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Wzrost znaczenia instytucji marszałka 
sejmikowego z punktu widzenia 

podpisów składanych pod aktami 
sejmikowymi na przykładzie akt ziemi 

krakowskiej w latach 1572‒1632

Streszczenie:

Marszałek sejmikowy był jedną z najważniejszych instytucji lokalnego życia politycz-
nego I Rzeczypospolitej. Urząd ten przez cały okres nowożytny ewoluował, a jego mało 
znaczące funkcje porządkowe zostały rozszerzone o instrumenty wykonawcze. W po-
czątkach XVIII w. posiadał już realna władzę polityczną. 

Przedmiotem artykułu jest zbadanie sposobu kształtowania się instytucji marszałka sej-
mikowego na obszarze ziemi krakowskiej w latach 1572‒1632 pod kątem jednego aspektu, 
a mianowicie podpisów składanych pod aktami sejmikowymi. Jest to kwestia, która w ciągu 
pierwszych kilkudziesięciu lat, z których posiadamy akta sejmikowe, stopniowo ewoluowała, 
aż do momentu w którym jedynie marszałek podpisywał się pod uchwałami sejmikowymi. 

Do tej pory w historiografii funkcjonowało przekonanie, że kształtowanie się instytu-
cji marszałka sejmikowego zakończyło się w okresie rokoszu Zebrzydowskiego, jednak 
na podstawie przeprowadzonych badań trzeba wyciągnąć wniosek, że miało to miejsce 
kilkanaście lat później. 

Słowa kluczowe: marszałek sejmikowy, akta sejmikowe, uchwały sejmikowe,  
XVI-XVII wiek

1  Uniwersytet Jagielloński.
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W okresie I Rzeczypospolitej sejmiki ziemskie były, obok monarchy i sejmu, jedną z trzech 
najważniejszych instytucji funkcjonującego systemu politycznego2. Sejmiki szczyt swego 
politycznego znaczenia osiągnęły w II połowie XVII w., wraz ze zamianą w znaczeniu 
obu organów legislatywy3 i zrywaniem sejmów. Równolegle z wzmacnianiem ich pozycji, 
trwał w Rzeczypospolitej proces kształtowania oraz doprecyzowania ich struktur i stoso-
wanej podczas obrad procedury. Owej ewolucji został również poddany urząd marszałka 
sejmikowego, którego znaczenie, w latach 1572‒1632, radykalnie wzrosło.

Marszałek sejmikowy to jedna z instytucji wypracowanych podczas obrad zgroma-
dzeń lokalnych, wyznaczona do kierowania ich pracami. Od niego i jego cech osobi-
stych w dużej mierze zależały przebieg i sprawność sejmiku, a to, do jakiego stronnictwa 
należał, często przesądzało o linii politycznej obranej na konkretnym zgromadzeniu. 
Przynajmniej w ten sposób rola marszałka była ukształtowana w późniejszym okre-
sie I Rzeczypospolitej, ale ważne jest również, aby dostatecznie dobrze zbadać okres, 
w którym dochodziło do kształtowania się tego urzędu. Jednak ze względu na skromny 
materiał źródłowy nie jest możliwe odtworzenie w całości tego procesu. Dlatego wła-
ściwie od 1572 r., czyli momentu, w którym dokumenty sejmikowe zaczęto spisywać 
w księgach grodzkich, historycy rozpoczynają badania nad tą instytucją. Nie były one 
jednak do tej pory prowadzone na zbyt szeroką skalę.

Najwięcej informacji o instytucji marszałka sejmikowego z przełomu XVI i XVII w. 
dostarczają prace Andrzeja Józefa Gierowskiego, Jerzego Włodarczyka, Stanisława Pła-
zy czy Karola Mazura. Jak wykazali, przewodniczący zgromadzeń szlacheckich zaczął 
się pojawiać pod koniec XVI w. – na Mazowszu w 1574 r. (pierwszy podpis 1605 r.)4, 
w województwie sieradzkim w 1587 r.5, w poznańskim i kaliskim w 1590 r.6 Na Wo-
łyniu i Ukrainie adaptowano wzory z ziem centralnych i miało to miejsce dopiero 
na początku XVII w (1601 r.)7. Pojawienie się urzędu marszałka było zapewne zwią-
zane z rozpoczęciem spisywania obszerniejszych uchwał, w czym miał z jednej strony 
pomagać zagajającemu obrady (wojewodzie), a z drugiej stronie miał go kontrolować, 
aby w uchwałach nie znalazły się żadne nieuzgodnione kwestie8. Wraz ze wzrostem roli 
szlachty, stał się osobą odpowiedzialną za kierowanie obradami9. Marszałek miał być 
wybierany jeszcze przed wystąpieniem legata królewskiego10, choć np. w Środzie miało 

2  A. Lityński, Sejmiki ziemskie koronne Rzeczypospolitej w okresie oligarchii, Czasopismo Prawno-Historyczne,  
t. XXXV, 1983, z. 1, s. 183.

3  Ibidem.
4  J. A. Gierowski, Sejmik generalny księstwa mazowieckiego na tle ustroju Mazowsza, Wrocław 1948, s. 20.
5  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572–1632), 
Warszawa 1987, s. 37.

6  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy województw poznańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572–1632), 
Warszawa 1984, s. 95.

7 K. Mazur, W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648, Warszawa 2006, 
s. 94.

8  J. Włodarczyk, Sejmiki łęczyckie, Łódź 1973, s. 114.
9  Ibidem, s. 115.
10  K. Mazur, W stronę integracji…, s. 95.
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to miejsce dopiero po wotach senatorskich11. Stanisław Płaza twierdzi, że moment obio-
ru zależał od tego, czy senatorowie chcieli brać w nim udział i narzucić szlachcie swoje-
go kandydata12. Początkowo do zadań marszałka należało jedynie prowadzenie obrad, 
co miało polegać na udzielaniu głosu, łagodzeniu sporów, a w końcowej perspektywie 
konkludowaniu i spisaniu uchwały13. Zajmował się wówczas tylko kwestiami porząd-
kowymi, a takie sprawy jak podpisanie i oblatowanie uchwały, należały odpowiednio 
do senatorów i deputatów oraz starosty14. Jego władza miała się znacznie poszerzyć 
w pierwszym dziesięcioleciu XVII w., co mogło się wiązać z licznymi zjazdami okresu 
rokoszu sandomierskiego, które miały wówczas miejsce15. Również na sejmiku łęczyc-
kim marszałek zaczął się regularnie pojawiać po 1606 r.16 W pierwszych latach XVII w. 
zaczął już regularnie podpisywać, pieczętować oraz oblatować uchwały sejmikowe17. 
Jednak wciąż miał być jedynie reprezentantem szlachty, ponieważ podpisywał się tylko 
w jej imieniu i używał tytułu „marszałek koła rycerskiego”18. Dokonywanie przez niego 
oblaty miało spowszechnieć w latach dwudziestych XVII w.19 Powoli zaczął się także 
zajmować luźno rozumianą kancelarią sejmikową20.

Brak niestety usystematyzowanej wiedzy na temat sposobu kształtowania się insty-
tucji marszałka sejmikowego. Brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy miał 
zakończyć się ów proces. Znaleźć ją można przede wszystkim w aktach sejmikowych, 
które należy badać pod kątem różnych informacji – dotyczących obioru marszałka, dal-
szej kariery owych urzędników, osób dokonujących oblaty, aż wreszcie podpisów skła-
danych pod dokumentami. Niniejszy artykuł został poświęcony tej ostatniej kwestii. 

Uchwały sejmikowe

Obrady sejmików ziemskich, na których podejmowano decyzje polityczne, gospo-
darcze, czy społeczne, kończyły się zazwyczaj spisaniem postanowień w postaci aktu. 
Wszelkiego typu uchwały uprawomocniano poprzez złożenie podpisów – czy to sena-
torów, czy to szlachty21. Informacje na temat celów, dla których składano pod uchwa-
łami podpisy, pojawiają się wielokrotnie w aktach pochodzących z badanego okresu. 
Przykładowo uchwała rad i rycerstwa ziemi krakowskiej i sandomierskiej z 19 lipca 
1572 r. zakończona została słowami „na których rzeczy postanowienia lepszą pewność 

11  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy województw poznańskiego…, s. 95.
12  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego…, s. 37.
13  K. Mazur, W stronę integracji…, s. 95.
14  J.A. Gierowski, Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego…, s. 20.
15  Ibidem, s. 20–21.
16  J. Włodarczyk, Sejmiki łęczyckie…, s. 116.
17  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy województw poznańskiego…, s. 95.
18  Choć w praktyce miał przewodzić również senatorom; zob. S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie 
województwa sieradzkiego…, s. 40.

19  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego…, s. 41.
20  Ibidem.
21  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego…, s. 104.
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rękami swymi podpisaliśmy się i pieczęciami swymi zapieczętować kazali”22. Z punktu 
widzenia kształtowania się funkcji marszałka sejmikowego, jest to bardzo cenny mate-
riał źródłowy, pokazuje bowiem od jakiego momentu to podpis marszałka sejmikowego 
nadawał dokumentom charakter aktów sejmikowych.

Materiał źródłowy jest niestety pod tym kątem niekompletny. Nie wszystkie zacho-
wane dokumenty są zaopatrzone w podpisy. Z niemal stu czterdziestu sejmików obra-
dujących w latach 1572‒1632, jakiekolwiek akta zachowały się z około siedemdziesięciu, 
a jedynie około pięćdziesiąt spośród nich posiada podpisy. Nie jest to jedynie wynik 
nieukształtowanego zwyczaju, ponieważ część podpisów była, ale nie zachowała się, 
lub miała się pojawić, ale z nieznanego powodu nie stało się tak. Potwierdzenie tego 
znajdujemy w treści dokumentów. Przykładem: uchwała z grudnia 1575 r., potwierdzo-
na jedynie podpisem marszałka Stanisława Karnińskiego, mimo że w teksie uchwały 
pojawiło się sformułowanie: „A to wszystko cośmy tu namówili i opisali (…) Ichm pa-
nom deputatom wyszej omienionem marszałkowi swemu ku tem sprawom na ten czas 
obranemu pieczęci swe do tego przyłożyć zlecieli (…) i przy podpisaniu rąk własnych”23. 

Można wymienić wiele dokumentów pozbawionych jakichkolwiek podpisów, mimo 
podobnych informacji zawartych w tekście uchwały, co utrudnia badanie zagadnienia.

Tradycje

W okresie następującym bezpośrednio po 1572 r. wciąż jeszcze stosowano się do stare-
go zwyczaju, zgodnie z którym każdy obywatel obecny na sejmiku miał prawo złożyć 
swój podpis pod aktem sejmikowym. Tak więc uchwały z pierwszych lat po 1572 r. 
zostały uwierzytelnione sporą liczbą podpisów i pieczęci, ale idąc za Stanisławem 
Płazą nie możemy założyć, że wszyscy biorący udział w obradach podpisywali się pod 
dokumentami24. Pod uchwałą sejmiku generalnego z sierpnia 1575 r. wśród wielkiej 
liczby podpisów (w przeważającej jednak ilości złożonych przez senatorów i urzędni-
ków ziemskich) pojawiła się informacja, że byli jeszcze inni dostojnicy, którzy podpisu 
pod aktem nie złożyli25. Bardzo szybko zaczęto odchodzić od tego zwyczaju na rzecz 
minimalizmu. Starano się zmniejszać liczbę podpisów pod uchwałami sejmikowymi, 
co wynikało z kwestii technicznych. Zebranie podpisów co najmniej kilkudziesięciu 
osób (bo tyle pojawiało się w najliczniej „zaopatrzonych” dokumentach) było trudne 
do przeprowadzenia choćby ze względu na to, że wiele aktów tworzono w kilku eg-
zemplarzach. Stwarzało to sporą komplikację czasową26. Dlatego stopniowo zaczęto 
odchodzić od tego zwyczaju, ograniczając liczbę podpisów. Nadal jednak zdarzały 
się akta bogato nimi opatrzone i nie wszystkie spośród nich były opracowywane 

22  Uchwała rad i rycerstwa ziemi krakowskiej i sandomierskiej o opatrzeniu granic podgórskich i śląskich, 
w Krakowie 19 lipca 1572 roku, ASWK, t. I, nr 1, s. 5. 

23  Uchwały sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 31 grudnia 1575 r., ASWK, t. I…, 
nr 19, s. 64.

24  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego…, s. 104.
25  Uchwały sejmiku generalnego w Korczynie 24 sierpnia 1577 r., ASWK, t. I, nr 18, s. 59.
26  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego…, s. 104.
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na cieszących się własnymi prawami i zasadami zjazdach. Działo się tak np. we wrze-
śniu 1590 r., kiedy uchwała sejmikowa została zakończona dużą liczbą podpisów, 
wśród których znalazł się marszałek (ale po senatorach i wszystkich innych urzędni-
kach) oraz spora liczba szlachty27. Było to jednak rzadkie zjawisko i w tym konkret-
nym przypadku mogło wynikać z prowadzonej przed obradami akcji namawiania 
do udziału szlachty w lokalnym życiu politycznym, czego sukces w jakiejś formie 
chciano by uwiecznić28. Warto zwrócić uwagę na dwa inne dokumenty pochodzące 
z końcowej fazy omawianego okresu – z sierpnia 1626 r.29 i października 1629 r.30 
W związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem zewnętrznym31 na sejmiku proszo-
wickim ustalono wówczas, że „tak ci którzy są osiedli, jako i zastawnicy, arendarze, 
chociażby gdzie indziej swoje posesyje mieli…”32 stawią się na pospolite ruszenie, 
którego prerogatywę zwołania posiadał wojewoda krakowski. Aby nadać większą moc 
tej szczególnie ważnej deklaracji, uchwały potwierdzono w pierwszym przypadku 
niemal stronicą podpisów, a w drugiej wprawdzie „jedynie” ponad trzydziestoma, 
ale było to i tak bardzo dużo jak na trzecie dziesięciolecie XVII w.

Kolejność składanych podpisów

Kolejność pozostawianych pod uchwałami sejmikowymi podpisów była rzeczą zmie-
niającą się bardzo dynamicznie i chaotycznie. Zostanie ona przeze mnie opisana w kon-
tekście pozycji, jaką zajmował wśród innych marszałek koła rycerskiego. Co ważne, akta 
sejmikowe województwa krakowskiego, wydane przez Stanisława Kutrzebę, zostały 
oparte nie tylko na księgach sądowych, ale również rękopisach zachowanych we wszyst-
kich najważniejszych polskich bibliotekach. Wynika to m.in. z faktu, iż do połowy 
XVII w. co do zasady oblatowano jedynie instrukcje sejmowe, które z punktu widzenia 
tego referatu odgrywają drugorzędną rolę. Dzięki dotarciu przez Kutrzebę do oryginal-
nych dokumentów, a nie ich oblatowanej wersji, istnieje możliwość przeanalizowania 
rzeczywistych podpisów, a nie ich wersji (np. skróconej) zawartej w księgach sądowych.

Pierwszy akt, w którym znajdują się konkretne informacje na temat kolejności sy-
gnatur, pochodzi z sejmiku generalnego małopolskiego z sierpnia 1575 r. Po senatorach 

27  Uchwały sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 10 września 1590 r., ASWK, t. I, nr 52, 
s. 161.

28  Jest to jedna jedyna taka akcja nakłaniania do licznego udziału w obradach w województwie krakow-
skim w latach 1572‒1632, po której zachował się materiał źródłowy; zob. Zebrani w Krakowie wzywają 
szlachtę województwa krakowskiego, aby przybyła licznie na sejmik deputacki 10 września do Proszowic. 
W Proszowicach 15 lipca 1590 r., ASWK, t. I, nr 51, s. 158.

29  Uchwały sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 14 sierpnia 1626 r., ASWK, t. II, 
1621‒1648, wyd. A. Przyboś, Kraków 1953, nr 17, s. 60–61 (dalej: ASWK, t. II.).

30  Uchwały sejmiku przedsejmowego województwa krakowskiego w Proszowicach 23 października 
1629 r., ASWK, t. II, nr 38, s. 113.

31  W listach przedsejmikowych, a potem w uchwałach, mowa jest o „odwróceniu niebezpieczeństw 
od tej tam Ukrainy” oraz o obronie granic województwa.

32  Uchwały sejmiku przedsejmowego województwa krakowskiego w Proszowicach 14 sierpnia 1626 r., 
ASWK, t. II, nr 17, s. 60.
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(w liczbie czterech) i dostojnikach pojawił się podpis marszałka Piotra Oleśnickiego 
w imieniu całej niepodpisanej reszty33. Podobnie przedstawia się ta kwestia w maju 
1577 r.34 Marszałek sejmikowy z biegiem czasu „awansował” w hierarchii i jego sygna-
tura zaczęła pojawiać się coraz wcześniej, bezpośrednio po panach rady. Już w uchwale 
z września 1587 r. bezpośrednio po wojewodzie Tęczyńskim figurował marszałek koła 
sejmikowego Mikołaj Zebrzydowski, generał starosta krakowski, a po nim podkomorzy 
Cikowski i kilku przedstawicieli stanu rycerskiego, którzy nie legitymowali się żadny-
mi stanowiskami35. W ten sam sposób kształtowała się sytuacja we wrześniu 1589 r. 
(marszałek Jan Płaza zaraz po kasztelanie wiślickim Mikołaju Ligęzie)36, ale rok później, 
również we wrześniu, nazwisko marszałka Jana Płazy znalazło się po podpisach do-
słownie wszystkich urzędników, nawet tych niższej rangi (np. podczaszym sieradzkim, 
łowczym krakowskim)37. Po nim pozostała już tylko szlachta nieposiadająca żadnych 
tytułów. Kolejny przykład, gdy podpis marszałka sejmikowego znalazł się na szarym 
końcu, miał miejsce na sejmiku deputackim z września 1612 r., kiedy sygnatury zostały 
złożone w następującej kolejności: panowie rady, starostowie, pomniejsi urzędnicy oraz 
przedstawiciele szlachty nieutytułowanej, a pośród nich „Stanisław Cikowski podko-
morzy ziemie krakowskiej, a na ten czas marszałek koła rycerskiego w Proszowicach 
[na] elekcyą deputacką zgromadzonego imieniem Ich Mciów”38. Można je jednak uznać 
za wyjątki, ponieważ do 1632 r. jedynie kilka razy spotykamy się z takim schematem 
i niemal za każdym razem było to związane z bezpośrednim zagrożeniem zewnętrz-
nym. Zdecydowanie najczęstszą formą (przy większej liczbie podpisów) było pozosta-
wienie podpisu przez marszałków bezpośrednio po panach rady. 

„Obecność” senatorów w aktach sejmikowych

Najczęstszą formą uwierzytelniania dokumentów sejmikowych było podpisywanie ich, 
obok senatorów i marszałka, przez dużą liczbę przedstawicieli szlachty i urzędników 
ziemskich. Bez wątpienia osobami odgrywającymi ważną rolę podczas obrad sejmi-
kowych byli senatorowie, co bezpośrednio przekładało się na owe podpisy39. Zdarzały 

33  Uchwały sejmiku generalnego w Korczynie 24 sierpnia 1577 r., ASWK, t. I, nr 18, s. 59.
34  Sejmik główny Małopolski 5 kasztelanów i jeden starosta oraz Piotr Oleśnicki „imieniem rycerstwa 
i posłów ziemskich z rozkazania; zob. Pełnomocnictwo, dane posłom, wysłanym do króla Stefana z sej-
miku głównego małopolskiego w Nowem Mieście Korczynie 15 maja 1577 r., ASWK, t. I, nr 21, s. 70.

35  Uchwały sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 19 września 1587 r., ASWK, t. I, nr 42, 
s. 132. 

36  Uchwały sejmiku deputackiego województwa krakowskiego w Proszowicach 11 września 1589 r., 
ASWK, t. I, nr 43, s. 135.

37  Uchwały sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 10 wrzenia 1590 r., ASWK, t. I, nr 52, 
s. 161.

38  Uchwała sejmiku deputackiego w Proszowicach 10 września 1612 r. o okazowaniu, które naznaczono 
pod Kazimierzem na 18 października 1612 r., ASWK, t. I, nr 110, s. 341.

39  Podpisy senatorskie mogą mieć również związek z ciążącym na nich pod groźbą kary od początku 
XVI w. obowiązkiem uczestniczenia w obradach sejmikowych; zob. S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie 
województw poznańskiego…, s. 90.
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się akta, w których brak było w ogóle podpisów senatorskich (pomimo ich obecności 
w trakcie obrad), ale były to zwykle albo mało istotne albo z jakiegoś powodu odmienne 
dokumenty40. Miały również miejsce sytuacje, w których senatorowie nie uwierzytel-
niali tradycyjnych uchwał sejmikowych, pomimo udokumentowanej ich obecności 
w trakcie sejmiku. Kwestię tę chociaż w niewielkim stopniu powinien wyjaśnić diariusz 
z sejmiku przedsejmowego z listopada 1584 r.41 – zgromadzenia znanego historykom 
głównie w kontekście sprawy Zborowskich, która bezdyskusyjnie zdominowała obrady. 
W Proszowicach zebrało się trzech senatorów (biskup krakowski, wojewoda krakowski 
i kasztelan biecki42) oraz duża ilość podzielonej poglądowo szlachty. Zwolennicy Zbo-
rowskich, z pomocą ówczesnego marszałka Stanisława Cikowskiego, przeciągali obrady 
licząc na odjazd senatorów i możliwość samodzielnego sformułowania uchwał. Dwóch 
spośród trzech obecnych odjechało nie czekając na tzw. konkluzje. Warty do zacytowa-
nia jest fragment mówiący o sprzeciwie trzeciego spośród nich (kasztelana bieckiego) 
wobec odjazdu senatorów przez zakończeniem obrad: 

napomniał IchM. aby nie odjeżdżali (…) przekładając jem to, żeby to było cum il-
lorum indignitate, gdyby sama szlachta bez nich artykuły na sejm posłom spisować 
i pieczętować miała, gdyż to tak przedtem nigdy nie bywało43.

Powszechnie uznawanym standardem była więc obecność senatorów w trakcie obrad 
i podpisywanie przezeń wytworzonych dokumentów. Nie jesteśmy niestety w stanie 
określić czy zdarzały się często sytuacje, podczas których obecni senatorowie nie skła-
dali podpisów pod dokumentami sejmikowymi. Potwierdzone jest tylko jedno takie 
zgromadzenie (nie będące sejmikiem, a rokami ziemskimi) podczas którego marszałek 
koła rycerskiego konfirmował uchwałę również w imieniu obecnych podczas obrad 
senatorów. Poselstwo w sprawie lisowczyków podpisane zostało przez Stanisława Ja-
nowskiego z Opatowic „imieniem IchM. PP senatorów i urzędników koronnych i rycer-
stwa wszystkiego”44. Jest to jedyna sytuacja w latach 1572‒1632 kiedy mamy pewność, 
że marszałek podpisał się również w imieniu lokalnych przedstawicieli Senatu. 

Tak jak w XVI w. i pierwszym dziesięcioleciu XVII w. podpisy senatorów zdarzały 
się często i były rzeczą naturalną, tak w późniejszym okresie spotykamy je stosunkowo 
rzadko. Po 1620 r. pojawił się nawet dokument konfirmowany najpierw przez marszał-
ka, a dopiero po nim przez przedstawiciela rady, co miało miejsce w marcu 1626 r.45 
W latach 1620‒1632 jedynym senatorem silnie widocznym w uchwałach sejmikowych 

40  Mowa tu np. o owych uniwersałach marszałkowskich poświadczających wybór sędziego do trybu-
nału koronnego.

41  Dyaryusz sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 7–10 listopada 1584 r., ASWK, t. I, 
nr 35, s. 105–113.

42  Byli to odpowiednio: Piotr Myszkowski, Andrzej Tęczyński oraz Mikołaj Firlej.
43  Dyaryusz sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 7–10 listopada 1584 r., ASWK, t. I, 
nr 35, s. 111.

44  Poselstwo w sprawie Lisowczyków do króla Zygmunta III z zjazdu szlachty województwa krakow-
skiego na rokach ziemskich. Z Krakowa 14 stycznia 1620 r., ASWK, t. I, nr 133, s. 412.

45  Marszałkiem był wówczas Hieronim Przyłęcki z Przyłęka, złożył swój podpis przed kasztelanem oświę-
cimskim Andrzejem Zborowskim; zob. Uniwersal sejmiku posejmowego województwa krakowskiego 
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jest Jerzy Zbaraski, kasztelan krakowski. Wydaje się, że był on człowiekiem bardzo 
zaangażowanym w lokalne życie polityczne, ponieważ jego podpis możemy znaleźć 
pod większością uchwał z tego okresu (co jest ewenementem), a jeśli na sejmiku nie 
mógł z jakiegoś powodu się stawić, wysyłał nań swoje wotum46. O skali jego poczucia 
politycznej odpowiedzialności za kraj świadczy choćby fakt, że był pierwszym świeckim 
senatorem (jako kasztelan krakowski), który na jedenaście możliwych sejmów, uczest-
niczył w pięciu. Aktywność żadnego innego przedstawiciela rady nie jest tak widoczna 
w aktach sejmikowych z lat dwudziestych XVII w. Nieobecność większości senatorów 
wynika zapewne ze zmiany stosunków społecznych i prowadzenia działalności poli-
tycznej za pośrednictwem rozszerzającego się grona klienteli. W inny sposób wpływano 
więc na przebieg obrad. Jednak bezpośrednia obecność Jerzego Zbaraskiego musiała 
mieć wpływ na wysoki autorytet wśród szlacheckiej społeczności lokalnej. 

Podpis marszałka

Upraszczanie procedury tworzenia aktów sejmikowych spowodowało, że wraz z kształ-
towaniem i rozwojem funkcji marszałka sejmikowego, coraz częściej zdarzały się sytu-
acje, w których właśnie on uwierzytelniał akt swoim podpisem, złożonym w imieniu 
koła rycerskiego. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce w lipcu 1575 r., kiedy to pod 
uchwałą sejmiku proszowickiego znalazło się stwierdzenie: „Piotr Oleśnicki z Oleśnik 
ręką swą subscripsit”47. Jest to jednocześnie pierwszy zachowany podpis marszałka 
sejmiku proszowickiego. Od tego momentu przy większości dokumentów (z zachowa-
nymi podpisami) pojawia się również należący do przewodniczącego kola rycerskiego. 
W okresie po 1575 r. (czyli po odnotowaniu pierwszego podpisu marszałkowskiego) 
pojawiło się zaledwie kilka uchwał sejmikowych pod którymi brak było podpisu mar-
szałka. Ze względu na znaczenie tej informacji, jak i skromną ich liczbę, w niniejszej 
pracy zostaną przedstawione wszystkie. Trzeba jeszcze nadmienić, że mowa jest tutaj 
jedynie o uchwałach, ponieważ żadne inne akta sejmikowe (w tym najczęściej spo-
tykane instrukcje i protestacje) nie są w żaden sposób miarodajne ze względu na ich 
tradycyjną w tym okresie formę pozbawioną podpisu marszałka czy podpisów w ogóle.

Na sejmiku proszowickim miały miejsce dwa odstępstwa od zasady uwierzytelniania 
dokumentów przez marszałka koła rycerskiego. Oprócz nich pod wszystkimi aktami 
zachowały się lub miały się pojawić, samodzielnie lub wspólnie z innymi, podpisy mar-
szałkowskie. Pierwszy z wyjątków miał miejsce w grudniu 1604 r. i dotyczył wprawdzie 
instrukcji dla posłów na sejm, a nie uchwały, ale instrukcja ta wyróżnia się znacznie od in-
nych zachowanych z tego okresu i posiada kilka istotnych znamion charakteryzujących 

o wyborze poborców w Proszowicach 31 marca 1626 r., ASWK, t. II, nr 15, s. 57. Hieronim Przyłęcki 
był wówczas stolnikiem krakowskim i aktywnym działaczem sejmikowym. 

46  Np. nie stawił się w związku z morowym powietrzem na sejmik przedsejmowy z grudnia 1622 r, 
na który wysłał jednak swoje wotum; zob. Votum ks. Jerzego Zbaraskiego, kasztelana krakowskiego, 
na sejmik przedsejmowy województwa krakowskiego w Proszowicach 13 grudnia 1622 r., ASWK, t. II, 
nr 2, s. 3–8.

47  Uchwały sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 11 lipca 1575 r., ASWK, t. I, nr 17, s. 55.
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uchwały sejmikowe, m.in. tradycyjny wstęp („My rada i rycerstwo województwa kra-
kowskiego”), zamiast podpisów poselskich, podpisy osób tradycyjnie konfirmujących 
uchwały sejmikowe48. W instrukcji tej znalazły się sygnatury pozostawione przez kilku 
przedstawicieli sejmiku tj. Bernarda Maciejowskiego, biskupa krakowskiego, Mikołaja 
Zebrzydowskiego, wojewodę i generała krakowskiego oraz dwóch deputatów – Pawła 
Marchockiego, starostę czchowskiego, i Melchiora Michałowskiego49. Przedstawicielstwo 
koła rycerskiego zostało więc zapewnione poprzez wybór deputatów, a nie poprzez trady-
cyjny podpis marszałka sejmikowego. Trzeba dodać, że najprawdopodobniej podczas tego 
sejmiku marszałek został wybrany, byłby nim wówczas Andrzej Stadnicki. Dowiadujemy 
się tego z listy posłów na sejm, na której obok jego nazwiska pojawił się tytuł marszałka 
(nie był to tytuł z lat poprzednich). Bardzo podobna instrukcja zachowała się z sejmiku 
z grudnia 1608 r.50, tym jednak razem nie zabrakło podpisu marszałka koła rycerskiego 
(był nim wówczas Stanisław Lubomirski) oraz w styczniu 1618 r., kiedy przedstawicielem 
szlachty był Hieronim Przyłęcki51. 

Druga sytuacja, podczas której zabrakło podpisu marszałka sejmikowego, miała 
miejsce w sierpniu 1618 r., kiedy to obrady zostały zakończone uchwałą podpisaną przez 
obecnych senatorów (Mikołaja Zebrzydowskiego wojewodę i generała krakowskiego, 
Andrzeja Zborowskiego kasztelana oświęcimskiego), drobnych urzędników oraz wielu 
przedstawicieli szlacheckich52. Nikt spośród nich nie wykazuje się tytułem marszałka 
sejmikowego. I tym razem warto zwrócić uwagę na odrębności, jakimi charakteryzuje 
się sierpniowy sejmik proszowicki, a które upodobniają go do staropolskiego okazo-
wania. Sejmik złożony został przez wojewodę i generała krakowskiego Mikołaja Ze-
brzydowskiego, ze względu na narastające zagrożenie najazdem tatarskim, a jak wiemy, 
okazowania miały zazwyczaj charakter ściśle militarny. W tekście uchwały brak mowy 
o czynności elekcji marszałka.

Naprzód podziękowawszy JM. P. wojewodzie, naszemu miłościwemu panu, za tę czu-
łość i w powołaniu swojem pilność, teśmy między sobą rzeczy zgodnie namówili53.

Z tego fragmentu można wywnioskować, że na sejmiku w ogóle do obioru marszałka 
mogło nie dojść, wiemy bowiem że elekcja już w tym okresie była pierwszym punktem 
obrad, a uchwała sejmikowa nie wspomina o obiorze marszałka. Jest to cecha charak-
terystyczna dla okazowania równolegle z inną, tj. sporą liczbą podpisów pojawiających 
się pod uchwałami, dającą wrażenie zebrania podpisów wszystkich obecnych, z czym 

48  Instrukcja dana posłom na sejm z sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 16 grud-
nia 1604 r., ASWK, t. I, nr 83, s. 252–259.

49  Ibidem, s. 259.
50  Instrukcja dana posłom na sejm z sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 13 grud-
nia 1608 r., ASWK, t. I, nr 109, s. 338.

51  Instrukcja dana posłom na sejm z sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 2 stycz-
nia 1618 r., ASWK, t. I, nr 124, s. 385.

52  Uchwała sejmiku województwa krakowskiego w sprawie obrony. W Krakowie 10 sierpnia 1618 r., 
ASWK, t. I, nr 125, s. 388.

53  Ibidem, s. 386.
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mamy do czynienia również przy tej uchwale. Dlatego można śmiało stwierdzić, że te 
dwa wyjątki potwierdzają regułę, zgodnie z którą już w pierwszych latach spisywania 
uchwał sejmikowych funkcjonowała zasada, że przewodniczący koła rycerskiego kon-
firmuje swoim podpisem autentyczność tekstu.

Omawiając akta pozostawione przez sejmik generalny małopolski warto nadmienić, 
że w tym wypadku proporcje rozkładają się odwrotnie, na niekorzyść dla marszałka, 
którego podpis pojawiał się stosunkowo rzadko. W latach 1572‒1632 miało miejsce pięć 
takich sejmików, spośród których tylko dwa pierwsze zakończone zostały uchwałami 
podpisanymi przez ówczesnych przewodniczących zgromadzenia. W maju 1578 r. odbył 
się w Nowym Mieście Korczynie generał, po którym zachowana została odpowiedź dana 
ówczesnemu królowi Stefanowi Batoremu54. Pojawił się wprawdzie pod nią podpis Piotra 
Oleśnickiego (czyli człowieka wielokrotnie w owym okresie wybieranego na marszałka), 
ale funkcjonujący jako podpis „deputowanego do spisowania namów wyżej opisanych”55 
a nie marszałka (obok podpisu jednej jeszcze osoby Jana z Sienny, kasztelana żarnow-
skiego). W całkowicie odmienny, ale bardzo ciekawy sposób, ukształtowała się sytuacja 
w trakcie generału odbywającego się w styczniu 1582 r.56 Pod uchwałą zachowały się 
podpisy pięciu osób-posłów, przy czym każda z nich reprezentowała inne województwo, 
co ciekawe brak było wśród nich przedstawiciela województwa krakowskiego. Żaden 
z nich nie legitymował się tytułem marszałka sejmikowego57. Bardzo podobnie wyglądała 
kwestia na ostatnim zanotowanym do 1632 r. sejmiku generalnym małopolskim z lute-
go 1606 r. Pod uniwersałem znalazły się podpisy wojewody Mikołaja Zebrzydowskiego 
(jako jedynego przedstawiciela rady) oraz sześciu posłów z województw sandomierskiego 
i krakowskiego58. Wydaje się więc stosunkowo prawdopodobnym, że bardzo szybko osoba 
marszałka przestała na generale małopolskim odgrywać ważną rolę. Na pięć sejmików 
generalnych małopolskich, z których zachowały się uchwały zakończone podpisami, 
tylko pierwsze dwie podpis marszałkowski posiadają.

Uniwersały marszałkowskie

Rzadko zdarzało się, aby tak jak w cytowanym już akcie z lipca 1575 r., podpis marszałka 
funkcjonował samodzielnie. Zwykle miało to miejsce np. przy aktach o stosunkowo niskiej 
randze, jak choćby przy dokumencie z sejmiku deputackiego odbywającego się we wrześniu 
1602 r. stwierdzającym szlachectwo, zakończonym jedynie podpisem marszałka Stanisła-
wa Cikowskiego59. Jednak znamy kilka dokumentów, na które warto zwrócić szczególną 
54  Odpowiedź dana królowi Stefanowi w sprawie uchwały podatków z sejmiku głównego województw 
krakowskiego i sandomierskiego w Korczynie 24 maja 1578 r., ASWK, t. I, nr 28, s. 89–91.

55  Ibidem, s. 91.
56  Uchwała poborowa sejmiku głównego małopolskiego w Nowem Mieście Korczynie 19 stycznia 1582 r., 
ASWK, t. I, nr 32, s. 96–98.

57  Ibidem, s. 98.
58  Uniwersał sejmiku głównego małopolskiego w Korczynie z 23 lutego 1606 r. o zjechaniu się w Stężycy 
na 9 kwietnia 1606 r., ASWK, t. I, nr 88, s. 283.

59  Stwierdzenie szlachectwa Krzysztofa Marczysza z Zagórzan przez sejmik województwa krakowskiego 
w Proszowicach 9 września 1602 r., ASWK, t. I, nr 79, s. 242.
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uwagę. Bardzo ciekawa sytuacja wytworzyła się bezpośrednio po powołaniu Trybunału 
Koronnego. Na mocy konstytucji sejmowej z 1578 r. powstał nowy rodzaj zgromadzeń, czyli 
tzw. sejmiki deputackie, podczas których województwa wybierały swoich przedstawicieli 
do lubelskiego sądu zastępującego dotychczasowe sądownictwo królewskie. Powstał nowy 
rodzaj aktów sejmikowych (co wynikało zapewne z braku praktyki), a mianowicie uniwer-
sał marszałka sejmikowego informujący o tym, kto owym deputatem w określonym roku 
został wybrany. Naturalną konsekwencją było zaopatrzenie tego typu dokumentu w podpis 
jedynego autora, czyli właśnie marszałka kola rycerskiego. Pierwszy (i przedostatni) tego 
typu dokument pojawił się na inauguracyjnym zebraniu proszowickiego sejmiku deputac-
kiego we wrześniu 1579 r. i został wydany przez Stanisława Karnińskiego Iwana z Aleksan-
drowic60. Znany jest jeszcze jeden taki akt, wydany rok później przez ówczesnego marszałka 
Mikołaja Dłuskiego z Kotwicza we wrześniu 1580 r.61 Najwyraźniej praktyka ta nie znalazła 
uznania i została zarzucona tak szybko, jak szybko się pojawiła, są to bowiem jedyne tego 
typu dokumenty. Każdy kolejny sejmik deputacki, z którego jakiekolwiek akta się zacho-
wały, kończył się przyjęciem uchwały całej szlachty rozpoczynającej się od tradycyjnego 
„my rady i rycerstwo” zamiast wprowadzonego w uniwersale marszałka sejmikowego, jako 
przykład podając akt z 1580 r., w którym we wstępie czytamy: „Mikołaj Dłuski z Kotwicza 
imieniem woj. krakowskiego mając to poruczenie od wszystkiego rycerstwa…”62. Trzeba 
zaznaczyć, że w obu tych aktach wybór deputata jest jedynym postanowieniem, a w póź-
niejszym okresie podczas obrad sejmiku deputackiego podejmowano również inne decyzje, 
co wymagało tradycyjnej procedury spisywania uchwał63.

Podobne było znaczenie listów wydawanych przez marszałków sejmikowych. Z okresu 
1572‒1632 zachował się niestety tylko jeden, powstały podczas sejmiku przedsejmowego 
z grudnia 1625 r. Dokument ten, skierowany do rektora Akademii Krakowskiej ks. Jakuba 
Neymana również rozpoczyna się nazwiskiem marszałka koła rycerskiego i kończy się 
jedynie jego podpisem64. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden akt wyda-
ny jedynie przez przewodniczącego sejmiku. Mowa o uniwersale marszałka Hieronima 
Przyłęckiego ogłaszającym do szlacheckiej wiadomości nazwiska poborców wybranych 
dla zbierania podatków na poszczególnych obszarach województwa. Również on wpisuje 
się w przedstawiony wyżej schemat65. Na koniec trzeba dodać, że każdy z wyróżnionych 

60  „Czego wszystkiego na istotę pewną pieczęć swą przykładam i ręką swą własna podpisuję (…) Idem 
qui supra manu propria subscripsit”; zob. Uniwersał Stanisława Karnińskiego Iwana marszałka sejmiku 
deputackiego województwa krakowskiego, iż deputatem na trybunał wybrano Piotra Oraczowskiego. 
Z Proszowic 14 września 1579 r., ASWK, t. I, nr 30, s. 93.

61  Uniwersał Mikołaja Dłuskiego marszałka sejmiku deputackiego województwa krakowskiego, iż de-
putatem na trybunał wybrano Macieja Misiowskiego. Z Krakowa 29 października 1580 r., ASWK, t. I, 
nr 31, s. 94–95.

62  Ibidem, s. 94.
63  Przykładowo we wrześniu 1589 r. podjęto decyzję o uchwaleniu poboru, na sejmiku deputackim 
podejmowano więc decyzje „typowe” dla sejmików innego rodzaju.

64  List Jana Zebrzydowskiego, miecznika koronnego, do ks. Jakuba Neymana, rektora Akademii 
Krakowskiej, z Proszowic 19 grudnia 1625 r., ASWK, t. II, nr 13, s. 54.

65  Dokument rozpoczyna się od słów: „Hieronim Przyłęcki z Przyłęka stolnik województwa krakow-
skiego, marszałek na sejmiku elekcyjej panów poborców…”; zob. Uniwersał Hieronima Przyłęckiego, 
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przeze mnie dokumentów został wydany dla poświadczenia jednej konkretnej kwestii, 
nie miał charakteru całościowej uchwały sejmikowej, jego ranga nie była wysoka, zostały 
spisane już po zakończeniu obrad. To wszystko może świadczyć o tym, że do marszał-
ka należała już kwestia spisywania i wydawania dokumentów mniejszej wagi, bardziej 
związanych z kwestiami administracyjnymi niż życiem politycznym. 

Uchwały podpisane jedynie przez marszałka

Jednak z naszego punktu widzenia największe znaczenie ma skala i częstotliwość, w jakiej 
pojawiały się uchwały sejmikowe podpisane jedynie przez marszałka koła rycerskiego. 
Wynika to z faktu, iż w późniejszym okresie, gdy sposób redagowania dokumentów i po-
szczególne funkcje były już w pełni ukształtowane, wszelkie lauda były konfirmowane 
jedynie przez marszałka, jako reprezentanta całego sejmiku (nie funkcjonowały wów-
czas nawet podpisy obecnych w trakcie obrad senatorów). Bardzo często jego podpis był 
poprzedzony charakterystycznym zwrotem, który miał oddawać wolę ogółu stworzenia 
dokumentu notyfikowanego jedynie przez przedstawiciela szlachty. Dla przykładu akt 
konfederacji województwa krakowskiego z lipca 1574 r. został zakończony słowami: 

a dla lepszego świadectwa i pewności pieczęciami podpieczętowaliśmy imieniem 
wszystkich, którą do grodów ku obwołaniu i aktywowaniu posyłamy66. 

Jako że samodzielne podpisy marszałka pojawiają się od samego początku lat sie-
demdziesiątych XVI w., można śmiało stwierdzić, że był to okres w którym zasada 
ta była już silnie ukształtowana (choć nie całkowicie skoro wciąż pojawiały się choćby 
jednostkowe podpisy szlacheckie).

Jak zostało już powiedziane, pierwszy dokument podpisany jedynie przez marszałka 
koła rycerskiego pojawił się w lipcu 1575 r. Kolejna taka uchwała została konfirmowa-
na w grudniu 1575 r. przez Stanisława Karnińskiego, ale trzeba w tym miejscu dodać, 
że z treści dokumentu wynika, iż w trakcie obrad sejmikowych zostało wybranych kilku 
deputatów, którzy również mieli się pod laudum podpisać, ale z niewiadomych przyczyn 
nie zrobili tego67. Po tym wydarzeniu nastąpiła kilkuletnia przerwa do września 1579 r., 
zakończona pierwszym proszowickim sejmikiem deputackim, podczas którego ob-
rad pierwszy raz „wyprodukowano” autorski uniwersał marszałka rycerskiego (w tym 
przypadku Stanisława Karnińskiego Iwana), podpisany oczywiście jedynie przez niego. 
Kolejny akt potwierdzony jedynie przez marszałka koła rycerskiego został uchwalony 
we wrześniu 1602 r. podczas sejmiku deputackiego68. Tak samo wyglądała ta kwestia 
we wrześniu 1613 r., również po zakończeniu obrad zwołanych dla wyboru sędziego 

marszałka sejmiku województwa krakowskiego ogłaszający poborców wybranych przez sejmik posej-
mowy z Proszowic 31 marca 1626 r., ASWK, t. II, nr 16, s. 57.

66  Konfederacja województwa krakowskiego zawiązana w Proszowicach 16 lipca 1574 r., ASWK, t. I, 
nr 13, s. 42.

67  Uchwały sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 11 lipca 1575 r., ASWK, t. I, nr 17, s. 55.
68  Stwierdzenie szlachectwa Krzysztofa Marczysza z Zagórzan przez sejmik województwa krakowskiego 
w Proszowicach 9 września 1602 r., ASWK, t. I, nr 79, s. 242.
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do Trybunału Koronnego69. W późniejszym okresie miało to miejsce również w grudniu 
1618 roku70. Jednak radykalny wzrost liczby tego typu laudów miał miejsce w latach 
dwudziestych XVII w. – osiem z czternastu dokumentów (z pominięciem instrukcji) 
zostało podpisanych jedynie przez marszałka koła rycerskiego. Warto w tym miejscu 
zauważyć, że większa część spośród tych dokumentów powstała w trakcie stosunkowo 
nowego typu sejmiku tj. deputackiego, który działał w związku z powstaniem Trybu-
nału Koronnego. Jednak wraz z upływem czasu liczba dokumentów konfirmowanych 
tylko przez przewodniczącego zgromadzenia powiększała się i od początku lat dwu-
dziestych XVII w. coraz rzadziej zdarzały się jakiekolwiek dokumenty podpisane przez 
więcej osób niż samego marszałka kola rycerskiego.

Do grupy aktów, przy których konfirmacji najważniejszą role odgrywał marszałek 
sejmikowy należały również te, które zostały podpisane przez przewodniczącego koła 
rycerskiego oraz kilka innych osób, często pozbawionych tytułów. Nierzadko spotykane 
były podpisy osób trudnych do sklasyfikowania do którejkolwiek z grup (czyli po prostu 
szlachta, często nieurzędnicza, niepełniąca na sejmiku żadnej funkcji) podpisujących się 
obok panów rady i marszałka lub w tym przypadku samego marszałka. Było to zwykle 
kilka nazwisk pojawiających się na samym końcu dokumentu. Najprawdopodobniej był 
to w jakiejś formie relikt z przeszłości, czyli z czasów kiedy pod laudami umieszczano 
podpisy wszystkich obecnych, a przynajmniej starano się to zgodnie z tradycją robić. Jed-
nym z pierwszych przykładów dokumentu pod którym znalazły się podpisy przedstawi-
cieli zwykłej szlachty jest uchwała sejmiku proszowickiego z września 1587 r. zakończona 
sygnaturami wojewody krakowskiego Tęczyńskiego, marszałka Mikołaja Zebrzydow-
skiego oraz podkomorzego Stanisława Cikowskiego i pięciu przedstawicieli rycerstwa71. 
Tego typu dokumentów zachowało się stosunkowo dużo, gorzej z laudami podpisanymi 
jedynie przez marszałka sejmikowego i kilku reprezentantów drobnej szlachty. Pierwsze 
z nich pojawiły się dopiero pod koniec omawianego okresu, zaczynając od marca 1614 r., 
kiedy to laudum zostało konfirmowane, obok marszałka, przez starostę oraz pięciu nie-
utytułowanych szlachciców72. Tak samo działo się po dwóch latach w lipcu 1616 r. (obok 
podpisu marszałka Sobieskiego widać jedynie trzy pozostałe)73 i jest to ostatni tego typu 
przykład. W moim przekonaniu akta te powinny być rozpatrywane w ścisłym związku 
z tymi, które zostały podpisane jedynie przez marszałka sejmikowego, ponieważ w ża-
den sposób nie podważają pozycji przedstawiciela koła rycerskiego, a dodawane podpisy 
członków społeczności szlacheckiej są jednym z ostatnich świadectw przeszłości.

69  Uchwała sejmiku deputackiego województwa krakowskiego o salarium dla szafarza w Proszowicach 
9 września 1613 r., ASWK, t. I, nr 113, s. 349–350.

70  Świadectwo dla Wojciecha Porembskiego, wydane przez sejmik województwa krakowskiego w Pro-
szowicach 11 grudnia 1618 r., ASWK, t. I, nr 128, s. 398–399.

71  Uchwały sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 19 września 1587 r., ASWK, t. I, nr 42, 
s. 132.

72  Uchwała sejmiku województwa krakowskiego w sprawie szóstego poboru w Proszowicach 24 mar-
ca 1614 r., ASWK, t. I, nr 115, s. 354.

73  Uchwała sejmiku posejmowego województwa krakowskiego w Proszowicach 12 lipca 1616 r., 
ASWK, t. I, nr 118, s. 387.
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Deputaci

Osobną kwestią są podpisy składane przez deputatów, czyli osoby, które tak samo jak 
marszałek miały reprezentować forum szlacheckie poprzez redagowanie, podpisywanie 
i oblatowanie dokumentów74. Niemal równolegle z rozpoczęciem wpisywania aktów 
do ksiąg grodzkich i ziemskich pojawiła się nowa instytucja reprezentująca szlachtę 
obradującą w Proszowicach. Było to zawsze kilka osób oddelegowanych do współpra-
cy przy spisywaniu, podpisywaniu lub oblacie dokumentów „produkowanych” pod-
czas obrad sejmikowych (ale nie zawsze wybierano ich do pełnienia wszystkich trzech 
funkcji, bardzo często jedynie do jednej z nich, ale nie zdarzało się aby przy pracy nad 
jednym aktem wybierano kilka deputacji). Pierwszą informację na ten temat posiadamy 
z maja 1578 r., kiedy to pod odpowiedzią daną królowi znalazły się podpisy „deputo-
wanych do spisowania namów wyżej opisanych”75. Kolejny raz, po prawie 10-letniej 
przerwie, we wrześniu 1587 r. pod uchwałą sejmikową podpisał się wojewoda krakowski 
Andrzej Tęczyński, marszałek Mikołaj Zebrzydowski, podkomorzy Stanisław Cikowski 
oraz pięciu przedstawicieli nieposiadającego tytułów rycerstwa76. W akcie tym została 
zawarta również informacja wyjaśniająca czemu pod dokumentem znalazło się tak 
mało podpisów, co do tej pory sprawiało wrażenie nieusystematyzowanego i wynika-
jącego z stricte strategicznych przesłanek. 

A iż wszyscy dla wielkiego zgromadzenia trudno się podpisować i pieczętować 
na postanowienie mieli, tedyśmy to zlecieli pewnym osobom na to od nas ku JM. 
Panu staroście krakowskiemu, marszałkowi na ten czas koła naszego, przydanym 
i wysadzonym77.

Najprawdopodobniej była to bardzo świeża praktyka, nieznana jeszcze w innych wo-
jewództwach i jako rzecz nowa wymagająca zdaniem szlachty wyjaśnienia78. Świadczy 
o tym wysłany w lutym 1590 r. przez część szlachty list do nieznanego nam sejmiku 
innego województwa79. Zostało w nim wyjaśnione, że spośród siebie szlachta wybrała 
kilka osób 

co tak u W.M. naszych m. panów a braci, niech ważono będzie, jakobyśmy się wszy-
scy których nas wielka liczba beła, własnemi rękami podpisać i pieczęci przykładać 
miely, prosimy80.

74  S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego…, s. 101.
75  Odpowiedź dana królowi Stefanowi w sprawie uchwały podatków z sejmiku głównego województw 
krakowskiego i sandomierskiego w Korczynie 24 maja 1578 r., ASWK, t. I, nr 28, s. 91.

76  Uchwały sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach 19 września 1587 r., ASWK, t. I, nr 42, 
s. 132.

77  Ibidem.
78  Na sejmiku średzkim pierwszy raz instytucja deputatów pojawiła się w 1616 r.; zob. S. Płaza, Sejmiki 
i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego…, s. 101. 

79  List części szlachty, zebranej na sejmiku przedsejmowym województwa krakowskiego, z 20 lute-
go 1590 r., ASWK, t. I, nr 45a, s. 431–433.

80  Ibidem, s. 433.
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W 1591 r. owi przedstawiciele wyznaczeni do podpisania dokumentów nazwani 
zostali deputatami, co przez najbliższe lata stało się powszechną praktyką. W liczbie 
pięciu byli jedynymi osobami (oprócz marszałka Kaspra Kempskiego), które umieściły 
swój podpis pod uchwałą z marca 1591 r.81 W okresie rokoszu Zebrzydowskiego osoby 
deputatów zaczęły pojawiać się bardzo często, aby w 1607 r. podpisać się pod uchwałami 
każdego sejmiku, z którego zachowały się jakiekolwiek informacje na temat podpisów82. 
Praktyka ta szybko zanikła, od 1612 r. instytucja deputatów nie występowała (z wyjąt-
kiem zjazdu z maja 1619 r.83) i została zastąpiona przez znane wcześniej rozwiązania. 
Automatycznie przychodzi na myśl porównanie owych deputatów do XVIII-wiecznych 
asesorów, wybieranych marszałkowi do pomocy. Ale wielu historyków postrzega in-
stytucję asesorów jako formę pomniejszenia prerogatyw i znaczenia marszałka koła 
rycerskiego, co nie mogło mieć miejsca w tym przypadku ze względu na skromne 
uprawnienia owych deputatów. Wydaje się więc, że w przypadku deputatów był to spo-
sób na nadanie powstającym laudom większej autentyczności i forma usprawnienia re-
dagowania aktów sejmikowych. Tworzyła się bowiem dopiero tradycja, zgodnie z którą 
marszałek miałby podpisywać akta sejmikowe imieniem całej społeczności szlacheckiej, 
być może nie dla wszystkich parafowanie laudum jedynie przez przewodniczącego koła 
rycerskiego było równoznaczne z nadaniem mu mocy autentycznej.

Instrukcje poselskie

Zdecydowanie prościej wygląda sprawa instrukcji poselskich, czyli dokumentów spi-
sywanych na sejmiku w formie punktów, którymi kierować się mieli posłowie obra-
ni na najbliższy sejm. Już w latach siedemdziesiątych XVI w. funkcjonował pewien 
schemat tworzenia instrukcji, w których kolejno wypisywano nazwiska obranych 
posłów (często poprzedzone kwiecistym wstępem), poszczególne artykuły – żąda-
nia, a na końcu podpisy. Zazwyczaj parafowane były jedynie przez owych posłów, 
którzy w ten sposób potwierdzali, że będą się kierować wolą ogółu. Większość in-
strukcji sejmowych z okresu 1572‒1620 ma charakter enigmatyczny, dowiadujemy się 
z nich, kogo wybrano na posłów oraz jakie konkretne postulaty zostały na sejmiku 
uchwalone. Podpisy ograniczają się do posłów na sejm, a oblaty dokonują oni wszy-
scy lub jeden z nich. Wyjątków było zaledwie kilka, dlatego zwrócono na nie trochę 
więcej uwagi. Pewne odmienności możemy spotkać w instrukcji z 2 I 161884. Wśród 
podpisów znalazły się nie tylko należące do posłów na sejm, ale również wojewody 
i generała krakowskiego, marszałka koła rycerskiego Hieronima Przyłęckiego i in-
81  Uchwała sejmiku województwa krakowskiego, przyznająca zgodnie konstytucye sejmu warszawskiego 
z r. 1591, wraz z protestacyją posłów województwa krakowskiego, w Warszawie na sejmie uczynioną, 
a przez sejmik aprobowaną. W Proszowicach 12 marca 1591 r., ASWK, t. I, nr 56, s. 173.

82  Zob. np. List szlachty województwa krakowskiego ze zjazdów na rokach ziemskich w Krakowie 
do szlachty województwa sandomierskiego. Z Krakowa 12 stycznia 1607 r., ASWK, t. I, nr 98, s. 310.

83  Uchwała szlachty województwa krakowskiego na okazowaniu pod Kazimierzem 1 maja 1619 r., 
ASWK, t. II, nr 130, s. 402.

84  Instrukcja dana posłom na sejm z sejmiku przedsejmowego województwa krakowskiego w Proszo-
wicach 2 stycznia 1618 r., ASWK, t. I, nr 124, s. 374–385.
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nych, niekoniecznie posłów85. Nie do końca wiadomo czy podpis marszałka znalazł 
się tam tylko ze względu na wyznaczenie go do funkcji posła na sejm, czy również 
ze względu na tradycyjną zasadę podpisywania przez marszałka aktów sejmikowych. 
Można przypuszczać, że skoro znalazły się podpisy nie pełniących żadnej funkcji 
osób, to tym bardziej byłby tu podpis marszałka. Z okresu do 1632 r. zachowało 
się jeszcze kilka tego typu instrukcji. Pierwsza z nich została datowana na listopad 
1624 r., znajduje się pod nią podpis tylko jednej osoby, a mianowicie stolnika krakow-
skiego Hieronima z Przyłęka Przyłęckiego, pełniącego na bieżącym sejmiku funkcję 
marszałka koła rycerskiego, wybranego również na posła na sejm86. Następna i za-
razem ostatnia instrukcja zakończona jakimikolwiek podpisami, została uchwalona 
we wrześniu 1630 r. i znalazł się pod nią podpis Kaspra z Wielopola Wielopolskiego, 
również pełniącego równolegle funkcje marszałka i posła na sejm, oraz kasztelana 
krakowskiego Jerzego Zbaraskiego87. W tym miejscu warto jeszcze dodać, że zgodnie 
ze zwyczajem województwo krakowskiego miało prawo do powołania ze swojej ziemi 
sześciu posłów sejmowych, a pod wymienionymi wyżej instrukcjami podpisywał się 
tylko jeden spośród nich, o ile pełnił funkcję marszałka sejmikowego88.

* * *

Badania nad instytucją marszałka sejmikowego to temat, który jeszcze długo nie zosta-
nie w pełni wyczerpany. Celem niniejszego artykułu było przybliżenie czasu i sposobu, 
w jakim doszło do ukształtowania się tego urzędu na obszarze województwa krakow-
skiego, czyli jednej z najważniejszych (pod względem politycznym) ziem I Rzeczypo-
spolitej. Wprawdzie w pracy za datę kończącą wybrano 1632 r. tj. moment zakończenia 
panowania Zygmunta III, nie jest to jednak moment kończący ów proces, co jest wi-
doczne między innymi w schemacie dokumentów sejmikowych, który podlegał ciągłym 
zmianom. Coraz częściej jednak pojawiały się uchwały spisane według konkretnego 
wzorca, znanego nam z dalszych tomów akt. Wzorca, zgodnie z którym to marszałek 
sejmikowy swoim podpisem miał nadawać dokumentom cech legalności.

Pod koniec XVI w. akta były podpisywane zarówno przez senatorów, szlachtę, jak 
i marszałków (o ile zostali oni wybrani), a do 1632 r. większość uchwał sygnował mar-
szałek oraz co najwyżej kilka innych osób, z coraz mniejszym udziałem panów rady. Nie 
był to wprawdzie jeszcze utarty schemat z późniejszych lat, gdy swój podpis zamieszczał 
tylko marszałek, ale wyraźnie widać tendencję zmian. W historiografii funkcjonuje 
niepodważona teza, zgodnie z którą rokosz Zebrzydowskiego miał być momentem 
85  Ibidem, s. 384.
86  Instrukcja dana posłom na sejm z sejmiku przedsejmowego województwa krakowskiego w Proszo-
wicach 26 listopada 1624 r., ASWK, t. II, nr 7, s. 37.

87  Instrukcja dana posłom na sejm z sejmiku przedsejmowego województwa krakowskiego w Proszo-
wicach 4 września 1630 r., ASWK, t. II, nr 41, s. 128.

88  Ale możemy spotkać również nie posiadające żadnych podpisów instrukcje z sejmików na których 
jako jednego z posłów wybrano marszałka koła rycerskiego; zob. Instrukcja dana posłom na sejm z sej-
miku przedsejmowego województwa krakowskiego w Proszowicach 16 grudnia 1625 r., ASWK, t. II, 
nr 12, s. 43.
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przełomowym dla rozwoju instytucji marszałka. Ta teza nie znajduje potwierdzenia dla 
akt ziemi krakowskiej. Wprawdzie od rokoszu sandomierskiego radykalnie zmniejszyła 
się liczba uchwał podpisanych ze strony koła rycerskiego przez jak najszersze grono 
szlacheckie, ale pod uchwałami podpisywali się w ich imieniu deputaci, którzy wła-
śnie w tym okresie zaczęli się pojawiać częściej – a których podpisy zanikły ok. 1613 r. 
(z jednym wyjątkiem z 1619 r.). Ważniejszym momentem wydaje się okres ok. 1620 r., 
z którym wiąże się stopniowe odsuwanie senatorów od podpisywania uchwał sejmiko-
wych – ich sygnatury stały się rzadkością (pomijając casus Jerzego Zbaraskego). Rolę 
najważniejszej osoby podczas sejmiku przejął niepodzielnie marszałek.

Przedstawiony artykuł nie rości sobie prawa do wyczerpania badań nad kształto-
waniem się instytucji marszałka sejmikowego w latach 1572‒1632. Zarysowana w niej 
została ogólna, wyraźnie widoczna tendencja, dla której okres około 1620 roku wy-
daje się być momentem przełomowym – co jest widoczne podczas analizy podpisów 
składanych pod uchwałami. Warta podjęcia byłaby nie tylko próba zestawienia tych 
tendencji z warunkami w innych województwach, ale również zbadania pochodzenia 
społecznego i roli politycznej poszczególnych marszałków, co mogłoby przynieść od-
powiedź na kilka ważnych pytań.

*  *  *

Rise in Importance of the Institution of the Marshal of Council from 
the Point of View of Signatures Submitted on the Council’s Documents 

from the Land of Cracow in the Years 1572‒1632

Marshal of council was one of the most important institutions of local political life in the First 
Republic of Poland. That office throughout the modern period evolved, and its insignificant 
features has been expanded in the implementing instruments. In the early eighteenth century 
he already had real political power.
The subject of the article is an examination of the way in which the institution of Council’s 
Marshal was formed in the Cracow land in the years 1572‒1632 with respect to one aspect – 
the signatures submitted under the Council’s documents. This is a question which, during 
the first few decades from 1572 to 1632, has gradually evolved until only the Marshal has signed 
the resolutions of the Council.
So far in historiography, there was a conviction that the formation of the Council’s Marshal’s 
Institution was completed during Zebrzydowski’s period, but it must be concluded that this 
process took place several years later.
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