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ABSTRACT

Confederations used to be a term for a military federations created by different estates in order to achieve their own goals or 
to replace central rule. Every confederation had temporary nature, as it was created to realize the particular goal. Its distinctive 
feature was a nominative adherence to it. Confederation directed against ruler was called ,,rokosz”, it consisted of rebelled and 
armed nobleman that gathered to fight against unlawful king. Right to rebellion originated from middle ages and was guaranteed in 
Commonwealth by Warsaw’s confederation act from year 1573.The text below presents origins, characteristic, course and effects of 
confederations and rebellions on history of Commonwealth.
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Wprowadzenie

Konfederacje były to pierwotnie związki zbrojne za-
wiązywane przez różne stany w celu realizacji własnych 
intencji bądź w zastępstwie władzy centralnej. Każda 
miała swój z góry wyznaczony cel, dlatego miały one 
charakter czasowy. Charakterystyczną ich cechą było 
zapisywanie listy członków w akcie zawiązania, czy-
li przynależność imienna do nich. Konfederacje skie-
rowane przeciwko królowi nazywano rokoszami, były 
to zbrojne zebrania szlachty, występującej przeciwko 
władcy, który nie przestrzegał swoich uprawnień. Pra-
wo do rokoszu wywodziło się ze średniowiecznego pra-
wa do oporu, a w Rzeczpospolitej zapewniały je posta-
nowienia konfederacji warszawskiej z 1573 roku.

Geneza i charakterystyka

Chociaż pierwotnie możliwość zawiązywania konfe-
deracji miały różne stany, to w Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów zawiązywała je praktycznie jedynie szlachta, 
która zdominowała życie polityczne państwa i pozbawi-
ła wpływów na nie inne stany. Zasady i formy konfede-
racji zostały ustalone razem z tworzeniem całego ustro-
ju Rzeczpospolitej, podczas bezkrólewia w 1572 roku 
i elekcji Henryka Walezego w roku następnym, gdyż 
były one ważnym elementem ustroju państwa polsko-li-
tewskiego. Dzieliły się one na konfederacje: generalne, 
kapturowe oraz wojskowe, które były jednak przez wie-
lu uważane za niezgodne z prawem. Konfederacje kap-
turowe zawiązywano podczas bezkrólewia i miały one 
na celu zapewniać porządek w kraju do czasu wybrania 
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nowego monarchy. Konfederacja generalna była zawią-
zywana na terenie całego kraju, oddzielnie dla Korony  
i Wielkiego Księstwa, i mogła być wymierzona przeciw-
ko osobie władcy lub go wspierać. Władze nad nią spra-
wowała rada generalna konfederacji, na której czele stał 
marszałek, któremu doradzali konsyliarze. Zbrojną kon-
federacją dowodził regimentarz. Organem naczelnym 
konfederacji była walna rada, wybierana przez sejmiki 
konfederackie, odpowiedzialna przed sejmem. W cza-
sie trwania konfederacji w jej organach obowiązywała 
zasada głosowania większością głosów. Ten ewenement 
ustrojowy doprowadził do powstania sejmu skonfe-
derowanego w XVIII wieku. Konfederacje wojskowe 
były zawiązywane przez wojsko, często nieopłacone, 
które wymawiało posłuszeństwo hetmanowi i obierało 
własnych dowódców. Ich celem zazwyczaj było wymu-
szenie na sejmie wypłacenia zaległych żołdów poprzez 
rabunek dóbr zarówno królewskich, jak i prywatnych 
oraz kościelnych. Idea konfederacji opierała się na pra-
wie oporu wobec niesprawiedliwego władcy czy rządzą-
cych i miała dać możliwość dochodzenia swoich praw 
szlachcie na drodze zbrojnej. Dodatkowe konfederacje 
kapturowe miały umożliwiać zarządzanie państwem 
podczas interregnum, zarówno one, jak i generalne mia-
ły być więc przejawem samoorganizacji poddanych, 
chcących dbać o interesy państwa, którym nie ma kto 
w danej chwili rządzić lub robi to źle, niezgodnie z obo-
wiązującym prawem. Niestety ta z założenia szlachet-
na i proobywatelska idea stała się w praktyce jednym  
z istotnych czynników, który przyczynił się do wzrostu  
i ostatecznego zapanowania anarchii w państwie, które  
z tego też powodu upadło pod koniec XVIII wieku. 

Konfederacje kapturowe

Jednakże wiele konfederacji miało pozytywny cha-
rakter, gdyż za cel stawiały sobie działanie na korzyść 
Rzeczpospolitej. Konfederacje kapturowe umożliwia-
ły skuteczne prowadzenie sejmu konwokacyjnego, 
na którym obowiązywało głosowanie większościowe, 
co umożliwiało wprowadzanie nowych praw nawet  
w momencie konfliktów wewnętrznych. Jedną z takich 
konfederacji była konfederacja warszawska, która za-
pewniała tolerancję religijną na terenach Polski i Li-
twy, co spowodowało napływ do Rzeczpospolitej wie-
lu prześladowanych zagranicą innowierców i uzyska-
nie przez nią określenia państwa ,,bez stosów”. Było 
to wybitne osiągnięcie w dobie krwawych i brutalnych 
konfliktów religijnych w Europie. Jego doniosłość po-
twierdza wpisanie aktu konfederacji na Światową Listę 
Pamięci UNESCO.

Konfederacje generalne – przeciwko  
królewskim reformom

Zbrojne konfederacje generalne również były za-
wiązywane w celu obrony interesów państwowych. 
Niekiedy oczywiście pozostaje kwestią sporną, czy 
działania konfederatów rzeczywiście miały przynieść 
korzyści Rzeczpospolitej, czy jedynie miały na celu 
obronę pozycji stanu szlacheckiego. Warto jednak pa-
miętać, że szlachta postrzegała Rzeczpospolitą jako 
swoje państwo, które ma im gwarantować swobody  
i wolności niespotykane w innych krajach Europy, 
dlatego też działania dążące do zmniejszenia przywi-
lejów szlacheckich postrzegali jako atak na samą istotę 
ówczesnej państwowości. Zawiązywali więc rokosze 
przeciw królowi, który posiadał odmienną koncepcję 
budowy kraju. Z perspektywy czasu okazało się, że 
takie rokosze uniemożliwiające wzmocnienie władzy 
królewskiej przyczyniły się do upadku państwa, jed-
nak jak już wspomniałem ówcześni szlachcice jedynie 
bronili swych praw. Takimi wystąpieniami zbrojnymi 
były: rokosz lwowski z 1537 roku, wymierzony prze-
ciw działaniom króla Zygmunta Starego i jego niepo-
pularnej małżonki królowej Bony, rokosz Zebrzydow-
skiego z lat 1606–1607, skierowany przeciw próbom 
wzmocnienia władzy królewskiej przez Zygmunta III 
Wazę, oraz rokosz Lubomirskiego z lat 1665–1666, 
również mający na celu powstrzymanie planów kró-
lewskich Jana II Kazimierza

Konfederacje generalne – wspierające  
pretendentów do tronu

Konfederacje zawierano w celu zbrojnego poparcia 
jednego z kandydatów do tronu polskiego. Takie sytu-
acje miały miejsce w XVIII wieku, kiedy to szlachta 
straciła wpływ na obiór polskiego króla podczas wolnej 
elekcji i próbowała obsadzać swoich kandydatów na 
drodze zbrojnej, walcząc z pretendentami popierany-
mi przez państwa ościenne. Takimi były konfederacja 
grudziądzka i dzikowska, zawiązane kolejno w 1733  
i 1734 roku, występujące w obronie legalnie wybrane-
go Stanisława Leszczyńskiego i skierowane przeciw 
Augustowi III, popieranemu przez Rosję i Austrię. 
Specyficzna sytuacja miała miejsce podczas wielkiej 
wojny północnej (lata 1700–1721), kiedy to Rzecz-
pospolita ogarnięta była przez 3 lata wojną domową 
w roku 1704 szlachta, popierająca proszwedzkiego 
kandydata Stanisława Leszczyńskiego, zawiązała pod 
protekcją wojsk króla szwedzkiego Karola XII kon-
federację warszawską, natomiast szlachta pozostająca 
wierna Augustowi II Mocnemu – konfederację sando-
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mierską. Walki trwały do 1706 roku i zakończyły się 
zwycięstwem zwolenników Leszczyńskiego, lecz ten 
zmuszony był abdykować już w 1709 roku po klęsce 
swojego szwedzkiego sojusznika w bitwie pod Połta-
wą. Przedłużająca się wojna i stacjonowanie wojsk sa-
skich spowodowały zawiązanie w 1715 roku w Tarno-
grodzie jeszcze jednej konfederacji przeciw saskiemu 
elektorowi, walki zakończył sejm niemy z 1717 roku. 

Konfederacje generalne – w obronie ojczyzny

Skupiając się jednak na zdecydowanie pozytyw-
nie odbieranych konfederacjach, należy bez wątpienia 
wspomnieć o konfederacjach zawartych w Tyszowcach 
i Wierzbołowie w 1655 roku. Ocenia się je pozytywnie, 
gdyż miały one na celu wyparcie Szwedów i ich stron-
ników z terenów Rzeczpospolitej oraz poddanie wojsk, 
które wcześniej zdradziły króla i przeszły na stronę na-
jeźdźców, pod panowanie prawowitemu monarsze Ja-
nowi II Kazimierzowi. Związki te walnie przyczyniły 
się do uratowania Polski podczas potopu szwedzkie-
go. Kolejną konfederacją, mającą na celu wyzwolenie 
Rzeczpospolitej spod obcego panowania, była konfe-
deracja barska, zawiązania w 1768 roku, wymierzona 
w Stanisława Augusta Poniatowskiego, który prowa-
dził skrajnie serwilistyczną politykę wobec polskiego 
protektora Imperium Rosyjskiego. Konfederaci chcieli 
uniezależnić Polskę od Katarzyny II i wprowadzić na 
tron niezależnego od niej króla. W swoim programie 
odwoływali się do patriotycznych i katolickich haseł, 
działania zbrojne objęły cały kraj. Stąd też konfede-
racja barska nazywana jest pierwszym polskim po-
wstaniem narodowym. Niestety poniosła klęskę i była 
bezpośrednią przyczyną I rozbioru Polski, gdyż cary-
ca Katarzyna II, uświadomiwszy sobie niemożność 
kontrolowania tak dużego kraju jak ówczesna Rzecz-
pospolita, zgodziła się na zmniejszenie jej terytorium  
i podzielenie się nim z Austrią i Prusami. 

Konfederaci barscy mieli dobre intencje, lecz nie 
udało im się zrealizować swoich celów. Nie można 
tego powiedzieć o targowiczanach, którzy od począt-
ku mieli na uwadze jedynie swoje partykularne intere-
sy, zawiązując w 1792 roku konfederację targowicką  
w celu obalenia reform Sejmu Wielkiego, w tym Kon-
stytucji 3 Maja. Będąc opłacanymi przez Rosję, we-
zwali jej wojska na pomoc. Następstwem tego była 
krótka wojna polsko-rosyjska i, po przegranej Polaków, 
II rozbiór naszego kraju w roku 1793. Jest to przykład 
najbardziej haniebnego wykorzystania instytucji kon-
federacji, podjętego ze świadomością narażenia na 
duże ryzyko racji państwowej, co także się potem stało. 

Konfederacje religijne XVIII wieku

Innymi wystąpieniami zbrojnymi, inspirowanymi  
i finansowanymi z rosyjskiego budżetu, były konfe-
deracje religijne z roku 1767. Zostały one zawiąza-
ne kolejno przez szlachtę prawosławną, kalwińską, 
protestancką, które domagały się zrównania praw ich  
i katolików. Ci z kolei, sprzeciwiając się innowier-
czym dążeniom do równouprawnienia, zawarli swoją 
konfederację w Radomiu. Wszystkie były inspirowane 
przez rosyjskiego ambasadora Nikolaja Repina, który 
pod pretekstem walki o tolerancję religijną chciał de-
stabilizować Rzeczpospolitą, zahamować następujące 
w niej reformy i jeszcze bardziej uzależnić ją od ca-
rycy Katarzyny II. Cały plan się udał i w wyniku tej 
rozgrywki politycznej doszło do skonfederowanego 
sejmu, zwanego później repinowskim. Na nim to uda-
ło się rzeczywiście wprowadzić równouprawnienie dla 
innowierców, lecz jednocześnie, a może nawet przede 
wszystkim, uchwalono prawa kardynalne, które mia-
ły gwarantować niezmienność niewydolnego ustroju 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Sejmy skonfederowane

Sejmy skonfederowane były niezwykle powszech-
ne w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku, gdyż 
uchwalano na nich decyzje poprzez uzyskanie więk-
szości głosów, a nie w wyniku konsensu jak na zwy-
kłych sejmach walnych. Instytucja sejmu skonfedero-
wanego wywodziła się bezpośrednio z zasad konfede-
racji generalnej czy konfederacji kapturowej. Dzięki 
zwoływaniu takich sejmów możliwe było uchwalanie 
jakichkolwiek ustaw w państwie, w którym panowała 
już praktycznie magnacka anarchia. Magnaci reprezen-
towali często sprzeczne interesy i nigdy, aby wszyscy 
nie zagłosowali z własnej woli za daną ustawą, a dzię-
ki głosowaniu większościowemu było można niektó-
rych z nich nie przekonywać, co w praktyce oznaczało 
oszczędności dla skarbu polskiego protektora – Impe-
rium Rosyjskiego. 

Konfederacje żołnierskie

Odmienne były konfederacje żołnierskie, zawią-
zywane przez nieopłacane wojska Rzeczpospolitej. 
Różniły się one od konfederacji szlacheckich tym, że 
nie miały żadnego planu politycznego, a ich jedynym 
celem było uzyskanie zaległego żołdu. Ponadto były 
uważane przez wielu za bezprawne. Były niezwykle 
dewastujące dla kraju, gdyż skonfederowani żołnierze 
łupili majątki zarówno świeckie, jak i kościelne. Ta-
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kimi konfederacjami były przykładowo: konfederacje 
wojska inflanckiego z lat 1602–1608, konfederacja 
grodzieńska z 1610 roku czy lwowska z roku 1622.

Podsumowanie

Jak widać na powyższych przykładach, konfede-
raci i rokoszanie najczęściej organizowali się w celu 
obrony swoich racji lub racji państwowej, nawet kon-
federacja radomska inspirowana przez Rosję zgroma-
dziła w swych szeregach wielu patriotów przejętych 
wizją poszerzenia praw innowierców. Niestety, taki 
sposób walki politycznej najczęściej – mimo dobrych 
intencji, jak przykładowo w przypadku konfederatów 
barskich – przyczyniał się ostatecznie do osłabienia 
Rzeczpospolitej czy to przez pogłębienie zawiści po-
między spierającymi się stronnictwami politycznymi, 
czy zniszczenie wielu jej obszarów, czy przez wyko-
rzystanie destabilizacji państwa przez kraje ościenne. 
Wyjątkami od tej reguły były konfederacje z okre-
su potopu szwedzkiego, które uratowały państwo od 
przedwczesnych rozbiorów. Skutkiem ubocznym sto-
sowania przez szlachciców prawa do rokoszu stało się 
powoływanie na to samo prawo zbuntowanych żoł-
nierzy, którzy podczas swoich konfederacji nie wahali 
się rabować doszczętnie kraju. Instytucje konfederacji  
i prawo do rokoszu można zatem uznać za historyczny 
przykład zbyt daleko posuniętej wolności pozytywnej, 
która zamiast gwarantować poszanowanie praw, pro-
wadziła do postępującej anarchizacji życia politycz-
nego i w ogóle całej struktury państwowej i w konse-
kwencji do zapanowania w Rzeczpospolitej prawa siły. 
Prawie nikt już nie widział możliwości prowadzenia 
skutecznego pokojowego dialogu w państwie ogarnię-
tym tak wielkimi podziałami politycznymi, dlatego też 
szlachta, aby przeforsowywać swe racje, gotowa była 
na walkę zbrojną ze swoimi inaczej myślącymi kraja-
nami oraz na idące z tym zniszczenie kraju. Chaosu, 
który ogarnął w kraj, walnie przyczynił się do upadku 
I Rzeczpospolitej. 
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STRESZCZENIE

Konfederacje były kiedyś określeniem dla federacji 
wojskowych utworzonych przez różne formacje w celu 
osiągnięcia własnych celów lub zastąpienia centralnej 
zasady. Każda konfederacja miała charakter tymczaso-
wy, ponieważ została stworzona w celu realizacji okre-
ślonego celu. Jej charakterystyczną cechą było nomi-
nalne przylgnięcie do niego. Konfederacja skierowana 
przeciwko władcy nazywała się „rokosz”, tworzyli ją 
zbuntowani i uzbrojeni szlachcice, którzy zbierali się, 
aby walczyć z bezprawnym królem. Prawo do buntu 
wywodzi się ze średniowiecza i zostało zagwarantowa-
ne w Rzeczypospolitej przez konfederację warszawską 
z 1573 roku. 

W artykule przedstawiono pochodzenie, charakte-
rystykę, przebieg i skutki konfederacji i buntów w hi-
storii Rzeczypospolitej.


