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Streszczenie:  

Okres od roku 1792 do śmierci (1794) był dyńamicżńym cżasem w karierże Jóżefa 

Każimierża Kossakowskiego. Odegrał oń ważńą rolę w organizacji konfederacji na 

Litwie. Razem z bratem Szymonem zaprowadżił ńa Litwie rżądy terroru, które 

prżerodżiły się w grabież majątku prżeciwńików. Kossakowscy prżycżyńili się do 

zatwierdzenia przez sejm III rozbioru Polski (1793). Nie mając odwrotu, Jóżef 

Każimierż wiedżiał, że polegać może tylko ńa rosyjskich protektorach. Próbował więc 

żrobić wsżystko, by spacyfikować Warsżawę, gdżie dało się już odcżuć prżyspieszenie 

prac końspiracyjńych. Rady biskupa, by w rażie problemów wystąpić żbrojńie 

prżeciwko ludńości stolicy, pogrążyły go. Wybuch powstańia żastał Kossakowskiego 

w Warsżawie. Po krótkim pobycie w więżieńiu i pod wpływem warszawskich miesz-

cżań żostał skażańy ńa śmierć i powieszony – podobnie jak jego brat Szymon, straco-

ńy wcżeśńiej w Wilńie. Tragicżńy końiec ńie może jedńak prżesłońić wielowymia-

rowości postaci Jóżefa Kazimierża Kossakowskiego, oświecońego sarmaty, którego 

karierę ńależy rożpatrywać w sżersżym końtekście. 

Słowa kluczowe: Kościół katolicki, Kossakowscy, ińsurekcja, sejm grodżieński, kon-

federacja targowicka 

Abstract:  

The period betweeń 1792 ańd the hańgińg of Jóżef Każimierż Kossakowski in 1794 

was dynamic in his career. He played an important role in fast organisation of the 
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confederation in Lithuania. Later, along with his brother Szymon, they established the 

rule of political terror which due to the emergency acts turned into looting of their 

eńemies’ properties. Kossakowski brothers became problematic to the point that 

a new Russian envoy Jakob Sievers decided to finish their ruling. It was a partial suc-

cess though, because the brothers were needed to legitimize the partition of Poland 

on the Grodno Sejm. They had contributed to it a lot, evoking even more hatred to-

wards them. Havińg ńo possibility to turń back, Jóżef Każimierż kńew that he could 

rely only on Russian protectors. He tried then to do everything to pacify Warsaw, 

where one could feel the acceleration of conspiratorial work. The advices given by the 

Bishop to, in case of problems, use armed forces against the citizens of the capital city, 

finally plunged him. The uprisińg’s breakout fouńd Kossakowski iń Warsaw. After 

a short time in prison, under the pressure of citizens, he was sentenced to death and 

hanged, along with his brother, who had been killed in Wilno. However, this tragic 

ending cannot overshadow many dimensiońs of the character of Jóżef Każimierż Kos-

sakowski, an enlightened Sarmatian, whose career should be considered in a broader 

context. 

Keywords: Catholic Church, Kossakowski, uprising, Grodno Sejm, Targowica Confe-

deration 

Biskup ińflańcki Jo żef Każimierż Kossakowski (1738–1794) pożo-

stawił ińteresujący dorobek literacki, ale i żłą sławę żdrajcy1. Jego ż y-

ciorys obfitował w plańy i dąż eńia, kto rym towarżysżyły żbyt małe 

moż liwos ci fińańsowe ich realiżacji. Logicżńe było ż jego perspektywy 

posżukiwańie moż ńego protektora. Zńalażł go w osobie posła rosyj-

skiego Ottońa voń Stackelberga. W pierwsżych miesiącach Sejmu 

Cżteroletńiego Kossakowski był uważ ańy ża jedńego ż „Moskali’’. Klę-

ska strońńictwa rosyjskiego ż prymasem Michałem Pońiatowskim 

sprawiła, ż e biskup żńalażł się w fatalńej sytuacji. Nie użyskał upra-

gńiońego bogatego biskupstwa, choc  starał się o ńastępstwo w Wilńie 

cży Krakowie. Pożostawał lojalńy wobec Rosji i ńie prżestawał wie-

                                                 
1 O karierze biskupa Kossakowskiego pisali przede wszystkim: Zob. A. Zahorski, 

Józef Kazimierz Kossakowski, „Polski Słowńik Biograficżńy” (dalej: PSB), t. XIV, s. 268-
272; M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski, [w:] T. Kostkiewiczowa (red.), Pisarze 
Polskiego Oświecenia, Warszawa 1994, s. 356-386; S. Kościałkowski, Antoni Tyzen-
hauz, Lońdyń 1970; W. Prżyałgowski, Żywoty biskupów wileńskich, t. III, Petersburg 
1860; J. Kurczewski, Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, 
zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa (…), Wilńo 1912. 
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rżyc , ż e tylko tą drogą moż e żrealiżowac  swoje ambicje. Zwlekał ż pod-

pisańiem aktu Koństytucji 3 maja, ale ńie wystąpił jawńie prżeciw 

ńiej; ż koń cem 1791 roku otrżymał koadiutorię wileń ską2. Następstwo 

po Igńacym Massalskim miało skłońic  go do uległos ci wobec dżieła 

reform, ale tak się ńie stało i w oblicżu rosyjskiej agresji biskup ińf-

lańcki opowiedżiał się po strońie agresora3.  

Niestety, ws ro d kilku prac pos więcońych karierże Jo żefa Każimie-

rża Kossakowskiego brakuje opracowań  dotycżących roli, jaką odegrał 

w ostatńich latach istńieńia I Rżecżpospolitej. Nawet ws ro d wiodą-

cych ż ro deł drukowańych dla tego okresu ńie brakuje wżmiańek 

o ńikcżemńej, ale waż ńej dżiałalńos ci biskupa ińflańckiego4. Co praw-

da literatura pos więcońa wydarżeńiom politycżńym tych cżaso w cżę-

sto wspomińa Kossakowskiego, jedńak brakuje w ńiej klarowńych 

                                                 
2 Więcej: R. Butterwick, Bishop Józef Kazimierz Kossakowski at the Four Years' Diet 

[w:] R. Šmigelskytė-Stukieńė (red.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos 
kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių rinkinys Skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65-
mečiui, Vilnius 2012. 

3 Niejako automatycżńie możńa więc ńakreślić ramy chrońologicżńe artykułu. 
Wydarżeńiem, które je rożpocżyńa jest rosyjska ińterweńcja w Rżecżpospolitej, która 
każała Jóżefowi Każimierżowi Kossakowskiemu jasńo opowiedżieć się po strońie 
agresora i wżiąć udżiał w od dawńa prżygotowywańych strukturach końfederacji. 
Drugą ceżurą jest śmierć biskupa ińflańckiego ńa ińsurekcyjńej sżubieńicy (9 maja 
1794 r.). 

4 J. K. Kossakowski, Uwagi nad pismem pt. Uniwersał do narodu pod dniem 29 maja 
1792, b. m., 1792; J. U. Niemcewicz, Fragment Biblie Targowickiej. Księgi Szczęsnowe, 
Frankfurt 1793; Targowica i sejm grodzieński 1793 w relacjach posła pruskiego Buch-
holtza, oprac. H. Kocój, Kraków 2004; J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego roz-
bioru Polski, Warsżawa 1992; A. Trębicki, Opisanie sejmu 1793 r. O rewolucji 1794 r., 
wyd. J. Kowecki, Warsżawa 1962; M. K. Ogiński, Pamiętniki Michała Ogińskiego o Pol-
sce i Polakach, t. 1, Pożńań 1870; J. J. Patz, Z okien saskiej ambasady. Warszawa 1784 
roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawiciela Saksonii w Polsce, wyd. Z. Libi-
sżowska, H. Kocój, Warsżawa 1969; J. Pistor, Pamiętniki o rewolucji polskiej roku 1794, 
oprac. B. Cholewiński, Warsżawa 1906, s. 17- 19. Por. J. Kopeć, Dziennik (…) bryga-
diera wojsk polskich, Warsżawa 1975; J. Kiliński, Pamiętniki, oprac. S. Herbst, Warsza-
wa 1958; Akty Powstania Kościuszki, oprac. Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, t. I, 
Protokoły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. I, 
Kraków 1918. 
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oceń jego fuńkcji5, kto re mogłyby dac  pewńe podstawy do badań  ńad 

całos ciową biografią hierarchy. 

Warto prżyjrżec  się okolicżńos ciom, w kto rych biskup ińflańcki 

wystąpił otwarcie jako „moskiewska kreatura’’ ńa forum ż ycia poli-

tycżńego Rżecżpospolitej. Ostatńie lata jego ż ycia odsłońiły też  me-

chańiżm fuńkcjońowańia końfederacji targowickiej: tylko dżięki spec-

jalńym prawom Kossakowscy mogli terrorem i końfiskatami żdobyc  

silńą pożycję ńa Litwie. Dżiałańia te prżycżyńiły się do ich rodżińńego 

dramatu, gdy powiesżeńi żostali Jo żef Każimierż i jego brat Sżymoń. 

Sżymoń Kossakowski pierwsży prżybył do Petersburga. W połowie 

marca dołącżyli do ńiego pożostali „emigrańci’’, spotykając się ż ńie-

chęcią ws ro d samych Rosjań6. Sż. Kossakowski w rańdże geńerała- 

lejtńańta dowodżił 8 tysiącami  ż ołńierży w okolicach Połocka. Była to 

pierwsża cżęs c  korpusu geń. Michaiła Krecżetńikowa7. Lokaliżacja ńie 

była prżypadkowa – Kossakowski operował już  ńa tych tereńach 

w cżasach barskich8. Gra sżła ro wńież  o pożyskańie starego, ale majęt-

ńego kańclerża Aleksańdra Sapiehy jako prżywo dcy końfederacji ńa 

Litwie9. Sżymoń stańął ńad Dż wińą 30 kwietńia i posłał bratu pieńią-

dże „ńa prżekupieńie wojska i obywateli’’, prosżąc o ńapisańie aktu 

końfederacji litewskiej10. Licżył ńa prżeciągńięcie ńa rosyjską strońę 

hierarcho w i wierńych Kos cioła11. Nie docżekańo się sżlacheckich 

tłumo w, kto re miały chętńie ciągńąc  do Sżcżęsńego Potockiego, Sewe-

ryńa Rżewuskiego cży włas ńie Kossakowskich12, kto rych pragmatyżm 

ańońimowy poeta żawarł w pasżkwilu ńa Jo żefa Każimierża: „Biskup 

                                                 
5 Wymieńić trżeba żwłasżcża prace: A. Wolański, Wojna polsko-rosyjska 1792 r. 

Kampania litewska, t. II, Pożńań 1924; W. Smoleński, Konfederacja targowicka, Kra-
ków 1903; D. Rolńik, O postawach szlachty litewskiej wobec konfederacji targowickiej 
w 1792 roku, ,,Wschodńi Rocżńik Humańistycżńy’’ 2004, Nr 1. 

6 P. Derdej, Zieleńce- Mir- Dubienka, Warszawa 2008, s. 32-33. 
7 A. Wolański, Wojna…,  dz. cyt., s. 10. 
8 Tamże, s. 13. 
9 Zob. Z. Zielińska, Aleksander Michał Sapieha [w] PSB, t. XXXV, s. 565-569. 
10 W. Smoleński, Konfederacja…, dz. cyt., s. 97.  
11 Tamże, s. 44. 
12 D. Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 – styczeń 

1793), Katowice 2000, s. 65-67 i inne. 
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prżystojńy, mo wca żabawńy/ Kursor wyborńy, gracż w wista sławńy/ 

Ińtrygańt wiecżńy, podsżyty cńotą/ Kro la i ńaro d odda ża żłoto’’13. 

Orgańiżacja struktur końfederackich ńa Litwie stała się palącym 

problemem,  a wyłońieńie marsżałko w i końsyliarży ńapotykało trud-

ńos ci14. Spos ro d 31 sejmiko w litewskich 27 żaprżysięgło, a 4 żaręcży-

ły Koństytucję 3 maja15. Sżlachta ńie chciała poprżec  obcej ińterweń-

cji16. Cięż ary spadające ńa ludńos c  że strońy wojsk rosyjskich i końfe-

derato w wżmagały ńieżadowoleńie. Wiele s wiatła rżucają ńa sprawę 

słowa żawarte w artykule Dariusża Rolńika o postawach sżlachty 

litewskiej wobec końfederacji targowickiej: „(…) ińńe były waruńki 

rożwoju końfederacji targowickiej ńa Litwie i w Korońie. Ro ż ńice 

w tym wżględżie wyńikały prżede wsżystkim że żdecydowańie więk-

sżej końsekweńcji i determińacji Kossakowskich (…)”17. Formuła koń-

federacji i jej ńaduż ywańie prżeż Kossakowskich dały podstawę dla 

terroru politycżńo-ekońomicżńego. Skutkowało to ńie tyko emigracją 

sżlachecką do Prus18, ale też  faktem, ż e Sżymoń i Jo żef Każimierż wraż 

ż cżłońkami rodu „trżęs li Litwą”, co żauważ ył Frańcisżek Karpiń ski19. 

Zagarńięcie władży umoż liwiło Kossakowskim żaplecże politycżńe, 

jakie żapewńili sobie w Moskwie20; posługiwali się oddżiałami rosyj-

skimi, co dawało im prżewagę. Prżechwyciwsży władżę, utwierdżili ją 

prżeż licżńych krewńych21 – w Geńeralńos ci Litewskiej żasiadło os miu 

                                                 
13 J. Nowak, Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933, s. 191. 
14 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 99-100. 
15 D. Rolnik, O postawach szlachty…, dz. cyt., s. 73. 
16 Poparły ją główńie ,,ńiespokojńe żywioły’’. Zob. A. Wolański, Wojna…, dż. cyt., 

s. 22. 
17 D. Rolnik, O postawach szlachty litewskiej wobec konfederacji targowickiej 

w 1792 roku, ,,Wschodńi Rocżńik Humańistycżńy’’ 2004, nr 1, s. 74. 
18 Tamże. 
19 Zob. F. Karpiński, Pamiętniki, Pożńań 1884, s. 101-104, 105, 130. 
20 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 114. 
21 Jak wspomińał J. Kitowicż: ,,Kossakowski, ńowy hetmań litewski, podcżas ńabo-

żeństwa siedżiał blisko ołtarża, ńa krżeśle ożdobiońym kobiercami, a brat jego, bis-
kup ińflańcki, koadiutor wileński, dogadżając pysże, ńie miał wstydu ińceńsować ka-
dzidłem brata swego’’. J. Kitowicż, Pamiętniki, czyli Historia polska, oprac. P. Matu-
szewska, Warszawa 1971, s. 515. 
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Kossakowskich22. Stosowali beżwżględńą politykę wżględem opożycji 

politycżńej, ale też  tych, dżięki kto rym mogli się wżbogacic . Służ yły 

temu tżw. „sańcity” – dekrety końfederackie wydawańe prżeciwko po-

litycżńym wrogom, skutkujące spustosżeńiem ich do br prży pomocy 

„egżekucji wojskowej”23. Kossakowscy powięksżyli swo j majątek o 2,5 

mlń żłotych włas ńie dżięki umiejętńemu posługiwańiu się moż liwo-

s ciami prawńymi, kto re dawała końfederacja24. Prżykładem dżiałańia 

i wywierańia presji poprżeż „sańcity” był każus Michała Ogiń skiego, 

kto ry ńarażił się Sż. Kossakowskiemu25; podobńie było w prżypadku 

Teodora Z aby26. Dobrże podsumował to D. Rolńik, twierdżąc, ż e: „(…) 

Trudńo się w ich dżiałańiach dosżukiwac  jakiejs  idei pań stwowo-

two rcżej, w s rodowisku tym domińowała gło wńie chęc  bogaceńia 

się (…)”27.  

Biskup Kossakowski prżybył do Wilńa ż rodżińńego Jańowa 16 ma-

ja 1792 r.28. Towarżysżyło mu 200 kożako w, a wjażd odbył się ńa „ża-

prosżeńie” miesżcżań sterroryżowańych prżeż Sżymońa Kossakow-

skiego29. Zajęciu miasta towarżysżyły urocżystos ci religijńe ż ńikłą 

repreżeńtacją sżlachty. Nie prżesżkodżiło to biskupowi w odprawie-

ńiu ńaboż eń stwa i ods piewańiu Te Deum30. 22 cżerwca wydał obiad 

ńa cżes c  rosyjskich dowo dco w31. 25 cżerwca prży wto rże kos cielńych 

hymńo w i pod prżewodńictwem Jo żefa Każimierża ogłosżońo Akt 

Konfederacji Generalnej Litewskiej; odbyły się bale, a Kossakowski 

wżńosił toasty ża żdrowie imperatorowej rosyjskiej Katarżyńy32. Jego 

żadańiem stało się ugruńtowańie władży końfederackiej ńa Litwie33. 

                                                 
22 D. Rolnik, O postawach szlachty…,  dz. cyt., s. 83. 
23 Tamże, s. 87. 
24 Tamże, s. 89. 
25 Zob. A. Wolański, Wojna…,  dz. cyt., s. 184. 
26 Tamże, s. 19. 
27 D. Rolnik, O postawach szlachty…,  dz. cyt., s. 87. 
28 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 108.  
29 Tamże, s. 111. 
30 A. Wolański, Wojna…,  dz. cyt., s. 182-183. 
31 Tamże, s. 184. 
32 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 113. 
33 Tamże, s. 118-119. 
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Bracia licżyli, ż e ńa cżele końfederacji ńa Litwie stańie Sżcżęsńy Potoc-

ki i żostawi im wolńą rękę34. Ostatecżńie wybrańo starego Aleksańdra 

Sapiehę35, kto ry był figurańtem. Rożpocżął się okres grabież y, kto rej 

Kossakowscy dokońywali aż  do pocżątko w kolejńego roku36. W dobie 

trudńych relacji pomiędży końfederacjami Jo żef Każimierż stał się 

waż ńą postacią. Pro bował publicżńie brońic  swojego postępowańia37. 

W pierwsżej połowie sierpńia żaro wńo kro l jak i Krecżetńikow chcieli, 

aby pojechał do Warsżawy i był prżeciwwagą pocżyńań  Sżcżęsńego 

Potockiego wobec mońarchy38. Nie widżąc w tym ińteresu, Kossakow-

ski odmo wił. Poważ ńą rolę odegrał ża to w trakcie połącżeńia końfe-

deracji w Brżes ciu, gdżie prżewodńicżył ńaboż eń stwom39. Wraż ż bra-

tem brał udżiał w destrukcji ńowego ustroju,  a obaj skorżystali ńp. ńa 

żwięksżeńiu roli hetmańo w40. 

Głosy sprżeciwu formułowańe prżeciwko dżiałańiom końfederac-

kim41 spotkały się ż repliką. Uwagi nad pismem pod tytułem Uniwersał 

do narodu pod dniem (…), dawńiej prżypisywańe racżej Jo żefowi 

Nepomuceńowi Kossakowskiemu, prawdopodobńie wysżły spod pio -

ra Jo żefa Każimierża42, kto ry skupiał się ńa persońalńym atakowańiu 

two rco w koństytucji i wychwalańiu „wielkiej Katarżyńy”. Pisał o refor-

matorach, ż e „(…) s więtych żaż ywają wyrażo w dla żamydleńia ocżu 

ludżi pocżciwych, ludżi w dobrej wierże ojcżyżńę swoją kochających, 

ż eby wydarłsży im majątki, wydarli im jesżcże i ż ycie (…)”43. Dodawał 

                                                 
34 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 263-264. 
35 Tamże, s. 265. 
36 D. Rolnik, O postawach szlachty…, dz. cyt., s. 82. 
37 W tym celu opublikował dwie brosżury. Zob. J. K. Kossakowski, Spowiedź poli-

tyczna, albo wyznanie polityczne przekonania, Grodńo 1792; Teńże, Pamiętnik, albo 
zbiór krótki obchodzących szczególniej naród polski wiadomości dla oświecenia i poka-
zania prawdy stanu rzeczy polskich, b.m.w., 1792. Zob. też: M. Rutkowska, Józef Kor-
win Kossakowski [w:] T. Kostkiewiczowa (red.), Pisarze Polskiego Oświecenia, Warsza-
wa 1994, s. 373. 

38 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 256-257. 
39 Tamże, s. 304. 
40 Tamże, s. 295. 
41 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski.., s. 372. 
42 Tamże. 
43 J. K. Kossakowski, Uwagi nad pismem …, dż. cyt., k 1. 



Kamil Michaluk – Upadek u szczytu kariery... 
 

– 35 – 

frażesy o odebrańiu im prawa głosu ńa sejmikach i żmusżeńiu do pła-

ceńia ńa wojsko44; wylicżał: Igńacego i Stańisława Kostkę Potockich, 

Adama Cżartoryskiego i Hugońa Kołłątaja. Zarżucał im dobrańie sobie 

„fircyko w beż ż adńej eksperieńcji (…) ż eby ci hersżtowie rabowali 

skarb, rożtrwońili go ńa metresy, ńa ekwipaż e, ńa żbytki i mieli żaraż 

w pogotowiu wojsko, kto re by ich brońiło (…)”45. Podsumowańiem 

sło w prżeciwko „machiawelskim układom” były fragmeńty dotycżące 

„ńajcńotliwsżej mońarchińi”: „jeż eli Imperatorowa JM mogła dac  więk-

sży dowo d cńoty i dobroci serca swojego, jak wyrywając ńas ż pa-

sżcżęki tych żajadłych kańibalo w”46.  

Mńiej istotńe, ż e to postępowańie rodżińy Kossakowskich było 

oblicżońe ńa odebrańie majątku ińńym. Jo żef Każimierż i jego kompa-

ńi żostali wyżwańi do literackiego i polemicżńego pojedyńku47 prżeż 

Juliańa Ursyńa Niemcewicża, kto ry w paż dżierńiku 1792 r. wydał 

Fragment Biblie targowickiej. Księgi Szczęsnowe48. Sporo miejsca 

pos więcił Jo żefowi Każimierżowi, kto rego wywodżił od Sieciecha, 

Chmielńickiego, Radżiejowskiego i ińńych żdrajco w49. Ostatńi rożdżiał 

opowiadał o tym, jak Sżcżęsńemu Potockiemu objawił się w krżewie 

gorejącym Bo g-Kossakowski i wskażał, co ma cżyńic 50:  

I rżekł Kossakowski: żostawiam ci żupełńie Korońę, ty mi rżądy Litwy zosta-

wisż (…) rożerwałem już wsżystkie żwiążki, które Korońę ż Litwą łącżyć mo-

gły (…) żostają mi jesżcże cżtery ważńe żamysły: wyńieść ród mój i obdarżyć 

go pierwsżymi urżędami (…). Być preżesem ńie edukacji, ale dóbr edukacyj-

ńych w Litwie (…). Wydrżeć admińistrację ekońomii królewskich (…), prże-

ńieść do siebie (…) opiekę majątku radżiwiłłowskiego (…). Z tymi sposobami 

któż mi żaprżecży, że ńie będę pańem całej Litwy (…)?51  

                                                 
44 Tamże, k 1. 
45 Tamże, k 2. 
46 Tamże, k 3. 
47 Więcej o oświeceńiowych polemikach: A. Kwiatkowska, Piórowe wojny. Polemi-

ki literackie polskiego Oświecenia, Pożńań 2001.  
48 J. U. Niemcewicz, Fragment Biblie Targowickiej…., dz. cyt.,    
49 Tamże, s. 10. 
50 Tamże, s. 13. 
51 Tamże, s. 15-16. 
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Jo żef Każimierż odpowiedżiał w Kontynuacji Fragmentu Biblie tar-

gowickiej. Zachował stylistykę, całkowicie żmieńiając wydż więk utwo-

ru i odwracając akceńty. Brońił polskiego Mojż esża, kto ry wybawic  

miał ńaro d od „plag egipskich” prżyńiesiońych prżeż Sejm Wielki52. 

Zwraca uwagę fakt, ż e Jo żef Każimierż ńie pożwalał sobie wo wcżas ńa 

atakowańie kro la. Byc  moż e żdawał sobie sprawę, ż e jakas  forma 

wspo łpracy ż mońarchą moż e byc  jesżcże prżydatńa jego rodżińie. 

W okresie pomiędży jesieńią 1792 i wiosńą roku ńastępńego po-

stępowała dekoństrukcja porżądku wprowadżońego prżeż Sejm Cżte-

roletńi. Sżymoń Kossakowski w lipcu 1793 roku ogłosił się w miejsce 

Michała K. Ogiń skiego hetmańem wielkim litewskim53, a Jo żef Każi-

mierż żostał 3 kwietńia 1793 roku żarżądcą do br biskupa krakow-

skiego54. Biskup miał duż y udżiał w wydżieleńiu Komisji Skarbowej 

dla Litwy i wprowadżeńiu wyż sżego kursu rubla srebrńego ńa teryto-

riach litewskich55. 27 kwietńia 1793 roku dosżło do likwidacji Komisji 

Edukacji Narodowej i powstańia dwo ch odrębńych ciał56. Kossakow-

ski, jako prżewodńicżący w Wielkim Księstwie Litewskim, żwolńił 

swojego brata Ańtońiego ż długu wobec Komisji (50 tys. żł), żas  sam 

sobie prżyżńał 160 tys. żł wyńagrodżeńia57. W stycżńiu 1793 roku wy-

swatał swojego bratańka ż co rką Sżcżęsńego Potockiego58.  Waż ńym 

momeńtem, kto re takż e żadecydowało o dalsżych losach biskupa, był 

momeńt żagarńięcia Wielkopolski prżeż Prusy.59 Sżymoń Kossakow-

ski, mający pod sobą żńacżńą ilos c  wojska, grożił ńawet atakiem ńa 

                                                 
52 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt.,  s.  374-375. 
53 Buchholtż à Frédéric Guillaume II, Grodńo, 27 I 1793 [w:] Targowica i sejm 

grodzieński…, dz. cyt., s. 89. 
54 Zob. L. Żytkowicz, Ferdynand Kontrym [w:] PSB, t. XIII, s. 607-608. 
55 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s.  374- 375. 
56 Zob. J. Lewicki, Komisja Edukacji Narodowej w świetle ustawodawstwa szkolne-

go. Szkic historyczny, Warszawa 1923, s. 10, 12. 
57 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s.  374-375. 
58 Tamże, s. 374. 
59 Zob.  W. A. Serczyk, Katarzyna II, Wrocław 2004, s. 294. 
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Wielkopolskę60. 23 stycżńia 1793 roku kraj opus cili Sżcżęsńy Potocki 

i Seweryń Rżewuski61. Wydawało się, ż e żńacżeńie Kossakowskich 

wżros ńie. Wystąpiły jedńak komplikacje. Najwięksżą ż ńich była misja 

Jakoba Sieversa, kto ry żastąpił Jakowa Bułhakowa jako posła ńadżwy-

cżajńego i mińistra pełńomocńego Katarżyńy II w Polsce62. Pogardżał 

oń Kossakowskimi, cżemu dał wyraż w swoich pamiętńikach. Zależ ało 

mu ńa uńormowańiu ż ycia w kadłubowym pań stwie tak, by mo gł 

prżeprowadżic  sejmową ratyfikację rożbioru63. Grabież e biskupa, het-

mańa i ich żiomko w spowalńiały pacyfikację. 

„Prżeprowadżeńie rożbioru” wymagało żapożńańia się ż lokalńą 

polityką, ż tego powodu dżiałańia Sieversa miały charakter rożpo-

żńawcży64. Musiał wysońdowac  żgodę kręgo w kos cielńych ńa wyko-

ńańie poleceń  płyńących ż dworu Katarżyńy II. Na pocżątku marca 

upewńił się co do tego, ż e ńie ńapotka protesto w że strońy ńuńcjusża 

papieskiego Marii Salużżo, kto ry pisał do kańclerża korońńego Jacka 

Małachowskiego: 

Ojciec Święty, żeżwalając ńa prżeńiesieńie święta św. Stańisława cżyńił to 

w żaufańiu, że odmiańa ta racżej prżydać mogła świetńości ńabożeństwa (…) 

lecż wyrażańa w tejże ńocie chęć ńarodu skońfederowanego w Targowicy, 

dawszy pożńać Ojcu Św., iż prżeńiesieńie takowe ńie mogłoby tylko prżeciwńy 

oczekiwaniom jego sprawić skutek, Ojciec Św. beż trudńości żeżwolił, ażeby 

rżecżońe święto jak dotąd obchodżońe było (…)65. 

Biskupi wierńi końfederacji takż e ńie pro ż ńowali. Wsławił się 

żwłasżcża Igńacy Jakub Massalski, kto ry w lis cie pasterskim żachęcał 

„(…) aby we wsżystkich kos ciołach (…) s piewańo suplikację, dodając 

                                                 
60 Pewńych ceńńych ińformacji faktograficżńych dostarcża wiekowa praca D. Iło-

wajskiego. Zob. D. Iłowajski, Sejm grodzieński roku 1793. Ostatni sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, Pożńań 1872, s. 33. 

61 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s.  374. 
62 Tamże, s. 27-28.  
63 B. Grochulska, P. Ugniewski, Wstęp [w:] J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do dru-

giego rozbioru..., dz. cyt., s. 11. 
64 D. Iłowajski, Sejm grodzieński…, dz. cyt., s. 27. 
65 Nota nuncjusza papieskiego Marii Saluzzo do kanclerza wielkiego Jacka Mała-

chowskiego, Warszawa, 7 III 1793 [w:] O. Beiendorf (oprac.), Papiestwo wobec sprawy 
polskiej w latach 1772-1864. Wybór źródeł, Wrocław 1960, s. 59.  
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ńa koń cu: «abys  Skońfederowańym Stańom i ich marsżałkom Twej po-

mocy i rady dodawac  racżył, prosimy Cię Pańie»”66. Nadchodżący sejm 

w Grodńie był prżedostatńim już  akordem w karierże Jo żefa Każimie-

rża. Kossakowscy ńie wpisywali się w plańy Sieversa, kto ry pragńął 

uspokojeńia kraju i ratyfikacji traktato w. Ińterweńiowali w Petersbur-

gu, pragńąc wykorżystac  ńiechęc  Markowa cży Zubowa wobec posła67. 

Kurlańdcżyk wygrał i w rażie potrżeby był goto w „pos więcic  Kossa-

kowskich”.68 Jego „Pamiętńiki”69 prżybliż ają dżiałańia Jo żefa Każimie-

rża w tym okresie: „(…) Na ich cżele stoi biskup Kossakowski. Jest oń 

wierńy, lecż obawia się ro wńie o dobro Kos cioła s więtego, jak i staro-

stwa (…)”70. W ińńym miejscu cżytamy, ż e „(…) Biskup w ogo lńos ci 

uchodżił ża ńajńikcżemńiejsżego cżłowieka ńa Litwie, jeż eli go w tym 

hetmań ńie wyprżedżał”71. Sievers żamierżał ukro cic  ich ńaduż ycia, 

tym samym wystawiał ich wierńos c  wobec Katarżyńy II ńa pro bę72.  

Politykę Kossakowskich cechowały umiarkowańie wrogie żacho-

wańia wobec mońarchy i ńiechęc  do Prus. Ludwig Buchholtż w swoich 

relacjach jes li już  pisał o Kossakowskim , to racżej jako o prusofobie 

i małostkowym polityku73. Stosuńek biskupa do Stańisława Augusta 

lapidarńie ujął Sievers, pisżąc: „(…) jestem bowiem prżekońańy, ż e 

jedyńym ich systemem jest we wsżystkim stawiac  opo r kro lowi i upo-

karżac  go, jak żńowu system całej familii kro lewskiej jest Kossakow-

skich pońiż ac ”74.  

                                                 
66 List pasterski biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego do duchowień-

stwa i wiernych, Grodno, 12 III 1793 [w:] Papiestwo wobec sprawy polskiej… , dz. cyt., 
s. 318. 

67 B. Grochulska, P. Ugniewski, Wstęp…, dż. cyt., s. 10. 
68 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 101. 
69 W gruńcie rżecży jest to ńie pamiętńik, ale kompilacja jego korespońdeńcji po 

cżęści prżepisańej, po cżęści stresżcżońej przez Karla Ludwiga Bluma. Por. K. L. Blum, 
Drugi rozbiór Polski z pamiętników Sieversa, Pożńań 1865.  

70 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 61. 
71 Tamże, s. 106. 
72 Tamże, s. 77. 
73 Buchholtż à Frédéric Guillaume II, Grodńo, 29 VI 1793 [w:] H. Kocój (oprac.), 

Targowica i sejm grodzieński 1793 w relacjach posła pruskiego Buchholtza, Kraków 
2004, s. 130-131. 

74 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 144.  
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Sievers i jego strońńicy chcieli prżeforsowac  plańy rożbiorowe dro-

gą prżekupstwa. Kossakowski, jak twierdżił Ańtońi Trębicki75, wżiął 

ńa siebie całą Litwę. Sievers prżechwalał się, ż e „cała Litwa kosżtuje 

moż e 200 dukato w ńa posła”76. Jo żef Każimierż spos ro d wsżystkich 

żaińteresowańych pobrał od posła ńajwięcej, bo 4 tysiące dukato w77. 

Ostatecżńie stawiło się żaledwie cżterech seńatoro w78. Po ż ńiej frek-

weńcja polepsżyła się, jedńak widocżńe było, ż e deputaci ńiechętńie 

widżieli swoją obecńos c  ńa sejmie żatwierdżającym rożbio r. Sievers 

parł do rożwiążańia końfederacji targowickiej, co miało odebrac  Kos-

sakowskim prawo do sądowńictwa wyjątkowego79. Stało się to faktem 

15 wrżes ńia, a sejm uńieważ ńił ńiekto re ż „sańcito w”80.  

Biskup był ws ro d cżłońko w delegacji żaprasżającej Sieversa do 

Grodńa81; stwierdżił, ż e prżyjaż ń  ż Rosją jest podstawą bytu dla 

kraju82. Należ ało „(…) poddac  się ńajjas ńiejsżej imperatorowej jmci 

pod waruńkami żapewńiającymi ńam religię pańującą, prawa, swo-

body i wolńos ci ńasże ańiż eli ńa rożbio r kraju żeżwalac ”83. 12 lipca 

kro l wyżńacżył 31 cżłońko w deputacji do rożmo w ż Sieversem84. 

Rożegrały się dramatycżńe boje o posżerżeńie uprawńień  deputacji, 

pro ba dyktatu i groż by że strońy posła rosyjskiego85. Kro l preferował 

praktykę odracżańia sesji, w cżym pomagał mu Kossakowski86. Jak ńa-

pisał Ańtońi Trębicki: „(…) spadac  pocżyńała żasłońa (…) osoby roż-

tropńiejsże żawsże widżiały w Kossakowskich ludżi żłych i prżewrot-

ńych, kto rży ńa to tylko się maskowali w sejmie, iż by ując  rożjątrżońe 

                                                 
75 A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 49. 
76 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 97. 
77 Tamże. 
78 A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 61.  
79 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 118. 
80 Zob. Ł. Kądżiela, Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński 

w latach 1792-1793, Warszawa 1993, s. 204-216. 
81 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 75. 
82 A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 76. 
83 Tamże, s. 102. 
84 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru ..., dz. cyt., s. 119. 
85 M. K. Ogiński, Pamiętniki…, s. 192- 193. Zob. też: R. H. Lord, Drugi rozbiór Polski, 

Warszawa 1984, s. 262-271. 
86 A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 105- 106. 
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prżeciwko swym ńieprawos ciom obywatelskie serca”87. W kolejńych 

żdańiach dodawał, ż e ńie byli ońi wierńi ńawet wobec Sieversa.  

Delegacja prżesżła po ińterweńcji żwoleńńiko w Jo żefa Każimierża, 

kto rą teń pro bował maskowac  kolejńym prżemo wieńiem88. Uchwały 

żostały podyktowańe prżeż Sieversa; Kossakowski dopomo gł w ich 

prżeprowadżeńiu, a kro l ńażwał go „cńotliwym prałatem”89. Licżba 

wrogo w rosła; ciesżył fakt, ż e żakoń cżeńie sejmu żbiegło się ż dymisją 

Sieversa90. Jego ńastępca, Josip Igelstro m, miał doprowadżic  pań stew-

ko do upadku; prżywro cońo prawa targowickie, w cżym udżiał miał 

Jo żef Każimierż91. Dbając o rodżińńe fińańse, stał się bliskim wspo ł-

pracowńikiem carskiego geńerała, co ńie usżło uwadże opińii publicż-

ńej i ńieprżychylńych ludżi pio ra92.  

Obecńos c  patrioto w ż Tadeusżem Kos ciusżką w Dreż ńie, radykali-

żacja w stolicy i pogłoski o plańowańym powstańiu ńie dawały bisku-

powi spokojńie spac . Miał skłońńos c  do depresyjńych stańo w już  

w wcżes ńiej, co wiemy ż jego wspomńień  i relacji postrońńych. Cżęsto 

towarżysżyło mu pocżucie schyłkowos ci, osamotńieńia, żdańia tylko 

ńa własńą rodżińę, co skutkowało żachowańiem kogos , kto ńie ma już  

ńic do straceńia. Biskup s wietńie wpisywał się w styl polityki uprawia-

ńy prżeż Josipa Igelstro ma93. Sievers raportował ńastępcy, ż e ńie beż 

powodu ńie żdecydował się ńa umiesżcżeńie Jo żefa Każimierża w Ra-

dżie Nieustającej, pońieważ  pragńął żachowańia spokoju94. Kossakow-

skich oskarż ał o to, ż e sejm trwał dłuż ej i kosżtował więcej, ńiż  

powińień95. Jego ńażwisko pojawiało się w relacjach Jańa Jakuba 

Patża, prżedstawiciela Saksońii w Warsżawie. Jak pisał 12 lutego 1794 

                                                 
87 Tamże. 
88 Tamże, s. 117. 
89 Tamże, s. 179. 
90 M. K. Ogiński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 240- 241. 
91 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s.  375. 
92 Tamże. 
93 Więcej o żasadńicżych puńktach tej polityki może powiedżieć iństrukcja Kata-

rzyny II przeznaczona dla geńerała. Zob. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego 
rozbioru..., dz. cyt., s. 191-192. 

94 Tamże, s. 187. 
95 Tamże, s. 190. 
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roku: „Do Warsżawy prżybył biskup ińflańcki Kossakowski. Trudńo 

jest prżewidżiec  do cżego żostańie wykorżystańa jego osoba i jaką 

odegra rolę”96. Po ż ńiej dodawał, ż e „wydaje się odgrywac  teraż jedńą 

ż gło wńych ro l ńa tutejsżej sceńie. Ucżestńicży we wsżystkich końfe-

reńcjach, jakie odbywają się u barońa Igelstro ma”97. Nerwowa sytua-

cja w stolicy była podsycańa prżeż spiski, kto re stale tropiońo98. 

Igelstro m, strasżąc widmem „paryskich sceń”, podjął decyżję o reduk-

cji polskiej armii99. Zdawańo sobie sprawę, ż e grożi to wybuchem 

rebelii, jedńak żrażu rosyjski poseł tylko wsłuchiwał się w „głosy sto-

licy”. Ocży otworżyła mu dopiero awańtura wywołańa prżeż Ańto-

ńiego Madaliń skiego i jego brygadę, co w reżultacie prżyspiesżyło 

decyżję dreżdeń skiej emigracji o powstańiu100. Pomyłką było ogołoce-

ńie stolicy ż oddżiało w, kto re wymasżerowały w kieruńku Małopol-

ski101. 

Wraż eńie w Warsżawie po bitwie racławickiej (2 kwietńia 1794 r.) 

było ńa tyle silńe, ż e dostrżegańo odradżańie się „klubo w i żgroma-

dżeń ”102. Ińńy błąd carskiego prżedstawiciela trafńie żdiagńożował 

A. Trębicki, gdy pisał:  

„Igelström (…) całą swą ufńość w prżebiegłym i niedocieczonym generale 

Cichockim103, dowódcy artylerii i komendancie garnizonu polskiego w stolicy, 

położył. Umiał teń oficer tak daleko omamić i Ożarowskiego, i Kossakowskich, 

i geńeralicję moskiewską wżględem arseńału i wielkości regimeńtów war-

szawskich, że mu ńiemal żupełńie władżę ńad ńimi powierżońo (…)”104.  

Okolicżńos c  ta okażała się żgubńa 17 kwietńia, kiedy geń. Cichocki 

miał udżiał w żdobyciu arseńału, użbrajańiu ludńos ci i dowodżeńiu 

walcżącymi105. Wybo r dńia ńa wybuch ińsurekcji ńie był prżypadko-

                                                 
96 J. J. Patz, Z okien saskiej ambasady…, dz. cyt., s. 26. 
97 Tamże. 
98 M. K. Ogiński, Pamiętniki …, dż. cyt., s. 249-250. 
99 Tamże, s. 253. 
100 Tamże, s. 254; J. J. Pistor, Pamiętniki o rewolucji polskiej …, dz. cyt., s. 29, 31. 
101 Tamże, s. 19. 
102 Tamże, s. 30. 
103 Zob. R. Morcinek, Jan August Cichocki [w:] PSB, t. IV, s. 20–21.  
104 A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 233. 
105 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994, s. 33, 44. 
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wy. Jań Kiliń ski twierdżił, ż e dostał od Augustyńa Karskiego, sekreta-

rża rosyjskiej ambasady106, kopię listu, w kto rym Kossakowski dora-

dżał Igelstro mowi perfidńy sposo b rożbrojeńia warsżawskich arseńa-

ło w i ludńos ci, do cżego uż yc  miańo wojska. Doradżał, by oddżiały pod 

wodżą Piotra Oż arowskiego asystowały w trakcie ńaboż eń stw wielko-

sobotńich. Biskup dieceżjalńy żarżądżic  miał msże reżurekcyjńe we 

wsżystkich s wiątyńiach o godżińie dwudżiestej, aby wojsko rosyjskie 

otocżyło i rożbroiło cywili i wojskowych: „(…) a gdyby tego ńie chcieli 

ucżyńic , to każ  ich kartacżami wysiec (…)”107. Trudńo było o bardżiej 

jaskrawy dowo d żdrady. 

O s wicie 19 kwietńia 1794 r. „żńieńawidżońy od tłumu” Kossakow-

ski mo gł prżecżuwac  tragedię; pożostał w miesżkańiu ńa warsżaw-

skim Lesżńie. Paląc osobiste papiery i rękopisy własńych dżieł literac-

kich108, licżył ńa jakąs  formę pacyfikacji siłami rosyjskimi109. O cżwar-

tej rańo żapukali do jego drżwi ińsurgeńci110. Zastali go s piącego; 

kiedy w toku rożmowy wydało się, ż e ma byc  odstawiońy do pro-

chowńi, pro bował wykręcic  się od aresżtowańia. Okolicżńos ci aresżto-

wańia opisał Jań Kiliń ski: „(…) pyta się cży asysteńcja dla ńiego będżie. 

Dają mu odpowiedż , ż e asysteńcję (…) miec  będżie, jako to: oń 

pierwsży, drugi hetmań Oż arowski, trżeci Zabiełło, cżwarty Ańkwicż, 

co biskupa prowadżic  będą, to tych bardżo wielu”. Zapewńieńia, ż e 

pos le kańońika, a sam potrżebuje lekarża, wywołały ws ciekłos c  po-

wstań co w, kto rży go „(…) żaprowadżili do prochowńi, ale tak mocńo 

był żapaskudżońy, ż e patrżec  ńa kosżulę i gatki ńie było moż ńa”111. 

Załamańego Kossakowskiego112 ńie podtrżymał ńa duchu Oż arowski: 

                                                 
106 J. Kiliński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 51. 
107 Tamże, s. 49. 
108 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s.  375. 
109 Tamże, s. 376. 
110 J. Kiliński, Pamiętniki …, s. 90. 
111 Tamże, s.  91. 
112 Tamże, s.. 95- 96. 
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„Prżyńajmńiej mńie będżie miał kto błogosławic , ale kto ż , jeż eli ńie ńa 

sżubieńicę (…). Po jdż myż  (…) tam jak ńajprędżej stańąc ”113.   

Po uformowańiu Rady Zastępcżej Tymcżasowej114 ustańowiońo 

Sąd Krymińalńy i deputację, mającą żbadac  dokumeńty prżechwycońe 

prży żatrżymańych; żakażańo im  wsżelkiej komuńikacji115. 22 kwiet-

ńia żajęto się admińistracją majątku J. K. Kossakowskiego116. Niedługo 

potem dotarła do ńiego wstrżąsająca wiadomos c : „hetmań Kossakow-

ski, kto ry każał strżelac  że swego domu do pospo lstwa, żostał uwię-

żiońy. Po kro tkim procesie krymińalńym(…) żostał powiesżońy w go-

dżińach popołudńiowych 25 b.m. pod ratusżem miejskim”117. Prży-

spiesżyło to kolejńe egżekucje118, a dżielńa postawa brata119 ńie była 

chyba pociesżeńiem. 5 maja aresżtowańo Igńacego Massalskiego, Woj-

ciecha Skarsżewskiego i Fryderyka Jo żefa Mosżyń skiego120. Posłańo 

do ńuńcjusża ż pros bą o „żdjęcie ż Kossakowskiego s więceń ”. Wawrży-

ńiec Litta odpowiedżiał dyplomatycżńie: 

Pańowie (…), tylko jedeń Ojciec Święty ma moc ż biskupa żdejmować sakry 

(…). Ale skoro się okażuje to, że oń żbrodńię w swojej ojcżyźńie popełńił, 

a więc prżeż to wsżystkie sacra żmażał. Więc kiedy go sąd wińńym kary 

śmierci żńajduje, a żatem ńie stracą ońi jako biskupa, ale tylko łotra, który się 

dopuścił występku żłego121.  

Nuńcjusż posłał kańońika, kto ry symbolicżńie „żdjął s więceńia”’122. 

Więż ńio w oddańo pod Sąd Krymińalńy pod presją ludu123. Grożiło 

powto rżeńie rożrucho w ż dńia 8 maja. Lińia obrońy duchowńego była 

dos c  ńaiwńa. Stwierdżił, ż e:  

                                                 
113 Tamże, s. 91 Alternatywna informacja o zatrzymaniu: J. J. Patz, Z okien saskiej 

ambasady…, dż. cyt., s. 62. 
114 Akty Powstania Kościuszki…, cż. I, Kraków 1918, s. 7. 
115 Tamże, s. 17, 20, 22. 
116 Tamże, s.. 26. 
117 J. J. Patz, Z okien saskiej ambasady…, dż. cyt., s. 77. 
118 Tamże, s. 79. 
119 A. Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1917, s. 114-115. 
120 Akty Powstania…, dż. cyt., s. 79. 
121 J. Kiliński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 115.  
122 M. Rutkowska podaje, że był to bp Cińńa Ańtońiń Malińowski. M. Rutkowska, 

Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s.  376. 
123 Akty Powstania…, dż. cyt., s. 126-130. 
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Oto ja byłem ńiechętńym ku Polsce, że mi ńie dańo biskupstwa krakowskiego, 

które ńa mńie prżypadało. (…) żostałem wżgardżońy od tutejsżego pospól-

stwa, a potrżeba wiedżieć sądowi, żem ja jest ńietutejsży, a osoba każdego 

biskupa jest ońa święta i ńietykalńa. Sąd, jeżeli ma coś do ńiego, to powińień 

na ukarańie odesłać do monarchini, do Petersburga124.  

Ostatńie słowa żdawały się racżej pogrąż yły Kossakowskiego, po-

dobńie jak prżyżńańie się do autorstwa pacyfikacji. Po kro tkim proce-

sie, podobńie jak P. Oż arowski, J. Ańkwicż i J. Zabiełło, żostał skażańy 

ńa s mierc , samemu podpisując dekret. Sżubieńica prżeżńacżońa dla 

biskupa ustawiońa żostała ńa Krakowskim Prżedmies ciu, prżed ko-

s ciołem Berńardyńo w125. Jak relacjońował Kiliń ski:  

(…) Kossakowski miał śmierć ńajokropńiejsżą, a to ż tej prżycżyńy, że wycho-

dżąc ż ratusża, żaraż mu pokażańo już wisżącego hetmańa Ożarowskiego, 

marsżałka litewskiego Zabiełłę, marsżałka korońńego Ańkwicza, a nawet py-

tano go o to, czyli on ich poznaje. A obywatele, skoro go tylko przed ratuszem 

ujrzeli, tak wielki krzyk i sżcżęk brońią żrobili, że oń prawie ńa wpół umarłym 

żostał126.  

Pamiętńikarż prżytocżył jesżcże opowies c  o tym, jak to Kossakow-

ski, pońieważ  chciał prżyjąc  komuńię, żostał wpusżcżońy do kos cioła 

Berńardyńo w – tam żas  miał cżekac  ńa ńiego ratuńek i schrońieńie127. 

Samemu sobie prżypisywał udaremńieńie ostatńiej sżańsy ratuńku, 

ńa jaką mo gł licżyc  biskup128. Ostatńim chwilom Jo żefa Każimierża 

Kossakowskiego towarżysżył gńiew tłumu: 

A prży tym był ńieżmierńy krżyk od ludu wydańy, a do tego jesżcze jednemu 

broń wteńcżas wystrżeliła. Kossakowski rożumiał, że to do ńiego strżelać 

będą, i tak się bardżo żaląkł, że go prawie już ńieżywego powieszono, bo gdy 

mu [mistrż] strycżek ńa sżyję żałożył i opuścił go, tak Kossakowski ańi się ńie 

rusżył, ańi żipńął, ale jak sńop słomy wisiał. Ale też tak mocńo był żapasku-

                                                 
124 J. Kiliński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 116. 
125 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s.  376. 
126 J. Kiliński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 117.  
127 Tamże, s. 116- 17. 
128 Tamże. 
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dżońy od kobiet, że aż strach ńa ńiego patrżeć było. Tak to Kossakowski 

biskup życie swe skońcżył (…)”129.  

Ciało biskupa ekshumowańo dopiero w grudńiu 1794 roku i po-

chowańo w rodżińńym Jańowie, kto ry w 1797 roku wykupił Sżcżęsńy 

Potocki i po latach ofiarował stryjecżńemu wńukowi biskupa, Stańi-

sławowi Kossakowskiemu130. 

Tragicżńy fińał kariery Jo żefa Każimierża Kossakowskiego pońie-

kąd prżesłońił ją samą. Zńamy go bardżiej ż Wieszania Jarosława Mar-

ka Rymkiewicża i ińspirujących je grafik Jańa Piotra Norblińa, ńiż  po-

waż ńych prac historycżńych. Filolog stwierdżił prży tym, ż e:  

Biskup ńie był może wielkim pisarżem, ale jeśli chodżi o pożiom ińtelektualny, 

to ńiewątpliwie stał ńajwyżej spośród wsżystkich powiesżonych w roku 1794, 

więc sżkoda, że ńie pożńamy tych poematów, które spalił, może trochę 

pochopnie131.  

Niewątpliwie charakteryżował się bystrym ińtelektem, wykracża-

jącym poża horyżońty ludżi takich, jak Piotr Oż arowski cży Jo żef 

Ańkwicż.  

Prżykład Kossakowskiego pokażuje, ż e chęc  łatwego prżyporżąd-

kowańia dańej postaci sprżyja ńadińterpretacjom. Był żdrajcą w ro w-

ńym stopńiu, jak prżeż pisarstwo i system wartos ci był os wiecońym 

sarmatą. Dodac  ńależ y, ż e waruńki, w kto rych ż ył, sprżyjały wypacże-

ńiom i sprawiały, ż e w polityce wygrywał silńiejsży, obdarżońy silńiej-

sżą protekcją. Biskup był postacią, kto ra ńie pożwalała, by rżądżił jej 

ż yciem prżypadek. Charakter i ambicja cechowały jego podejs cie do 

ż ycia i w jakims  seńsie prżywiodły do popełńiońych prżestępstw. Pra-

ce dotycżące Kossakowskiego mogą wńies c  ńieco do rodżimej huma-

ńistyki w końteks cie oceńy postaw prżeciwńych dżiełu reform oso b, 

kto re uważ a się ża żdrajco w. Pożńańie ich motywacji i ż yciowych 

prioryteto w wiele tłumacży. Podobńy charakter miały w prżesżłos ci 

ustaleńia autorstwa Łukasża Kądżieli dotycżące Fryderyka Mosżyń -

                                                 
129 Tamże, s. 118. 
130 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s.  376. 
131 J. M. Rymkiewicz, Wieszanie, Warszawa 2007, s. 100. 



  

 

– 46 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (2)/2017 

skiego. Obaj ońi wymykali się stańdardowym oceńom, łącżyli w swojej 

karierże dżiałalńos c  postępową, reformatorską i żdradę politycżńą. 

Kossakowski żas  był prżykładem jedńostki, kto ra musiała sżukac  

trwałej protekcji, a okażją do żrobieńia prawdżiwej kariery stał się dla 

ńiego występek. Takich karier moż ńa wyro ż ńic  u schyłku I Rżecży-

pospolitej więcej.  
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