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Proces integracji Wołynia z Koroną w latach 1569-1648. Wybrane aspekty
polityczne i prawne

Rzeczpospolita  Obojga  Narodów  była  jedną  z  wielu  wczesnonowożytnych  monarchii

„kompozytowych”. Składała się nie tylko z Korony i Litwy, ale także z wielu mniejszych

rejonów z własnymi prawami i odrębnościami.  Obszary te podlegały stopniowo procesom

integracji aż do niemal całkowitego zespolenia z Rzeczpospolitą w XVIII stuleciu. Specyfiką

polsko-litewskiego państwa był fakt, że scalanie obszarów autonomicznych było zazwyczaj

wypadkową dwóch tendencji. Z jednej strony, dzięki rozszerzeniu praw koronnych, szlachta

przyłączonego regionu szybko asymilowała się, co przyśpieszało jego polityczną integrację z

Koroną.  Z  drugiej,  dzięki  uzyskanym  przywilejom  starano  się  jak  najdłużej  zachować

miejscowe  odrębności.  Ścieranie  się  tych  tendencji  powodowało  wiele  sporów

i nieporozumień,  które  niekiedy  przeobrażały  się  w  dotkliwe  konflikty  społeczne

i wyznaniowe.  Warto  jednak  podkreślić,  że  w przeciwieństwie  do  państw absolutnych,  w

Rzeczypospolitej na integrację nie wpływała siła militarna i naciski polityczne państwa, ale

przeważnie był to proces pokojowy i dobrowolny. Taki obraz unifikacji politycznej możemy

zobaczyć na przykładzie Wołynia – jednego z ważniejszych obszarów ruskich Korony. 

Ziemia wołyńska już od XIV wieku cieszyła się zainteresowaniem panów polskich. Za

panowania Kazimierza Wielkiego jej zachodnia część została nawet na pewien czas włączona

do  Korony  Polskiej.  W  końcu  rywalizację  o  Wołyń  wygrała  wówczas  Litwa,  która  po

pokonaniu Tatarów opanowała ten obszar na blisko dwa stulecia. W okresie litewskim ziemia

wołyńska była przez długi czas księstwem udzielnym i dopiero po śmierci Świdrygiełły w

1452 roku została ostatecznie objęta administracją wielkiego księcia. Już wówczas widoczne

były  pewne  odrębności  Wołynia  od  innych  terenów  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego.

Podstawowym  wyróżnikiem  była  znacząca  obecność  kniaziów  –  potomków   Ruryka  i

Giedymina  w  strukturze  społecznej.  Otaczali  się  oni  zastępami  szlacheckich  sług,  którzy

niegdyś  pozostawali  z  nimi  w  zależnościach  feudalnych,  a  po  ich  zrzuceniu  weszli  do

książęcej klienteli politycznej. 

Przez długi na ziemi wołyńskiej nie dokonywano daleko idących zmian. Prowadząc

politykę zachowania „stariny”, litewscy władcy zadawalali się kontrolowaniem politycznym

tego obszaru i starali się nie ingerować w tamtejsze stosunki wewnętrzne. Sytuacja zmieniła



się dopiero w latach sześćdziesiątych XVI wieku, kiedy Zygmunt August zdecydował się na

zacieśnienie związku między Polską a Litwą. Aby przygotować grunt pod nową unię, ostatni

Jagiellon przeprowadził szereg reform w całym Wielkim Księstwie Litewskim. Celem tych

zmian było upodobnienie ustroju politycznego obu trzonów Rzeczypospolitej. 

Kluczowe zmiany zostały przeprowadzone na sejmie wileńskim na przełomie 1565 i

1566 roku. Wszedł wówczas w życie II statut litewski, na mocy którego powstał jednolity

stan  szlachecki.  Nowy  kodeks  rozszerzał  prawo  dziedzicznego  władania  majątkami

szlacheckimi  i  dawał  możliwość  ich  swobodnej  alienacji.  Szlachta  w  całym  Wielkim

Księstwie  Litewskim  została  także  zwolniona  od  wszelkich  posług  wobec  hospodara  z

wyjątkiem podatku groszowego od liczby poddanych. W ten sposób wraz z wprowadzeniem

II statutu ziemianie wołyńscy zyskali te same przywileje, jakie posiadała szlachta koronna. 

Na tym samym sejmie została też wprowadzona reforma administracyjna, w wyniku której na

wzór  polski  powstały  województwa  i  powiaty.  Dotyczyło  to  także  Wołynia,  gdzie

ukształtowało  się  województwo  wołyńskie  z  powiatami  łuckim,  włodzimierskim  i

krzemienieckim. Wraz ze zmianami administracyjnymi wyłonił się też szlachecki samorząd.

Tak jak w całej Rzeczypospolitej, na Wołyniu zaczęło funkcjonować sądownictwo grodzkie,

ziemskie  i  podkomorskie.  W każdym  powiecie  powstały  wówczas  sejmiki  ziemskie,  na

których szlachta mogła wybierać niższych urzędników sądowych, a także posłów na sejm. 

Nie ulega wątpliwości, że reformy sejmu wileńskiego 1565-1566 wprowadziły Wołyń

do  drogę  integracji  tego  obszaru  z  Koroną.  Proces  unifikacji  nie  przebiegał  jednak  bez

zakłóceń. Już w rok po reformie pojawiły się trudności w jej wcieleniu. Jak zauważył Andrzej

Rachuba,  kancelaria  wielkoksiążęca  nie  była  w  stanie  wysłać  do  wszystkich  powiatów

stosownych zawiadomień o zbliżającym się sejmie,  co pododawało dezinformację i liczne

opóźnienia w zbieraniu się sejmików. Nic też dziwnego, że rychło postarano się wprowadzić

pewne  korekty.  Na  przykład  szlachta  wołyńska  nie  mogła  zebrać  się  na  zjazdach  we

wszystkich  powiatach,  dlatego uprosiła  Zygmunta  Augusta,  aby przed sejmem zbierał  się

tylko jeden sejmik dla całego województwa w Łucku. Trudno zatem nie zauważyć, że reforma

okazała  się  w  niektórych  swych  aspektach  zbyt  dużym  dobrodziejstwem  i  wymagała

ograniczeń w realnym życiu politycznym. 

Przełomowym momentem w procesie integracji Wołynia z Koroną był sejm lubelski

1569 roku. Zanim Litwini przyjęli nową unię z Polską, postanowili najpierw zerwać obrady i

opuścili Lublin. Aby skłonić ich do ustępstw, Zygmunt August ogłosił wcielenie Podlasia i

Wołynia  do  Korony.  Szlachta  wołyńska  przyjęła  decyzję  króla  z  pewnym zaskoczeniem.

Kiedy władca zaprosił ją do Lublina, aby osobiście złożyła przysięgę na wierność Koronie,



obywatele wołyńscy poprosili go o zwołanie nowego sejmu w celu wszczęcia negocjacji z

Litwinami.  Wszystko  wskazuję  na  to,  że  była  to  tylko  gra  na  zwłokę,  żeby  dać  czas

miejscowym kniaziom i  panom litewskim na  odparcie  roszczeń  Polaków.  Ostatecznie  po

blisko  dwóch  miesiącach  czekania  Wołynianie  zaczęli  gremialnie  przybywać  na  sejm do

Lublina, aby złożyć stosowną przysięgę przed władcą. 

Zgadzając  się  na  przyłączenie  swej  ziemi  do  Korony,  szlachta  wołyńska

wynegocjowała  jednak  korzystne  dla  siebie  warunki.  Została  włączona  do  całej  braci

szlacheckiej Rzeczypospolitej jako „równi do równych”. Zagwarantowano im ochronę praw

do majątków dziedzicznych, dlatego w przywileju inkorporacyjnym znalazł się zapis, że na

Wołyniu nie będzie respektowane ustawodawstwo egzekucyjne. Warto zaznaczyć, że warunek

ten zabezpieczał  interesy materialne nie  tylko miejscowych potentatów, ale  także zwykłej

szlachty,  która  często  nie  miała  stosownych  dokumentów  potwierdzających  ich  ziemskie

nadania i w przypadku wszczęcia procesu egzekucji mogła liczyć się z ich utratą. Przywilej

inkorporacyjny gwarantował  też  Wołynianom szereg  innych  odrębności.  Mogli  oni  nadal

sądzić się własnym prawem, skodyfikowanym w II statucie litewskim. Językiem urzędowym

pozostawał język ruski, który miał być stosowany zarówno w miejscowych urzędach, jak i w

kancelarii  koronnej.  Kniaziom  zagwarantowano  zachowanie  ich  „starodawnych  czci  i

dostojności” poprzez zatrzymanie książęcych tytułów. Zapis ten nie przekreślał jednak zasady

równości  szlachty  wobec  prawa.  Przywilej  inkorporacyjny  w  sposób  zawoalowany

wspominał  też  o  gwarancjach  dla  wyznawców  prawosławia.  Władca  zobowiązywał  się

bowiem,  że  nie  będzie  odbierać  szlachcie  „tak  rzymskiego  jako  i  greckiego  zakonu”

miejscowych urzędów świeckich i kościelnych. 

Zawarte  w  przywileju  inkorporacyjnym  warunki  przyłączenia  Wołynia  do  Korony

mogły  utrudnić  ścisłą  integrację  tego  obszaru  z  Rzeczpospolitą.  Wyszczególnione  wyżej

odrębności stanowiły z pewnością pewien bufor bezpieczeństwa przed polityką unifikacyjną

Polaków. Trzeba jednak zaznaczyć, że wraz z unią lubelską Wołyń został włączony w system

polityczny Rzeczypospolitej. Wybierając swoich posłów na sejm i zabierając głos w sprawach

całego państwa, szlachta wołyńska volens nolens weszła na szlak prowadzący do zespolenia z

Koroną. 

Kolejne  lata  po  unii  pokazały,  że  trudno  było  Wołynianom  utrzymywać  swoje

odrębności.  Już  na  pierwszym  zjeździe  pod  koniec  1569  roku  ujawniły  się  problemy  z

recepcją i przestrzeganiem warunków przyłączenia do Korony. Szlachta wołyńska zebrała się

wówczas z inicjatywy swojego wojewody kniazia Aleksandra Czartoryskiego, który zwołał ją

specjalnie w celu wysłuchania uchwalonego z Lublinie przywileju. Owocem tego zjazdu była



petycja  do  Zygmunta  Augusta,  w  której  Wołynianie  przedstawili  szereg  problemów

związanych  z  integracją  ich  ziemi  z  Koroną.  Na  pierwszym  miejscu  domagali  się  jak

najszybszego  przystosowania  kancelarii  królewskiej  do  przestrzegania  języka  ruskiego  w

dokumentach skierowanych do nich. Okazało się bowiem, że władca nie ma pisarzy, którzy

znaliby pismo cyrylickie i mogliby takie pisma przygotowywać. Prosili  też o poprawienie

uniwersału podatkowego w celu ustalenia nowych stawek podatkowych. Wyrazili przy tym

oburzenie,  że  obecny poborca  rozpoczął  zbieranie  świadczeń skarbowych według starych

zasad, przyjętych jeszcze na sejmie litewskim. Innym problemem była kwestia monetarna.

Szlachta wołyńska domagała się wprowadzenia stosownych regulacji „około monety brania

albo  zrównania  z  Koroną”.  Podobnie  nierozwiązanym problemem była  służba  wojskowa.

Zgodnie z ustalonym na sejmie lubelskim prawem szlachta przyłączonych ziem miała stawiać

się  na  wojnę  zgodnie  z  koronnymi  procedurami  zwołania  pospolitego  ruszenia.  Nic  też

dziwnego, że sprzeciwiła się teraz ruszyć zbrojnie wyłącznie na życzenie hospodara, jak to

bywało w czasach litewskich. 

W odpowiedzi na petycję Zygmunt August wprawdzie skarcił swoich poddanych, że

ośmielili  się  obradować  bez  jego  wiedzy,  ale  obiecał  większość  postulatów  rozpatrzyć

pozytywnie. Symptomatyczna jest zwłaszcza jego decyzja w sprawie przestrzegania języka

ruskiego. Król znalazł tu rozwiązanie polubowne – dla tych, którzy chcą mieć pisma po rusku,

kancelaria  koronna  będzie  wysyłać  po  rusku,  natomiast  dla  tych,  którzy  życzą  sobie

dokumenty po polsku, będzie pisać po polsku. 

Jak widać,  niełatwo było przestrzegać warunków przyłączenia Wołynia do Korony.

Uchwalone  na  sejmie  lubelskim  ogólne  zasady  wymagały  dokładnych  przepisów

wykonawczych,  które  umożliwiałyby  sprawne  rozwiązywanie   nieprzewidzianych

problemów.  Aby w pełni  przystosować się  do  nowych okoliczności,  potrzeba  było  zatem

czasu, niezbędnego do pracy nad nowymi uchwałami. W sytuacji zaś braku szczegółowego

zdefiniowania  zasad  przestrzegania  odrębności,  zarówno  Wołyń,  jak  i  inne  ziemie

przyłączone do Korony na sejmie lubelskim mogły być poddane szybszej unifikacji. 

Ważnym  etapem  w  procesie  integracji  Wołynia  z  Koroną  był  okres  pierwszych

bezkrólewi w latach 1572-1576. W tym czasie szlachta wołyńska wzmogła swoją aktywność

polityczną.  Przede  wszystkim  potwierdziła  swoją  przynależność  do  Korony,  odrzucając

postulaty rewindykacyjne Litwinów, którzy nie ustali w wysiłkach, aby przywrócić granice

Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  sprzed  1569  roku.  Wołynianie  nie  tylko  dali  opór  tym

dążeniom, ale  także rozpoczęli  wzmożoną współpracę ze szlachtą sąsiednich województw

bełskiego i ruskiego. Przez cały okres bezkrólewi między zjazdami Wołynia i Rusi Czerwonej



krążyły poselstwa w celu koordynacji wspólnych działań. Po konwokacji 1573 roku zrodził

się nawet pomysł wspólnego zjazdu szlachty bełskiej i wołyńskiej w Beresteczku. Ostatecznie

jednak Wołynianie zjawili się w ustalonym miejscu sami i idea wspólnych obrad z nieznanych

przyczyn upadła. 

Kontakty szlachty wołyńskiej z koronną przyniosły istotne rezultaty. Wzorując się na

rozwiązaniach  koronnych,  Wołynianie  zawiązywali  konfederacje  w swoim województwie.

Podobnie jak Koroniarze obradowali o obronie zewnętrznej i o ustanowieniu sądownictwa

kapturowego.  Brak  parlamentarnego  wyrobienia  sprawił  jednak,  że  nie  zabierali  głosu  w

sprawach reformy ustrojowej – sposobu elekcji  władcy, a także w kwestii wyznaniowej –

ratyfikacji  konfederacji  warszawskiej,  czyli  ustanowienia pokoju między rozróżnionymi w

wierze. 

W jednym aspekcie  możemy jednak  dostrzec  wiele  samodzielności  w  działaniach

Wołynian.  W  kolejnych  uchwałach  zjazdów  starali  się  dokładnie  sprecyzować  zakres

działania  i  kompetencje  sądów  kapturowych,  uwzględniając  stosowne  zapisy  swojego,

odrębnego  od  koronnego  prawa.  Jak  zauważyła  Natalia  Starczenko,  szlachta  wołyńska

skrupulatnie zbierała dane o nieprawidłowościach i starała się na nie reagować, wprowadzając

stosowne  poprawki  i  obostrzenia.  Dyscyplinowała  także  tych,  którzy  podważali  wyroki

kapturowego sądownictwa. 

Zaskakujące jest, że i w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego obywatele wołyńscy

starali  się  szybko  zaadaptować  rozwiązania  koronne.  W  maju  1575  roku  na  sejmiku

wołyńskim przyjęto  uchwałę o ustanowieniu  w Łucku „wielkich roków”.  Mimo że nadal

panowało  bezkrólewie  po  wyjeździe  Henryka  Walezego,  zawieszono  sprawowanie  sądów

kapturowych  i  przywrócono  działanie  sądów  ziemskich,  grodzkich  i  podkomorskich.

W zastępstwie władcy apelacje od nich miały być rozpatrywane na zwoływanych corocznie

wielkich rokach. Nie ulega wątpliwości, że Wołynianie wzorowali się tu na koronnych sądach

ultimae instantiae, ustanowionych pół roku wcześniej w większości województw Korony. 

Wyrazem  przemian  okresu  pierwszych  bezkrólewi  stała  się  konstytucja  sejmu

koronacyjnego  1576  roku.  W  myśl  tej  uchwały  rozszerzono  na  Wołyń  prawo  koronne

o incompatibiliach. Od tej pory nie można było łączyć w jednym ręku godności kasztelana lub

wojewody wołyńskiego  z  urzędem starosty grodowego.  Konstytucja  ustalała  także  zakres

obowiązków  woźnego  ziemskiego.  Ponadto,  zgodnie  w  prawem  koronnym,  zwolniono

Wołynian  od  płacenia  myt  i  ceł.  Król  zobowiązał  się  także,  że  nie  będzie  powierzał

najważniejszych  godności  cerkiewnych  (władyki  i  archimandryty)  ludziom  stanu

plebejskiego. Uchwała 1576 roku z pewnością odzwierciedlała szlachecki program reform w



kierunku ściślejszego zespolenia  Wołynia  z  Koroną.  Należy zwrócić  uwagę zwłaszcza  na

punkt o incompatibiliach, który mógł uderzać w interesy miejscowych potentatów. 

Nie ulega wątpliwości, że w okresie dwóch pierwszych interregnów nastąpił kolejny

ważny krok na drodze integracji politycznej ziemi wołyńskiej z Rzeczpospolitą. W tym czasie

obywatele wołyńscy uczyli się rozwiniętej już w Polsce demokracji szlacheckiej. Wzmożone

kontakty  z  Koroniarzami  zaowocowały  dyskusją  na  temat  organizacji  obronności  i

sądownictwa  państwa.  Nie  można  zapomnieć,  że  szlachta  wołyńska  uczestniczyła  też  w

elekcjach władcy i innych zjazdach generalnych. Mogła zatem w pełni poczuć, że należy do

szlacheckiej  wspólnoty  Rzeczypospolitej.  Co  więcej,  dzięki  politycznej  aktywności

Wołynianie mogli  wejść na drogę emancypacji  spod kurateli  miejscowych kniaziów. Ci  z

kolei  musieli  zrozumieć,  że  czasy ich  wszechwładzy minęły i  aby nadal  oddziaływać  na

szlachtę,  należy zmienić sposoby współpracy, uwzględniając jej  aspiracje i  wartości.  Tego

procesu szlacheckiej emancypacji nie można jednak przeceniać. W okresie braku króla, a za

czym  idzie  wzrostu  niepewności  co  do  obrony  granic  i  przestrzegania  sprawiedliwości,

książęta, dzięki pochodzeniu, potędze majątkowej i sprawowanym urzędom, mogli zapewnić

skuteczną ochronę przed krewkim sąsiadem i wrogiem zewnętrznym.  

Za panowania Stefana Batorego przez moment ujawniły się dążenia do zachowania

odrębności Wołynia. Kluczową w tym względzie okazała się reforma sądownictwa w 1578

roku, w wyniku której powstał trybunał jako wyższa instancja apelacyjna dla szlachty. Ze

względu na fakt, że na Wołyniu, a także na innych ziemiach przyłączonych do Korony w

1569 roku (w województwach kijowskim i bracławskim) obowiązywał II statut litewski, sejm

ustanowił dla nich osobny sąd główny w Łucku. Zgodnie z konstytucją w trybunale łuckim

miało zasiadać trzynastu szlacheckich deputatów, w tym pięciu z Wołynia.  Pierwsza sesja

przywidziana była na 11 listopada, a sejmiki deputackie miały zebrać się 18 maja 1578 roku.

Ustawodawca zapowiadał, że uchwała o trybunale łuckim zostanie spisana w języku ruskim i

będzie  rozesłana  do szlachty zainteresowanych województw.  Przewidywał też,  że  w razie

potrzeby będzie można zgłaszać poprawki do niej, a nawet nadal składać apelację sądową do

króla. 

Od początku pojawiły się trudności w realizacji ustawy o nowym sądzie w Łucku.

Z powodu najazdu Tatarów sejmiki, na których szlachta miała wybrać deputatów, zebrały się

z opóźnieniem (nie w maju,  ale  dopiero we wrześniu 1578 roku).  Wybrano tylko sześciu

sędziów (pięciu z Wołynia i jednego z Bracławszczyny). Prawdopodobnie sejmik wołyński

był  sterowany  przez  miejscowych  kniaziów  i  senatorów  –  wojewodę  kijowskiego

Konstantego  Ostrogskiego,  wojewodę  bracławskiego  Janusza  Zbaraskiego  oraz  wojewodę



wołyńskiego  Andrzeja  Wiśniowieckiego.  Możemy  to  wywnioskować  z  personaliów

wybranych  deputatów,  którzy  przeważnie  należeli  do  grona  książęcych  klientów.  Na

pierwszym  posiedzeniu  trybunału  w  Łucku  okazało  się,  że  konstytucja  wprowadzająca

reformę zawiera  poważne braki  legislacyjne.  Uchwała  przewidywała,  że  sąd  łucki  będzie

rozsądzał  też  sprawy  duchowne,  ale  w  przeciwieństwie  do  trybunału  koronnego  nie

dokooptowano przedstawicieli duchowieństwa. Nic też dziwnego, że przeciwko ustanowieniu

osobnego trybunału w Łucku  protestował biskup łucki – Wiktor Wierzbicki. Ponadto zarzucił

deputatom, że nie mają stosownych kompetencji, gdyż nie znają łaciny. W tej sytuacji nowy

sąd zakończył  swoją działalność na pierwszym posiedzeniu. W latach następnych szlachta

wołyńska składała apelację bezpośrednio do władcy. Ostatecznie przyłączyła się do trybunału

koronnego w Lublinie już na początku panowania Zygmunta III w 1589 roku. 

Fiasko  reformy  sądowniczej  na  Wołyniu  spotkało  się  z  różnymi  interpretacjami

historyków. Dawni badacze  albo  odżegnywali  się  od  odpowiedzi  na  pytanie  o  przyczyny

upadku trybunału łuckiego, albo winili w tym względzie szlachtę polską za ich centralistyczne

dążenia. W ostatnim czasie historycy polscy i ukraińscy na nowo przyjrzeli się tej kwestii.

Petro Kułakowskij  przyczyny upadku trybunału widział  w słabej  świadomości  politycznej

szlachty Wołynia i  Ukrainy,  która w swoich poczynaniach była  uzależniona od kniaziów.

Piszący te słowa zwrócił natomiast uwagę na niską kulturę prawną. Jego zdaniem obywatele

ziem przyłączonych  dopiero  uczyli  się  samorządowego  sądownictwa,  wprowadzonego  na

tych  terenach  dopiero  w  1566  roku,  czyli  zaledwie  dwanaście  lat  przed  reformą.  Mimo

ustanowienia  wówczas  zasady  równości  szlachty  wobec  prawa,  kniaziowie  nadal  mogli

oddziaływać nieformalnie na sędziów, strzegąc swych interesów. Innego zdania jest Natalia

Starczenko,  która  przebadawszy działanie  sądów kapturowych  na  Wołyniu  w  pierwszych

bezkrólewiach doszła do wniosku, że w tym czasie Wołynianie szybko przejęli polityczne i

prawne standardy szlachty koronnej, a ich niechęć do osobnej instytucji sądowniczej w Łucku

mógł wynikać z poczucia jedności z całą wspólnotą szlachecką Rzeczypospolitej.  Na tym

etapie badań trudno rozstrzygnąć, kto ma rację. Potrzebne bowiem są dalsze ustalenia, aby

dokładnie prześledzić, która z tych tendencji wzięła górę. 

Jak szybko szlachta wołyńska uczyła się doskonalić swój system sądowniczy, możemy

zobaczyć w okresie kolejnego bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego. W styczniu 1587

roku zebrał się sejmik w Łucku. Podobnie jak szlachta w całej Koronie, obywatele wołyńscy

zawiązali  konfederację  i  powołali  sąd  kapturowy.  W porównaniu  do  poprzednich  uchwał

kapturowych,  widać  wyraźnie,  że  starali  się  dokładniej  opisać  zasady  dochodzenia

sprawiedliwości podczas interregnum. Przede wszystkim poprawiono sam proces sądowy, aby



zminimalizować możliwość przeciągania spraw w sądzie. Warto też zwrócić uwagę na tekst

przysięgi sędziego kapturowego z 1587 roku. Obejmując swoją funkcję, musiał on zapewnić,

że  nie  jest  „sługą  rękodajnym  ani  jurgieltnikiem  którego  pana”.  Widocznie  Wołynianie

wyciągnęli  wnioski  z  poprzednich bezkrólewi i  postanowili  nie  tylko usprawnić działanie

kapturów,  ale  także  zrobić  wszystko,  aby sędziowie  wydawali  wyroki  niezawiśle.  Nadal

bowiem obawiano się, że mogą być uzależnieni od miejscowych potentatów. 

Z pewnością doświadczenie zdobyte w okresie trzeciego z bezkrólewi sprawiło, że w

1589  roku  szlachta  wołyńska  postanowiła  poddać  swoje  województwo  pod  jurysdykcję

trybunału koronnego w Lublinie. Przystępując do tego sądu, zapewniła sobie szereg osobnych

uprawnień.  W skład  trybunału  miało  wejść  aż  sześciu  deputatów  z  Wołynia,  kiedy  inne

województwa koronne wybierały zaledwie dwóch lub trzech swoich przedstawicieli. Zgodnie

z przywilejem inkorporacyjnym 1569 roku Wołynianie mogli rozstrzygać spawy zgodnie II

statutem litewskim i spisywać je po rusku w osobnych księgach. Wreszcie ich deputaci mieli

składać  przysięgę  według  takiej  samej  formuły  jak  sędziowie  kapturowi  z  1587  roku,  a

mianowicie mieli deklarować, że nie są niczyimi sługami i „jurgieltnikami”. Zaskakujące jest,

że zgodnie z uchwałą powołującą trybunał w 1578 roku, deputaci z innych województw mieli

inną rotę przysięgi. Również zapewniali o swojej bezstronności, ale nie musieli oświadczać,

że nie są sługami i „jurgieltnikami”. Spostrzeżenie to skłania do wniosku, że tekst przysięgi

sędziów wołyńskich nie był zapożyczony i odpowiadał na rzeczywiste problemy miejscowej

społeczności. Widać, że doświadczenie z poprzednich bezkrólewi i fiaska reformy 1578 roku

nie  poszło  na  marne.  Szlachta  wołyńska  przekonała  się,  jak  ważna  jest  niezawisłość

powołanych przez nią sędziów. 

Dla  naszych  rozważań  ważny jest  też  fakt,  że  rezygnując  z  własnego  trybunału  i

przystępując do sądu apelacyjnego w Lublinie,  szlachta wołyńska uczyniła kolejny ważny

krok na drodze integracji z Koroną. Podobnie jak wspólne obrady z Koroniarzami na sejmach

Rzeczypospolitej, tak wspólne posiedzenia z nimi w trybunale musiały wpływać na zmianę jej

myślenia i mogły przyczynić się do szybszego przyjmowania kultury politycznej i prawnej

szlachty koronnej. 

Pod koniec XVI wieku ustabilizował się system organizacji i działalności sejmików na

Wołyniu. Oprócz ustanowionych w 1566 roku sejmików przedsejmowych i elekcyjnych, po

przyłączeniu się do trybunału w Lublinie w 1589 roku zaczęły zbierać się sejmiki deputackie.

Wzorem innych województw koronnych, zjazdy te miały zbierać się do roku we wrześniu w

pierwszy poniedziałek  po  święcie  Narodzenia  Panny Marii.  W województwie  wołyńskim

deputatów wybierano na przemian w stolicach wszystkich trzech powiatów: pierwszego roku



w Łucku, drugiego we Włodziemierzu, a następnego w Krzemieńcu. W pierwszych latach

panowania Zygmunta III pojawił się jeszcze jeden rodzaj szlacheckiego zgromadzenia. Mocą

konstytucji sejmowej 1591 roku szlachta miała zebrać się na sejmikach w terminie ośmiu

tygodni  od  zakończenia  obrad  parlamentu,  aby  przyjąć  uchwały  podatkowe  i  wybrać

poborców. Chociaż miało być to doraźne rozwiązanie,  wkrótce weszło w życie jako stały

proceder.  W ten  sposób  narodził  się  sejmik  relacyjny,  który  w  następnych  latach  będzie

nieodzownym elementem życia politycznego Rzeczypospolitej. Biorąc pod uwagę, że dzięki

zjazdom relacyjnym można  było  rozliczać  swoich  posłów,  a  także  kontrolować zbieranie

podatków, szlachta wołyńska również przyjęła w swoim województwie tę formę sejmiku. 

Kolejnym  wydarzeniem,  które  wpłynęło  na  przyśpieszenie  politycznej  integracji

Wołynia  z  Koroną,  była  unia  brzeska  1596  roku.  Jak  wiemy,  większość  prawosławnych

hierarchów  w  Rzeczypospolitej  zdecydowała  sie  uznać  zwierzchnictwo  papieża  i  w  tym

samym zgodzić się na połączenie Kościoła katolickiego ze wschodnim na obszarach polsko-

litewskiego państwa. Zawarta na synodzie w Brześciu Litewskim unia wyznaniowa wywołała

wiele  kontrowersji.  Przeciwko niej  opowiedziało  się  niższe  prawosławne  duchowieństwo,

a także  większość  prawosławnej  szlachty na  czele  z  największym patronem wschodniego

chrześcijaństwa w Rzeczypospolitej, wojewodą kijowskim kniaziem Konstantym Ostrogskim.

Ważnym ogniskiem oporu  stał  się  też  Wołyń,  gdzie  rdzenni  mieszkańcy byli  przeważnie

ludźmi „religii greckiej”. Występując przeciwko unii brzeskiej, szlachta wołyńska starała się

przede wszystkim wykorzystać demokratyczne instytucje państwa – sejm i sejmiki. W ten

sposób rozłam w Kościele prawosławnym pośrednio przyczynił się do rozwoju jej kultury

politycznej. 

Obywatele wołyńscy bronili przede wszystkim swego wyznania na sejmikach. Już na

pierwszym po synodzie brzeskim zjeździe w Łucku 1597 roku żądali pozbawienia urzędów

tych  biskupów  prawosławnych,  którzy  przyjęli  zwierzchnictwo  papieża.  Rok  później

oskarżyli  cerkiewnych  hierarchów,  że  zaakceptowali  unię  bez  konsultacji  z  niższym

duchowieństwem i świeckimi, a teraz siłą skłaniają swoich wiernych do pójścia ich śladem.

Od tej  pory punkt o uspokojeniu „religii  greckiej” będzie się stale pojawiał w uchwałach

wołyńskich sejmików przedsejmowych. 

Występując w obronie prawosławia, szlachta wołyńska podkreślała, iż unia brzeska

naruszyła warunki ich przyłączenia do Korony. Nic też dziwnego, że szybko przypomniała

sobie  o  nieprzestrzeganiu  innych  punktów  spisanych  w  „przywileju  unii”  z  1569  roku.

Najlepiej widać to w instrukcji poselskiej wspomnianego sejmiku z 1598 roku. W uchwale tej

Wołynianie  nie  tylko  zaatakowali  zwolenników  unii  kościelnej,  ale  także  wyrazili



niezadowolenie  wobec  języka  publikacji  dokumentów  państwowych.  Swoje  stanowisko

uzasadnili tym, iż  ne tolko o wsech, szto mowiti, ale i nazwiska toho rozumeti ne możemo,

a na starost łatiny ucziti se ne choczemo i dlatoho jurizdicyi rimskoje wszelakim kształtom

zboroniajem se i prijmowati ne choczemo. Warto dodać, że uchwała z 1598 roku jest ostatnim

znanym nam postanowieniem szlachty wołyńskiej w języku ruskim. Następne będą spisywane

już po polsku, co świadczy o szybkiej polonizacji Wołynian. 

Pozostając przy kwestii „religii greckiej”, trzeba pamiętać, że szlachta prawosławna

zawiązała  sojusz  taktyczny  z  protestantami,  aby  razem  występować  przeciwko  polityce

wyznaniowej  Zygmunta  III.  W  związku  z  tym  od  1596  roku  w  uchwałach  sejmiku

wołyńskiego możemy znaleźć napomnienia o przestrzeganie konfederacji warszawskiej 1573

roku. Świadczy to  o większym zaangażowaniu Wołynian w sprawy polityki  wyznaniowej

państwa. 

Unia  brzeska  wzmogła  też  aktywność  posłów  wołyńskich  na  sejmach

Rzeczypospolitej.  Już  w  diariuszach  sejmu  1597  roku  odnotowano  wystąpienie  Demiana

Hulewicza, marszałka koła świeckich przeciwników unii na synodzie brzeskim. Ten znany

klient Konstantego Ostrogskiego otwarcie wypowiedział się wówczas przeciwko połączeniu

Kościoła katolickiego z prawosławnym, czym wywołał gniew kanclerza Jana Zamoyskiego.

W późniejszym czasie pojawiali się kolejni posłowie, którzy zdobywali uznanie jako obrońcy

prawosławia. Warto tu wymienić cześnika wołyńskiego Ławryna Drewińskiego, do którego

należy rekord posłowania z sejmiku łuckiego na sejm (14 razy!). Drewiński zasłynął przede

wszystkim  z  mowy  w  obronie  praw  prawosławnych  na  sejmie  1620  roku.  Pod  koniec

panowania Zygmunta III angażował się w prace na rzecz pojednania skłóconych wyznań.

Innym znanym wołyńskim parlamentarzystą, który zasłynął mowami w obronie prawosławia i

ruskich  odrębności  był  Adam Kisiel,  którego  działalność  przypadła  na  lata  dwudzieste  i

trzydzieste XVII stulecia. Kisiel zrobił jedną z bardziej spektakularnych karier politycznych

w  Rzeczypospolitej.  Oprócz  posłowania  na  sejm  parał  się  też  służbą  dyplomatyczną  w

Moskwie. Jego zaangażowanie na rzecz państwa zostało docenione przez Władysława IV i

zaowocowało czterema kolejnymi nominacjami senatorskimi na kasztelana czernihowskiego,

kasztelana kijowskiego, wojewodę bracławskiego oraz wojewodę kijowskiego. 

Omawiając kwestię wzmożonej aktywności politycznej  szlachty wołyńskiej  po unii

brzeskiej,  warto  zauważyć,  że  w  jej  poczynaniach  nie  tylko  religia  wchodziła  w  świat

polityki, ale możemy też mówić o procesie odwrotnym – polityka zaczynała gościć w życiu

religijnym. Mamy tu na myśli fakt, że szlachta wołyńska stosowała znane im demokratyczne

procedury w instytucjach kościelnych. Już na synodzie brzeskim świeccy przeciwnicy unii



zorganizowali obrady w kole na wzór sejmiku. Wybrali spośród siebie marszałka i zabierali

głos  w  ustalonym porządku.  W późniejszym czasie  (na  przykład  w  1624  roku)  szlachta

prawosławna  uczestniczyła  też  w  wyborach  archimandryty  klasztoru  pieczerskiego  w

Kijowie, które przerodziły się w swego rodzaju sejmik elekcyjny. 

Przełomowym  momentem  w  integracji  politycznej  Wołynia  z  Koroną  był  rokosz

sandomierski  w  latach  1606-1607.  Szlachta  wołyńska  zainteresowała  się  antykrólewskim

ruchem już na sejmiku relacyjnym 3 czerwca 1606 roku. Zdecydowała się wówczas wysłać

swoich  reprezentantów  na  zjazd  rokoszowy  pod  Lublinem,  aby  dowiedzieli  się,  „co  by

takiego poruszenia było przyczyną”. Miesiąc później, na wieść o przeniesieniu się rokoszan

pod  Sandomierz  Wołynianie  zebrali  się  ponownie  w  Łucku.  Zapewne  pod  wpływem

miejscowych  senatorów  postanowili  udać  się  gremialnie  na  zjazd  rokoszowy,  aby  strzec

zarówno praw i wolności Rzeczypospolitej, jak i godności króla. Do Sandomierza ruszyli pod

przewodnictwem swoich wojewody wołyńskiego księcia Janusza Zasławskiego i wojewody

bracławskiego księcia  Janusza Zbaraskiego.  Z pism publicystycznych rokoszan wiemy,  że

obywatele wołyńscy zamieszkali w osobnym obozie i byli bacznie kontrolowani przez swoich

senatorów. Zwłaszcza kniaź Zbaraski pilnował, aby nie podejmowali samodzielnych rozmów

z  obozem przeciwników  Zygmunta  III,  gdyż  sam dążył  do  ugody  z  władcą  i  starał  się

neutralizować działania rokoszan. 

Jak  się  okazało,  kontrola  ta  nie  była  zbyt  ścisła.  Szlachta  wołyńska  do  spółki  z

kijowską  spisała  własne  artykuły  rokoszowe,  w  których  wyraziła  swoje  żale  względem

polityki  króla  i  zaproponowała  sposoby  zaradzenia  nieprawidłowościom.  Na  pierwszym

miejscu zajęła się unią brzeską. Powołując się na dawne prawa, „od wielu królów polskich y

wielkich  xiążąt  litewskich  poprzysiężone”,  obywatele  wołyńscy  i  kijowscy  domagali  się

całkowitej kasacji postanowień synodu brzeskiego. Metropolita i biskupi, którzy przyjęli unię

kościelną, powinni być pozbawieni godności i beneficjów. Żądano unieważnienia wszystkich

procesów  i dokumentów  wystawionych  w kancelarii  koronnej,  które  skierowane  były

przeciwko prawosławnym. Domagano się też, aby urzędy cerkiewne nadawane były jedynie

ludziom „wiary greckiey y posłuszeństwa patriarszynego przes wolną ich ellectią”. 

Propozycje  te  wywołały  liczne  kontrowersje.  Na  sejmiku  w Łucku  przed  sejmem

w 1607 roku obywatele wołyńscy starali się nieco złagodzić antyunijny wydźwięk artykułów

rokoszowych.  Przewidywali  również  kasację  postanowień  synodu  brzeskiego,  ale

w przeciwieństwie  do  rokoszan,  proponowali  likwidację  unii  rozłożyć  w czasie.  W  celu

„zatrzymania miłości spólney” zgodzili się, żeby biskupi uniccy zachowali swoje godności

dożywotnio,  czerpiąc  dochody  z  trzeciej  części  swoich  beneficjów,  ale  wyrzekając  się



jurysdykcji nad duchowieństwem w diecezjach. Na ich miejsce król miałby powołać nowych

władyków,  którzy  wywodziliby  się  z  rodzimej  szlachty  i  uznawaliby  już  zwierzchnictwo

patriarchy konstantynopolitańskiego.  Symptomatyczne jest,  że tak jak rokoszanie,  szlachta

wołyńska  chciała  wybierać  biskupów  prawosławnych  w  podobny  sposób,  jak  niższych

urzędników ziemskich. Na sejmiku elekcyjnym powoływanoby dwóch kandydatów, spośród

których król mianowałby jednego władyką. 

Oba  projekty  likwidacji  unii  kościelnej  nie  miały  jednak  szans  na  realizację  w

zaistniałych  okolicznościach.  Stanowczo  przeciw  nim wystąpił  unicki  metropolita  Hipacy

Pociej. Nie zyskały one też aprobaty Zygmunta III oraz katolickiej szlachty. W tej sytuacji z

Kościoła  wschodniego  w  Rzeczypospolitej  na  trwale  wyłoniły  się  dwa  odłamy unitów  i

dyzunitów.  Biorąc  zaś  pod  uwagę,  że  żaden  z  nich  nie  chciał  ustąpić  z  zajmowanego

stanowiska, pozostało tylko wszelkimi możliwymi środkami łagodzić spory. 

Zatrzymaliśmy się dłużej przy tej dyskusji na temat unii brzeskiej w dobie rokoszu

sandomierskiego,  aby  pokazać  zmiany  w  świadomości  politycznej  szlachty  wołyńskiej.

Widać, że w tym czasie Wołynianie przejęli w znacznej mierze standardy kultury politycznej

w Koronie.  Nawet  w tak  drażliwej  kwestii,  jak  unia  brzeska,  starali  się  znaleźć  łagodny

sposób zakończenia kontrowersji. Warto też zwrócić uwagę, jak ważna była obecność rzeszy

szlachty wołyńskiej na zjeździe rokoszowym w Sandomierzu. Wprawdzie kniaziowie nadal

starali  się  kontrolować  ich  poczynania,  to  już  sam  widok  mas  szlacheckich,  swobodnie

dyskutujących  o  problemach  państwa  i  poddających  surowej  krytyce  politykę  króla  i

magnatów,  mógł  działać  na  nich  mobilizująco.  Wreszcie  nie  sposób  nie  skomentować

propozycji  wybierania  hierarchów „religii  greckiej”  na  sejmikach  elekcyjnych.  Widocznie

uczestnicząc w życiu politycznym Rzeczypospolitej, szlachta wołyńska zapragnęła stosować

też  demokratyczne  procedury  w  życiu  religijnym.  Trzeba  oczywiście  przypomnieć,  że

postulat  ten był  nie  do pomyślenia dla  biskupów unickich,  którzy starali  się wydźwignąć

Kościół wschodni z kryzysu drogą reform potrydenckich, czyli poprzez zwiększenie swoich

wpływów  kosztem patronów  świeckich.  Trafnie  to  skomentował  Piotr  Skarga,  wyrażając

zdziwienie, że „owieczki” chcą wybierać swoich „pasterzy”. 

Wydaje  się,  że  rokosz  sandomierski  był  ostatnim  ważnym  etapem  na  drodze  do

integracji politycznej Wołynia z Koroną. Można powiedzieć, że od tej pory szlachta wołyńska

mogła w pełni  angażować się  w życie  polityczne Rzeczypospolitej,  stosując w znacznym

stopniu  standardy kultury politycznej  szlachty koronnej.  Można to  zaobserwować między

innymi  na  podstawie  układu  instrukcji  poselskich,  uchwalanych  na  sejmikach

przedsejmowych.  Od  czasu  rokoszu  szlachta  wołyńska  zaczęła  coraz  śmielej  poddawać



krytyce  politykę  władcy,  przesuwając  swoje  żale  (egzorbitancje)  na  początek  uchwały

kosztem odpowiedzi na propozycje królewskie. 

Wraz  z  zakończeniem  rokoszu  sandomierskiego  skończyła  się  też  całkowita

supremacja kniaziów w życiu politycznym Wołynia.  W 1608 roku zmarł  kniaź Konstanty

Ostrogski, który zbudował jedną z największych fakcji politycznych na Wołyniu i Ukrainie.

Jego ugrupowanie uległo dekompozycji, a wzrosło znaczenie stronnictw skupionych wokół

kniaziów  Zbaraskich  i  Zasławskich,  a  także  w  mniejszym  zakresie  Wiśniowieckich,

Koreckich,  Sanguszków  i  Czartoryskich.  Szlachta  wołyńska  miała  zatem większy  wybór

mocodawców i w obliczu wzrostu konkurencji mogła żądać więcej za swoje usługi. Z kolei

kniaziowie musieli coraz bardziej zabiegać o stronników, uwzględniając także ich interesy.

W tej  sytuacji  obywatele  wołyńscy  odgrywali  coraz  większą  rolę  w  instytucjach

demokratycznych Rzeczypospolitej w poczuciu własnej godności i podmiotowości. Dobrym

przykładem może być tu postawa wspomnianego Ławryna Drewińskiego, który w liście do

swego patrona wojewody bracławskiego Aleksandra Zasławskiego z 1622 roku ośmielił się

bezczelnie pouczać go, że nie spełnia swoich obowiązków senatora, regularnie opuszczając

posiedzenia sejmu.  Chociaż  zirytowany kniaź skarcił  impertynenta,  ale  usprawiedliwił  się

dalej kłopotami finansowymi. 

Jak szlachta wołyńska korzystała z możliwości, jakie dawał jej demokratyczny ustrój

Rzeczypospolitej, możemy zobaczyć na przykładzie sejmiku z 3 czerwca 1632 roku podczas

bezkrólewia  po  śmierci  Zygmunta  III.  Wołynianie  stawili  się  wtedy do  Łucka  w  liczbie

przekraczającej  dwieście  osób,  co  było  prawdziwym  ewenementem,  gdyż  średnio  liczba

obradujących na sejmiku wołyńskim nie przekraczała sto. Przybyła szlachta obradowała pod

przewodnictwem marszałka księcia Jerzego Zasławskiego znacznie dłużej niż zwykle – cały

tydzień.  Podobnie  jak  w  poprzednich  bezkrólewiach  obywatele  wołyńscy  zawiązali

konfederację  i  określili  sposób  działania  sądu  kapturowego.  Jak  zauważyła  Natalia

Starczenko,  nowością  było  przekazanie  kapturowi  orzecznictwa  kary  odsądzenia  czci,  co

dotychczas  leżało  tylko  w  gestii  króla.  Można  to  interpretować  jako  znaczący  syndrom

szlacheckiej emancypacji. 

Po  ustanowieniu  kapturu  Wołynianie  uchwalili  instrukcję  posłom  na  sejm

konwokacyjny. Zwrócili przede wszystkim uwagę na zabezpieczenie pokoju Rzeczypospolitej

w czasie interregnum oraz wyrazili swoje w sprawie sposobu elekcji. Ponadto przedstawili

szereg spraw wymagających naprawy, aby można było je rozpatrzyć z innymi posłami. Na

podstawie zachowanych materiałów marszałka sejmiku możemy prześledzić kolejne warianty

tej uchwały. Zestawiając poszczególne wota, można odnieść wrażenie, że Zasławski i jego



komisarze starali się złagodzić ton niektórych wypowiedzi, a te najbardziej kontrowersyjne

pominąć. Działanie takie mieściło się w pełni w ramach kultury politycznej szlachty polskiej,

której podstawową wartością było dążenie do zgody. O akceptacji demokracji szlacheckiej

przez Wołynian świadczy też zapis w instrukcji, obligujący posłów, aby starali się zmienić

zasady  powoływania  wojewodów,  kasztelanów  i  starostów.  Szlachta  wołyńska  chciała

wybierać ich  per electionem,  co było jawnym zamachem na kompetencje władcy.  Można

zatem pomyśleć, że nie tylko akceptowała zasady ustrojowe Rzeczypospolitej, ale zmierzała

w kierunku szlacheckiego republikanizmu. 

Sejmik wołyński w czerwcu 1632 roku nie ograniczył się tylko po zgłoszenia swoich

postulatów,  ale  podjął  sam stosowne środki,  aby zapewnić  obronę  przed swawolnikami  i

Tatarami.  Szlachta  powołała  regiment  wojska,  wyznaczyła  dowódcę  i  ustaliła  sposób

opłacenia żołnierzy. 

Proces politycznej integracji Wołynia z Koroną w latach 1569-1648 można porównać

do etapów budowy kolei żelaznej. Wraz z reformami sejmu wileńskiego 1565-1566 zostały

zbudowane  tory.  Na  sejmie  lubelskim  poprzez  wydanie  przywileju  inkorporacyjnego

skonstruowano integracyjną lokomotywę. Aby nie wypadła w czasie szybkiej jazdy z toru,

zabezpieczono  ją  w  stosowne  hamulce,  jakimi  były  zapisane  w  przywileju  odrębności.

Podczas pierwszych bezkrólewi pieczołowicie budowano różne wagoniki. Tak skonstruowany

pociąg  ruszył  w  kierunku  stacji  „Integracja”,  lecz  pokonywał  drogę  w  różnym  tempie,

zaciągając niekiedy gwałtownie hamulce. Podczas panowania Stefana Batorego lokomotywa

dopiero  powoli  się  rozpędzała,  aby  przyśpieszyć  między  unią  brzeską  a  rokoszem

sandomierskim. Potem powoli poruszała się już ku wyznaczonemu celowi.  

Trzeba  jednak  zaznaczyć,  że  nie  wszyscy  mieszkańcy  Wołynia  wsiedli  do  tego

„pociągu”. Z pewnością wielu z nich nie było zainteresowana wyznaczonym kursem. Nawet

wśród szlachty można było znaleźć koronosceptyków. Niestety, nie pozostawili oni po sobie

zbyt dużej ilości źródeł, dlatego nie jesteśmy w stanie ocenić, jak znaczne było środowisko

niechętne zespoleniu z Koroną. 

Bibliografia: 

A. Dembińska, Wpływy kultury polskiej na Wołyń w XVI wieku, Poznań 1930 

O. Halecki,  Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w 1569 r., Kraków

1915

N. Jakovenko, Ukrains’ka šljachta z kincja XIV do seredini XVII st., Kiiv 1993 



N. Jakowenko,  Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku,  Lublin

2000

M.  N.  Jasinskij,  Luckij  Trybunal  kak  vysšaja  instancija  dlja  volynskago,  braclavskago

i kievskago voevodstv v poslednej četverti XVI v. „Čtenija v istoričeskom obščestve Nestora

Letopisca”, kn. 14, vyp. 1, Kiev 1900

T. Kempa, Ziemie ruskie inkorporowane do Korony 1569 r. – odrębności prawnoustrojowe i

postawy polityczne szlachty ukraińskiej do połowy XVII w. [w:] Rzeczpospolita w XVI–XVIII

wieku, pod red. B. Dybasia, P. Hanczewskiego, T. Kempy, Toruń 2007

T.  Kempa,  Wobec kontrreforamcji.  Protestanci  i  prawosławni  w  obronie  swobód

wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007

P.  Kulakovs’kij,  Kanceljarija rus’koi (volins’koi)  metriki 1569-1673  rr.  Studija z istorii

ukrains’kogo regionalizmu v Reči Pospolitij, Ostrog-L’viv 2002 

K. Mazur, Szlachta wołyńska wobec unii jagiellońskiej w dobie sejmu lubelskiego 1569 r. PH,

t. 95, 2004, z 1, s. 37-52.

K. Mazur,  Nieznana petycja szlachty wołyńskiej do króla w dobie sejmu lubelskiego 1569 r.

„Socium”, vip. 2, Kiiv 2003

K. Mazur,  W stronę  integracji z Koroną.  Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569-1648,

Warszawa 2006

Między  sobą.  Szkice  historyczne  polsko-ukraińskie,  red.  T.  Chynczewska-Hennel,

N. Jakowenko, Lublin 2000

E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652, Warszawa 1995

J. Peleński, Inkorporacja ukraińskich ziem dawnej Rusi do Korony w 1569 roku. Ideologia i

korzyści - próba nowego spojrzenia, PH, t. 65, z. 2, 1974

G.  L.  Popov,  Luckij  tribunal  1578,  „Praci  komisii  dlja  vyučuvannja  zachodnorus’kogo ta

vkrains’kogo prava”, Kiev 1925, vyp.1

A.  Rachuba,  Wielkie  Księstwo  Litewskie  w  systemie  parlamentarnym  Rzeczypospolitej

w latach 1569-1793, Warszawa 2002

W. Semkowicz, Po wcieleniu Wołynia (Nielegalny zjazd w Łucku 1569 r. i sprawa językowa

na Wołyniu), „Ateneum Wileńskie” R. 2, 1924

N. Starčenko,  Problematika sejmikiv volins’kogo voevodstva pid čas Velikogo bezkoroliv’ja

(1572-1576  rr.),  [w:]  Parlamenckija  struktury  Ulady  u  sisteme  dzjaržaunaga  kiravannja

Vjalikaga knjastva Litouskaga i Rečy Paspalitaj u XV-XVIII ctagoddziach,  red. S. F. Sokal,

A. M. Januškevič, Minsk 2008. 



N.  Starčenko,  Sud  kapturovij  u  Volins’komu  voevodstvi  za  časiv  tret’ogo  bezkoroliv’ja,

„Zapiski Naukovogo Tovaristva Imeni Ševčenki”. Praci istorično-filosofskoi sekcii, t. CCLI,

2006. 


