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D aw id  Graczyk (W rocław)

m ł o d o ś ć  i  p o c z ą t k i  k a r i e r y  
HETMANA K ozA cK IE G o  JANA 

w Y H o w sK IE G o  (D o  1648 r o k u )

Jan1 O stafiew icz W yhow ski, drobny szlachcic pochodzący z w o je
w ództw a kijow skiego, powiatu ow ruckiego, na scenie politycznej pojawił 
się w  drugim roku powstania C hm ieln ickiego (1649). W  warunkach chaosu, 
politycznych  i społecznych  przem ian na Ukrainie, sprzyjających osiągn ię
ciu  w y ższeg o  statusu społecznego, zrobił zawrotną karierę. Szybko został 
jednym  z przyw ódców  pow stania kozackiego. Funkcja pisarza generalnego  
oraz w ynikająca z tego  obecność w  najbliższym  otoczeniu  hetmana B ohda
na C hm ieln ickiego dały mu w p ływ  na kształtow anie się stosunków  p olitycz
nych, pom nażanie dóbr, szczegó ln ie w  w yniku nadań carskich po 1654 roku, 
a także p ozw oliły  na stw orzenie w łasn ego  zaplecza politycznego. Naturalną 
konsekw encją przebiegu kariery po śmierci C hm ielnickiego, by ło  objęcie  
steru w ładzy w  państwie kozackim . Sojusz z R zeczypospolitą  zaow ocow ał 
uzyskaniem  godności w ojew ody k ijow sk iego  oraz szeregu innych nadań, 
m. in. starostwa lubom elsk iego i barskiego. W  ten sposób W yhow ski stał się 
jednym  z najw ażniejszych beneficjariuszy Jana K azim ierza2.

Choć literatura naukowa p ośw ięcona działalności Jana W yhow skiego  
je st coraz pokaźniejsza, dotyczy g łów n ie dw óch ostatnich etapów  je g o  ż y 
cia, okresu hetm ańskiego (1657  -1 6 5 9 )  oraz pohetm ańskiego (1659 -1 6 6 4 )3.

1 Pod uniwersałami Wyhowski podpisywał się po polsku, Jan (Ioan, Ioannes), lub po ukra
ińsku, 1вань, stąd w tekście używano jednej i drugiej formy imienia.

2 S. Ciara, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław 1990, 
s. 66.

3 I. B. Левицький, Укра'шсью гетмани. 1ван Виговський та Юрщ Хмельницьий, Львiв 
1879; М. Костомаров, Гетьмановане 1вана Виговського и Юрiя Хмельницкого, 
Тернопол 1891; M. C. Грушевський, Виговський i Мазепа. Nadbitka znajduje 
się w Bibliotece Stefanyka, Wydział Ukrainistyki, Lwów; idem, Iсторiя Украши- 
Pyci, t. X, ч. I (Роки 1657-1658), Кшв 1936; В. Герасимчук, Виговсьий и Юрий 
Хмельниський. 1сторичт студш, Записки Наукового Товариства iMern Шевченка 
(dalej:3an^ra НТШ), t. LIX, Львiв 1904, s. 1-40; t. LX, Львiв 1904, s. 41 -  70; idem, 
Виговщина и Гадяцький трактат, Записки НТШ, t. LXXXVII, Львiв 1909, s. 5 -  36; 
t. LXXXVIII, Львiв 1909, s. 23-50; t. LXXXIX, Львiв 1909, s. 46-90; С. Наршжний, 
Гетьмансьтво 1вана Виговського. Nadbitka -  Biblioteka Stefanyka, Wydział Ukraini
styki, Lwów; В. С. Степанков, Гетьманство 1вана Виговського: сощально-полтична 
боротьба i проблема державного бyдiвництва (серпень 1657- вересень 1658), 
[w:] Середньовiчна Укра'та. Збiрник науковихпрац, ред. В. А. Смолш, випуск 1, Кшв 
1994, s. 88 -108; Н. О. Герасименко, 1сторичт поди 1657-1659 рр. (Гетьманство
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O pracowania obejm ujące ca łość lo só w  kozackiego w odza mają charakter 
not b iograficznych4. N iew ie lk ich  rozm iarów biografia w y sz ła  spod pióra Ju- 
ryja M ycyka5. W yryw kow y jest obraz aktyw ności W yhow skiego -  pisarza 
generalnego (1649  -1 6 5 7 )6. B iogram y badaczy polskich  pośw ięcon e syl-
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I. Виговського) у  висвтленш С. Величка, Кшв 1999; Т. Яковлева, Гетьманщина 
в другш половинi 50-х poKie XVII столття. Причини i початок Рути, Кшв 1998;
F. Rawita-Gawroński, Próba pojednania z Rusią. Poselstwo Bieniawskiego od śmierci 
B. Chmielnickiego do umowy hadziackiej, Kraków 1907; W. Tomkiewicz, Unia hadziacka, 
Warszawa 1937; J. Kaczmarczyk, Rzeczpospolita Trojga Narodów. Mit czy rzeczywistość. 
Ugoda Hadziacka -  teoria i praktyka, Kraków 2007; P. Kroll, Od Ugody Hadziackiej do 
Cudowna. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660, Warszawa 
2008; Ł. Ossoliński, Rzecz o hetmanie Wyhowskim, Warszawa 2009; А. Г. Бульвшський, 
Конотопська битва 1659 р., Украгнський 1сторичний Журнал (dalej:yra), 1998, nr 3, 
s. 76-83; nr 4, s. 33-42; Ю. Мицик, Конотопська битва, Вшско Украши, nr 5-6, 
1996, s. 30-33; I. Скрипник, Дoслiдження про 1вана Виговського, бш nid Конотопом 
i Скит Манявський, [w:] Легенда про гетьмана. 1ван Виговський eid Конотопа до 
Скиту Манявського, ред. I. Скрипник, Ьано-Франшвськ 1997, s. 8 -  77; P. Kroll, 
Bitwa pod Konotopem (8 lipca 1659 roku) -  przyczynek do dziejów wojskowości kozac
kiej, Materiały do historii wojskowości, nr 2, 2004, s. 113-131; idem, Polsko-kozacka 
współpraca wojskowa w latach 1658-1659. Militarne aspekty unii hadziackiej, [w:] Stu
dia Historyczno-Wojskowe, t. II, red. K. Bobiatyński, P. Gawron, M. Nagielski, Zabrze 
2008, s. 145-161; idem, Unia hadziacka a upadek hetmana Wyhowskiego we wrześniu 
1659 roku, [w:] 350-lecie Unii hadziackiej (1658-2008), red. T. Chyczewska-Hennel, 
P. Kroll, M. Nagielski, Warszawa 2008, s. 439 -457; idem, Działania zbrojne pułkownika 
Iwana Neczaja na Białorusi w latach 1658-1659, Studia i Materiały do Historii Wojsko
wości, t. ХЬШ, 2007, s. 121-138; M. Wagner, Działania dywizji oboźnego koronnego An
drzeja Potockiego na Ukrainie 1659 roku, [w:] 350-lecie Unii hadziackiej..., s. 401-412; 
K. Kossarzecki, Krwawa jatka pod Konotopem, Mówią Wieki, nr 05/08 (581), maj 2008, 
s. 42-46; W. Majewski, Powstanie kozackie 1664 R. (czerwiec-grudzień), [w:] Studia 
i Materiały do Historii Wojskowości, t. ХУШ, cz. I, 1972, s. 147-196; idem, Śmierć Iwa
na Wyhowskiego w 1664 roku, [w:] 350-lecie..., s. 575-595.

4 J. Bartoszewicz, Wyhowski (Jan), [w:] Encyklopedyja powszechna, t. XXVTII, War
szawa 1868, s. 18-29; Polska encyklopedia szlachecka, t. XII, Warszawa 1938, s. 232; 
В. Будзновский, Нашi гетьмани, Львiв 1907, s. 81-91; T. Krząstek, Noty biograficz
ne, [w:] Żółte Wody 1648, red. T. Krząstek, W. Majewski, M. Nagielski, I. S. Strożen- 
ko, Warszawa 1999, s. 115-118; В. Л. Модзалевскш, Малороссйскш Родословникь, 
т. I, Юевь 1912, s. 219-220; К. I. Стецюк, Виговсьий 1ван Остапович, [w:] Радянська 
енциклonедiя. Iстopiя Украши, ред. А. Д. Скаба, Кив 1976, s. 274; Iстopiя Украши 
в особах IX -  XVIII ст. (1ван Виговсьий), Кшв 1993, s. 300- 310; О. M. Апанович, 
Виговський 1ван Остапович, [w:] Киево-Могилянська академiя в iменах XVII-XVIIIct. 
(Енцклопедичне видання), упоряд. З. I. Хижняк, Кшв 2001, s. 113-115; idem, Гетьмани 
Украши i кoшoвi отамани запорозькоХсiчi, Кив 1993, s. 69-96; В. Щербак, Козацька 
веpхiвка другоХполовиниN^I-серединиXVIIст., Кшвська старовина, nr 5, 1997, s. 10; 
Полководц Втська Запорозького. 1сторични портрети, книга 1, red. В. Смолш, 
Кшв 1998, s. 40 -52; В. Д. Дрожжин, 1ван Виговсьий, [w:] Видатш noстатi в штори 
Украши XI-XIX ст. Коротк бioгpафiчнi нариси. 1сторичш та худoжнi портрети, 
ред. В. В. Воронин, Кт'в 2002, s. 172-175; Б. Сушинський, Козацьк вoждi Украши. 
Iстopiя Украши в образах ii вoждiв та noлкoвoдцiв XV -XIX столть. 1сторичш 
есе у  двох томах. (1ван Виговсьий, генеральний писар, гетьман Украши), т. I, Одеса 
2004, s. 410-422; А. £. Заяць, Виговсьий 1ван Остапович, [w:] УкраХнське козацтво. 
Мала енциклnедiя, ред. Ф. Г. Турченко, Кив 2006, s. 76-77.

5 Ю. Мицик, Гетьман 1ван Виговський, Кшв 2004.
6 С. Нарiжний, „Московська служба" 1вана Виговського, Записки НТШ, t. CXLIX, 

Львiв 1928, s. 117-139; Т. Г. Яковлева, Бохдан Хмельницкий и 1ван Виговський,
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w etce hetm ana kozackiego, dla okresu od urodzenia do w ybuchu powstania  
C hm ieln ickiego, zam ykają się w  kilku zdaniach. N iew ie le  lepiej przedstawia 
się sytuacja w  historiografii obcojęzycznej. Ponadto, w  zebranych przez au
tora opracowaniach istnieją istotne różnice. Z literatury przedm iotu dow ia
dujemy się, że przyszły przyw ódca kozacki pełnił funkcję pisarza w  łuckim  
zam ku (1626), nam iestnika łuck iego  starosty, sęd ziego  sądu ziem skiego , był 
przew odniczącym  sądu w ojew ód zk iego  w  K ijow ie (1 6 4 0 )7. Inaczej lin ię ka
riery budują historycy ukraińscy. W edług nich, służbę w  sądzie grodzkim  
w  Łucku W yhow ski rozpoczął w  latach trzydziestych, a w  1635 roku został 
nam iestnikiem  starosty łu ck iego8. W skazyw ano na udział Jana przy organi
zow aniu  bractwa łuckiego, oraz na je g o  obecność na sejm iku łuckim  kaptu
row ym  po śm ierci króla Zygm unta III W azy w  1632 roku9. Pojaw ił się też 
w ątek pracy w  kancelariach: kom isarza królew skiego do spraw kozackich, 
pow ołanego m ocą konstytucji z 1638 roku oraz prywatnej, hetm ana w ie lk ie 
go  koronnego M ikołaja P otock iego10. C zęść z tych sądów  w ym aga rewizji, 
część  uzupełnienia. Z aznaczyć należy, że w ątła baza nie pozw ala stworzyć 
pełnego obrazu przebiegu kariery.

D o  rekonstrukcji kariery Jana W yhow skiego niezbędne je st rozpozna
nie problematyki funkcjonow ania administracji grodzkiej i ziem skiej, kan
celarii i sądów  grodzkich oraz ziem skich. D orobek piśm iennictw a p o lsk ie
go  je st tutaj w ie lce  pom ocny11. K onieczna je st rów nież znajom ość sytuacji

[w:] БохданХмельницкий та його доба. MamepicmuмiжнародноiнауковоХконференцИ 
присвяченоХ 400^ччю eid дня народження велкого гтьмана (КиХв, 24 жовтня 1995), 
Ки1в 1996, s. 76-77; Aktywność Wyhowskiego z interesującego nas okresu zawarta jest 
w pracy Gawrońskiego: F. Rawita-Gawroński, Polityka kozacka w ostatnich latach Boh
dana Chmielnickiego, Lwów 1910.

7 T. Krząstek, op. cit., s. 115. Por.: J. Bartoszewicz, op. cit., s. 21.
8 Ю. Мицик, Гетьман..., s. 9. Por.: О. M. Апанович, Виговський 1ван Остапович..., 

s. 113; В. Щербак, op. cit., s. 10.
9 J. Bartoszewicz, op. cit., s. 21.
10 Ibidem; T. Krząstek, op. cit., s. 115; О. M. Апанович, Виговський 1ван Остапович..., 

s. 113; Полководщ ВШська Запорозького..., s. 43; А. £. Заяць, op. cit., s. 76.
11 R. Jop, Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymsta- 

wie w drugiej połowie XVII wieku, Lublin 2003. Jop we wstępie przedstawił obszer
nie dorobek historiografii w zakresie badań nad urzędnikami i kancelariami grodzkimi. 
Z ważniejszych prac, jakie ułatwiają zrozumienie przebiegu kariery Wyhowskiego, na
leży wskazać: s. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich. Województwo 
krakowskie 1374-1501, Kraków 1901; idem, Studya do historyi sądownictwa w Polsce, 
Serya I, Lwów 1901; K. Maleczyński, Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 
1352 -1783, Lwów 1938; P. Dąbkowski, Uwagi o urządzeniu ksiąg sądowych w dawnej 
Polsce, Lwów 1918; idem, Urzędnicy kancelaryjni sądów ziemskich i grodzkich w dawnej 
Polsce, Lwów 1918; idem, Palestra i księgi sądowe sanockie w dawnej Polsce, [w:] Pa
miętnik Historyczno-Prawny, red. P. Dąbkowski, t. I, z. 6, Lwów 1925; idem, Palestra 
i księgi sądowe ziemskie i gordzkie w dawnej Polsce, [w:] Pamiętnik Historyczno-Praw
ny, red. P. Dąbkowski, t. III, z. 2, Lwów 1926; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, 
Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1976; J. Bielecka, Kancelaria grodzka 
wielkopolska w X vI-XVIII w., Studia Źródłoznawcze, t. I, 1957, s. 119- 135; Z. Górla- 
ski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983; A. Wyczański, Spojrzenie na 
administrację polską XVI wieku (postulaty badawcze), [w:] Europa Orientalis. Polska
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społeczno-politycznej na W ołyniu i K ijow szczyźn ie, szczegó ln ie w  zakresie 
zw iązków  klientow skich, które odgryw ały znaczną rolę w  przebiegu kariery 
urzędniczej. I ta problem atyka jest coraz szerzej om awiana w  literaturze dla 
W ołynia i w ojew ództw a k ijow skiego, przy czym  nie jest to obszar badaw 
czy  w  pełni rozpoznany12. K luczow ą rolę odgryw a analiza zaw artości ksiąg  
łuckich  grodzkich i ziem skich  dla drugiej połow y lat dw udziestych  i p ierw 
szej lat trzydziestych X V II stulecia, tj. dla przypuszczalnego okresu pracy 
Jana w  grodzie.

i je j wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowa
ne Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, red. Z. Karpus, 
T. Kempa, D. Michaluk, Toruń 1996, s. 85- 92; W. Kłaczewski, Z badań nad urzędnikami 
kijowskimi XVI-XVIII wieku, [w:] Studia historyczno-prawne. Prace poświęcone Profe
sorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięcio
lecie pracy naukowej, red. J. Dorbisz, W. Kaczorowski, Opole 2004, s. 111-118; Seria 
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski. Ziemie 
ruskie bez Bracławszczyzny i Wołynia obejmuje t. III.

12 Dla województwa kijowskiego kapitalne znaczenie mają wyniki badań Henryka Litwina 
Napływ szlachty na Ukrainę 1648-1659, Warszawa 2000; idem, Struktura przestrzenna 
województwa kijowskiego i je j wpływ na życie społeczne i polityczne szlachty w latach 
1569-1648, Kwartalnik Historyczny, R. CIX, 2002, z. 3, s. 55-66; idem, Rody pańskie 
Kijowszczyzny 1569-1648. Status majątkowy, Przegląd Wschodni, t. VIII, z. 2, 2002, 
s. 235-292, s. 291; idem, Fakcje magnackie na Kijowszczyźnie 1659 -1648, [w:] Władza 
i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. J. Urbanowicz, Białystok 
2003, s. 47-70; idem, Transakcje kredytowe i dzierżawne a system klientalny na Kijowsz
czyźnie w pierwszej połowie XVII wieku. Sonda, [w:] Patron i dwór. Magnateria Rzeczy
pospolitej w XVI- XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urbanowicz, Warszawa 
2006, s. 109-118. Ostatnio ukazała się nowa publikacja: idem, Równi do równych. Kijow
ska reprezentacja sejmowa 1569-1648. Z innych warto wskazać: E. Dubas-Urwanowicz, 
Nadania, dzierżawy i „trzymanie do wiernych rąk” w dobrach Tomasza Zamoyskiego 
w latach 1618-1638, [w:] Patron i dwór..., s. 99-108. Dla Wołynia i Kijowszczyzny wio
dącą pracą jest dzieło Mazura: K. Mazur, W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia 
i Ukrainy w latach 1569 -1648, Warszawa 2006. Z innych można wskazać: T. Kempa, 
Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608) Wojewoda kijowski i marszałek ziemi 
wołyńskiej, Toruń 1997; idem, Kariery przedstawicieli prawosławnych rodów Ogińskich 
i Stetkiewiczów XVII wieku -  podobieństwa i różnice awansu społecznego, ekonomiczne
go i politycznego, [w:] Władza i prestiż ...., s. 345-368; J. Rzońca, Klienci Konstantego 
Wasyla Ostrogskiego w walce z unią brzeską na sejmach z przełomu XVI i XVII wieku, 
[w:] Patron i dwór..., s. 301-320; H. M. Яаковенко, Укра'тська шлахта з ктця XIV 
до середини XVII ст. (Волинь i Центральна Укр'та), Кшв 1993; eadem, Posłowie 
województwa wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego na sejmach Rzeczypospolitej 
w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (Próba portretu zbiorowego), [w:] Spo
łeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493-1993), red. J. Bardach, W. Sudnik, 
Warszawa 1995, s. 88-93; eadem, Нарис Ктори cредньовiчноi' та ранньомодерноi 
Укра'ши, Кшв 2005; I. Г. Плевако, Володимирськ урядники -  посли Волинського 
воеводства на cеймi Pечi Посполито'1' у  другш половинi ХУ11 ст., [w:] Минуле 
i сучасне Волинi та П олся: Володимир-Волинський в штори Укра'ши та Волит. 
Збiрник наукових праць. Матерiали Х1У Волинсько'1' науковоi icторико-краезнавчоi 
конференцИ, присвячено'1' 13-й рiчницi Незалежноcтi Укра'ши та 680-й рiчницi 
надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права, Володимир-Волинський 
- Луцьк, 2004, s. 142-145; idem, Посольськарепрезентащя Волинського воеводства 
у  другш половит ХУ11 ст., [w:] Наyковi записки: Збiрник праць молодих вчених та 
аcпiрантiв, Кшв 2005, t. XI, s. 54-79.
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W  niniejszym  artykule autor podejm uje próbę ustalenia podstaw ow ych  
informacji b iograficznych, oraz próbuje prześledzić pierw szy etap kariery, 
który kończy się wraz z w ybuchem  pow stania w  1648 roku i przejściem  
W yhow skiego na stronę kozacką13. Praca z p ew nością  nie w yczerpuje za
gadnienia, m a raczej stanow ić zachętę do dalszych badań nad pełnym  po
znaniem  lo só w  hetmana. W  rozw oju kariery nie uw zględn iono p łaszczyzny  
w ojskow ej, w  tym , postu low anego przez niektórych badaczy, wątku pracy 
w  kancelarii kom isarza królew skiego i prywatnej kancelarii M ikołaja P otoc
kiego, hetmana w ie lk ieg o  koronnego. Zagadnienia te wym agają osobnych  
studiów.

Czas i m iejsce urodzin Jana O stafiew icza W yhow skiego są trudne do 
ustalenia. W ięk szość b iografów  hetm ana kozackiego pom ija te zagadnienia. 
Posiadam y zbyt m ało w sk azów ek  m ogących  u łatw ić odpow iedź. Juryj M y- 
cyk w skazał na rok 1616, lecz  nie podał, z czym  tę datę należałoby łą czy ć14. 
Autor m iał zapew ne na uw adze dokum ent z maja 1631 roku w pisany przez 
Iwana W yhow skiego do akt grodzkich w  Łucku i zakładał jednocześn ie, 
że  w pisu  dokonał m łodzien iec, który osiągnął lata sprawne (15 lat), czyli 
uzyskał zdolność do czynności prawnych15. Bardziej prawdopodobne jest 
jednak, że  nastąpiło to w cześn iej. Przem aw iałaby za tym  praktyka prawa 
litew sk iego , w ynikająca z obow iązujących Statu tów , które za w iek  dojrzały 
m ężczyzn  uznaw ały 18 lat16. Pozw ala nam to przesunąć czas urodzin het
mana na rok 1613. Jednak i ta data będzie nieprawdziwa, jeśli Iwana W y
how skiego, pełn iącego w  1629 roku funkcję nam iestnika starosty łuckiego, 
utożsam im y z przyszłym  hetm anem  kozackim 17. M iałby w tedy 16 lat. Prak

13 Artykuł stanowi publikację częśri badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej po
święconej sylwetce Jana Wyhowskiego, pisanej na Uniwersytecie Wrocławskim pod kie
runkiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Maronia.

14 Ю. Мицик, Гетьман..., s. 3.
15 J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 

1993, s. 251.
16 P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. I, Lwów 1910, s. 216; idem, Zarys polskiego 

prawa prywatnego, Lwów 1921, s. 52.
17 Архивь Юго-Западной России, издаваемой Коммисаею дла разбора древнихь 

актов,состоящей при Юевскомъ, Подолськомъ и Волонском Генераль-Губернатори 
(dalej: Архивь ЮЗР), cz. I, t. VI, 1883, s. 605. Większość badaczy w osobie Iwana Wy- 
howskiego, pisarza grodzkiego i namiestnika łuckiego starosty, widziała przyszłego het
mana kozackiego. Występują jednak w dyskusji głosy mówiące, że chodzi tutaj o dziada 
hetmana, także Iwana (В. Л. Модзалевскш, op. cit., s. 219-220). Wiele za tym wskazuje, 
by podtrzymać pogląd większości- obecność przedstawicieli rodu Wyhowskich w Łuc
ku, doświadczenia Jana, wynikające ze służby w grodzie, współpraca z osobami, które 
również pracowały w grodzie łuckim przed wybuchem powstania Chmielnickiego, m. in. 
z Bieniawskim, kasztelanem wołyńskim, kierującym w od 1657 roku misją mającą do
prowadzić do porozumienia z Kozakami oraz Pawłem Teterą, którego ponadto łączyły 
-  postulowane przez badaczy -  związki powinowactwa z Wyhowskim. Jednak z zebra
nych przez autora materiałów nie można uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Potrzeb
na jest pełna analiza dokumentów, jakie kryje Центральний Державний кторичний 
Архiв Украши м. Кшв (dalej: ЦД^АУ Кит), szczególnie ksiąg grodzkich łuckich za lata 
1625-1635, czyli przypuszczalnego okresu pracy Jana w kancelarii (księgi łuckiego sądu 
grodzkiego, fond 25, spr. 1; księgi sądu ziemskiego, fond 26, spr. 1). Księgi grodzkie za
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tyka awansu w  strukturach zarządu starościńskiego, o czym  dalej będzie  
m ow a, w skazyw ała, że urząd ten był najw yższym , jaki m ożna by ło  osiągnąć  
i był łączony często  z obow iązkam i pisarza grodzkiego. Jan m usiał w c z e 
śniej odbyć praktykę w  kancelarii i pełnić n iższe funkcje (kancelisty). Okres 
taki w yn osił zazw yczaj od kilku, do kilkunastu lat. Zw ażając na ten fakt, 
należałoby narodziny hetmana k ozack iego przesunąć na pierw szą dekadę 
X V II w ieku. W obec tego, w  chw ili śm ierci (1664  rok) m iałby około  60 lat. 
W  próbach ustalenia daty urodzin nie m am y też oparcia w  późniejszych  prze
kazach, a przecież takie pozw alają określić w iek  poprzednika Jana, B ohda
na C hm ieln ick iego18. W  zeznaniach kozaka Dym itra Sulimki z 1664 roku, 
oskarżających ekshetm ana o know ania przeciw  R zeczypospolitej, czytamy: 
„O  w n iebow zięcu  naj. P an n y R uskiey p r z y s la łF e d o r a  z  ba labanow ki kozaka  
i p o d d a n eg o  sw eg o  d o  Sirka, żeb y  mu  [W yhow skiem u -  D . G.] b y ł b ra 
tem  i z a  w ia rę  ch rześcijań ską  z  nim spo łem  w z ią ł się. O biecu jąc być O ycem  
U k ra in y"19. Ostatnie stw ierdzenie m oże m ieć różne znaczen ie i n ie przybliża 
nas do w yjaśnienia zagadnienia.

Brak konkretnych przekazów  sprawia, że także m iejsce urodzin pozosta
je  niepew ne. O dnośnie ojca Ostafija, do interesującego nas okresu, posiada
m y garść nader skromnych inform acji sprowadzających się do kilku faktów: 
1) w  1618 roku procesow ał się z Januszem  O strogskim  o ch łopów  zb iegłych  
z m ajętności w yh ow sk ich 20, 2) posiadał m iasteczko H oh olew 21, 3) przeby
w ał w  otoczeniu  archimandryty Ławry Peczerskiej, a potem  zw ierzchnika  
Cerkwi prawosławnej na Ukrainie Piotra M ohyły  i działał w  latach trzy
dziestych i czterdziestych XV II w ieku  w  bractwie k ijow skim 22. N ie  udało 
się ustalić, k iedy Ostafi nabył H oholew , m ożliw e że  dopiero w  czasie po

interesujący nas okres są kompletne. Ilość spraw wnoszonych do grodu była duża, dla
tego średnio na rok przypada pięć ksiąg. Należałoby zatem przejrzeć ponad pięćdziesiąt 
ksiąg z lat 1625-1635 (opisy od 141-199). Ze względu na ograniczone możliwości autor 
dokonał tylko częściowej kwerendy, obejmującej kilka wybranych ksiąg. Uzupełnienie 
stanowiły dziewiętnastowieczne wydawnictwa źródłowe, w których zamieszczono część 
wpisów z łuckich ksiąg.

18 Chodzi o relację weneckiego posła M. Sagredo, który w swym raporcie z 1649 roku 
stwierdził, że Chmielnicki ma 54 lata. Zob. J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wroc
ław 1988, s. 9.

19 Biblioteka Czartoryskich, sygn. 402, k. 533, Confessata Dmitra Sulimki Niebozczyka 
Jana Wyhowskiego Instrumentum do wzbudzonych w Ukrainie buntow przesłuchane 
w obozie pod Stawiszczami od nas Starszych Woyska Zaporozkiego ano 1664 Augu- 
sti 3.

20 Summaryusz spraw dekretowych, potocznych, zapisowych z księgi ruskiej wdstwa ki
jowskiego 1618 roku, co do egzekucyi wpisany, A. Jabłonowski, Źródła dziejowe, t. XXI, 
Warszawa 1894, s. 275.

21 В. Сенютович-Бережний, Pid i родина Виговських (1сторично podoeidna 
po3eidrn), Украшський 1сторик, R. 1970, z. 1-3 (25-27), s. 152; Полководц Вшська 
Запорозького..., s. 41.

22 Истopiя Киевской Духовной Акаднемш (nеpioд до мохилянскт), oprac. С. Голубев, 
(bez miejsca wydania)1886, s. 34; В. М. Горобець, Виговський Остап (Свстафш), 
[w:] Киево-Могилянська aкaдемiя в iменaх..., s. 116.
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w stania C hm ieln ick iego23. W cześniej w ło ść  hoholew ska należała do M ik o
łaja H lebow icza, a w  1642 roku now ym  w łaścicie lem  został Stefan Aksak, 
sędzia kijow ski, który zaliczał się w  poczet latyfundystów  kijow skich24. N ie  
m am y też pew ności, czy  Ostafi na stałe przebyw ał w  K ijow ie przed 1631 
rokiem, kiedy odnajdujemy ślad je g o  pobytu. N ie  brał udziału w  elekcji Z a
chariasza K opysteńskiego na archimandrytę k ijow sko-peczersk iego w  1624 
roku25. N ie  podpisał rów nież protestacji w  1629 roku szlachty kijowskiej 
przeciw ko proponow anem u przez króla Zygm unta III W azę soborowi mają
cem u złączyć praw osław nych z unitam i26. Oba dokum enty nie przesądzają 
jednak sprawy. N a  elekcji K opysteńskiego staw iło się dużo mniej szlachty  
prawosławnej, n iż na podobnych zjazdach z 1647 roku. N atom iast akt pro
testacji z 1629 roku został w n iesiony  przez grupę przedstaw icieli szlachty  
z w ojew ództw a (23 osoby), która zjechała w  celu  załatw ienia prywatnych  
spraw do grodu żytom iersk iego27. Ze w zględu  na ciążenie Zausza do K ijo
w a, znajdujących się tam m ajętności W yhow skich, obecność Ostafija w  gro
dzie nad Dnieprem  nie pow inna budzić w ięk szych  w ątp liw ości28. N a  tym  
etapie badań m usim y poprzestać na stwierdzeniu, że przyszły hetm an uro
dził się w  W yhow ie, mniej prawdopodobny jest Kijów. Z godzić się należy  
z M ycykiem , że nie m ogła  to być Ruda. D obra te w esz ły  w  skład majątków  
rodow ych w  późniejszym  okresie29. O drzucić należy także połtawską w łość  
H oholew , braną pod uw agę przez niektórych badaczy ukraińskich30.

W obec braku źródeł, n ic pew n ego nie m ożem y p ow iedzieć rów nież  
o najm łodszych latach Jana. W  okresie szkolnym  przebywał w  K ijow ie. 
Z nadnieprzańskim grodem  zw iązany był ojc iec Ostafi. D w ory Piotra M o- 
hyły, archimandryty Ławry Peczerskiej, a następnie zw ierzchnika Cer
kw i prawosławnej, jak  i Adam a K isiela, kasztelana czernihow skiego, a od

23 В. Л. Модзалевскш, op. cit., s. 219.
24 H. Litwin, Rody pańskie Kijowszczyzny..., s. 248; idem, Równi do równych., s. 104

105.
25 Юевскш Митрополить Петрь Могила и его сподвижники, oprac. С. Голубев, Юевь 

1883, t. I, s. 269-273, Akt elekcji Zacharego Kopystyńskiego na archimandrytę kijow- 
sko-peczerskiego.

26 Ibidem, s. 365-367, Protestacja szlachty kijowskiego powiatu.
27 Ibidem, s. 367.
28 O Wyhowie, wchodzącym w skład włości leżących nad rzeką Uszą, tzw. Zausze. Zob.:

A. Jabłonowski, Źródła..., t. XXII, Warszawa 1897, s. 517; W. Bobiński, Województwo 
kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy. Studium osadnictwa i stosunków własności zie
mi, Warszawa 2000, s. 358.

29 Ruda od XV w. była własnością rodu Daniłłowiczów. W pierwszej połowie XVII w. wła
ścicielem był wojewoda ruski Jan Daniłowicz. Po jego śmierci (1630) majętność odzie
dziczył syn Stanisław, starosta korsuński. Zginął on w niewoli tatarskiej w 1636 roku. 
W rękach Wyhowskich Ruda, wraz pobliskimi włościami, znajdowała się od 1660 roku. 
Jako pierwszy władał majątkiem Jan Wyhowski, hetman kozacki. W rodzinie hetman 
dobra pozostały do 1773, kiedy to zostały przejęte przez Stanisława Worcla. Zob. P. Dąb- 
kowski, Z przeszłości Rudy i Kochawiny, Lwów 1928, s. 6-7; Ю. Мицик, Гетьман..., 
s. 5.

30 Полководщ Втська Запорозького..., s. 41.
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1646 roku kijow skiego, były  w  zasadzie jedynym i centrami politycznym i 
w  tym  czasie, skupiającym i drobną prawosławną szlachtę w ojew ództw a31. 
Z tym  pierw szym , ojciec przyszłego hetm ana w spółpracow ał w  bractwie 
cerkiewnym . P o śm ierci M ohyły  Ostafi m ocniej zw iązał się z K isielem  
i w  oparciu o kasztelana k ijow sk iego kontynuow ał rozwój kariery. W  efekcie  
w  1651 roku został nam iestnikiem  zam ku w  K ijow ie32. N a  czasy m łodości 
Iwana przypadł w zrost znaczenia grodu nad Dnieprem . Od lat dwudziestych  
siedem nastego stulecia stał się on centrum kulturowym  U krainy33. W  począt
kach X V II w ieku  liczy ł n iespełna p iętnaście tysięcy  m ieszkańców  i szybko  
się rozwijał. U trzym yw ał silne kontakty z innym i m iastam i na Ukrainie. 
W ażnym  zagadnieniem  dla K ijow a była odbudowa m etropolii praw osław 
nej. K luczow a była w izyta  patriarchy jerozolim sk iego  Teofanesa, zakończo
na w yśw ięcen iem  hierarchów praw osław nych na terenie K orony i L itw y34. 
W spom nieć też należy o zw iązkach m iasta z w ojsk iem  zaporoskim  hetm a
na Piotra K onaszew icza  Sahajdacznego, a przede w szystkim  o tak w ażnym  
wydarzeniu, jakim  było  w pisanie się hetmana wraz z kozakam i do bractwa 
kijow sk iego35. H istorycy ukraińscy kładli nacisk  na w ytw orzenie się w  tym  
czasie sojuszu m iędzy inteligencją prawosławną, tutaj szlachtą dyzunicką. 
a w ojsk iem  zaporoskim 36. Zjawiska, które przypadały na m łodość i kształto
w an ie się poglądów  W yhow skiego oraz pozw alające mu otrzym ać staranne 
w ykształcen ie, om ów ione zostały w  literaturze37.

O żyw ien ie kulturowe i religijne na U krainie p ozw oliły  Janowi u częsz
czać do szkoły brackiej. Co prawda nie zachow ała się kom pletna lista

31 O dworach magnackich na Kijowszczyźnie i ich roli zob. H. Litwin, Struktura przestrzen
n a .  , s. 62-64.

32 E. Rulikowski, Opis powiatu kijowskiego, wydał M. Dubiecki, Warszawa 1913, s. 183.
33 К. I. Стецюк, Кшв -  центр освiти i науки на УкраШ вXVII ст., У1Ж, nr 10-12, 1970, 

s. 59, 61; W. A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 
1984, s. 181.

34 T. Kempa, Problematyka wyznaniowa w ugodzie hadziackiej, [w:] 350-lecie...., s. 204.
35 M. Drozdowski, Religia i Kozaczyzna zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej poło

wie XVII wieku, Warszawa 2008, s. 78; З. I. Хижняк, Киево-Могилянсьт академия, 
Киев 1988, s. 35-37; З. I. Хижняк, В. К. Маньшвський, Iсторiя Киево-МогилянськоХ 
академи, Кшв 2003, s. 17-20, 27.

36 М. Грушевський, Iсторiя УкраХни -  Руси, t. VII (Козацы часи -  до року 1625), 
Кшв 1995, s. 400-404. W najnowszej polskiej historiografii występują zbieżne poglądy: 
T. Kempa, Problematyka wyznaniowa w ugodzie hadziackiej, [w:] 350-lecie., s. 204.

37 О. Попельницька, Кшвський замокXIV-XVII ст. Усвiтлi писемних та архeологiчних 
джерел, Кшвська Старовина, nr 3, 2006, s. 40; K. W. Charłampowicz, Polski wpływ 
na szkolnictwo ruskie w XVI i XVII stuleciu, Lwów 1924; s. Tync, Szkolnictwo i wycho
wanie w Polsce XVI w., [w:] Kultura staropolska, Kraków 1932, s. 346-347; R. Wro
czyński, Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, Warszawa 1983; Szkolnictwo prawo
sławne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, Białystok 2002; В. Потульницький, 
1нтелектуальт впливи Заходу на духовне життя УкраХнськоХ елти в XVII-XVIII 
ст., Кшвська Старовина, nr 1, 2001, s. 3; Юевскш Митрополить Петрь М огила.; 
s. 413-414; З. I. Хижняк, В. К. Маньшвський, op. cit., s. 17-20; К. I. Стецюк, Кшв -  
центр о свт и .;  Н. Яаковенко, Нарис шторИ.., s. 285-310; W. A. Serczyk, op. cit., 
168- 191; В. А. Чабаненко, Кшвське братство [w:] УкраХнське козацтво. , s. 239.
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uczniów , pozw alająca odnaleźć W yhow skiego38, jednak w ątp liw ości roz
w iew a  późniejsza relacja, w  której pisarz generalny w  stosunku do uczniów  
brackiej w szech n icy  m ówił: „om  h u x  u  caM a3 ecMb”39. W iększość badaczy  
w idziała  go  też w śród studentów  nowopow stałej A kadem ii M ohylańskiej40. 
Szkoła bracka, do której u częszczał W yhow ski, ufundowana została dzięki 
H alszce H ulew iczów n ie w  1615 roku41. W  jej strukturze i procesie nauczania 
odcisnęły  się w p ływ y lw ow sk iego  ośrodka i A kadem ii w  Ostrogu42. M iało  to 
zw iązek  z rektorami placów ki kijow skiej. P ierw szym  był Iwan M atw ijow icz  
B orecki, członek  bractwa, w cześniej rektor szkoły lw ow skiej. D zięk i niemu  
przyjęty statut był w zorow any na statucie lw ow skiej w szechnicy. W pływ y  
lw ow sk ie  uwidaczniają się rów nież w  zakresie procesu dydaktycznego czy  
używ anych podręczników. D o  rozwoju placów ki przyczynił się M aksym  
Sm otrycki, syn rektora Akadem ii ostrogskiej. Sw oje dośw iadczenia nabyte 
podczas studiów  w  kilku uniwersytetach Europy, w ykorzystyw ał w  pracy 
w  grodzie nad Dnieprem . W kład położyli kolejni rektorzy, Kasjan Sako
w icz , w ychow anek  A kadem ii Zamojskiej i Chom a Jew lew icz, w yk szta łco
ny na U niw ersytecie K rakow skim 43.

D zięk i zap isce Ignata Jelew icza, którego stryja Chom ę wspom inano  
w yżej, znana jest kadra pedagogiczna z lat dw udziestych X V II wieku: „p r z y  
m onastyru  B ratskim  B ohoiaw lenskim , k tóry m ia ł m agistrow : w  ruskiej 
szkole  [ . . . ]  Theodora, m oskala  rodem , w  infim ie Ia k u b a M em lew ic za  [ . ..] ,  
w  g ra m a tyce  -  Saw u A n d rze jew icza  M oh ilow ian ina, w  synaxim  -  B a zy leg o  
B erezeckiego, syn a  p ro to p o p y  k ijow sk iego ”44. Z częścią  „m agistrow” m ógł 
zetknąć się W yhow ski. W  szkole uczono staro-cerkiew no-słow iańskiego, 
ruskiego, polsk iego, greki i łaciny45. Z listów , jak ie w  późniejszym  czasie  
w ychod ziły  spod ręki pisarza generalnego, a następnie hetm ana wynika, że  
sprawnie posługiw ał się obcą m ową. P ism a ow e św iadczą, że  autor posiadł 
um iejętności z zakresu kaligrafii. W iele dokum entów  W yhow skiego, nawet 
te pisane w  trudnych warunkach, „po żołniersku”, były staranne, zdradza
ją ce  ogładę p iszącego46. N a  w ykształcen ie Jana, zw iązane z czynnościa

38 Do naszych czasów dotrwał jeden spis obejmujący 20 nazwisk. Zob. З. I. Хижняк,
В. К. Маньшвський, op. cit., s. 37.

39 I. К. Крип'якевич, Богдан Хмельннцький, Кив 1954, s. 68.
40 О. М. Апанович, Виговський 1ван ОсташЬич..., s. 113; idem, Гетьмани Укра'ти..., 

s. 70; З. I. Хижняк, В. К. Маньшвський, op. cit., s. 53; О. Задорожна, Студгенти 
КиХвського кoлегiуму 1630-1650-х роюв, [w:] 350-lecie...., s. 368; Taki pogląd istnieje 
również w literaturze polskiej: T. Krząstek, op. cit., s. 115.

41 Истopiя Киевской Духовной Акаднемш..., s. 10, Zapis Halszki Hulewiczówny.
42 З. I. Хижняк, В. К. Маньшвський, op. cit., s. 38.
43 З. I. Хижняк, op. cit., s. 46-49. Zob. też: eadem, Ректори Киево-МогилянськоХ академп 

XVII-XVIIIст., Кшв 2002.
44 Истopiя Киевской Духовной Акаднемш..., s. 75, Zapiska biograficzna Ignata Ielewic- 

za.
45 З. I. Хижняк, В. К. Маньшвський, op. cit., s. 34.
46 Центральний Державний кторичний Архiв Украши м. Львiв (dalej: ЦД!АУ Львiв), 

fond 132, opis 1, nr 368, ark. 1, 3, 5.
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mi pisarskimi w skazyw ali także kronikarze47. Z zachow anego „porządku 
szkolnego” w szech n icy  łuckiej, p ow stałego na bazie k ijow skiego, płyną  
inform acje o realizow anych przedm iotach. Są tam w ym ienione podręczni
ki: „грам ат ики , поет ики, рит орики, дгалектики, яако книги для учнгв  
пот р1бнГ4*. U czon o  także geom etrii, astronomii oraz m uzyki. R ozbudow a
ny system  kształcenia, oparty na wykładaniu siedm iu sztuk w yzw olonych , 
w skazyw ał na akadem icki charakter szkoły kijow skiej, która swój niefor
m alny charakter akademii utw ierdziła dzięki hramotom patriarchy Teofanesa  
z 1620 i 1621 roku. Za taką m usiała być uważna, skoro W ilhelm  Beauplan, 
autor op isów  Ukrainy, odnośnie w szech n icy  kijowskiej u żyw ał określenia  
„A kadem ia” lub „U niw ersytet”49.

Z rozum ienie potrzeby rozwoju szkolnictw a uw idoczn iło  się w  działa
niach W yh ow skiego . W  okresie, k iedy objął posadę pisarza generalnego, 
w ojsk ow a kancelaria stała się w ażnym  ośrodkiem  ośw iatow ym  i kultural
nym  dla państwa kozackiego. Tutaj praktykę odbyw ali absolw enci K olegium  
kijow skiego, którzy po zakończeniu „stażu” pełnili funkcje w  administracji 
pułkow ej50. W yhow ski w  pełni doceniał w ażną rolę uczeln i w  kształtowaniu  
się idei państwa kozackiego, dlatego dbał o jej rozwój w  okresie sw ojego  
h etm a ^ tu 51. R ola A kadem ii, w  okresie H etm ańszczyzny a potem  Ruiny n ie
ustannie wzrastała, stając się m iejscem  kształcenia m łod zieży  w yw odzącej 
się z kręgów  nowej elity społecznej -  kozackiej starszyzny i praw osław 
nej szlachty. W  późniejszym  okresie liczba tej m łodzieży  stanow iła p ow aż
ny odsetek studentów52. W yhow ski utrzym ywał kontakty z uczonym i na 
Ukrainie, m. in. Feodozjem  S ofonow iczem , pełniącym  w  czasie powstania  
C hm ieln ick iego funkcję rektora K olegium  k ijow sk iego53. W iem y rów nież  
o je g o  kontaktach z hierarchami Cerkwi, w  tym  z patriarchą m oskiew skim  
N ikonem , który przesłał mu księgi potrzebne do w yposażen ia  cerkw i54.

47 Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (dalej: BPAU 
i PAN), sygn. 1275, k. 85, Kronika rymowana wypadków politycznych w Polsce;
C. Величко, Лтопж, преклад з книжно! украшсьо! мови В. Шевчук, t. I, Ки!в 1991, 
s. 216.

48 Za: I. Хижняк, В. К. Маньшвський, op. cit, s. 34.
49 К. I. Стецюк, Кшв -  центр освти i науки..., s. 61. O działalności Teofanesa na Ukra

inie: W.A. Serczyk, op. cit., s. 186-189.
50 O. Г. Перехрест, Освтня i культурна дiяльнicть генерально'1' вшськовой канцеляри 

у  другш половин XVII ст., [w:] Укра'1'нська козацка держава. Витоки та шляхи 
icторичногорозвитку. (Матерiали Четвертих Всеукра'шських Кторичних читань), 
ред. В. А. Смолш, Кшв-Черкаси, s. 168-170; О. Задорожна, op. cit., s. 363-371.

51 З. I. Хижняк, В. К. Маньшвський, op. cit., s. 53.
52 С. А. Кисшь, Участь вихованцiв Киево-Могилянсько'1' АкадемП в розвитку освти 

(друга половина XVII -  початокXVIII ст.), УГЖ, nr 2 (263), 1983, s. 87-94.
53 Ф. Софонович, Хротка з лiтопиcцiь стародавнх, тдготовка, передмова, коментар 

Ю. Мицик, В. М. Кравченко, Кт'в 1992, s. 11.
54 Воссоединение Украинип, с Россией. Документы и материала в трех томах, 

t. III, Москва 1954, nr 165, s. 287, Patriarcha Nikon do B. Chmielnickiego, Moskwa 
14 V 1653.
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Z e szkół trafił Jan do grodu. Pełne zrozum ienie błyskotliw ej kariery 
W yhow skiego w  strukturach w ładz centralnych państwa kozackiego w  la
tach 1648 -  1657 w ym aga od badacza prześledzenia je g o  w cześn iejszej ka
riery, szczegó ln ie tej urzędniczej, o której, fragm entarycznie, w spom inają  
źródła. Przy om aw ianiu interesującej nas problem atyki, nasuwa się kilka  
podstaw ow ych pytań: 1) m otyw y skłaniające m łodzież szlachecką do pracy 
w  kancelariach grodzkich, 2) rekonstrukcja przebiegu kariery, 3) problem  
zależności klientow skich, w ystępujący w  system ie zarządu starościńskiego, 
4) zakres w ied zy  i kom petencji uzyskiw anych dzięki pracy w  kancelariach.

W  ziem iach i pow iatach funkcjonow ały sądy podkom orskie, ziem skie  
i grodzkie. P ierw sze zajm ow ały się przede w szystkim  sprawami granicz
nym i. D la  sw oich  potrzeb prow adziły księgi podkom orskie. Personel po
m ocniczy  podkom orzego tw orzyli kom ornicy i pisarze graniczni55. Drugie  
z kolei rozpatrywały sprawy cyw ilne, a także niektóre karne. W  ich skład 
w ch od ziło  trzech urzędników  ziem skich: sędzia ziem ski, podsędek i p i
sarz ziem ski. Prow adziły one postępowania, udokum entow ane w  księgach  
ziem skich  (wyroki, pozw y, akta, listy )56. R ola tych sądów  zm alała w  XVII 
w iek u 57. W raz z rozw ojem  system u starościńskiego, to znaczy ukształtow a
niem  się n ow ego  podziału państwa na jednostki terytorialne, z iem ie i po
wiaty, w zrosła  rola starosty. C hoć w spom inany urząd był jednoosobow y, 
to w  praktyce stał za  nim cały aparat urzędników, z b ieg iem  czasu coraz 
bardziej w ykw alifikow anych. System  zarządu starościńskiego rozwinął się 
początkow o w  W ielkopolsce i M ałopolsce, a w  pierwszej p o łow ie  X V  w ie 
ku objął inne ziem ie, w  tym  też W ołyń i P od ole58. Starosta skupiał w  sw ym  
ręku szerokie kom petencje. D o  je g o  gestii należało adm inistrowanie p od le

55 S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie..., s. 50; Z. Górlaski, op. cit., s. 188-190.
56 Skład sądów, wybór urzędników zob. s. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie...., s. 12, 

passim. Księgi ziemskie, rewizje, przepisywanie, kwerendy zob. szerzej: P. Dąbkowski, 
Uwagi o urządzeniu ksiąg sądowych...; Z. Górlaski, op. cit., s. 192 -  193.W przypad
ku ziem ruskich wchodzących w skład Litwy przed unią lubelską panował, do reform 
z lat 60-tych XVI wieku, odmienny system sądowniczy, na który składały się sądy staro
ścińskie, marszałkowskie, wojewodzińskie, rady panów i gospodarskie. Podział na sądy 
ziemskie, grodzie i podkomorskie funkcjonował od 1566 roku. Zob. J. Ochmański, Histo
ria Litwy, Wrocław 1967, s. 106-107.

57 Terminy roczków w początkowym okresie działania jeszcze częste (co 2 tygodnie), z cza
sem ogłaszane były rzadziej (statut nieszawski 1454 -  4 razy w roku), a przy tym odpra
wiano je nieregularnie. Zob. s. Kutrzeba, op. cit., s. 12-20; J. Bardach, B. Leśnodorski, 
M. Pietrzak, Historia państwa i prawa..., s. 244. W XVII wieku w woj. ruskim zmniej
szenie liczby roczków z 12 do 1 w ciągu roku, na Wołyniu trzy razy w roku, podobnie 
woj. kijowskim: s. Kutrzeba, Studya do historyi sądownictwa..., s. 95, 101, 103. Ponadto 
na osłabienie sądów ziemskich a wzmocnienie grodzkich wpłynął fakt uzyskiwania przez 
księgi grodzkie prawa wieczności, czyli całkowitych uprawnień notarialnych. Księgi 
grodzkie Nowego Miasta Korczyna dostały to prawo w XVI wieku. Zob. A. Wyczański, 
op. cit., s. 88. O aktach wieczystych zob. J. Bielecka, op. cit., s. 120. Na przestrzeni XVI 
i XVII wieku następuje powolne przekazywanie grodom prawa wieczności. Ziemie, które 
weszły w skład Korony po 1569 roku prawo wieczności uzyskały w 1631 roku. Zob. Vo
lumina Legum, t. III, s. 688.

58 Z. Górlaski, op. cit., s. 194-195.
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głym i ziem iam i, zarządzał majątkami należącym i do władcy. Spełniał też 
funkcje sądow nicze59.

W raz z um acnianiem  się administracji starościńskiej, rozw ijały się kan
celarie grodzkie, w  grodzie skupiały się bow iem  w ażne instytucje zależne od 
nam iestnika powiatu, b yły  to urząd grodzki, sąd grodzki oraz sama kance- 
laria60. Istnieją duże rozbieżności w  postrzeganiu każdej z instytucji. S zcze
gó ln ie trudno zdefin iow ać funkcje kancelarii. Z racji pracy W yhow skiego  
w  kancelarii grodzkiej, przyjrzyjmy się dokładniej problem owi. Przeważają  
opinie, że kancelaria była organem pom ocniczym  w  pracy sądów  i urzę
dów  grodzkich, z tym  że  badacze uw ażali ją  za integralną część urzędu lub 
odw rotnie -  sądu. Jedni w skazują na zjaw isko zacieśnienia  w spółpracy po
m iędzy kancelarią a urzędem  na przestrzeni X V II stulecia, o czym  m iałby  
św iadczyć fakt um acniania się roli pisarza w  środowisku urzędników  grodz
kich, inni, dokonując analizy spraw w n oszon ych  do ksiąg, skłonni są uznać 
kancelarię za organ sądu grodzkiego. Pojaw iały się i poglądy w skazujące na 
sam odzielną funkcję kancelarii w  system ie zarządzania starościńskiego61.

D o  urzędników obsługujących działanie kancelarii grodzkich zaliczali 
się pisarz, regent oraz personel niższy, kanceliści. Dwaj pierwsi, to urzędni
cy w yżsi, składający przysięgę62. Personel kancelaryjny stanow ił środowisko  
hierarchiczne. N a  czele  stał pisarz, je g o  zastępcą był regent. W  w ięk szych  
kancelariach był je szcz e  susceptant. R egentow i podlegali kanceliści. Z w y 
kle urzędnicy rekrutowali się ze  stanu szlacheckiego, a m łodzież szlachecka  
nabyw ała tutaj praktyki sądow ej63. Praca w  kancelarii, n iezależn ie od regio
nu, była pod w ielom a w zględam i atrakcyjna. K ancelarie utrzym yw ały się 
z kilku źródeł dochodów , które częśc io w o  stawały się udziałem  personelu  
urzędniczego. W śród nich m ożna w ym ienić opłaty w ynikające z w yk on yw a
nia czynności kancelaryjnych64, określone przez konstytucje sejm ow e oraz 
sejm iki65, w  tym  sporządzanie i w ydaw anie ekstraktów66. P oza w ypłacaniem  
salariów, urzędnicy otrzym yw ali inne św iadczenia, m. in. za  zabiegi konser

59 O kompetencjach administracyjnych i sądowniczych starosty zob. J. Bielecka, op. cit.. 
s. 119, 129. O systemie zarządu starościńskiego: A. Wyczański, op cit., s. 86.

60 O urzędnikach podległych staroście zob. J. Bielecka , op. cit., s. 131-134.
61 Przegląd opinii występujących w literaturze przedmiotu dotyczących funkcji kancelarii 

zob. R. Jop, op. cit., s. 10.
62 W niektórych kancelariach spotykamy jeszcze burgrabiów. Tak było w przypadku kance

larii łuckiej: ЦЦIАУ Khib, fond 25, opis 1, spr. 195, 196. W roku 1635 był nim Hawryło 
Kortyński. W księgach za ten okres występuje wielokrotnie.

63 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe ziemskie i gordzkie..., s. 20; R. Jop, op. cit., 
s. 22.

64 A. Wyczański, op. cit., s. 87.
65 Dla przykładu: „Pisarze ziemscy y  Grodzcy, od extraktow nie maią więcey wyciągać, abo 

za minuty, od ludzi stanu wszelakiego [...] od kwitów, od protestacyi, od dekretow intro- 
missyi, manifestacyi, obdukcyi [ . ]  groszy pięc [ . ]  od zapisow y  oblat groszy piętnaście 
[...] graniczne akty, działy wieczne y  przywileie, za oblatę 2 złote [...] od świadkow, 
3 grosze”. Volumina Legum, t. III, s. 43.

66 P. Dąbkowski, Uwagi o urządzeniu k s ią g .,  s. 15.
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w acyjne lub przepisyw anie ksiąg grodzkich67. Pisarz grodzki otrzym ywał 
raz w  roku dodatkową pensję, w ynikającą z poborów  zysk ów  starostwa „jur- 
g ielit”68. Zdarzały się sytuacje, gdy k ierow nicy kancelarii utrzym ywali cały 
urzędniczy personel, w  zam ian za to, ca łkow icie zaw łaszczali dochody, w y 
nikające z funkcjonow ania podległych  im  placów ek kancelaryjnych69. Spore 
zyski daw ało rów nież patronowanie w  sądach70. W ym ienione tutaj przykła
dy finansow ania kadry urzędniczej tylko w  części obrazują interesujące nas 
zagadnienie71. Zasadniczym  m echanizm em  decydującym  o podjęciu starań, 
by uzyskać urząd pisarza by ło  w ięc  posiadanie stałego, w y so k ieg o  docho
du. C zynnik ekonom iczny był tym , który przyciągał m łodzież szlachecką  
do grodu72. Istotną rolę odgryw ał też prestiż, idący w  parze z pracą w  kan
celarii. U rzędnicy byli traktowani na równi z sędziam i i razem z nim i tw o 
rzyli grupę o charakterze elitarnym 73. Znajom ość form kancelaryjnych u zy 
skiwana w  czasie upływ u lat pracy, częste kontakty z petentami, u łatw iały  
w zrost pozycji i osiągnięcie  miru w śród lokalnej społeczności szlacheckiej. 
Pracow nicy grodu niejednokrotnie uzysk iw ali dodatkow e dochody piastu
ją c  funkcje nie zw iązane bezpośrednio z zarządem starościńskim . W  grę 
w chod ził tu szeroki wachlarz uzyskiw ania stanow isk obejm ujących różne 
płaszczyzny życia  społecznego. M odele karier na badanym  przez sieb ie ob
szarze dokładnie om ów ił Jop74. U rzędy grodzkie, stojące niżej w  hierarchii 
niż ziem skie, u łatw iały kontynuow anie kariery, poza strukturami zarządu 
starościńskiego. Z p ow yższych  uw ag wynika, że  objęciem  funkcji w  gro
dzie szczegó ln ie zainteresowana była średnia i drobna szlachta75. D o  w sp o 
m nianych grup należałoby za liczyć Iwana W yhow skiego, przedstaw iciela  
kijowskiej szlachty76.

67 Idem, Palestra i księgi sądowe sanockie..., s. 5; R. Jop, op. cit., s. 43.
68 R. Jop, op. cit., s. 45.
69 P. Dąbkowski, Palestra i księg i., s. 22-23.
70 R. Jop, op. cit., s. 46.
71 W księgach znajdziemy informacje o innych źródłach dochodów. Dla przykładu: pisarz 

ziemi sanockiej, Dunikowski, pobierał dodatkowo opłatę w wysokości 1 zł za swój pod
pis. Zob. P. Dąbkowski, Urzędnicy kancelaryjni.., s. 2; idem, Palestra i księgi sądowe 
sanockie. , s. 6. W badanych przez autora grodach ruskich i bełzkim przy kancelariach 
utrzymywano ogrody. Dochód z nich przeznaczony był na potrzeby urzędników tam pra
cujących. Zob. idem, Palestra i księgi..., s. 23.

72 R. Jop, op. cit., s. 47
73 P. Dąbkowski, Urzędnicy kancelaryjni. , s. 1-2.
74 R. Jop, op. cit., s. 141-143.
75 Ibidem, s. 53, 54; H. Litwin, Napływ szlachty , s. 150.
76 Wyhowscy i inni właściciele Wyhowa zapłacili w 1628 roku podatek łanowy łącznie 

z 12 dymów oraz 4. ogrodników w kwocie 42 złotych i 18 groszy (ApxnBb M3P, cz. 7, 
t. I, s. 379, 399). Według kryteriów zaproponowanych przez H. Litwina dla oszacowania 
majątków szlachty na Ukrainie na podstawie rejestru poborowego z 1628 roku, Wyhów 
powinniśmy zakwalifikować do II grupy z III wyznaczonych, tzn. do średniej własno
ści (H. Litwin, Napływ szlachty., s. 29). Jednak udział poszczególnych członków rodu 
w dzierżeniu majętności musiał być niewielki.
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Najtrudniej, przy ubóstw ie źródeł i tylko częściow ej kw erendzie archi
w aliów , odtw orzyć przebieg kariery W yhow skiego, związanej z administra
cją starościńską i sądowniczą. W ięcej dokum entów  pojawia się w  okresie, 
kiedy został nam iestnikiem  łuck iego  podstarosty Paw ła D ruckiego Lubec- 
k iego77. R ów n ocześn ie pełnił funkcję pisarza78. N ie  udało się ustalić, od k ie
dy W yhow ski był pisarzem  grodzkim , m usiało to nastąpić najpóźniej pod 
koniec lat dw udziestych X V II w ieku79. D zia ła lność n iższego  personelu, 
kancelistów , je st na ogół anonim ow a, w ięc  nie w iem y kiedy i jak ie funkcje 
pełnił w cześn iej. Odnajdujemy jedyn ie ślad, który m oże w skazyw ać na jeg o  
aktyw ność w  sądach w  charakterze plenipotenta80.

Praca w  grodzie ułatw iła W yhow skiem u dalszą drogę rozwoju, otrzy
m yw ania kolejnych urzędów. Ś ciśle w iązało  się to z nabytym i dośw iadcze
niam i, a nade w szystko  pow iązaniam i k lientow skim i ze starostą. Jedno
cześn ie wraz z uzyskaniem  funkcji pisarza, m ożliw ości awansu w ewnątrz 
kancelarii w yczerpyw ały się. W  dalszej części kariery, jak  ustalił Jop, nastę
pow ały przesunięcia na stanowiska zw iązane z grodem  lub powiatem . W y
how ski, o czym  m ów iono, został nam iestnikem  podstarosty łuckiego. W  tej 
roli w ystępow ał od 1629 roku81. Przypadek Łucka je st ciekaw y ze  w zględu  
na w ięk szą  liczbę pom ocników  podstarosty. Tę samą funkcję w  tym  czasie  
pełnili rów nież A leksander M alinow ski, Andrzej Chojecki, H aw ryło Kor- 
tyński, Stanisław  B rożek82. Pozycja  Jana z upływ em  czasu wzrastała, św iad
czy  o tym  ilo ść  zap isów  w  księgach, gdzie w idnieje on jako reprezentant 
urzędu grodzkiego. Trzymając się tego  tropu, szczyt kariery W yhow skie
go  należałoby w yznaczyć na rok 163583. B y ł to zarazem  kres je g o  pracy, 
od 1636 roku źródła przestają go  w spom inać84. M odel awansu przyszłego  
hetm ana nie odbiegał od ów czesn ego  standardu, bow iem  cechą charakte
rystyczną by ło  uzysk iw anie godności nam iestnika (podstarościego), często  
przy jednoczesnym  pełnieniu  funkcji w  kancelarii grodzkiej. Takie zjaw isko  
obserw ujem y w  różnych regionach P olsk i85. N am iestnik  z ram ienia starosty, 
w  praktyce będąc je g o  zastępcą, przejm ował w ięk szość  obow iązków . N aj
częściej sprawował p ieczę nad sądem grodzkim , w ykonyw ał w yroki. O dpo
w iedzialny był także za dobry stan fortyfikacji zam kow ych. W  przypadku 
n ieobecności starosty posiadał pełnię je g o  w ład zy86.

77 ЦЩАУ Кит, fond 25, opis 1, spr. 195, 196, 197. k. 51; Архивь Юго-Западной России, 
cz. 1, t. VI, 1883, s. 605, 611, 694.

78 ТТД1АУ Кшв, fond 25, opis 1, spr. 195, k. 1253.
79 Ibidem, fond 25, opis 1, spr. 167. W księgach za rok 1627 nie znaleziono takiej informa

cji.
80 Архивь ЮЗР, cz. 1, t. VI, 1883, s. 582-583.
81 Ibidem, s. 605.
82 Ibidem, s. 643, 652, 672, 675, 772, 774.
83 ЦД!АУ Кшв, fond 25, opis 1, spr. 195, k. 51, passim.
84 Архивь ЮЗР, cz. 1, t. VI, 1883, s. 772. Od tego czasu w roli namiestnika łuckiego pod

starosty występuje Stanisław Brożek.
85 R. Jop., op. cit., s. 151.
86 Z. Góralski, op. cit., s. 208.
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W  toku badań nie znaleziono potw ierdzenia opinii niektórych badaczy  
sugerujących, że  W yhow ski po zakończeniu pracy w  grodzie pełnił funkcję 
sędziego sądu ziem sk iego87. G odność ta była czwartą w  hierarchii po podko
m orzym , staroście grodow ym  i chorążym 88. Z e w zględu  na swój dochodo
w y  charakter, urząd sęd ziego  był często  przedm iotem  sporów toczących  się 
m iędzy m iejscow ym i, znaczniejszym i rodami, w  przypadku w ojew ództw a  
k ijow sk iego  -  N iem iryczam i, Aksakam i i Trypolskim i89. O soba starająca się 
o tę godność, m usiała c ieszyć  się pow ażaniem  w śród lokalnej społeczności. 
Sęd ziego  z iem sk iego  w ybierano z grona przedstaw icieli szlachty posesjo- 
natów  osiadłych w  danym pow iecie . Zatwierdzał go  król spośród czterech  
kandydatów, w skazanych przez szlachecką społeczność. N ie  m ógł on jed n o 
cześn ie sprawować funkcji w  grodzie, przez to nie zasiadał w  sądach grodz- 
kich90. Trudno rozsądzić czy te kryteria spełniał W yhow ski. Praktyka w sk a
zyw ała, że w  niektórych regionach kolejne szczeb le kariery po zakończeniu  
prac w  administracji starościńskiej, prow adziły pisarzy grodzkich do urzę
dów  zw iązanych z sądow nictw em  ziem skim  (sędzia, podsędek, pisarz)91. 
Jednak pogląd g łoszący  piastow anie przez W yhow skiego godności sęd zie
go  z iem sk iego  nie znajduje potw ierdzenia w  źródłach oraz dostępnych spi
sach urzędników  ziem skich. W  latach trzydziestych X V II w ieku  skład sądu 
ziem sk iego  w  Łucku przedstawiał się następująco: W ojciech Staniszew ski, 
sędzia, K rzysztof Szym kow icz Szkliński, podsędek, Sem en H ulew icz W o- 
jutyński, pisarz92.

W  dość skrom nie prezentującej się literaturze pośw ięconej hetm anowi 
pojaw iła się ponadto n ieom ów iona szerzej kw estia przew odniczenia w  są
dzie w ojew ódzkim  kijow skim 93. N a  pracę w  „kijowskiej kancellary” zwracał 
uw agę autor siedem nastow iecznej K ronik i rym ow an ej94. M ożna w yk luczyć  
kancelarię kom isarza królew skiego do spraw kozackich. W edług O rdynacyi 
w o ysk a  Z aporow skiego  R egestrow ego , w  służb ie  R zp lte j b ędącego  z 1638 
roku: „R ezyden c ja  K o m issa rza  iako in m editu llio  bydź m a w  Trechtym iro- 
w ie”95. W  dziele H isto rya  p a n o w a n ia  Jan a  K a zim ierza  znajduje się w yja

87 T. Krząstek, op. cit, s. 115. О. M. Апанович, Гетьмани Украти..., s. 71. Autor uważa, 
że Wyhowski zawiadywał kancelarią ziemskiego sądu. Por. В. Щербак, op. cit., s. 10.

88 J. Bandke-Stężyński, Rozprawy o prawie i sądownictwie karzącem i urzędach w dawnej 
Polsce, Warszawa 1868, s. 57.

89 W. Kłaczewski, op. cit., s. 115-116.
90 Z. Górlaski, op. cit., s. 192
91 R. Jop, op. cit., s. 152.
92 Архивь ЮЗР, cz. 1, t. VI, 1883, s. 607; Акты ЮЗР, cz. 2, t. III, 1861, s. 163-169. Nie 

znajdujemy Wyhowskiego także w innych powiatach Wołynia, Kijowszczyzny i Bra- 
cławszyzny. Zob. K. Mazur, op. cit., aneks I. Dla pewności należałoby przeprowadzić 
kwerendę ksiąg ziemskich łuckich po 1635 roku.

93 T. Krząstek, op. cit., s. 115.
94 BPAU i PAN, sygn. 1275, k. 85.
95 Volumina Legum, t. III, s. 440; s. Oświęcim, Dyaryusz 1643-1651, wyd. W. Czermak, 

Kraków 1907, s. 18



62 Dawid Graczyk

śnienie zagadki, m ow a jest o kancelarii grodzkiej k ijow skiej96. Znajdujemy 
tam też ciekaw ą informację: „ Ten W ychowski [ . . . ]  za  m ankam ent w  księ
g a ch  p o czyn io n y  na  g a rd ło  wskazany, z a  instan cją  p a n ó w  uw oln iony o d  tej 
kary, o d  ju ry s to s tw a  u straszon y tym  m ankam entem , u d a ł się  d o  w o jsk a ”97. 
W  biogram ie hetmana, B artoszew icz pisał, że  w  w yniku zagin ięcia  ksiąg  
miał on zostać skazany na śmierć, ale opieka protektora ocaliła  go  od kary. 
L ecz zaraz potem  autor dodał: „ W szystko to  na legendę za k ra w a 1”98. M ożna  
się zgod zić  z B artoszew iczem , że  takie: „baśn i m u sia ły  p o w s ta ć  późn ie j, 
k ied y  chciano n iem i ju ż  hetm anow i u b liżyć””99. Zresztą nie jest to przypadek  
odosobniony, podobne opinie tw orzono, by oczernić innego hetm ana kozac
k ieg o 100. Warto zw rócić uw agę, że w  interesującym  nas okresie spotykamy  
w śród urzędników  ziem sk iego  sądu w  K ijow ie innego W yhow skiego, Łuka
sza (1644). Pracował on jako podpisek101. R ód Łukasza, jak  ustalił W. Kry- 
w oszeja , w yw od ził się z Łucka102. To w szystk ie  inform acje, jak ie udało się 
zebrać w  odniesieniu  do służby Jana w  K ijow ie. Posiłkując się istniejącym i 
badaniami, m ożna stw ierdzić ponadto, że rozwój kariery w  grodach w o 
jew ództw a k ijow sk iego  był utrudniony. P om im o że  w  trzech powiatach, 
kijow skim , żytom ierskim  i owruckim , istniały kancelarie grodzkie, a tym  
sam ym  księgi grodzkie, do których szlachta w n osiła  sprawy. Sąd grodzki 
działał tylko w  K ijow ie. Inaczej niż w  innych ziem iach, zależny był od w o 
jew ody, który kom pletow ał personel w yższych  urzędników  (podw ojew odzi, 
sędzia, pisarz)103. Z reguły urzędy te otrzym yw ali przedstaw iciele średniej 
szlachty, podobnie jak  na W ołyniu -  Rusini. Kadrę administracji w ojew o-  
dzińskiej dla K ijow szczyzn y  zebrał w  sp isie H enryk Litwin. N ie  znaleziono  
tam W yhow skiego. N am iestnik iem  był w  latach 1 6 3 2 -1 6 4 3  Jan Lipiański, 
a potem  Jan W ityński (1 6 4 3 -1 6 4 6 ) oraz A leksander Lenkiew icz-Ipohorski 
(1 6 4 6 -1 6 5 3 ). N a  urzędzie sęd ziego  grodzkiego w id zie liśm y od 1633 roku 
do w ybuchu pow stania C hm ieln ickiego Fedora H um ienieck iego, pisarzem  
w  tym  okresie był W ojciech R ylsk i104. W  grę w chod ziły  ew entualnie n iższe  
funkcje kancelaryjne.

Istotne przy ustalaniu ścieżki rozw oju kariery Jana je st ukazanie m e
chanizm ów  tow arzyszących uzyskiw aniu  posady w  kancelarii. W ydają się 
one dość proste, gdyż decyzja o objęciu w yższych  stanow isk w  urzędzie

96 Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora, t. 1, wydał z rękopisu
E. Raczyński, Poznań 1840, s. 23; Т Г Яковлева, БохданХмельницкий. , s. 76.

97 Ibidem.
98 J. Bartoszewicz, op. cit., s. 21.
99 Ibidem.
100 M. Ferenc, Paweł Tetera hetman kozacki, Studia Historyczne, R. XXXVII, z. 3, 1994, 

s. 332.
101 В. Кривошея, Гeнeалогiя укратського козацтва. Нариси iсторii козацьких полюв, 

Кив 2004, s. 135.
102 Ibidem.
103 S. Kutrzeba, Studya do historyi sądownictwa., s. 103; H. Litwin, Napływ szlachty.... 

s. 124- 125; idem, Struktura przestrzenna..., s. 62. Por. W. Kłaczewski, op. cit., s. 117.
104 H. Litwin, Napływ szlach ty ., s. 211-212.
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grodzkim  zależała od starosty105. M ianow ał on najw yższego  urzędnika, p i
sarza. Ten z kolei m iał w p ływ  na obsadzenie stanow iska regenta. R egent 
w  praktyce odpow iedzialny był za dobór grupy n iższych  urzędników  (kan
celistów ). Istota problem u sprowadzała się do w ięzó w  klientow skich. P i
sarze grodów  badanych przez Jopa, stanow ili k lientelę poszczególnych  
starostów 106. C iekaw ie przedstawiają się w yniki analizy pochodzenia tery
torialnego w yższych  urzędników. W iększość pisarzy grodów  w  Chełm ie  
i K rasnym staw ie stanow iła szlachta w yw od ząca się spoza tych powiatów. 
Podobnie by ło  w  przypadku regentów 107. Z iem ia chełm ińska czy  krasno
stawska nie były w yjątkiem 108. W  działaniach starostów obserw ujem y chęć 
w zm acniania swojej pozycji. O dbyw ało się to poprzez tw orzenie zaplecza, 
rekrutowanego z przedstaw icieli drobnej i średniej szlachty, w yw odzących  
się z innych w ojew ództw . Ich kariera nierozerwalnie zw iązana była z ła 
ską patrona. System  ten m iał w  pow iatach rozbudowaną, w ielow arstw ow ą  
strukturę, zw ażyw szy  że  także pisarze i regenci m ieli w p ływ  na dobór perso
nelu kancelaryjnego. Znam ienny jest tutaj list z późn iejszego  okresu (1690), 
który szlachcic adresował do regenta kancelarii krasnostawskiej. D otyczy  
on jedn ego  z przedstaw icieli rodu W yhowskich:

„„Mnie w ie lce  M o śc i P an ie  regencie grodzk i krasnostaw ski. M ó j M o ści 
P an ie  B racie  i D obrodzieju . L u bo non p ra ese n ta lite r  ab  lite r is  uniżoności 
ukłonu m ego  W M  P anu  zaleciw szy, zd ro w ia  d obrego  i w szelak ich  szczęś li
w ych  fortu nn ych  sukcesów  na d ług ie i zam ierzon e życzę  lata, p r z y  którym  
m uszę in teressię  [?] m oją  za  JM P  W yhowskim, k tóry ga rn ie  się  d o  kancelarii 
i boku W M  P a n a  [...], w ie lce  z a  nim  p ro szę , a b yś  b y ł na  on ego ła skaw ” 109.

P ow yższe  ustalenia m ogą ułatw ić zrozum ienie m echanizm ów , jakie  
z ło ży ły  się na karierę Jana W yhow skiego w  kancelarii grodzkiej. Atrakcyjne 
m iejsce pracy, jakim  był urząd grodzki, przyciągnęło m łodego szlachcica, 
przedstaw iciela drugiego dopiero pokolenia, które rozpoczynało karierę, po
legającą na w zm acnianiu pozycji ekonom icznej, ale rów nież na uzysk iw a
niu urzędów  i godności. Bardziej zrozum iała jest obecność W yhow skiego, 
szlachcica ow ruckiego, w  Łucku. W yw odząc się spoza lokalnej sp ołeczn o
ści szlacheckiej, przyszły hetman zasilał szeregi p opleczn ików  tam tejszego  
starosty. Jan nie był wyjątkiem . M ożem y posłużyć się casusem  A ntoniego  
Franciszka S ienickiego, p ełn iącego funkcję podstarosty i sęd ziego  grodzkie
go  w  Łucku, który pochodził z ziem i chełm ińskiej110. Zagadnieniem  otwar
tym  pozostają okoliczności i rekom endacja, pozw alające Iw anow i podjąć 
pracę. N ie  natrafiono na przekazy, podobne do tego  z 1690 roku. M o ż li
w e, że  jakąś rolę odegrał Adam  K isiel. D o  takiego m yślen ia  skłaniać m ogą

105 J. Bielecka, op. cit, s. 131; H. Litwin, Napływ szlachty.., s. 149. Por. A. Wyczański, 
op. cit., s. 86.

106 R. Jop, op. cit., s. 67.
107 Ibidem, s. 26 i 29.
108 H. Litwin, Napływ szlach ty ., s. 151.
109 Cyt. za: R. Jop, op. cit., s. 67.
110 W. Kłaczewski, op. cit., s. 115-116.
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zw iązki W yhow skich  z kasztelanem  kijow skim . N a  uw agę zasługuje też list 
W yhow skiego w ysłany 29  w rześnia 1649 roku z K ijow a do K isie la  w  czasie  
pow stania C hm ieln ickiego, w  którym pisarz generalny deklarował w obec  
sw ojego  adresata, iż: „zasta je  daw nym  słu gą  W M ci””n i. K isiela, M ohyłę oraz 
O stafiego W yhow skiego łączy ła  ponadto współpraca na p łaszczyźn ie brac
tw a cerk iew nego112.

D zięk i stosunkow o obszernej w ied zy  na tem at działalności kancelarii 
grodzkich w  p oszczególnych  w ojew ództw ach  Korony, nie trudno określić 
zakres obow iązków  W yhow skiego i dośw iadczenia, jak ie m ógł uzyskać na 
tym  etapie życia. D la  X V II w ieku  nie istniały zunifikow ane przepisy regulu
ją ce  prace kancelarii na terenie ca łego  kraju. R óżne ustalenia dotyczące dzia
łania tych instytucji zazwyczaj form ow ały sejmy, sejmiki w  poszczególnych  
powiatach. M iały one charakter ogólny i raczej nie dotyczyły  organizacji 
pracy grodów. Konkretne zasady funkcjonow ania kancelarii tw orzyli sami 
urzędnicy, którym kancelaria podlegała -  starosta, pisarz, regent113. Siedziba  
kancelarii m ieściła  się zazwyczaj w  obrębie zabudowań należących do zam 
ku114. Spotykaliśm y też lokale w  pom ieszczen iach  kościelnych , klasztornych  
czy  w  ratuszach115. D ecyzją  sejm ików  budow ano też odrębne budynki zw ane  
sklepam i116. W  przypadku grodu łuckiego, je szcze  na początku X V II w ieku  
sądy nie m iały stałego m iejsca, dopiero konstytucja sejm u z 1611 roku po
zwalała: „gm ach sob ie  w  zam ku w yższym  m urow anym  n apraw ić, k tóry  d a  są 
dzen ia  spraw  ziem skich  n a leżeć  b ęd zie””111. N a  zam ku w yższym  znajdowała  
się siedziba sądu grodzk iego118. N a  pisarzu, stojącym  z ramienia starosty na 
czele  aparatu urzędników, spoczyw ał obow iązek  kierowania kancelarią gro
du. B y ł urzędnikiem , do którego kom petencji należała: „troska o zachow a
nie prawnego znaczenia ksiąg grodzkich”119. W  praktyce jednak, organizacja  
pracy i zarządzanie kancelarią należało do je g o  zastępcy, regenta. Pisarz 
reprezentował często  swój urząd na zewnątrz, co  w ynikało  z dodatkowych  
funkcji i obow iązków  pozakancelaryjnych120. D la  przykładu, wraz ze  w zro
stem roli, jaką zaczęły  odgryw ać sądy grodzkie, pisarz niejednokrotnie pia
stował funkcje odpow iadające urzędnikom  sądow ym , tj. w chod ził w  skład 
sądów  grodzkich obok podstarościego i sędziego, ponadto reprezentował

111 Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana bieckiego księga 
pamiętniczka, Kraków 1864, s. 498, Wyhowski do Kisiela, Kijów 29 września 1649, 
J. Michałowski.

112 Истopiя Киевской Духовной Акаднемш..., s. 34.
113 J. Bielecka, op. cit., s. 127; R. Jop, op. cit., s. 113.
114 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe sanockie..., s. 4; R. Jop, op. cit., s. 87.
115 J. Bielecka, op. cit., s. 125.
116 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe sanockie..., s. 5.
117 Volumina Legum, t. III, s. 18-19.
118 Акты ЮЗР, cz. 2, t. III, 1861, s. 166.
119 J. Bielecka, op. cit., s. 127.
120 R. Jop, op. cit., s. 90; por. H. Litwin, Napływ szlachty.., s. 151.
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urząd grodzki na zew nątrz121. Stąd w  pracach pośw ięcon ych  W yhow skie- 
mu, przypisuje się mu pełnienie funkcji w  sądzie grodzkim 122. Jeżeli chodzi 
o praktykę pracy, w  kancelarii dokształcano się w  dziedzin ie zap isów  prawa, 
organizacji pracy kancelarii, prowadzenia dokumentacji (ksiąg), archiw izo
wania. Od pracow ników  w ym agano posługiw ania się łaciną. W  przypadku 
W ołynia i w ojew ództw a k ijow skiego, język iem  kancelarii był języ k  ruski, 
choć pojawiają się w p isy  po polsku i łac in ie123. W  zakres pracy w chodziło  
także sporządzanie ekstraktów124. D zięk i pracy w  grodzie, urzędnik był na 
bieżąco  z ustawam i sejm ow ym i, postanow ieniam i sejm ików, dokumentacją 
w ojskow ą, tzn. rozkazam i hetm anów, listam i przepow iednim i, podlegający
mi praktyce oblatow ania125. N iechętny W yhow skiem u autor K ronik i rym o
w an ej... docenił dośw iadczenia i um iejętności hetmana. Pisał: „Z w yczaje  
p o lsk ie  w iedzia ł, lauda, sejm ów  constitucie, P ro g ressy  sejm ików, p o se lsk ie j 
izb y  konferencje  [ . . . ] łac in ą  sob ie  p ra w em  G ębę n a sm a ro w a ł”126. U zyskanie  
przez grody prawa w ieczn ości sprawiało, że urzędnicy dobrze orientowali 
się w  sprawach gospodarczych ziem  czy  powiatów, m. in. transakcjach zaku
pu, sprzedaży, zam iany czy  darowizny. D ośw iadczen ia  nabyw ano rów nież  
na p łaszczyźn ie sądowej. Zakres w ied zy  był szeroki i obejm ow ał g łów ne  
dziedziny życia  codziennego szlachty.

Praca w  kancelarii, rozbudowany system  klientow ski, to czynniki które 
w pływ ały  na w zrost znaczenia koligacji. D la  dalszych lo só w  W yhow skiego  
istotne jest ustalenie znajom ości, uzyskanych w  tam tym czasie. N iew y k lu 
czone, że  na okres pracy w  Łucku datował się początek znajom ości ze Stani
sław em  K azim ierzem  B ien iaw skim , w  przyszłości kom isarzem  do rozm ów  
ze stroną kozacką oraz Paw łem  Teterą, hetm anem  kozackim  Ukrainy prawo
brzeżnej w  latach 1 6 6 3 -1 6 6 5 127. B ien iaw ski, zanim  został sekretarzem kró
lew sk im  Jana K azim ierza (1650) pracował w  łuckiej kancelarii. Pisarzem  
grodzkim  został prawdopodobnie w  1641 roku. Początki je g o  pracy w  gro
dzie przypadałby na lata trzydzieste X V II w iek u 128. Z kolei Tetera-M osz-

121 J. Bielecka, op. cit, 131; R. Jop, op. cit., s. 90.
122 O. M. AnaHOBHH, rembMauu yKpainu..., s. 71. Autor uważa, że Wyhowski po ukończe

niu Kolegium Kijowsko-Mohylańskiego był najpierw sędzią w sądzie grodzkim a póź
niej zawiadywał kancelarią. Zob. M. Mнцнк, rembMau..., s. 9; J. Bartoszewicz, op. cit., 
s. 21.

123 Dla przykładu: Ц,ЦIАУ Khib, fond 25, opis 1, spr. 195.
124 J. Bielecka, op. cit., s. 119.
125 Oblatowanie listów przepowiednich w grodach zob. J. Wimmer, Wojsko polskie w dru

giej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 25. Nakaz oblatowania był praktyką we 
wszystkich regionach Korony i Litwy. Dla przykładu zob. Ц,ЦIАУ RbBiB, fond 15, opis 
1, spr. 161, ark. 299; Vilniaus Universiteto Biblioteka, fondas 7, ŻP 13, 1650-1651, 
nr 13/14466 (żemaicią pilies teismas -  księgi żmudzkie grodzkie), ark. 301-302, 313
314, 318; ibidem, fondas 7, ŻP 15a, 1654-1656, 1657, nr 16/144, 17/14469 (żemaicią 
pilies teismas).

126 BPAU i PAN, sygn. 1275, k. 85.
127 M. Mнцнк, rembMau..., s. 9; M. Ferenc, op. cit., s. 331.
128 W. Czapliński, Bieniawski Stanisław Kazimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. II, 

Kraków 1936, s. 70.
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kow ski, podobnie jak  W yhow ski, praw osław ny szlachcic z ziem i owruckiej, 
był w edług zapew nień M ikołaja Jem iołow sk iego  podpiskiem  w  grodzie łu c 
kim  przed 1648 rokiem 129.

Trudno uch w ycić aktyw ność W yhow skiego w  strukturach samorządu 
szlacheckiego. D ziałalność sejm ików  zw iązana była z funkcjonowaniem  
pow iatów : „W yodrębnione pow iaty będące terytorialnymi jednostkam i, sta
ły  się przede w szystkim  autonom icznym i korporacjami szlachty. W  każdym  
p ow iecie  znajdował się sąd ziem ski, grodzi i podkom orski [...] Pow iat był dla 
szlachty także okręgiem  w ojskow ym , otrzymując ze skarbu W K L pow iato
w ą chorągiew . W  ten sposób pow iat stał się jednostką podziału sam orządo- 
wo-terytorialnego, adm inistracyjnego i w ojsk ow ego”130. Z ustaleń obecnych  
w  literaturze przedm iotu w ynika, że działalność urzędników  grodzkich szła  
często  paralelnie z m obilnością  na polu funkcjonow ania sejm ików. W  toku 
badań nad aktyw nością Jana W yhow skiego, n ie zw iązaną bezpośrednio  
z grodem , nie udało się takiego m echanizm u stwierdzić, a tym  samym, nie  
m ożna by ło  w yjść poza ustalenia dotyczące początków  kariery hetmana, 
funkcjonujące ju ż w  obiegu naukowym . D o  końca lat dw udziestych XVII 
wieku, nie znaleziono żadnych informacji, ślad pojawia się w  1632 roku. Jan 
był obecny na sejm iku kapturowym po śmierci Zygm unta III Wazy, który 
obradował w  Łucku pod laską marszałka Jerzego z Ostroga Z asław skiego. 
N a zjeździe obrano deputatów do sądów  kapturowych, uzgodniono zasady  
ich  funkcjonowania. Swoją obecność potw ierdziło podpisam i przeszło 150 
przedstaw icieli m iejscow ej szlachty. L istę otwierają nazw iska w p ływ ow ych  
m agnatów  ziem i w ołyńskiej. W yhow ski podpisał się jako jeden  z ostatnich. 
W skazyw ałoby to na je g o  m ałoznaczącą p ozycję w  życiu  politycznym  zie-  
m i131. W  przypadku w ojew ództw a k ijow skiego, tj. sejm iku żytom irskiego  
rów nież nie natrafiono na ślad aktyw ności W yhow skiego, ani innych cz łon 
ków  rodu. N a  W ołyniu i K ijow szczyźn ie na sejm ikach dom inow ały rody 
w yw od zące się z dawnej grupy „ p a n ó w ”. To z nich w ybierani byli posłow ie  
na sejm 132.

N ik łe  rezultaty dała analiza innych źródeł, zw iązanych z w ojskow ą  
płaszczyzną funkcjonow ania ziem  i pow iatów  -  p opisów  w ojskow ych. Z po
w odu niekom pletnych danych, nie w iadom o czy  W yhow ski stawiał się na 
popis szlachty w  1643 roku133. C ałkow icie zachow ana dokumentacja odnosi 
się do roku 1646. Spis odbył się w  Żytom ierzu, który stanow ił stałe m iej

129 M. Ferenc, op. cit., s. 331.
130 W. Bobiński, op. cit., s. 20.
131 Акты ЮЗР, cz. 2, t. I, 1861, s. 163-167. Zob. też ustalenia Mazura, który badał środo

wisko posłów ziemskich i aktywistów politycznych dal interesujących nas ziem. W za
mieszczonych spisach nie ma Jana Wyhowskiego. Zob. K. Mazur, op. cit., aneks I, II, 
s. 409-426.

132 N. Jakowenko, Posłowie województwa wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego..., 
s. 90; H. Litwin, Równi do równych., s. 18-24.

133 H. Litwin, Struktura przestrzenna.., s. 59-60. Do popisów szlachty z o których wiemy, że 
się odbyły z lat 1617-1618 brak spisów. Następne dane odnoszą się dopiero do popisów 
z lat 1643 i 1646.
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sce tego  typu zjazdów. Szlachta z w ojew ództw a w idać lekko potraktowała 
obow iązek  staw ienia się w  grodzie, bow iem  dokument obejm uje zaledw ie  
kilkadziesiąt nazw isk. Jako pierw szy w pisał się podkom orzy kijow ski Jerzy 
N iem irycz. N ie  by ło  wśród zebranych Jana i innych W yhow skich, m im o że  
część  bojarów  owruckich przybyła na m iejsce134.

W  działalności W yhow skiego do 1648 roku istnieje je szcze  jeden, nie 
mniej w ażny ślad publicznej działalności. W idzieliśm y go  w  gronie za ło ży 
cieli bractwa cerkiew nego w  Ł ucku135. W  życiu  brackim W ołynia czy  w o 
jew ództw a k ijow sk iego zaobserw ow ać m ożna aktywny udział urzędników  
grodzkich. W iąże się to z faktem, iż  w  przypadku w spom nianych ziem , per
sonel grodów  był zdom inow any przez Rusinów. Jan W yhow ski był m ocno  
zaangażow any na p łaszczyźn ie religijno-kulturowej, dzięki tem u upodab
niał się do pozostałych  przedstaw icieli sw ojego rodu, a przede w szystkim  
do ojca Ostafija. W  łuckim  bractwie Iwan m usiał odgryw ać znaczną rolę. 
Zanim  objął najw yższe funkcje w  kancelarii, w ystępow ał w  charakterze 
reprezentanta interesów  bractwa. W  okresie sprawowania urzędu nam iest
nika, niejednokrotnie w  im ieniu podstarosty prowadził w  sądzie grodzkim  
sprawy zw iązane z funkcjonow aniem  bractwa136. A ktyw ny udział Jana przy 
w zm acnianiu Cerkwi prawosławnej jest sygnałem  silnego poczucie bycia  
Rusinem .

B łysk otliw a kariera W yhow skiego w  strukturach armii kozackiej nie 
była przypadkowa. Z w iązana była z w cześn iejszą  działalnością i dośw iad
czeniam i, jak ie Jan w yn iósł z okresu życia, poprzedzającego w ybuch po
w stania C hm ieln ickiego. W yhow ski otrzymał solidne w ykształcen ie, p osłu 
giw ał się łaciną, język iem  polskim  i ruskim, posiadał um iejętności z zakresu  
kaligrafii. M łodość Iwana przypadła na okres odbudow y Cerkwi praw osław 
nej i odnow y życia  religijnego oraz na czas pogłębienia w spółpracy Cer
kw i z w ojskiem  kozackim . C zynnik religijny w płynął na podjęcie decyzji 
o przejściu na stronę pow stańców  w  1648 roku. Z pracy w  strukturach adm i
nistracji grodzkiej w yn iósł w ażne um iejętności. M ożna w skazać za autorem, 
iż: „D ośw iadczenia  nabyte podczas pracy, niejednokrotnie w  kilku kancela
riach lub sądow nictw ie grodzkim  pow odow ało, że  urzędnicy kancelaryjni 
zaliczali się do grona w ykw alifikow anych  fachow ców , przede w szystkim  
w  dziedzin ie prawa. Z najdow ało to sw oje odzw iercied len ie zarów no w  trak
cie  codziennego urzędowania, jak  też na forum publicznym ”137. U zyskane  
um iejętności okazały się przydatne w  organizowaniu kancelarii generalnej, 
w  dyplom acji oraz w  tw orzeniu administracji kozackiej na zajętych teryto
riach. D latego  -  posiłkując się prostym, ale n iezw yk le trafnym spostrzeże
niem  przytaczanego ju ż autora K ronik i rym ow anej, odnoszącym  się do po-

134 ЦЦIАУ Khib, fond 11, opis 1, spr. 11, k. 350-351, Regestr albo Komput obywatelow 
woiewodztwa kiowskiego na popis do Żytomierza zebranych.

135 J. Bartoszewicz, op. cit., s. 21.
136 ApxHBb ro3P, cz. 1, t. VI, 1883, s. 694.
137 R. Jop, op. cit., s. 130.



czątku służby Jana u boku Bohdana C hm ieln ickiego -  przyjdzie stwierdzić, 
że: „p rzy ją ł g o  [W yhow skiego -  D . G.] C hm iel p o d  korsuńską za ra z  bo  mu 
b y ł p o trzeb n y”138.
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138 BPAN i PAU, sygn. 1275, k. 85.


