmikowych nie mógł uczestniczyć, ale był od począt-
ku sejmiku do zakończenia obrad i mógł wpływać na niektóre uchwały poprzez 
szlachtę. Gdy biskup warmiński został podkanclerzem, posłami królewskimi zo-
stawali kanonicy warmińscy. Wydżga miał zaufanie do Adama Konarskiego, Sta-
nisława Bużeńskiego, Wojciecha Działyńskiego, Tomasza Ujejskiego. W grudniu 
1672 r. poszukiwał Konarskiego, gdyż chciał, by ponownie został posłem na sej-
mik generalny. Prosił więc kanonika Szolca, aby Konarskiego odnalazł: „– – bo mi 
go trzeba pilnie. Po prostu jak przyjedzie oberwie. Oberwie piękny urząd, to jest po-
selstwo na sejmik od Króla JMć”59. Ponieważ Szolc Konarskiego nie odnalazł, więc 
funkcję posła powierzył Wydżga kanonikowi Wojciechowi Działyńskiemu. 

Biskup Wydżga często wyruszał na sejmik dopiero po usilnych nalega-
niach dworu królewskiego. Na zjazdy udawał się zawsze w towarzystwie kano-
ników warmińskich w otoczeniu nadwornych dragonów. W przerwach obrad 
podejmował szlachtę bankietem, gościł na swej stancji co przedniejszych polity-
ków i posłów wielkich miast. Sam też był proszony na kolacje i śniadania. Ob-
rady jednak go męczyły, tak samo jak męczyła go dyskusja ze szlachtą, schlebia-
nie jej bez potrzeby. Schorowany biskup nie wyruszał na sejmiki jesienią, gdy 
deszcz rozmył drogi a i zimą nie bardzo chciał się ruszać z Lidzbarka Warmiń-
skiego. Zwierzał się kanonikowi Szolcowi, dlaczego na sejmikach pruskich nie 
bywa: „Luboć o tym bywaniu mam ja też w głowie (ba nie osobne, barzo pospo-
lite prawie trywialne) moje consideracyje. Może się to bywanie przydać na co 
mojej diecezji et meo statu niewiele się stąd okroi. Stąd i w Polszcze Ichmć bi-
skupi quam rarissime cisną się do zjazdów, a ImX Primas fere nigdy nie bywa,
czemuż? Mogłaby się o tym cała księga napisać, że sic Expedia. Trzeba w tym kształ-
tu jakiegoś. Nie wszystko też czasem wiedzieć i widzieć et multa in rebus huma-
nis felici ignarantia benefieri. I mnie, gdym był biskupem łuckim niewieleś WM 
widział na sejmikach (a miałem ich na wielu miejscach) choć jeszcze w ten czas
radem się wycierał między ludźmi i była Królowa Jejmć, co mię na te publi-
ki gwałtem pędziła gwoli swym sprawom. I tu ImX biskup dzisiejszy chełmiń-
ski mieszkając przed podkanclerstwem w Prusiech, nie uczęszczał na sejmi-
kach i gadywaliśmy więc o tym niebywaniu ze sobą”60. Owe sejmikowe obra-
dy nie przypadły do gustu biskupowi. Niekiedy były burzliwe, pełne sprzeczek, 

59AAWO, Aa 1, k.126, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 5 XII 1672.
60 AAWO, Aa 1, k. 34, J. S. Wydżga do Z. Szolca, Helsberg 30 XI 1676; S. Achremczyk, Biskup warmińki 
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ostrych słów, dyskusja trwała długo, gdyż znaleźli się zawsze krasomówcy, by 
swoją mową obrady przedłużać. Bywało, że sąsiedzkie spory przenosiły się na 
sejmikowe obrady. Wydżga takie sejmikowanie krytykował, ganił tych, którzy 
przyjeżdżali na sejmiki, by tylko się kłócić i zajmować publiczne obrady prywat-
nymi sprawami. Biskup pisał o tym do Szolca: „– – a zaś nie będę takim jak ów 
(znaliśmy go wszyscy), co miał gust dysputować, swarzyć, zamawiać się z ludźmi
i umyślnie bywał dlatego na zjazdach, żeby się z kimś pokąsać”61. 

Wydżga miał zwyczaj, jeżeli podjął decyzję wyjazdu na sejmik, przyjeżdżać 
dzień przed otwarciem obrad, a odjeżdżać po zakończeniu sejmiku. Pojawiał się 
na sejmikach wtedy, gdy jego obecność była konieczna, zwłaszcza na polecenie 
króla. U schyłku panowania Jana Kazimierza królowa Ludwika Maria zmuszała 
go do udziału w sejmikach. W sierpniu 1660 r. pojechał na sejmik generalny do 
Chełmna, by otrzymać indygenat, złożyć stanom przysięgę senatorską, by wejść 
tym samym w posiadanie funkcji prezesa ziem pruskich. W 1661 r. nakłaniał sej-
mikujących do poparcia planów elekcji vivente rege. W 1666 r. dwukrotnie prze-
wodniczył sejmikom, nakłaniając obradujących do zachowania wierności królowi, 
a nie Jerzemu Lubomirskiemu. Wydżga był doskonałym mówcą. Nawoływał do 
uchwalania podatków, tłumaczył, gdy szło o elekcję vivente rege, że wybór króla za 
życia poprzednika nie łamie wolności szlacheckich i nie jest żadną nowością. Się-
gając po przykłady z historii podawał, że w ten sposób tron objął Bolesław Chro-
bry, Ludwik Węgierski, Władysław Jagiełło oraz Zygmunt August. Wybór władcy 
nie wprowadza dziedziczności tronu, ale wciąż zachowuje elekcję, prawo szlach-
ty do wyboru monarchy62 . W 1666 r., występując przeciw Jerzemu Lubomirskie-
mu, sprzeciwiał się anarchii w Polsce. Szlachcie tłumaczył, że zbrojne wystąpienie 
przeciw królowi narusza prawa i ład wewnętrzny w Rzeczypospolitej, osłabia pań-
stwo. Po śmierci Michała Korybuta zjechał Wydżga na sejmik generalny do Mal-
borka i już w styczniu 1674 r., chwaląc zwycięstwo chocimskie Jana Sobieskiego, 
sugerował, że takiego obrońcy potrzebuje Rzeczypospolita na tronie. Tylko zna-
komity wódz może dać zwycięstwo nad Turkami. 

Codzienność biskupa wypełniała także polityka. W listach Wydżgi zawar-
te są jego polityczne spostrzeżenia, czasami pisze ogólnie, niekiedy posługuje się 
powszechnymi przysłowiami. Dla jego adresatów wszystkie aluzje były czytel-
ne. W korespondencji jest też zwykła codzienność warmińska – podatki, posto-
je żołnierzy, nieposłuszna służba, troska o folwarki, niskie ceny zbóż. Przebija się 
skromność biskupia, ale też i dbałość o dobry biskupi stół.

61 AAWO, Aa 1, k. 34v, J. S. Wydżga do Z. J. Szolca, Helsberg 30 XI 1676; S. Achremczyk, Biskup warmiń-
ski Jan Stefan Wydżga jako prezes ziem pruskich, s. 285; I, Lewandowska, Jan Stefan Wydżga – dostojnik kościel-
ny i prezes ziem pruskich, ss. 143–144.

62 AP Gdańsk, 300.29/157, k. 78–78v, Reces sejmiku generalnego, Malbork 26 VI 1661.


