Laska marsza³kowska
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Brak ci¹g³oœci prac parlamentu polskiego w ostatnich dwóch stuleciach nie sprzyja³ przechowaniu tradycyjnych zwyczajów parlamentarnych, tak pieczo³owicie kultywowanych w niektórych krajach. Przetrwa³ jednak jeden bardzo stary: widomym symbolem w³adzy, autorytetu, godnoœci i prawa jest laska marsza³kowska. Obecnie marsza³kowie Sejmu i Senatu pos³uguj¹ siê ni¹ w dwóch tylko sytuacjach:
trzykrotnym jej uderzeniem w pod³ogê otwieraj¹ i w taki sam sposób
zamykaj¹ posiedzenie.
Tradycja u¿ywania laski jest bardzo stara. Na znanym drzeworycie
ze statutu Jana £askiego wydanego w 1506 r. mo¿na ju¿ j¹ rozpoznaæ
w rêkach pos³a prowadz¹cego obrady Izby Poselskiej, mimo ¿e urz¹d
„marsza³ka poselskiego” wykszta³ci³ siê ostatecznie dopiero w po³owie
XVI w. W epoce przedrozbiorowej laska by³a symbolem w³adzy marsza³ka Izby Poselskiej oraz znakiem trwania obrad, nie mog³y siê one
odbywaæ pod nieobecnoœæ marsza³ka. Obowi¹zywa³a tzw. alternata
laski marsza³kowskiej: marsza³ek by³ wybierany z trzech prowincji
Rzeczypospolitej, kolejno z Wielkopolski, Ma³opolski i Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego.
Senatowi przewodniczy³ król, ale nie bezpoœrednio: w sprawach
formalnoporz¹dkowych król przewodniczy³ za poœrednictwem marsza³ka wielkiego koronnego, natomiast w sprawach merytorycznych
– za poœrednictwem kanclerza lub podkanclerzego. Zatem w Senacie
marsza³ek wielki koronny (w zastêpstwie nadworny) udziela³ g³osu
mówcom, upomina³ ich, ucisza³ gwar i sprawowa³ ogólny nadzór
nad porz¹dkiem, u¿ywaj¹c w czasie obrad laski odpowiadaj¹cej jego
pañstwowemu urzêdowi.
Do koñca XVIII w. otwiera³ obrady nowej Izby Poselskiej i kierowa³
nimi a¿ do wyboru nowego marsza³ka tak zwany marsza³ek starej laski
(marsza³ek poprzedniego Sejmu). W czasie upadku Sejmu w czasach
saskich obrady pod star¹ lask¹ toczy³y siê nieraz parê tygodni, a zdarza³o siê te¿, ¿e pos³owie rozje¿d¿ali siê nie wybrawszy nowego marsza³ka. Gdy wyboru szczêœliwie dokonano, nowo wybrany sk³ada³
przysiêgê na rêce marsza³ka starej laski i uroczyœcie odbiera³ od niego
laskê marsza³kowsk¹. W czasie historycznego sejmu w 1773 r., który
pod naciskiem trzech mocarstw mia³ zatwierdziæ dokonany rozbiór
ziem Rzeczypospolitej, pose³ Tadeusz Rejtan – którego zamiarem by³o
„ukazanie niewa¿noœci powagi podniesionej laski przez Poniñskiego,
pos³a liwskiego” (a wiêc zanegowanie legalnoœci mianowania go marsza³kiem przez zawi¹zan¹ wczeœniej konfederacjê) – sam chwyci³ laskê
i usiad³ na taborecie marsza³ka oœwiadczaj¹c, ¿e mo¿e byæ takim
samym samozwañczym marsza³kiem.
Laska marsza³kowska w rêkach marsza³ka bynajmniej nie mia³a
wy³¹cznie charakteru symbolicznego, ca³kiem praktycznie s³u¿y³a do
utrzymywania porz¹dku w czasie obrad. Stukaniem, uderzaniem, a czêsto po prostu waleniem w pod³ogê marsza³ek stara³ siê uspokoiæ zbyt
burzliwie obraduj¹cych pos³ów. W diariuszach obrad spotyka siê zapiski takie, jak ten z 4 lutego 1702 r.: „ten dzieñ cale nieszczêœliwy by³, bo

i trzy laski marsza³kowskie z³ama³y siê, gdy nimi bi³ o ziemiê, aby siê uciszyli”. Tak¹ sam¹ funkcjê zachowa³a te¿ laska w czasie sejmów Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego – 11 czerwca 1830 r.
w czasie gwa³townego sporu marsza³ek stara³ siê uspokoiæ izbê „dysharmonicznym lask¹ ko³ataniem”.
Laska marsza³kowska s³u¿y³a nie tylko do uspokajania pos³ów, bowiem na sali posiedzeñ stale krêci³o
siê wiele innych osób przeszkadzaj¹cych w obradach. Stanis³aw Konarski w dziele O skutecznym rad
sposobie obraz chaosu i dezorganizacji panuj¹cej w Izbie Poselskiej w drugiej po³owie XVIII w. zaczyna
opisem wysi³ków marsza³ka: „¯al ciê bierze godnego marsza³ka czy dyrektora Izby, który maj¹c ca³ej
Rzeczypospolitej ciê¿ar na swych barkach dŸwigaæ, i z pocz¹tku sesji ka¿dej zawsze z godzinê i przez
ca³e sesje, jakby nie mia³ nic lepszego robiæ, pasowaæ siê, szamotaæ siê musi z ludzi gminem
i z ustawiczn¹ fal¹, pchaj¹c¹ siê na œrodek izby; musi swymi ramionami i lask¹ ow¹ tak powa¿n¹
odpychaæ”.
Byæ mo¿e ten pragmatyczny sposób wykorzystania oznaki w³adzy jest przyczyn¹, z której powodu
do naszych czasów przechowa³o siê w zbiorach niewiele lasek marsza³kowskich.

Najbardziej znana – nale¿¹ca do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie
– jest laska marsza³ka Sejmu Czteroletniego Stanis³awa Ma³achowskiego. Dêbowa, o wysokoœci 165 cm, jest jak zwykle bywa³y dawne laski marsza³kowskie
– w przeciwieñstwie do analogicznych symbolicznie trzymanych w rêkach
oznak w³adzy: bere³, bu³aw, pastora³ów – bardzo prosta, zupe³nie pozbawiona
ozdób. Na lasce znajduje siê napis: „Laska, któr¹ Stanis³aw Ma³achowski na
Seymie pamiêtnym Konstytucyj¹ 3 maja piastowa³ od roku 1788 do 1792”.

Laska W³adys³awa Ostrowskiego, marsza³ka Izby
Poselskiej w czasie powstania listopadowego, zakoñczona
jest poz³acan¹ kul¹, na której umieszczony jest srebrny orze³ wzorowany na
napoleoñskich or³ach sztandarowych. Samo drzewce po upadku powstania
pociêto na czêœci, które opatrzono lakowym odciskiem pieczêci sejmowej oraz
podpisem marsza³ka i rozdano jako pami¹tkê powstania.
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W zbiorach Dzia³u Muzealiów Biblioteki Sejmowej w Warszawie znajduje siê
laska podarowana na imieniny 23 kwietnia 1920 r. marsza³kowi Sejmu Ustawodawczego (a póŸniej marsza³kowi Senatu) Wojciechowi Tr¹mpczyñskiemu. Jej
g³owica, nieco barokowa w stylu, ma formê ³odzi unoszonej przez fale
z siedz¹cym w miejscu masztu or³em na dêbowym wieñcu. Wykonana jest
z br¹zu przez znan¹ firmê braci £opieñskich w Warszawie.
Przetrwanie do naszych dni jedynie kilku lasek marsza³kowskich
rekompensowane jest licznymi ich ikonograficznymi przedstawieniami,
marsza³kowie bowiem chêtnie portretowali siê z insygniami swej w³adzy.
Przyk³adów mo¿na podaæ du¿o, od laski widocznej w prawie ca³ej swej
wysokoœci na znanym portrecie Stanis³awa Ma³achowskiego malowanym
przez Józefa Peszkê, do laski widocznej na portrecie marsza³ka Sejmu
Krajowego we Lwowie Miko³aja Zyblikiewicza (przewodzi³ obradom
w latach 1882-1886), malowanym przez Jana Matejkê.
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Marsza³ek Sejmu otwiera posiedzenie lask¹ zaprojektowan¹ w 1993 r. przez
rzeŸbiarkê Anzelmê Klimkowsk¹. G³ównym wykonawc¹ by³ Zak³ad Mebli
Artystycznych w Henrykowie. Mahoniowe drzewce z dwoma zdobnymi
pierœcieniami z br¹zu wieñczy prosta g³owica z or³em w koronie.
Marsza³ek przywróconego w 1989 r. Senatu u¿ywa³ powojennej laski marsza³ka Sejmu Ustawodawczego W³adys³awa Kowalskiego. Na mahoniowym
drzewcu znajdowa³a siê data: 1947 rok. RzeŸbiona w drzewie g³owica mia³a
formê stylizowanych liœci.
12 kwietnia 1991 r. przedstawiciele Cechu Rzemios³ Artystycznych uroczyœcie przekazali marsza³kowi Andrzejowi Stelmachowskiemu laskê marsza³kowsk¹ i god³o Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprojektowane one zosta³y
przez architektów Andrzeja i Barbarê Kaliszewskich oraz Bohdana Napieralskiego, autorów projektu nowej sali posiedzeñ plenarnych Senatu. Mahoniowe
drzewce tej laski zdobione jest pod³u¿nym ¿ebrowaniem srebrzonych prêtów
metalowych. Na drzewcu znajduj¹ siê daty: 3 V 1791, 11 XI 1918 oraz
4 VI 1989, upamiêtniaj¹ca pierwsze po wojnie demokratyczne wybory do Senatu. Laskê marsza³kowsk¹ wieñczy stylizowana, poz³acana korona piastowska
Kazimierza Wielkiego, ozdobiona czterema jasnymi bursztynami. Wykonawcami laski s¹ Lech Kalinowski i Zygmunt Dzierla.
Dorota Mycielska, wrzesieñ 1993 r.

