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AbSTRAcT

cROWN dEPUTIES AT THE SEYm OF THE UNION OF LUbLIN  
(POLISH-LITHUANIAN UNIONS IN THE PARLIAmENTARY dEbATE)

In the article the author tries to describe and characterize the group of Crown deputies to the 
Lublin Seym of 1569; initially the group consisted of 95 and then of 113 deputies – after incorporat-
ing 18 representatives of the provinces taken away from Lithuania and incorporated into Poland in 
the course of the Seym session. Following an analysis of the numerous and heated debates devoted 
to the new shape of the Polish-Lithuanian union, the author comes to the conclusion that the Crown 
deputies emphasized the continuity of the union, by recalling those legal acts and agreements which 
supported their strivings to conclude a unitary union. Ultimately, confronted by the course of events 
and the uncompromising attitude of the Lithuanians, the deputies displayed a certain degree of 
flexibilityandtheunionofLublinbecameclosertoafederationofstates.
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Unialubelska1569rokubyłaswegorodzajuukoronowaniemdążeńunijnych.Za-
mknęławieloletniestaraniaozespoleniePolskiiLitwy,choćniezakończyładyskusji
nad kształtem związku obu państw1.Niewątpliwie obok królaZygmuntaAugusta
i koronnego senatu2najważniejsząsiłąpolityczną,którejnależyprzypisaćzasługę
doprowadzeniadouniiwLublinie,byłapolskaizbaposelska,zdominowanawowym
czasieprzez ideologię takzwanego ruchuegzekucyjnego. Jednymz jegonajważ-

1 Problematykę relacji polsko-litewskich po 1569 r. i realizacji postanowień unijnych obszernie
omówiłH.Lu lewicz,Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, 
Warszawa 2002.

2 Rola Zygmunta Augusta w doprowadzeniu do unii 1569 r., choć wielokrotnie poruszana
w historiografii, czeka jeszcze na szczegółowe opracowanie.Dokładnego zbadaniawymaga również
senatkoronnyzczasówostatniegoJagiellona.Niewielewiemyteżoposłachlitewskichnasejmlubelski.
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niejszychpostulatówbyłaunifikacjaKrólestwaPolskiegoiWielkiegoKsięstwaLi-
tewskiego.Wartowięcprzyjrzeć się bliżej posłomkoronnymna sejm1569 roku,
współautoromuniilubelskiej,kontynuatoromdziałańpodjętychwczasachJagiełły3. 
Niestety,niedysponujemypełnymiiszczegółowymidanyminaichtemat,dlatego
możnasiępokusić jedynieozarysowaniebardzoniedokładnego iniedoskonałego
zbiorowegoobrazuówczesnejizbyposelskiej.

SejmwLublinieobradowałod10styczniado12sierpnia1569roku.Pierwotnie
zostałzwołanyna23grudnia(uniwersałemkrólewskimwystawionymwWarszawie
1XI),alerozpocząłsięzopóźnieniem,jaknapisałanonimowyautordiariuszaobrad:
„dla niezjechania stanów takKorony Polskiej, jako księstw innych”4. Nie znamy 
terminówwiększościsejmików,alewiemy,żewojewództwapoznańskieikaliskie
sejmikowaływŚrodzie29listopada1568roku(generałwielkopolskiwKole13XII
1568), awojewództwo krakowskiewProszowicach 11 grudnia (lub 10–11XII)5. 
Marszałkiem izby poselskiej był poseł województwa kaliskiego, referendarz ko-
ronnyStanisławSędziwójCzarnkowski,zastępowanywdniach19 lutego,5maja
i11sierpniaprzezkolegęztegosamegowojewództwaDobrogostaPotworowskiego,
sędziegoziemskiegokaliskiego6.

Wobradachlubelskichpoczątkowouczestniczyło95posłówkoronnych,anastęp-
nie113,wliczając18reprezentantówodebranychLitwieiinkorporowanychdoPol-
skiwtrakciesejmu:Podlasia,Wołynia,KijowszczyznyiBracławszczyzny7.Delegaci
szlacheccystawilisięniemalwkomplecie,gdyżbrakowałotylkojednegoprzedsta-
wicielaziemisanockiej (województworuskie),zwyczajoworeprezentowanejprzez
dwieosoby.Wysokafrekwencjamożeświadczyćopoczuciuznaczeniasejmuichęci
uczestnictwawwydarzeniumającymdoprowadzićdoostatecznegozjednoczeniaja-
giellońskiejmonarchii.Należyzwrócićuwagę,żewdyskusji sejmowejbrali także
udziałludzieniebędącyposłamianisenatoramiiniemającyformalnegomandatudo
zabieraniagłosu.Możnaichnazwaćekspertamilubdoradcamiizbyposelskiej.Naj-
bardziejznanybyłpopularnywśródszlachtypisarzMikołajRej8. Nie wiemy, w jakim 
charakterzewystępowałnasejmie1569rokupodkomorzysandomierskiBartłomiej
Żeleński(Zieleński),któregopodpiswidniejenaakciewcieleniaPodlasiadoKorony9. 
Możebyłonposłempozalimitemzwojewództwasandomierskiego.

3 Częściowo tą kwestią, zestawiając skład izby poselskiej w latach 1548–1572, zajmowali się:
L. Ko lankowsk i, Posłowie sejmów koronnych Zygmunta Augusta, „Reformacja w Polsce” 1928,
t. 5, s. 121–138; I. Kan iewska,Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta 
1548–1572, Kraków 1974, passim; Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, oprac. W. Uruszczak, 
I.Kan iewska,M.Fe renc,J.By l iń sk i,red.I.Kan iewska,Warszawa2013,s.175–191.

4 Dnevnik lublinskago sejma 1569 goda,izd.M.O.Ko ja lov ič,St.Petersburg1869,s.1.
5 Posłowie ziemscy koronni..., s. 175, 182.
6 Ibidem, s. 175–177.
7 Zestawienieposłów: ibidem,s.175–191.Danezostałyzaczerpniętezespisuwypłatstrawnego,

więczapewnewymienieniposłowierzeczywiściebyliobecninasejmie.
8 S.Bodn iak,Mikołaj Rej na sejmach,„PamiętnikLiteracki”1928,R.25,s.79–80;M.Fe renc,

Działalność sejmowa Mikołaja Reja[w:]Mikołaj Rej z Nagłowic w pięćsetletnią rocznicę urodzin, red. 
W.Kowal sk i,Kielce2005,s.231–233.Sprawaaktywnegouczestnictwawróżnychsejmachosóbspoza
senatuiizbyniespotkałasiędotychczaszzainteresowaniembadaczyiwymagaodrębnychstudiów.

9 Volumina Legum,t.2,wyd.J.Ohryzko,St.Petersburg1859,s.80.
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Posiadamyjedyniefragmentaryczneinformacjeowiekuposłów.Przyobecnym
stanie badań da się określić daty urodzin i śmierci (chociażby przybliżone) tylko
wprzypadku21spośródnich(ok.19%).Wtejgrupienajwięcej,bo10,było40-lat-
ków,między 40. a 49. rokiem życia. Posłówmających 30–39 lat odnotowano 6,
20–29lat–3,a50–52lata–2.Teskąpedaneniedająpodstawdożadnychanaliz.Co
najwyżejmożnabardzoostrożniedomniemywać,żeizbaposelskawLubliniesku-
piaławwiększościludzidojrzałych.Niecowięcejwiemyodatachśmierciposłów.
Wtymzakresiedysponujemymniejlubbardziejdokładnymiinformacjamiwprzy-
padku98osób.Trudnojednaknatejpodstawiewysnuwaćjakieśkonkretnewnioski.
Warto tylkozaznaczyć,żenajprawdopodobniejnajdłużejżyjący,znanynamposeł
sejmu1569roku,sędziaziemskizatorsko-oświęcimskiPiotrStrzałazSosnowic(re-
prezentantwoj.krakowskiego)zmarłpo22czerwca1605roku10,adwóchposłów:
nurski–LeonardKobylski(zm.przed29III1569)ilwowski–AdamSiemuszowski
(zm.6II1569),niedoczekałokońcaobrad,umierającwichtrakcie11.

Trudno powiedzieć, czy wszyscy posłowie posiadali odpowiednią wiedzę po-
trzebną do aktywnego uczestniczenia w życiu parlamentarnym. Wykształcenie
uniwersyteckie,araczejpotwierdzeniewpisunauczelniewyższą,udałosięustalić
wprzypadku24osób(ok.21%),zczego7studiowałonaAkademiiKrakowskiej,
a 17 za granicą (przede wszystkim na uniwersytetach niemieckich i włoskich)12. 
Przynajmniej2legitymowałosięwykształceniem,któredzisiajnazwalibyśmyśred-
nim. Posłujący z poznańskiego Rafał Leszczyński uczęszczał do protestanckiego
gimnazjumwGoldbergu(Złotoryi),adeputowanyzlubelskiegoMikołajFirlejzDą-
browicy–dogimnazjumwElblągu13.Niektórzydoświadczeniepublicznezdobywali
nadworach,wtymkrólewskim,jakposełłęczyckiWalentyPonętowskiczypłocki
–GrzegorzZieliński14.Wieluodbyłokształcącepodróże.WspomnianyPonętowski
pielgrzymowałnawetdoJerozolimy15.

Wdobiereformacjiinteresującąkwestiąjestwyznanieposłów,choćtrzebapa-
miętać, żew okresie panującegowówczasw Polsce i całej Europie fermentu re-
ligijnego światopoglądposzczególnych ludziniebył zbyt stały i ulegał zmianom.
Wśród113reprezentantówKoronyw1569rokubyło:31protestantów(15kalwini-
stów,4braciczeskich,4bracipolskich,2luteranówi6ewangelikówonieustalonej
przynależnościkościelnej);27katolikóworaz5prawosławnych(wszyscyzbyłych
terenówWielkiegoKsięstwaLitewskiegoprzyłączonychdoPolski).Wyznaniepozo-
stałych50pozostajenieznane16.Mimoniekompletnościdanych,możnazaryzykować
twierdzenie,żeudziałinnowiercówwuchwaleniuuniilubelskiejbyłznaczny,jeśli
nawetniedominujący.Takżewsenacie,mimolicznejreprezentacjikatolickichbi-
skupów,dysydencistanowiliznacznągrupę.

10 I.Kan iewska,Strzała Piotr,PSB,t.44,Kraków2007,s.555–558.
11 Posłowie ziemscy koronni..., s. 111, 182, 185.
12 Ibidem, s. 175–191.
13 M. S ipay ł ło,Leszczyński Rafał, PSB, t. 17,Wrocław 1972, s. 132–135;K. Lepszy,Firlej 

Mikołaj,PSB,t.7,Kraków1948–1958,s.10–12.
14 M. Fe renc, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie,Kraków1998,s.52,196.
15 B.Pap rock i,Herby rycerstwa polskiego,wyd.K.Turowicz,Kraków1858,s.289.
16 Posłowie ziemscy koronni..., s. 175–191.
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PrzedstawicielepolskiejszlachtywLubliniecieszylisięmocnąpozycjąiauto-
rytetemw lokalnych społecznościach i nie tylko. Świadczą o tympełnione przez
nichwysokie urzędy i godności (nieraz po kilka). Jak przystało na działaczy sej-
mowychokresuegzekucji,niektórzywoleli zajmowaćmiejscew izbieposelskiej,
będącejwówczasuszczytuswojegoznaczeniawpaństwie,niżzasiadaćwsenacie.
W1569rokuczterechposłówpiastowałogodnościkasztelańskie.StanisławWyso-
cki,kasztelanbiechowski,iWojciechSędziwójCzarnkowski,kasztelansantocki–
reprezentowaliwojewództwopoznańskie;StanisławSierakowski,kasztelanrypiński
–ziemiędobrzyńską;MikołajŁysakowski,kasztelanlubaczowski–województwo
bełskie. Dodatkowo już podczas sejmu nominacje senatorskie otrzymali:Mikołaj
Firlej na kasztelanawiślickiego (przed 15 II 1569) iAdamKosiński na kasztela-
napodlaskiego (2V1569).Firlej, posłującyz lubelskiego,nadal zresztąpozostał
wizbieniższej,aktywnieuczestniczącwjejobradach.PodlasianinAdamKosiński,
wybranynaposła,jeszczegdyjegowojewództwonależałodoLitwy,poawansiena
kasztelanawiększego(krzesłowego)przeniósłsiędosenatu17.

Kosińskiprzednominacjąkasztelańską, jakomarszałekdworski(hospodarski),
należałdogronaurzędnikównadwornychWielkiegoKsięstwaLitewskiego18.Urzęd-
nikaminadwornymilubteżcentralnymiKrólestwaPolskiegobylizkolei:marszałek
sejmowyStanisławSędziwójCzarnkowski–referendarzświecki;posełsandomier-
skiAndrzejZborowski–miecznikkoronnyikrakowski;posełhalickiMaciejGóre-
cki–pisarzpolny(któregomożnazaliczyćrównieżdowyższychfunkcjonariuszy
wojskowych)19.

W izbie poselskiej znalazło się także siedmiu starostów grodowych20. Jeden
znich,posłującyzwojewództwabełskiego JanPilecki, sprawowałurząd starosty
horodelskiego,awięcbyłzwierzchnikiemgrodu,wktórymzawartounię1413roku.
Mimoaktywności i zabierania głosuw czasie debat lubelskichniema śladu, aby
odwoływałsiędotradycjiHorodła21.

17 Ibidem,s.175,176,189,190.Zapewnepodkoniecobradsejmulubwkrótcepojegozakończeniu
nominację na kasztelanamiędzyrzeckiego otrzymał Jan Konarski, poseł poznański i dotychczasowy
podkomorzypoznański.

18 Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII w. Spisy, oprac. 
H.Lu lewicz,A.Rachuba,Kórnik1994,s.93–94.

19 Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII w. Spisy,oprac.K.Ch łapowsk i,S.C ia ra,
Ł.Kądz ie l a,T.Nowakowsk i,E.Opa l iń sk i,G.Ru tkowska,T.Z i e l i ń ska,Kórnik1992,s.90,
95, 141. 

20 Stanisław Dembiński, poseł krakowski, starosta chęciński (Urzędnicy województwa 
sandomierskiego XVI–XVIII w. Spisy, oprac. K. Ch łapowsk i, A. Fa ln iowska -Gradowska,
Kórnik 1993, s. 31);Rafał Leszczyński, poseł poznański, starosta radziejowski (Urzędnicy kujawscy 
i dobrzyńscy XVI–XVIII w. Spisy,oprac.K.Miku l sk i,W.S t anek,przywspółudzialeZ.Gór sk i ego,
R.Kabac ińsk i ego,Kórnik 1990, s. 159);LeonardKobylski, poseł i starosta nurski (takżewojski
nurski)(Lustracja dóbr królewskich województwa mazowieckiego 1565, wyd. P. G ieysz to rowa, cz. 3,  
Warszawa 1968, s. 22); Jan (Janusz) Kościelecki, poseł poznański, starosta bydgoski (Urzędnicy 
kujawscy i dobrzyńscy...,s.78);FlorianNoskowski(Trąbski),posełpłocki,starostaciechanowski(PSB,
t.23,s.222);AndrzejNoskowski(Trąbski),posełzakroczymski,starostaróżański(Volumina Legum, t. 2, 
s.88);JanPilecki,posełbełski,starostahorodelski(Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej 
XIV–XVIII w. Spisy,oprac.H.Gmi te rek,R.Szczyg ie ł,Kórnik1992,s.121).

21 Dnevnik..., s. 630, 722.
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Zdecydowanienajwięcejposłów,boaż56(tj.50%całejreprezentacjiposelskiej
Koronyw1569r.)wywodziłosięspośródurzędnikówziemskich22.Najliczniejszą
grupęwśródnichstanowiło15sędziówziemskich(wtymtrzejreprezentanciWo-
łynia,sędziowie:łuckiHawryłoBokiej,włodzimierskiBohdanKościuszko-Chobo-
towskiikrzemienieckiAndrzejJeło-Kaniowski,początkoworeprezentowaliWielkie
KsięstwoLitewskie)23.Podkomorzymibyłodziewięciu(trzejprzyjechalidoLublina
jeszcze jako deputaci litewscy: posełwołyński, podkomorzywłodzimierskiAlek-
sanderSiemaszkoorazposłowiepodlascy–podkomorzymielnickiKasperIrzyko-
wicz ipodkomorzybielskiTeofilBrzozowski)24.Równieżdziewięciupełniłogod-
nościwojskich(dwóchzbyłychziemWielkiegoKsięstwaLitewskiego:Wołynianin
Wasyl Hulewicz, wojski włodzimierski i PodlasianinAleksander Hińcza, wojski
mielnicki)25.Stanowiskapisarzyziemskichpiastowałosiedmiu(międzynimiposeł
podlaskiAdamKosiński,pisarzdrohicki)26,achorążych–pięciu(m.in.MikołajBujno 
z Podlasia, chorąży drohicki i mielnicki)27. Odnotowano po dwóch podsędków28, 

22 Posłowie ziemscy koronni..., s. 175–191.
23 Stanisław Bniński, poseł kaliski, sędzia poznański; Hawryło Bokiej-Pieczychwostski, poseł

wołyński, sędzia łucki; Stanisław Czarnocki, poseł i sędzia sanocki; Tomasz Dembowski, poseł
isędziałęczycki;AndrzejJeło-Kaniowski,posełwołyński,sędziakrzemieniecki;BohdanKościuszko- 
-Chobotowski,posełwołyński,sędziawłodzimierski;AndrzejKrasiński,poseł isędziaciechanowski;
StanisławDobekŁowczowski,posełpodolski,sędziakamieniecki;StanisławNieździński,posełisędzia
wyszogrodzki;WalentyOrzechowski,posełisędziaprzemyski;DobrogostPotworowski,posełisędzia
kaliski;PiotrStrzała,posełkrakowski,sędziaoświęcimsko-zatorski;MarcinSzymanowski,posełrawski
i sędzia sochaczewski; Grzegorz Zieliński, poseł i sędzia płocki;Adam Zieleński (Żeleński), poseł
lubelski,sędziałukowski.

24 TeofilBrzozowski,posełpodlaski,podkomorzybielski;MikołajGrzybowski,posełipodkomorzy
warszawski; Kasper Irzykowicz, poseł podlaski, podkomorzy mielnicki; Jan Konarski, poseł
ipodkomorzypoznański(prawdopodobnienazakończeniesejmulubtużpozamknięciuobradnominację
napodkomorzegopoznańskiegootrzymałposełpoznańskiJakubRokossowski,awansowanyzpodsędka
poznańskiego; JanKonarski dostał kasztelanięmiędzyrzecką); Jan Łysakowski, poseł i podkomorzy
nurski; Jan Piekarski, poseł i podkomorzy brzeski-kujawski;Aleksander Siemaszko, posełwołyński,
podkomorzywłodzimierski;MikołajSienicki,posełipodkomorzychełmski.

25 Jan Ciświcki, poseł i wojski kaliski; Jan Cybulski (Cebulski), poseł i wojski wyszogrodzki;
AleksanderHińcza, poseł podlaski, wojskimielnicki (także starosta łosicki);WasylHulewicz, poseł
wołyński, wojski włodzimierski; Leonard Kobylski, poseł i wojski nurski (również starosta nurski);
GabrielMasłowski,posełiwojskiwieluński(teżpodstarościwieluński);JanParys,posełczerski,wojski
warszawski (także sekretarzkrólewski);StanisławSzafraniec,posełkrakowski,wojski sandomierski;
PiotrŚrobski(Szrobski),posełiwojskidobrzyński.

26 Mikołaj Gaszyński (Gasznicki) velWierzchlejski, poseł i pisarz wieluński; Jan Kmita, poseł
ipisarzkrakowski(równieżburgrabiakrakowski);AdamKosiński,posełpodlaski,pisarzdrohicki(także
marszałekhospodarski);MikołajKossobudzki(Kossobucki),poseł ipisarzpłocki;WielisławŁawski,
posełipisarzwiski;BrykcyPrzerembski(Przerębski),posełipisarzsieradzki;JanStrzyż(Strzesz),poseł
i pisarz halicki.

27 Mikołaj Bujno (Buyno), poseł podlaski, chorąży drohicki i mielnicki; Maciej Górecki, poseł
halicki, chorążypoznański (takżepisarzpolny i starostapobiedziński);Mikołaj Jeżowski (Jeżewski),
posełwarszawski,chorążyliwski(prawdopodobnie);PawełSkotnicki,posełichorążyhalicki;Stanisław
Trojan-Rachański,posełichorążybełski.

28 TomaszDubrawski, poseł i podsędek halicki;MarcinMężeński (Mężyński), poseł łomżyński,
podsędekzambrowski.
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stolników29,cześników30orazburgrabiówkrakowskich31,atakżepojedynczychpo-
siadaczyurzędów:skarbnika32, miecznika33 i podczaszego34.Możnawysnućwniosek,
żeprzeważałygodnościsądowe(członkowiesądówziemskich ipodkomorzowie),
awiększośćposłówsprawującychurzędyziemskiereprezentowaławsejmiewoje-
wództwaipowiatyzwiązanezichfunkcjamiurzędniczymi.

Wizbieposelskiejznalazłosiętakżedziewięciuurzędnikówgrodzkich.Stanowi-
skapodstarościch(surogatów,surogatorów)dzierżyłoczterech,asędziówgrodzkich
–pięciu.Przynajmniejjedenłączyłobietefunkcje35.

Udało się odnaleźć jedynie trzech posłów na pewno posiadających starostwa
niegrodowe.Marszałek sejmowy Stanisław Sędziwój Czarnkowski, poseł kaliski,
dzierżyłtenutydrahimską(woj.poznańskie)iinowłodzką(woj.łęczyckie);Maciej
Górecki, poseł halicki, miał starostwo pobiedziskie (woj. kaliskie), aAleksander
Hińcza,posełpodlaski–łosickie(naPodlasiu).TylkoJanParys(jednocześniewoj-
skiwarszawski)wczasiesejmucieszyłsięstanowiskiemsekretarzakrólewskiego36. 
Mazowszanin,posłującyzziemiczerskiejStanisławRadzimiński,byłdworzaninem
konnymZygmuntaAugusta,areprezentantszlachtywiskiejJanRakowski–trukcza-
szym(jednocześniepodstarościwiski)37. 

Dwajposłowiepełnilifunkcje,któremożnaokreślićmianemkościelnych.Sta-
nisław Sędziwój Czarnkowski był komandorem joannitów poznańskich38, a poseł
przemyskiStanisławDrohojowskistarostąwolborskim,czyliurzędnikiembiskupów
kujawskich,doktórychnależałWolbórz39. 

29 Jakub Łysakowski, poseł ciechanowski, stolnik nurski; Walenty Ponętowski, poseł i stolnik
łęczycki.

30 FlorianJakacki,posełicześnikłomżyński;JakubPonętowski,posełicześnikłęczycki.
31 MarcjanPrzyłęcki,posełiburgrabiakrakowski(takżesędziagrodzkikrakowski);LeonardStrasz,

posełsandomierski,burgrabiakrakowski.
32 WojciechPiekarski,posełiskarbnikłęczycki.
33 Andrzej Zborowski, poseł sandomierski, miecznik koronny i krakowski. Godność miecznika

koronnego,ażdolat70.XVIw.,byłatożsamazmiecznikostwemkrakowskim,więcjednocześniebył
tourządcentralny(nadworny)iziemski,zob.J.Kur tyka,Problem identyczności urzędów ziemskich 
krakowskich i nadwornych w wiekach XIV–XVI[w:]Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej 
i państw ościennych,red.A.Gąs io rowsk i,R.Skowron,Kraków1996,s.49–50.

34 JanBiałoskórski,posełipodczaszyhalicki.
35 WojciechMarszewski, poseł oraz podstarości, burgrabia i sędzia grodzki halicki (występujący

z tymiurzędamiw1565 r., prawdopodobnieposiadał je równieżw1569);GabrielMasłowski,poseł
ipodstarościwieluński (takżewojski);WojciechNiemojewski (Niemojowski),poseł i sędziagrodzki
inowrocławski;MarcjanPrzyłęcki,posełisędziagrodzkikrakowski(takżeburgrabia);JanRakowski,poseł
ipodstarościwiski;AdamSiemuszowski(Siemuszewski),posełisurogatorlwowski(prawdopodobnie);
IwanSołtan, poseł i sędzia grodzki kijowski (początkowo zWielkiegoKsięstwaLitewskiego); Piotr
Sułowski (Szułowski),posełkrakowski, sędziagrodzkibiecki;JanWoretko(Worytko),posełhalicki,
sędziagrodzkiżydaczowski.

36 M. Koro lko, Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w kancelarii 
królewskiej Zygmunta Augusta, Warszawa 1991, s. 227.

37 M. Fe renc, Dwór Zygmunta Augusta..., s. 189.
38 K.Lepszy,Czarnkowski Stanisław Sędziwój,PSB,t.4,Kraków1938,s.221–225.
39 S.Bodn iak,Drohojowski Stanisław,PSB,t.5,Kraków1939–1946,s.388.
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Oficerami(rotmistrzami)wpolskimwojskuzaciężnymprzedsejmemlubelskim
było pięciu posłów koronnych: krakowski Stanisław Szafraniec, czerski Stanisław
Radzimiński(Radzymiński)orazbełscy–JanPileckiiStanisławŻółkiewski40. Tylko 
dwaj:posełhalickiJanBiałoskórskiiposełpodolskiKrzysztofKrępski,sprawowa-
li stanowiska rotmistrzowskie w 1569 roku41.Zapewne jako towarzysze lubnawet
porucznicyw siłach zaciężnych lub pospolitym ruszeniu służyli także inni.Warto
wspomnieć,żereprezentującyPodlasie,aściślejziemięmielnicką,StanisławRaczko
(Raczek)w1567rokubyłzapewnerotmistrzemzaciężnejrotypieszejwwojskuWiel-
kiegoKsięstwaLitewskiego,którawchodziławskładgarnizonutwierdzyLepel42.

Naumiejętnośćdyskutowaniaizachowaniasięwtrakcieobraddużywpływmia-
łodoświadczenie sejmowe.Spośród95posłówkoronnychprzybyłychdoLublina
prawdopodobnie25todebiutanci(26%),którychwybranopierwszyraz(nieudało
siępotwierdzićichuczestnictwawpoprzednichsejmach)43.Oczywiściedotegogro-
nanienależywliczaćwspomnianychwyżej18posłówzziemWielkiegoKsięstwa
Litewskiego,wcielonychw1569rokudoKorony,gdyżciwcześniejniezasiadali
w polskim sejmie.

Dość liczna grupa uczestników sejmu unijnego zaczęła karierę parlamentarną
jużwcześniej44.Zcałąpewnościąmożemystwierdzić,żedoświadczeniemsejmo-
wymmogłosiępochwalić66posłówzKorony(69%)45. Wielu przed 1569 rokiem 

40 MarcinKazanowski – rotmistrz jazdy zaciągniętej doraźniew1563 (200koni) i 1566 r. (200
koni); Jan Pilecki – rotmistrz jazdy zaciągniętej doraźnie w 1563 (300 koni) i 1566 r. (200 koni);
Stanisław Radzimiński (Radzymiński) – rotmistrz jazdy zaciągniętej doraźnie w 1567 r.; Stanisław
Szafraniec– rotmistrz jazdyobronypotocznejw1557 r. (100koni)oraz jazdyzaciągniętejdoraźnie
w1557 i 1561 r. (150koni);StanisławŻółkiewski – rotmistrz jazdyobronypotocznejw1564 (150
koni) i jazdy zaciągniętej doraźnie w 1566 r. (200 koni); zob. M.  P l ewczyńsk i, Materiały do 
zagadnienia liczebności i organizacji wojska polskiego w latach 1506–1673, „Studia iMateriały do
HistoriiWojskowości”1990,t.33,s.334–343;idem,Żołnierz obrony potocznej za panowania Zygmunta 
Augusta. Studia nad zawodem wojskowym w XVI w., Warszawa 1985, s. 16, 71, 72, 80, 81, 84, 85, 120, 
187, 248, 253, 256, 257, 262, 266, 268, 274, 281, 283, 284. 

41 JanBiałoskórskibył rotmistrzem100-konnej chorągwi jazdy, aKrzysztofKrempski (Krępski)
rotmistrzem liczącej 300 porcji roty pieszej, obaj w wojsku kwarcianym (obronie potocznej), zob.
M.P l ewczyńsk i,Materiały..., s. 343–344; idem, Żołnierz..., s. 49, 65, 84, 85, 125, 129, 153, 189, 218, 
221, 226, 248, 256, 259, 263, 280, 283, 285.

42 G. Lesma i t i s, LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje–XVI a. antrojoje pusėje,Vilnius
2010, s. 190.

43 Byli to posłowie: Piotr Bąk (Bąk-Lanckoroński) – podolski; Jan Białoskórski – halicki; Piotr
Borecki – lwowski; Łukasz Brzozowski – rawski; Feliks Czapliński – podolski; Mikołaj Firlej –
lubelski;MaciejGórecki–halicki;BronisławGrabia–rawski;LeonardKobylski–nurski;Jan(Janusz)
Kościelecki–poznański;ŁukaszKretkowski–brzeski-kujawski; JakubŁysakowski–ciechanowski;
AndrzejNoskowski(Trąbski)–zakroczymski;FlorianNoskowski(Trąbski)–płocki;JanParys–czerski;
Jan Piekarski – brzeski-kujawski; Jan Pilecki – bełski; Stanisław i Brykcy Przerębscy (Przerębscy)
– sieradzcy; Stanisław Radzimiński (Radzymiński) – czerski; Marcin Stępowski (Stępkowski) –
gostyniński;PiotrŚrobski(Szrobski)–dobrzyński;PiotrWidawski–sieradzki;JanWoretko(Worytko)
–halicki;AndrzejZborowski–sandomierski.

44 Zob.Posłowie ziemscy koronni..., s. 37–175.
45 StanisławBniński–1548,1553,1555,1556/1557,1562/1563;PiotrBorkowski(Bielski)–1565;

PiotrBroskowski(Broszkowski)–1567;JanCiświcki–1553,1566;JanCybulski(Cebulski)–1553,
1562/1563,1563/1564,1565;StanisławSędziwójCzarnkowski–1562/1563,1563/1564,1564,1565,1566,
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posłowałokilkakrotnie, a rekordzistaposeł chełmskiMikołajSienicki aż10 razy.
Dodatkowozapewnena7wcześniejszychsejmachSienickibyłmarszałkiemizby46. 
Godnośćmarszałkowskąprawdopodobniedwukrotniepełnił teżprzedsejmemlu-
belskimposełpoznańskiRafałLeszczyński47.Jakmożnaprzypuszczać,najwcześniej
zaczęli posłować, reprezentującywLubliniewojewództwo poznańskie, Stanisław
Bniński48 i Wojciech Marszewski49,którzyjakodelegaciwielkopolscybyliobecnina
sejmiepiotrkowskimw1548roku(31X–11XII).

Przynajmniej 8 posłów koronnych z 1569 roku brało już wcześniej udział,
wróżnymcharakterze,wdziałaniachnarzeczunii iwnegocjacjachzLitwinami.
Rafał Leszczyński podczas sejmu warszawskiego 1563/1564 roku, przemawiał
wimieniuizbyprzedkrólemisenatemwsprawachunijnych50. Na tym samym sej-

1567;WojciechSędziwójCzarnkowski–1562/1563,1564,1565,1566;StanisławCzarnocki(Czarnecki)
–1562/1563,1563/1564,1566;StanisławDembiński(Dembieński)–1563/1564,1566,1567;Tomasz
Dembowski – 1556/1557, 1558/1559, 1563/1564, 1566, 1567;StanisławDrohojowski (Drohojewski,
Drojewski,Drojowski)–1562/1563,1563/1564,1566;TomaszDubrawski–1567;MikołajGaszyński
(Gasznicki) velWierzchlejski–1556/1557,1562/1563,1566,1567; JanuszGrudziński–1562/1563,
1565;MikołajGrzybowski–1563/1564,1565,1566,1567;FlorianJakacki–1567;PiotrJakacki–1566,
1567;MikołajJeżowski(Jeżewski)–1562/1563,1563/1564;PiotrKaszowski–1563/1564,1565,1566,
1567;MarcinKazanowski – 1556/1557, 1562/1563, 1567; JanKmita – 1564, 1565; JanKonarski –
1562/1563;MikołajKoniecpolski–1553,1563/1564;MikołajKossobudzki(Kossobucki)–1565,1566,
1567;AndrzejKrasiński – 1553, 1562/1563, 1563/1564, 1565, 1567;KrzysztofKrempski (Krępski)
–1567;RafałLeszczyński–1552(marszałek?),1555,1558/1559,1562/1563(marszałek),1563/1564,
1566; Stanisław Dobek Łowczowski – 1566, 1567; Wielisław Ławski – 1563/1564, 1564; Kilian
Łukowski–1563/1564,1564,1565,1566,1567;JanŁysakowski–1556/1557,1562/1563,1563/1564,
1564,1566,1567;MikołajŁysakowski–1556/1557,1563/1564,1564,1565,1567;WojciechMarszewski
–1548,1555,1563/1564,1565,1567;GabrielMasłowski–1563/1564,1564,1565;MarcinMężeński
(Mężyński)–1564,1566,1567;StanisławNiedrwicki(Niedźwiecki,Niedrzwicki)–1550,1553,1564;
WojciechNiemojewski (Niemojowski) – 1567; StanisławNieździński (Nieździeńskki) – 1563/1564,
1567;WieńczysławOkuń–1563/1564,1564,1565;WalentyOrzechowski–1563/1564,1566,1567;
WojciechPiekarski–1556/1557,1563/1564,1566;JakubPonętowski1563/1564,1566,1567;Walenty
Ponętowski–1566;DobrogostPotworowski–1556/1557,1564,1565,1566,1567;MarcjanPrzyłęcki
–1563/1564,1566,1567;JanPłaza–1564,1565;JanRakowski–1564,1566;JakubRokossowski–
1563/1564,1566,1567;AdamSiemuszowski(Siemuszewski)–1552,1558/1559,1562/1563;Stanisław
Sierakowski–1563/1564;MikołajSienicki–1550(marszałek?),1553(marszałek?),1555(marszałek),
1556/1557(marszałek),1558/1559(marszałek),1562/1563,1563/1564(marszałek),1565(marszałek),
1566,1567;PawełSkotnicki–1563/1564,1564,1565,1566;LeonardStrasz–1566,1567;PiotrStrzała
1565,1566,1567; JanStrzyż (Strzesz)–1562/1563,1563/1564;PiotrSułowski (Szułowski)–1566,
1567;StanisławSzafraniec–1556/1557,1562/1563,1565;MarcinSzymanowski–1553,1562/1563,
1563/1564,1566;HieronimTrojan–1565;StanisławTrojan-Rachański–1550,1562/1563,1563/1564,
1565,1566,1567;StanisławWysocki–1553,1563/1564,1565;StanisławZaleski1563/1564,1565;
MichałZaliwski–1556/1557,1565;AdamZieleński(Żeleński)–1550,1553,1556/1557,1562/1563,
1563/1564,1567;GrzegorzZieliński–1562/1563;StanisławŻółkiewski–1556/1557.

46 A. Suchen i -Grabowska, Sienicki Mikołaj, PSB, t. 37, Kraków 1996–1997, s. 155–162;
W.Konopczyńsk i,Chronologia sejmów polskich 1493–1793,Kraków1948,nr60.

47 M.S ipay ł ło,Leszczyński Rafał,s.132–135;W.Konopczyńsk i,Chronologia..., nr 61.
48 K.Lepszy,Bniński Stanisław,PSB,t.2,Kraków1936,s.148.
49 Red., Marszewski Wojciech,PSB,t.20,Wrocław1975,s.76–77.
50 Źrzódłopisma do dziejów unii,cz.2,oddz.1,wyd.T. Dz ia łyńsk i,Poznań1861,s.212,227,

230,233,275,344;M.S ipay ł ło,Leszczyński Rafał, s. 133.
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mieStanisławSędziwójCzarnkowskiiMikołajSienicki(będącywówczasmarszał-
kiemposelskim)zostaliwybraninadelegatówpolskichnasejmWielkiegoKsięstwa
LitewskiegowBielsku51.Czarnkowskibyłrównieżpowołanyzramienianastępnego
sejmupiotrkowskiego1565rokudokomisjimającejodnaleźćdokumentydotyczące
uniipolsko-litewskich.NależelidoniejtakżeposłującypóźniejdoLublina:Szymon
Szczawiński(Szubski),MikołajGrzybowski,JanKmitaiStanisławDrohojowski52. 
Wtrakciepoprzedniegosejmulubelskiegow1566rokuwkwestiiuniiwypowiadał
sięPawełSkotnicki53.

Aktywnyudziałwdyskusjinasejmieunijnymw1569roku,potwierdzonywy-
stąpieniamiw izbieposelskiej lub senacieodnotowanymiwdiariuszach,możemy
stwierdzićw przypadku 57 posłów zKorony (60%, licząc jako podstawę 95 po-
słówzPolski)54.Dodatkowogłoswtrakcieobradzabierali4posłowiepodlascy(już
powłączeniuichwojewództwadoPolski)55.Nieliczącmarszałka,którysiłąrzeczy
przemawiałnajwięcej,najaktywniejszybył– jak sięwydaje–RafałLeszczyński,
wypowiadającysięaż19razy.Niewieleustępowalimu:posełkaliskiDobrogostPo-
tworowski(18potwierdzonychwystąpień),poseł lwowskiPiotrBorecki(17)oraz
posełprzemyskiWalentyOrzechowski(conajmniej15).Oczywiścienależypamię-
tać,żeniewszystkieprzypadkiaktywnościposelskiejzostaływymienionewźród-
łach.Mimoporuszaniawielu tematówwiększośćmówcówzajmowała się sprawą
uniilubkwestiamizniązwiązanymi.

Przynajmniej 25 posłów (26%), poza przemówieniami, podejmowało też inne
działania dotyczące unii z Litwą. Byli delegowani do prowadzenia negocjacji
zprzedstawicielamiWielkiegoKsięstwa,reprezentowaliizbęposelskąwtrakciede-
batunijnychwsenacieiprzedkrólem,uczestniczyliwpracachsenatorsko-poselskiej
komisjiuzgadniającejprojektuniiisprawdzającejjegozgodnośćzdawnymiaktami,
atakżekomisjipowołanejwceluzredagowaniaaktukontumacyjnego.Zajmowalisię
przywilejamidlaWołyniapojegoinkorporacjidoKorony.Prawdopodobniejednym
znajaktywniejszychwtymwzględziebyłMikołajSienicki56.WdelegacjidoZyg-
muntaAugustawysłanej19marcazprośbąoprzedstawienieposłomprojektuunii
uczestniczyłTeofilBrzozowski,reprezentującyziemiębielskąnaPodlasiu57.Aktyw-
ność tego typuwinnych,pozaunijnychsprawach–według informacjizdiariuszy
–przejawiałotylko14posłów,coświetniepokazujepierwszoplanowąrolękwestii
zjednoczeniaPolskizLitwąnasejmielubelskim.

Niemalwszyscyposłowieuczestniczącywsejmie1569rokupodpisaliaktunii.
Trzej:posłowieliwscyPiotrBroskowski(Broszkowski)iMichałZaliwskiorazMi-

51 Źrzódłopisma...,s.384;K.Lepszy,Czarnkowski Stanisław Sędziwój, s. 221.
52 Dyaryusz sejmu piotrkowskiego 1565, poprzedzony kroniką 1559–1562, objaśnił

W.Chomętowsk i,Warszawa1868,s.81.
53 Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku,oprac.I.Kan iewska,Wrocław1980,s.24.
54 Posłowie ziemscy koronni..., s. 175–191.
55 MikołajBujno, poseł drohicki;AleksanderHińcza, posełmielnicki;Kasper Irzykowicz, poseł

bielski;AdamKosiński,posełdrohicki;MikołajBujno,posełdrohicki.
56 Posłowie ziemscy koronni..., s. 175–191. 
57 Dnevnik..., s. 216; Źrzódłopisma..., s. 111.
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kołajSienicki,zrobilitozzastrzeżeniami,wynikającymizkoniecznościprzysięgania
naTrójcę Świętą.ObawySienickiego zapewnewynikały z jego antytrynitarskich
poglądów.DwajMazowszaniezaś,znieznanychdokońcapowodów–wedługrela-
cjidiariusza–1lipca„siębojąctejprzysięgi,uszlizizbyinieprzysięgali”.Dzień
późniejzmienilizdaniepodgroźbąwyrugowania,przedstawionąimprzezmarszał-
kaposelskiegowimieniusamegokróla58.Trudnopowiedzieć,dlaczego10posłów
niezłożyłoswychpodpisów59.Zapewneniektórzywyjechaliwcześniejzsejmu,jak
GrzegorzZieliński (Zieleński)60.Niewykluczone też, że zachorowali lub z innych
względówniedopilnowalitejformalności(np.wskutekniedopatrzeniasekretarzy).
ZaskakującodużowśródnichbyłoMazowszan,natomiastnieznajdujemyżadnego
przedstawicielaziemwcielonychwLubliniedoKorony,którzywkompleciepodpi-
sali akt unijny.

Wprzypadku13posłówdysponujemyinformacjamiodziałalnościpodejmowa-
nejzramieniasejmupojegozakończeniu.Zostalioniwyznaczenidokomisjilustra-
cyjnych(10)61oraznaszafarzykwarty(3)62.

Posiadane dane pozwalają bardzo ostrożnie stwierdzić, że prawdopodobnie
25posłówograniczyłoswojądziałalnośćparlamentarnątylkodojednegosejmulu-
belskiego,awięcnieuczestniczylioniwżadnymwcześniejszymanipóźniejszym
sejmieKoronylubRzeczypospolitej(pomijamposłowanianasejmyWielkiegoKsię-
stwa Litewskiego przed 1569 r.)63.Aż70uczestnikówsejmu1569 r. zpewnością
posłowało takżepóźniej (62%,przyjmując za podstawę113posłówpowcieleniu
ziem litewskich)64.MarszałekStanisławSędziwójCzarnkowski,mimozawirowań

58 Dnevnik..., s. 487, 490–491, 722.
59 JanCiświcki,posełkaliski;StanisławCzarnocki(Czarnecki),posełsanocki;JanuszGrudziński,

posełsieradzki;MikołajJeżowski(Jeżewski),posełwarszawski;WieńczysławOkuń,posełsochaczewski;
WojciechPiekarski,posełłęczycki;MarcinStępowski(Stępkowski),posełgostyniński;MikołajSzopski,
posełgostyniński;PiotrŚrobski,posełdobrzyński;GrzegorzZieliński(Zieleński),posełpłocki.

60 R.Z i e l i ń sk i,Wojewoda płocki Grzegorz Zieliński († 1599),„NotatkiPłockie”1957,nr6,s.2.
61 PiotrBorecki;MikołajGrzybowski;PiotrKaszowski;MikołajŁysakowski;GabrielMasłowski;

WojciechNiemojewski(Niemojowski);JanPilecki;JakubPonętowski;WalentyPonętowski;Stanisław
Wysocki. 

62 StanisławDembiński(Dembieński);JanPłaza;DobrogostPotworowski.
63 Piotr Bąk, poseł podolski; Piotr Borecki, poseł lwowski; Teofil Brzozowski, poseł bielski;

MikołajBujno(Buyno),posełdrohicki;FeliksCzapliński,posełpodolski;MikołajFirlej,posełlubelski;
BronisławGrabia, poseł rawski;WasylHulewicz, posełwołyński;Kasper Irzykowicz, poseł bielski;
Andrzej Jeło-Kaniowski (Kuniewski),posełwołyński;Łazarz (Olizar)Kierdej-Mylski (Milski),poseł
wołyński;LeonardKobylski,posełnurski;AdamKosiński,posełdrohicki;ŁukaszKościelecki,poseł
inowrocławski;AndrzejNoskowski(Trąbski),posełzakroczymski;FlorianNoskowski(Trąbski),poseł
płocki;JanParys,posełczerski;JanPilecki,posełbełski;Stanisław(Raczko)Raczek,posełmielnicki;
AleksanderSiemaszko,posełwołyński;MarcinStępowski(Stępkowski),posełgostyniński;Gniewosz
DmitrowiczStrzyżowski,posełbracławski;MikołajSzopski,posełgostyniński;PiotrŚrobski(Szrobski),
posełdobrzyński;JanWoretko(Worytko),posełhalicki.

64 JanBiałoskórski–1576;StanisławBniński–konwokacja1574;HawryłoBokiej-Pieczychwostski
– 1570, 1572, koronacyjny 1576; Łukasz Brzozowski – 1570, 1578, 1585; Jan Cybulski (Cebulski)
– koronacyjny 1576, 1576/1577, 1578, 1582, 1585; Stanisław SędziwójCzarnkowski – 1570, 1572,
koronacyjny 1574, konwokacja 1574, 1578, 1581, 1582, 1585, 1587, 1592, 1593, 1595, 1596, 1597, 
1598, 1600;Wojciech SędziwójCzarnkowski – koronacyjny 1574; StanisławCzarnocki (Czarnecki) 
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politycznych i załamania kariery za panowaniaStefanaBatorego, był posłempo-
znańskimjeszczenasejmiewarszawskimw1600roku,awsporządzonymwówczas
rejestrzeposłówisenatorówzostałzapisanyjako„P.Czarnkowskistary”(wsejmie
tymuczestniczyłinnyprzedstawicielrodziny–AdamSędziwójCzarnkowski)65.Być
możewidzianownimwówczasżywegoiaktywnegoświadkalegendarnychwyda-
rzeń,nosicielatradycjiunijnych.Dorangiswoistegosymboluurastafakt,żesłynny
mówcaMikołajSienicki,wcześniejwielokrotnymarszałeksejmowy,po1569roku
posłowałczteryrazy,alejużnigdyniemarszałkował(zmarłw1581r.).Wpewien
sposób jest to potwierdzenie tezy, że ruch egzekucyjny, któregoSienicki był jed-
nym z czołowych przedstawicieli, uznał zawarcie unii polsko-litewskiej za swoje

–1570,konwokacja1573;StanisławDembiński(Dembieński)–1570,konwokacja1573,koronacyjny
1574,koronacyjny1576,1576/1577;TomaszDembowski–1572,konwokacja1573,koronacyjny1576;
StanisławDrohojowski–1570,1572,konwokacja1573,koronacyjny1574;TomaszDubrawski–1572,
konwokacja1573,1578;MaciejGórecki–konwokacja1573,1582; JanuszGrudziński–1576/1577;
MikołajGrzybowski–1572(marszałek),konwokacja1573,1585;AleksanderHińcza–1570;Florian
Jakacki–konwokacja1574;PiotrJakacki–1570,1585,koronacyjny1587/1588,1590/1591,1592,1593,
1596,1597,1598;PiotrKaszowski–1572,konwokacja1573,1576/1577,1578,1582,1585,konwokacja
1587;Marcin Kazanowski – 1570, 1572; Jan Kmita – 1570, koronacyjny 1574, koronacyjny 1576;
MikołajKossobudzki(Kossobucki)–1572,1582,1585;IwanKoszka–1572;Jan(Janusz)Kościelecki–
1582,1589;BohdanKościuszko-Chobotowski–1570;KonradKozaryn–1576/1577;AndrzejKrasiński
–1570,1572,konwokacja1573,koronacyjny1574,1578,1582;KrzysztofKrempski(Krępski)–1570,
koronacyjny1576;ŁukaszKretkowski–1572,koronacyjny1574,koronacyjny1576;RafałLeszczyński
–konwokacja1573 i1574,1578;WielisławŁawski–1570,koronacyjny1574;JakubŁysakowski–
koronacyjny1574;MikołajŁysakowski–1572;WojciechMarszewski–1572(nieobecnynasejmie);
GabrielMasłowski–1572,1578,1581;MarcinMężeński(Mężyński)–1570,1572,koronacyjny1576,
1578;WojciechNiemojewski(Niemojowski)–1576/1577;IwanOlizar(Olizar-Wołczkiewicz)–1574;
WalentyOrzechowski–1572,1576/1577,1581,1582;JanPiekarski–1570;WojciechPiekarski–1572;
JanPłaza–1570,1595;JakubPonętowski–1572,konwokacja1573,1581;WalentyPonętowski–1572,
konwokacja1573,1581;DobrogostPotworowski–1570,1572,1576/1577,1577;StanisławPrzerembski
(Przerębski)–konwokacja1573,koronacyjny1576,1578,1587/1588,1589,1592;BrykcyPrzerembski
(Przerębski) – 1595; Marcjan Przyłęcki – 1570, 1572, koronacyjny 1574; Stanisław Radzimiński
(Radzymiński)–konwokacja1573,1576/1577,1581;JanRakowski–1578;JakubRokossowski–1570,
1572;Mikołaj Sienicki – 1572, konwokacja 1573, konwokacja 1574, koronacyjny 1576, 1576/1577,
1578;PawełSkotnicki–1570,1572,koronacyjny1576,1576/1577,1582,1585;IwanSołtan–1572,
1578, 1582;StanisławSierakowski – 1572, konwokacja 1573, konwokacja 1574, koronacyjny1576,
1576/1577, 1581, 1585, 1592; Leonard Strasz – konwokacja 1573, koronacyjny 1574, 1578, 1582,
konwokacja1587;PiotrStrzała–1570,1572,konwokacja1573,koronacyjny1574,koronacyjny1576,
1576/1577,1578,1579/80,1581,1582,konwokacja1587,koronacyjny1587/1588,1590,1590/1591;Jan
Strzyż(Strzesz)–1572;StanisławSzafraniec–1570,koronacyjny1574,konwokacja1574,koronacyjny
1576, 1589;MichaSzaszkiewicz-Dołbunowski – 1570, koronacyjny 1574, 1576/1577, 1578;Marcin
Szymanowski–1576/1577,1578;HieronimTrojan–konwokacja1573;StanisławTrojan-Rachański–
1570,1572,koronacyjny1587/1588,1592;PiotrWidawski–1570,1572,1578,1582,1593;Stanisław
Wysocki–konwokacja1573,koronacyjny1574;StanisławZaleski–1572,1578;MichałZaliwski–
1570,1572,konwokacja1573,1578,1585;AndrzejZborowski–konwokacja1573;GrzegorzZieliński
(Zieleński)–koronacyjny1576;StanisławŻółkiewski–koronacyjny1576,1578.

65 Rejestr senatorów i posłów na sejmie walnym warszawskim 9 lutego–21 marca 1600 r., oprac. 
A. Radaman, M. Fe renc, „Prace Historyczne” (ZNUJ) 2004, z. 131, s. 94; B. J an i szewska - 
-Mince r, Rzeczpospolita Polska w latach 1600–1603 (Narastanie konfliktu między Zygmuntem III Wazą 
a stanami),Bydgoszcz1984,s.43,51.
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największeosiągnięcie,stracił impet ioddałodpowiedzialnośćzapaństwowręce
następnego pokolenia szlacheckich parlamentarzystów, zostawiając sobie rolę do-
świadczonychizasłużonychmentorów.

Pojawiasiępytanie,czyiwjakisposóbposłowiekoronninasejmielubelskim,
podczaslicznychigorącychdyskusjinadnowymkształtemzwiązkuPolskizWiel-
kimKsięstwemLitewskim,odwoływalisiędodawniejszychunii.Jakjepostrzegali
iwykorzystywalidorealizacjiswoichcelówpolitycznych?Polacystalepodkreślali,
żezwiązekKoronyiLitwyistniejeoddawnaizachowujeciągłość.Powołującsięna
konkretneaktyiporozumienia,wspominalijednakte,któreodpowiadałyichdąże-
niomdozawarciauniiunitarnej.Takaformułazwiązkubyłausilnielansowanaprzez
stronępolską,szczególniewizbieposelskiej.Ostateczniepodwpływemwydarzeń
ichybanieustępliwościLitwinówposłowiewykazalisiępewnąelastycznościąiunia
lubelska stała się bliższa rozwiązaniom federacyjnym, choć trudno jednoznacz-
nieokreślićjejcharakter66.Byćmożenależyprzyjąć,żewLubliniewypracowano
własny,oryginalnymodelpołączeniadwupaństw,doskonalonypóźniejwpraktyce
codziennegowspółistnienia.Mimoże–jakwiemy–uniahorodelskaz1413roku
cieszyłasięsporąpopularnościąirozgłosem67, w diariuszach sejmu 1569 roku nie 
znajdujemyoniejwzmianki.Wdyskusjachsejmowychposłowieorazsenatorowie
koronninieodwoływalisięwprostdotradycjiHorodła.Padłanatomiastpojedyncza,
dośćenigmatycznainformacjaouniiwileńsko-radomskiej1400–1401roku,araczej
poprzedzającychjejzawarcieustaleniachwGrodnie68.BezwątpieniaPolacyświa-
domieunikalipowoływaniasięnaporozumieniawtakiczyinnysposóbwzmacnia-
jącesamodzielnośćWielkiegoKsięstwaLitewskiego.Podstawądyskusjidlaposłów
isenatorówkoronnychbyłazaśtakzwanauniapiotrkowsko-mielnickaz1501roku,
funkcjonująca w Lublinie pod nazwą przywileju królaAleksandra, która mówiła
oscaleniuPolskiiLitwywjedenorganizmpaństwowy69.Ogólnierzeczbiorąc,Po-
lacyw1569rokudążylidoprzyjęciazapodstawędyskusjistarychaktówunijnych,
zpodpisanymiprzezAleksandraJagiellończykanaczele.Litwinipostulowalizkolei
ustalenienowychzasadrelacjiobupaństw,bezodwoływaniasiędodawnych,nieko-
rzystnychdlanichpostanowień.

Tepostawyznajdująwyrazwrelacjachzsejmulubelskiego.Jużnasamympo-
czątkuobrad21stycznia1569roku,podczasspotkaniasenatorówpolskichilitew-
skich,kasztelansądeckiHieronimOssolińskistwierdził,żeuniaWielkiegoKsięstwa
LitewskiegozKoroną istnieje i trwanieprzerwanieoddawna, tylkonależy jąpo-
prawić70. Podobne zdaniewyraził 26 stycznia, a następnie przedstawiając polskie
założeniaunii12lutego,biskupkrakowskiFilipPadniewski71. Najbardziej obrazowo 

66 W historiografii od lat toczy się dyskusja nad charakterem unii 1569 r., którą jedni badacze
uważajązainkorporację,ainnizafederację,zob.M.Jučas,Unia polsko-litewska,tłum.A.F i r ewicz,
Toruń2004s.267.

67 H.Łowmiańsk i,Polityka Jagiellonów,Poznań2006,s.74.
68 Źrzódłopisma..., s. 59.
69 Akta unii Polski z Litwą 1385–1791,wyd.S.Ku t r zeba,W.Semkowicz,Kraków1932,s.134–

142.
70 Dnevnik..., s. 13.
71 Źrzódłopisma..., s. 15f, 40; Dnevnik..., s. 57.
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idosadniekoronnyprogramnegocjacyjnyprzedstawił27stycznia,podczaswotów
senatorskich,wojewodabełskiAndrzejDembowski,wobecnościpanówlitewskich
mówiąc:„Przywilejówsiędzierżyć,jakochłoppijanypłotuinapisaćtowszystko,co
wprzywilejujest,inszemisłowy,ależebyjednarzeczbyła”72.

Pamięćiszacunekdlaunijnychtradycji,wspartepotrzebamiaktualnejpolityki,
przejawiały sięw niemal ciągłych odwołaniach do przodków oraz ichmądrych
isławnychdecyzji,któredawnozdecydowałyozwiązkupolsko-litewskim.Przy-
pominałotymwswoichwystąpieniachprzywołanyjużbiskupkrakowski(21,24,
26 stycznia; 12, 17 lutego)73.Na„spiskibraterskiedawneprzodkówich[tj.Litwi-
nów] y nasych” powoływał sięMikołaj Sienicki, przemawiającw imieniu izby
dosenatorów16lutego74.Zkolei21kwietnia,awięcpopotajemnymwyjeździe
Litwinów z Lublina,wśród licznych napomknień o przodkach, piętnując postę-
powanielitewskie,tenżeSienickiutyskiwał:„coprzodkowienassydrogokupili,
terazsięliekkoich[Litwinów]uważaniemtarga”75.Wcześniej,bojeszcze19lu-
tego, sprzeniewierzenie się przodkom zarzucał Litwinom Stanisław Szafraniec,
stwierdzając: „copodpoczciwościami i sumieniemprzodkowie ichpoprzysięgli
dzierzeć,pogotowiuspiskówtychnowychdzierzećbyniechcieli”76.Wdośćcieka-
wymkontekścieprzywoływałprzodkówdelegowany16kwietniazsenatudoizby
poselskiej(wrazzdwomainnymisenatorami)wojewodałęczyckiJanSierakow-
ski,którywywodził,żedawniejniemożnabyłoostateczniezałatwićsprawyunii,
„bopanowienassimielisobiezadziedzicznepaństwowielkieLitewskie;ateras
mamyczas,kiedypannaschcze”77.SamZygmuntAugust27czerwcaoświadczył
podczasdebatywsenacie,żekontynuujedziełoprzodków,azwracającsiędopa-
nówlitewskich,wyraziłradość,„żetenchwaliebniaktskonczisiezamegopano-
wania,czegoprzodkowiemoi,abi thobilizwiedli, spoili,ucziniczniemogli”78. 
Powoływania się na przodków nie unikali też Litwini, jak chociażby kasztelan
wileński i starosta żmudzki Jan Chodkiewicz, który 15 czerwca stwierdzał, ja-
kobytowłaśnieprzodkowiezostawilipotomnymunię,umocnionąiutwierdzoną
przywilejami.Równocześniepodkreślał,żeproces jednoczenia rozpoczętyprzez
WładysławaJagiełłęmoderowanopóźniejzaAleksandra79.Wprzeciwieństwiedo
PolakówChodkiewiczwtymwypadkustarałsięwykorzystaćhistorię iniektóre
postanowienia z 1501 rokudoutrzymaniawiększej odrębnościWielkiegoKsię-
stwa.WśródKoroniarzypanowałozresztąprzekonanie(jakmożnaprzypuszczać
–szczere)opełnejzgodziedawnychLitwinównaunię.BiskupPadniewskimówił
(12 lutego) o oddaniu Litwy Polsce przez Jagiełłę „za przyzwoleniemwsitkich
panówyradystanówinichlitewskich,którzydobrowolniena thozezwoliwszy,

72 Źrzódłopisma..., s. 17.
73 Dnevnik..., s. 11, 17; Źrzódłopisma..., s. 15f, 40.
74 Dnevnik..., s. 89; Źrzódłopisma..., s. 51.
75 Dnevnik..., s. 315.
76 Źrzódłopisma..., s. 56.
77 Dnevnik..., s. 301.
78 Ibidem, s. 474, 484.
79 Ibidem, s. 425.
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samipothimspyskiswemitegopoprawowali”80.Jegozdaniemchęćdoutrzymania
orazpogłębieniazwiązkuzKoronąprzejawialiteżLitwinizaczasówAleksandra
Jagiellończyka i Zygmunta I Starego, kiedy to ponoć chcieli sejmować i radzić
wspólniezPolakami81.

Podczas dyskusji posłowie i senatorowie koronni bardzo chętnie nawiązywali,
cozrozumiałe,dokrólaWładysławaJagiełły.Zrobiłtojuż10styczniapodczaspo-
witaniakrólamarszałekposelskiStanisławSędziwójCzarnkowski82.Onteżpóźniej
pozałamaniusięnegocjacji14kwietnianarzekał,żePolacyodczasówJagiełłynie-
potrzebnieodkładająostatecznezamknięciesprawyunii83.Najchętniejwizbieise-
nacieprzypominanooinkorporowaniuWielkiegoKsięstwaLitewskiegodoKorony
przez Jagiełłę84.NadrażniąceLitwinówpodkreślanie oddaniaPolsceLitwyprzez
królaWładysława II zręcznie odpowiedział JanChodkiewicz: „Jeślliśmydarowni
ludzie,tedyznamiuniiniepotrzeba”(12lutego)85.AktaJagiełłymiałybyćwedług
propozycjibiskupakrakowskiego(wyrażonej27stycznia)podstawąrozmów,gdy-
byprzedstawicieleWielkiegoKsięstwa stanowczo i uparcieodmawiali negocjacji
na podstawie przywilejów królaAleksandra86.Wcześniej biskup przypominał, że
próbybudowania nowej unii „wedlie Jagellowych listów”podjęto podczas sejmu
warszawskiego1563/1564 roku87.Dobezpośredniegopowołania sięnakonkretną
unijną decyzję Jagiełły doszło 26 stycznia, kiedy to senat koronny przekazał po-
słomskryptzawierającyuzgodnionewcześniejzkrólempostulatyizbywyższejdo-
tyczącewstępnychwarunkównegocjacjizLitwinami.Znalazłasiętamniepozorna
wzmiankaowystawionymprzezkrólaWładysława25grudnia1400rokuwGrodnie
akcie(przyczymwLublinieniewymienionodaty,atylkomiejsce),którywrazzdo-
kumentamipodpisanymiw1401 rokuosobnoprzezWitolda i litewskichbojarów
wWilnie(18stycznia)orazprzezpanówpolskichwRadomiu(18marca)stanowił
takzwanąunięwileńsko-radomską.Wlubelskimskrypciestwierdzonomianowicie,
że„JagiełłowGrodniebędącdziedzicemWielkiegoKsięstwaLitewskiego,tedyte
ziemiewszystkiezbratemswym,którybyłXiędzemLitewskimnatenczas,zaprzy-
zwoleniemwszytkichBojarów, Panów, dali, darowali, przywłaszczali, ut sit unus 
populus, una Respublica,izarazemurzędysądowei dignitates,jakoinateStanyKo-
ronyPolskiej”88.DokumentgrodzieńskiJagiełłyzaginął(jegotreśćznamyzinnych
pism),niemniejzdecydowanawiększośćhistorykówinterpretujepostanowieniaunii
wileńsko-radomskiejjakozerwaniezzasadąinkorporacjiizawarciekompromisuna-
dającegoLitwiestatusodrębnegopaństwa89.PolacywLubliniewidzielitozupełnie

80 Ibidem, s. 62–63.
81 Ibidem, s. 65.
82 Ibidem, s. 650.
83 Ibidem, s. 284.
84 Ibidem, s. 62–64, 68; Źrzódłopisma..., s. 41–42.
85 Źrzódłopisma..., s. 42; Dnevnik...,s.67:„kiedismisądarowani,czoswampounieysnami”.
86 Źrzódłopisma..., s. 15g.
87 Dnevnik..., s. 59.
88 Źrzódłopisma..., s. 59.
89 M.Jučas,op.cit.,134–136;H. Łowmiańsk i,op.cit.,s.69–74.



Posłowiekoronninasejmieuniilubelskiej(uniepolsko-litewskiewdyskusjisejmowej) 381

inaczej,traktującaktzGrodnajakodowódpotwierdzającysłusznośćideizwiązku
unitarnego. 

Władysława Jagiełłę przywoływali w 1569 roku także Litwini. 27 stycznia,
podczaswspólnegospotkaniasenatoróworazposłówpolskichilitewskichukróla,
JanChodkiewiczprzyznawał,żezwiązekobupaństwzapoczątkowałJagiełło90.Póź-
niejdelegaciWielkiegoKsięstwaLitewskiegowprzedstawionej19lutegoodpowie-
dzinaunijnepostulatyPolakówpotwierdzalidokonanieprzezWładysławaJagiełłę
inkorporacjiLitwydoKorony,alejednocześnieprzypominali,żejużw1448roku
ich przodkowie domagali się, „aby incorporatia i annexatio, z przywilejów była
wyjęta”91.DowodziliprzytymniezgodnościdecyzjiJagiełłyzprawem,międzyinny-
mikwestionującpełnądziedzicznośćjegowładzy,dodatkowodzielonejzbraćmi92.

Litwini zdecydowanie oponowali przeciwko stale podnoszonej przez Polaków
koncepcjinieprzerwanegotrwaniauniiopartejnawcieleniuWielkiegoKsięstwado
PolskiprzezkrólaWładysława.Dlaposłówkoronnychbyło tooczywiste i chyba
bezdyskusyjne.Wspomniany wyżej Hieronim Ossoliński mówił 21 stycznia, że:
„odwiekówkrólPolskiwLitwierozkazuje”93.BiskupkujawskiStanisławKarnkow-
skipodczaswotówsenatorskich27styczniaapelował,abynieustępowaćdelegatom
litewskim,tylkotakjakprzodkowietrzymaćsięstarychprzywilejów,które:„mamy
od Panów dziedzicznych ich, którzy nam je incorporowali”94. Biskup krakowski
Padniewski 12 lutego dowodził, że JagiełłomianowałWitolda wielkim księciem
litewskim,alepodwarunkiemżepo jegośmierciLitwazostanieoddanaPolsce95. 
Niewykluczone,żenawiązywałswojąwypowiedziądoniektórychfragmentówak-
tówhorodelskichz1413roku96. Wreszcie w przedstawionym 12 lutego panom li-
tewskim i polskimprojekcieunii (Script uniei) znalazł sięustęp: „KoronaPolska
aWielkieXiestwoLitewskie iest iedno, nierozne, a nierozdzielne czialo,według
dawney incorporatiti”97.

Posłowieisenatorowiekoronnizgłębokimprzekonaniemwyrażaliopinię,jako-
byodczasówJagiełływszyscywładcylitewscypodlegalikrólompolskim.Wspomi-
nałotymnasamympoczątkusejmumarszałekCzarnkowskiwprzywoływanejjuż
mowiewygłoszonejnapowitaniekróla98.SędziaprzemyskiWalentyOrzechowski,
przemawiając7 lutegowsenacie, twierdził,że„xiązathawsitkie tedy thoxiestwo
dzierzeli,jakoWitult,Sigmuntyynnyzazwierzchnoscziąkroliowpolskich”99. Od-
powiadającymuwimieniusenatorówbiskupPadniewskiwpełnipodzielałtozda-
nie100.Powtórzyłjezresztąpóźniej(12lutego)wrozszerzonejformie,przemawiając

90 Źrzódłopisma..., s. 15f.
91 Ibidem,s.47(zdatą15lutego);Dnevnik..., s. 79.
92 Źrzódłopisma..., s. 49; Dnevnik..., s. 81–82.
93 Dnevnik..., s. 13.
94 Źrzódłopisma..., s. 15g.
95 Dnevnik..., s. 63; Źrzódłopisma..., s. 41.
96 Akta unii...,s.50;M.Jučas,op.cit.,s.136–137;H.Łowmiańsk i,op.cit.,s.75–76.
97 Dnevnik..., s. 69.
98 Ibidem, s. 652; Źrzódłopisma..., s. 11–12.
99 Dnevnik..., s. 28.
100 Ibidem, s. 29.
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doLitwinów iwyłuszczając imkrótkąhistorię zależności litewskichwładcówod
polskich:Zatimżeziednoczeniem tedy iużyWitoldbildannaXiestwoLitewskie
odJagellaiponimzassieSigmunt,naczosąlisthidostateczneoddwutichxiązath,
którimitozeznawaiąypotimzasieodWladislawabiltezposlanKazimirznaXie-
stwoLitewskie,azdoAlexandraprzislo,ktoregotezbilKazimierzzaziwotaposlal
na Xiestwo Litewskie za przyzwoleniem spolnem rad koronnych y Wielkiego X. Li-
tewskiego101.Oficjalny charakterwystąpieniaPadniewskiego,mówiącegow imie-
niuwszystkichsenatorówiposłówkoronnych,świetniepokazuje,jakiepoglądyna
wspólnąunijnąprzeszłośćmielizgromadzeniwLubliniePolacy.

Obiestronydostrzegałyzaletydawnychunii.Tenżebiskupkrakowskiwcześniej
(21stycznia)wobec tychsamychdelegatówlitewskichprzypominałpożytkizjed-
noczenia,dziękiktóremuobapaństwabyłygroźnedlawszystkichnieprzyjaciół102. 
Odpowiadającmu,kanclerziwojewodawileńskiMikołajRadziwiłł„Rudy”dekla-
rował, że tak jakprzodkowieLitwinów rozumieli potrzebę związkuzPolską, tak
obecnieonirównieżwidząkorzyścipłynącezzawarciaunii103.Czterydnipóźniej
(25stycznia)Radziwiłł„wyznawałteżdobrodziejstwaodKoronyKsięstwuLitew-
skiemu,jakowiarę, spem [nadzieję] et charitatem [miłość]”104.Wcytowanymjuż,
zgłoszonymprzezPolakówScripcie unieiznajdujemyzkoleizdanie:„Zednoczenie
wielkąslaweypozytekoboiemunarodowiprzynossilo”105.Podnoszonoteżofiarność
dlasojusznikaiwspominanowspólnieprzelewanąkrew106.
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