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Wszak Zygmunt III i jego synowie byli wytrawnymi miłośnikami sztuk plastycznych, 
uczestniczącymi aktywnie w europejskiej wymianie kulturowej, otaczali się wysublimo-
wanymi dziełami sztuki i wyrobami rzemieślniczymi, pochodzącymi z najlepszych euro-
pejskich pracowni i warsztatów oraz z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. To Zygmunt III 
zlecił zakup u Petera Paula Rubensa Zdjęcia z krzyża. W 1619 roku zakończono przebu-
dowę i rozpoczęto urządzanie z przepychem wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie. 
W latach późniejszych wzniesiono Pałac Kazimierzowski oraz nowy zamek w Ujazdowie, 
ufundowano Kolumnę Zygmunta III, realizowano plany, będące przejawem aspiracji po-
litycznych i artystycznych Wazów, stworzenia w Warszawie Forum Wazów, reprezenta-
cyjnej, artystycznej i ideologicznej przestrzeni ceremonialnej na uroczystości dworskie. 
Sprowadzono Tommasa Dolabellę, który przez ponad pięćdziesiąt lat wykonał wiele zna-
mienitych prac malarskich. Lata 1587—1668, a więc czas rządów Wazów w Polsce, to rów-
nież okres wzrostu liczby osób parających się pisarstwem i rozwoju komunikacji literackiej 
w kraju, który osiągnął największy w dziejach rozrost terytorialny. Rządy te określane by-
wają przez historyków kultury mianem srebrnego wieku, specyficznego dopełnienia ja-
giellońskiego wieku złotego. I był to czas rozkwitu literackiego mecenatu Wazów. Czyżby?

· Książka Wazowie a literatura to efekt konferencji naukowej, która została zorganizowa-
na 20 września 2019 roku przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum we współpracy 
z Zakładem Literatury i Kultury Epok Dawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem 
było zrewidowanie i uzupełnienie dotychczasowych badań nad literaturą piękną i piś-
miennictwem, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu politycznego czasów panowania
Zygmunta III i jego następców. 

· Dworska propaganda i polityka historyczna adresowane były zwłaszcza do odbiorcy
międzynarodowego, stąd przywiązywanie przez Wazów większej wagi do publikacji po
łacinie i w innych językach obcych niż w polszczyźnie. Zwracali oni uwagę na ówczes-
ne dziejopisarstwo, utrwalające chwalebne czyny władców z ich dynastii, realizujące pro-
pagandowy model określonej wizji władzy królewskiej i samych Wazów jako ucieleśnia-
jących ideały militarne wojowników, cechujących się męstwem i talentem dowódczym,
których panowanie ma gwarantować pokój i dostatek. Ówczesna propaganda ukształto-
wała nową symbolikę i toposy związane z ukazywaniem władzy królewskiej (m.in. ad-
aptacja antycznego motywu orła niosącego pioruny, atrybut Zeusa gromowładnego,
w którym pioruny zastąpił snopek – symbol pokoju i dostatku, a jednocześnie wazowski 
motyw heraldyczny, wielokrotnie później wykorzystywany), co omówił w perspektywie 
genologicznej Bartłomiej Czarski. 

· Przeanalizowano również obecność Wazów w okolicznościowym piśmiennictwie fran-
cuskim, niemieckojęzycznym i łacińskim, m.in. z obszaru Prus Królewskich i Książęcych 
oraz Brandenburgii. Często jest to wynik skrupulatnych kwerend bibliotecznych i wyzy-
skania materiałów źródłowych nieznanych lub słabo dotąd rozpoznanych. Przykładem
wnikliwy artykuł Marii Barłowskiej i Małgorzaty Ciszewskiej Oratorstwo ceremonialne za
Wazów. Elekcje i koronacje, uzupełniony o cenny aneks zestawiający odnalezione przekazy 
poszczególnych mów. Każda kolejna śmierć władcy, sejm okresu bezkrólewia, wreszcie wy-
bór następcy i koronacja nowego władcy kształtowały i utrwalały za pośrednictwem mów 
ideologię narodową, określone zasady i przekonania. Zasięg niektórych z nich był imponu-
jący, zwłaszcza tych wygłaszanych podczas sejmów koronacyjnych, na które przybywało 
od dziesięciu do stu tysięcy osób. Teksty mów włączano do rękopiśmiennych kopii i wpisy-
wano do sylw i przedrukowywano w zbiorach oratorskich. Następnie krążyły one już sa-
modzielnie, co znacząco rozszerzało liczbę odbiorców i czyniło z nich bardzo istotne nośni-
ki obowiązującej i kreowanej ideologii. Badacze rzadko dotąd sięgali przy analizie dyskursu 
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Pięknie wydana  
książka, ale… Jej lektura  
już od pierwszych stron  
wywołuje mój sprzeciw.  

Nie, to niemożliwe! Nie tak  
mnie uczono i to nie może być 

prawda. I Homer się czasem 
zdrzemnie, ale żeby cały zespół  

poważnych badaczy?  
Chce się zakrzyknąć:  

Liberum veto! 
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