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lat 40. XV wieku-pierwszej cwierci XVI wieku 

Przedmiotem rozwazan b�dzie przemiana dawnych, tradycyjnych zasad, 
dokonuj<1cca si� w jednym z dzial6w administracji panstwowej, w kt6rym 
regulacje oraz metody racjonalnej organizacji i dzialalnosci wprowadzane 
byly dynamicznie, а zmiany byly gl�bokie. Mowa jest о kancelarii wielkiego 
ksi�cia litewskiego. Pocz<1ctkowo racjonalny charakter tego urz�du przejawil 
si� w gl6wnym jego produkcie - dokumencie. Jednak przez dlugi czas 
w funkcjonowaniu kancelarii zachowywaly si� tradycyjne elementy. АЬу 
zrozumiec wspomniane przeobrazenia zwyczaj6w kancelaryjnych, postaramy 
si� odpowiedziec na kilka pytan w zwi<1czku z wystawianiem dokument6w 
nadawczych-przywilej6w. 

W jaki spos6b dokument przybieral ksztalt, w jakim wychodzil z kance
larii, jako posiadaj<1ccy walor prawny, sankcjonuj<1ccy i stwierdzaj<1ccy pewne 
dzialania prawne? Jaki byl mechanizm wystawiania dokument6w nadaw
czych? Jakie dzialania poprzedzaly wystawienie dokumentu, kto ich dokony
wal? Jak byla rola hospodara wielkiego ksi�cia litewskiego przy wystawianiu 
dokument6w nadawczych? Wiadomo, ze dokladne rozpatrzenie wszystkich 
spraw, wymagaj<1ccych pisemnego potwierdzenia, zaj�loby hospodarowi 
znaczn<1c ilosc czasu. Dlatego r6.znie podchodzil on do spraw r6.znego rodzaju. 
Jest oczywiste, ze wielki ksi<1cz� bral najbardziej czynny udzial w sprawach 
s<1cdownictwa hospodarskiego, dyplomacji, obrony i bezpieczenstwa panstwa. 
Ale со mo.zna powiedziec w kwestii decyzji о nadaniu r6.znych zr6del 
dochod6w - ziemi, chlop6w itd.? Czy mozna uznac, ze hospodar bral 
aktywny udzial w podejmowaniu decyzji о wi�kszych nadaniach, natomiast 
w przypadku mniejszych nadan jego udzial byl ograniczony? Czy mozna 
uwazac, ze w niekt6rych przypadkach udzial hospodara byl raczej biemy i ze 
prawo do podj�cia decyzji przekazywano innym osobom, kt6re dzialaly 
samodzielnie na wz6r kierownik6w nowoczesnych ministerstw i urz�d6w, 
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а wielki ksi<1:cz� jedynie sankcjonowal poszczeg6lne nadania? Na czym 
z punktu widzenia hospodara i innych os6b, kt6re mogly dziala6 zamiast 
niego, polegala celowos6 wi�kszosci (srednich i duzych) nadan? Jakie 
zaЬiegi czyniono w celu zreformowania struktury kancelarii? Jak rozwijaly 
siy stosunki pomi�dzy r6znymi grupami pracownik6w kancelarii? Spr6bujmy 
odpowiedzie6 na te i inne pytania, kt6re wczesniej nie budzily wi�kszego 
zainteresowania badaczy, albo chociaz wyznaczy6 kierunek poszukiwan 
odpowiedzi. Jako gl6wnym zr6dlem posluzymy si� ksi�gami Metryki 
Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego (WKL), kt6rych wartos6 polega nie tylko 
na tym, ze zawieraj<1:c okolo 4000 dokument6w nadawczych (z lat 40. XV 
wieku-pierwszej 6wierci XVI wieku), ale takze na tym, ze kopie te, 
generalnie, maj<1:c stosunkowo nieznacznie skr6cone formuly, niezb�dne dla 
tego badania. 

W trzeciej ksi�dze Metryki Litewskiej wsr6d zapis6w о wystawionych 
przez Kazimierza Jagiellonczyka dokumentach1 znajduj<1:c si� nastypuj<1:cce 
wzmianki: ,,Pr(i)k(a)z vel(i)kog(o) kniazia"2

, ,,Pr(ikazal) sam korol"3
, ,,Prikaz 

samogo korolia"4, ,,Sam velikii kn(ia)z"5
, ,,Sam korol и prikaze"6 i inne. Z tej

ksi�gi dowiadujemy siy, ze rozkaz о nadaniu m6gl pochodzi6 nie tylko od 
wielkiego ksiycia, ale r6wniez i od pojedynczego czlonka rady: ,,Prikaz pana 
Dovkgirdov" 7, ,,Pr(i)k( а )z р( а )n( а) Kgastovtov"8

, ,,Prikaz pana Monividov"9
,

,,Pr(i)k(a)z p(a)n(a) M(i)h(a)il(a) Kgezkgailovica"10
, ,,Prikaz Olelkov"11

, 

,,А pisati prikazal pan Stanko Sudivoevic, marsalko"12
, ,,Pr(ikazal) Voitko,

marsalok" 13, ,,Pr(ikazal) Sacko, marsalko"14
, ,,Pr(ikaz) Rimkov, podkomo-

1 Oto щ niekt6re przyklady takich zapis6w: ,,Zavisi dvanadcat' с( о )1( о )vekov Porecan 
и Gubini, otciny jego, Surimta. Pan Dovkgird, pan Kgastovt. Logvin" (Lietuvos Metrika.

Knyga Nr. 3 (1440-1498). Uirasymц_ knyga 3, par. L. Anuzyte, А. Baliulis, Vilnius 1998 
(LM-3, s. 20); ,,Diakgirdu, osmenskomu c(o)l(o)v(e)ku, 18 c(o)l(o)v(e)ka - selo na imia 
Bozino, so dvema ustavy. Prikaz pana Kgastovtov. Sopega" (s. 25); ,,Panu Olehnu Sakovicu 
i jego brat'i dal korol Bolino ро tomu, kak brat ih Stanko Sakovic derzal. Pr(ikazal) p(a)n 
Mih(ailo), kan(cler), а pis(al) Jakub" (s. 29); ,,А Stepanu Irtiscu Lepovica, tam ze za 
Mezockom i ma v otciznu. Pan Kgastovt, pan Petras, pan Andrej. Indik(t) 11" (s. 37); 

"Racku Strocevicu Gricevo mesto u Raduni. А Vestortelis derzal polovinu toje zemli - ino to
jemu z, а k tomu inde obyskati. Pan Monivid" (s. 47) i inne. 

2 LM-3, s. 19. 
3 LM-3, s. 29. 
4 

LM-3, s. 37. 
5 LM-3, s. 20, 21, 22, 23 i inne.
6 LM-3, s. 41. 
7 LM-3, s. 20. 
8 LM-3, s. 19. 
9 LM-3, s. 33. 
10 LM-3, s. 20. 
11 

LM-3, s. 68. 
12 

LM-3, s. 26. 
13 LM-3, s. 28.
14 

LM-3, s. 28. 
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rego"
15

, ,,Prikaz pana Tovtvilov ... " 16 
i inne; od konretnych paru pan6w rady: 

,,Pan Dovkgird da pan Kgastovt pr(ikazali)"17
, ,,Prikaz pana Dovkgirdov, 

pana Kgastovtov" 18
, ,,А prikaz pana Kgezkgailov а Sudivoj"19 i inne; 

wszystkich pan6w rady: ,,Prikaz usih panov"20
. Zwr6cmy uwagy, ze 

w wiykszosci wypadk6w formula wielkiego ksiycia 
"
sam" i formula pan6w 

"
prikaz" nie wsp6lwystypowaly, tzn. w dokumencie, w kt6rym znajdowala 

siy pierwsza formula, brakowalo drugiej formuly. Ksiyga dostarcza nam 
r6wniez informacji о tym, ze panowie rady w odr6znieniu od wielkiego 
ksiycia takze 

"
pravili" dokumenty: ,,Pravil pan Mihailo, kancler ... " 21, ,,Pravil

pan Semen Kgedikgoldovic"22
, ,,Pravil Stanko Mordas"23 i inne.24 М. К. Lu

bawski, opieraj<tc siy na tych i innych danych w og6lnym zarysie zrekonstru
owal proces sporщdzania dokument6w w kancelarii WKL. ,,О ile mozna 
S<tdzic na podstawie r6znych wzmianek, znajduj<tcych siy w dokumentach 
Metryki litewskiej, praca kancelarii panstwowej WKL przeЬiegala wedlug 
konkretnego ustalonego porz<tdku. Znajduj<tCY siy w danym czasie przy 
hospodarze pisarz albo sekretarz ... sporz<tdzal ten czy inny dokument па 

rozkaz samego hospodara а!Ьо kanclerza lub kogos z pozostalych radnych 
pan6w, kto byl upowainiony do tego przez hospodara, а czasem nawet 
i wszystkich pan6w rady, obecnych przy dokonaniu aktu ... Dokument pisarz 
sporz<tdzal albo na podstawie informacji ustnych osoby, kt6ra wydala rozkaz, 

albo na podstawie tego, со sam uslyszal, byd<tc obecny na radzie hospodara. 

Jeieli dokument byl sporzqdzony przez pisarza па podstawie informacji 

ustnych kogos z pan6w rady, to pisarz zaznaczal to stereotypowq formulq: 

"pravil" taki а taki ... ; albo ... pisarz taki а taki. ,,Pravil" albo kanclerz albo
ktos inny z grona pan6w rady, albo od razu kilka os6b"

25
. W ostatnim 

przypadku mowa jest о tym, ze panowie rady 
"
pravili" takze zgodnie 

z rozporz<tdzeniem wielkiego ksiycia. Ale czy tak bylo? Czy rzeczywiscie 

15 LM-3, s. 24. 
16 LM-3, s. 24. 
17 LM-3, s. 19. 
18 LM-3, s. 19. 
19 LM-3, s. 19. 
20 LM-3, s. 52. 
21 

LM-3, s. 24. 
22 LM-3, s. 38. 
23 LM-3, s. 48. 
24 

Najcz'<sciej 
"
pravlenije" i 

"
prikaz" w trzeciej ksi'<dze Metryki zaznaczano 

"
glucho" -

bez odpowiednich formul: ,,Рап lvan, marsalok" (LM-3, s. 22), ,,Рап Andrej Sakovic" 
(s. 23), ,,Рап Hodko" (s. 23), ,,Рап Monivid" (s. 29), ,,Рап Voiteh Monividovic" (s. 24), 

"
P(a)n Olehno Sudimontovic" (s. 26), ,,Рап Petras, рап Andrej Sakovic" (s. 23), ,,Рап 

Dovkgird, kn(ia)z' Juri i рап lvasko Monividovic" (s. 25), ,,Usia rada" (s. 21), ,,Кniaz biskup 
i vsi panove" (s. 28), ,,Рап Kgastovt i vsi p(a)nove" (s. 30), ,,Vsi panove" (s. 34) 
i inne. Zresztq, w taki spos6b mogli Ьус zaznaczeni r6wniez swiadkowie. 

25 
М. К. Lubavskij, Litovsko-ruskij sejm: Opyt ро istorii ucreidenija v sviazi 

s vnutrennim strojem i vnesneju iiznju gosudarstva, Moskva 1900, s. 389-390. 
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panowie rady, kiedy rozkazywali wydac dokumenty i "pravili" je, dzialali
z upowaznienia hospodara? Zacznijmy od tego, ze formuly "sam"26,

,,prikaz"27
, ,,pravil"28 nie SЦс wynikiem pracy kopist6w trzeciej ksi�gi Metryki, 

wyst�pujЦc one takze w oryginalnych dokumentach. Charakterystyczne jest 
umiejscowienie tych formul w tekscie. Zwrot "sam"29 znajdowal si� przed
intytulacjc1:, na poczЦctku dokumentu, zas zwroty "prikaz", ,,pravil" - ро
tekscie, Ыizej dolnego prawego rogu dokumentu. Trudno jest dokladnie 
objasnic znaczenie tych zwrot6w. Jednoznacznie da si� stwierdzic tylko to, 
ze znaczenia fomul "prikaz", ,,pravil" nie byly tozsame: ,,Pravil p(a)n

26 Warianty: ,,sam velikii kniaz", ,,sam velikii kniaz' Kazimir korolevic", ,,sam krol'", 

"sam ospodar' krol'". Np.: Kazimierz - Archiwum Panstwowe w Кrakowie. Oddzial 1 (na
Wawelu) (АР w Krakowie), ASang, teki rzymskie 1, sygn. 11, puЬlikacja w: Archiwum 
ksiqzqt Lubartowicz6w Sanguszk6w w Slawucie, t. 1: 1366-1506, pod kier. Z. L. Radzimin
skiego, przy wspbludziale S. Skobielewskiego, В. Gorczaka, Lw6w 1887 (AS, t. 1), nr 39, 
s. 38-39 (1443 r.); Archiwum Ш6wne Akt Dawnych (AGAD), Dokumenty pergaminowy

(DP), sygn. 8414 (1445 r.); Archiwum RadziwШ6w (AR), dz. XI, sygn. 9, s. 2 (1446 r.), 
9 (1459 r.), 15 (1452 r.), 18 (1475), 24 (1458 r.); Aleksander - AGAD, AR, dz. Х, sygn. 456, 
s. 1 (1492 r.); DP, sygn. 6762 (1499 r.), 7432 (1501 г.); АР w Krakowie, ASlSang, perg. 107

(1501 r.); AGAD. DP, sygn. 7418 (1503 r.), 7419 (1503 г.), 7425 (1505 r.), 4808 (1506 r.);
АР w Krakowie. Podh, perg. 3 (1503 r.); Zygmunt - Lietuvos valstyЬes istorijos archyvas,
F 1280-1-2189, s. 66 (1506 r.); АР w Krakowie, Amch, sygn. 36, s. 1 (1509 r.); AGAD, DP,
sygn. 7442 (1510 r.); BiЫioteka Czartoryskich (BCzart), perg. 1284(1511 r.); AGAD, DP,
sygn. 7457 (1513 r.), 4793 (1522 r.).

27 Np.: Kazmierz - AGAD, AR, dz. XI, sygn. 9, s. 4 (1445 r.). 
28 Np.: Aleksander - АР w Krakowie, ASang, Teki rzymskie 11, sygn. 7; puЫikacja 

w: AS, t. 1, nr 132, s. 133-134 (1506 r.); Zygmunt - AGAD, DP, sygn. 7432 (1501); АР 
w Krakowie, AMch, sygn. 36, s. 1 (1509 r.), 907, s. 11, 12 (1515 r.). Formuly "prikaz",

,,pravil" stosowano za Witolda i SwidrygieHy. Formula 
"
pravil" w dokumencie Witolda -

BCzart, perg. 361, puЫikacja w: V. Rozov, Ukrains 'ki gramoti, t. 1; XIV v. i persa polovina 
XV v., Kyiv 1928, nr 59, s. 109 (1427). Formula "prikaz" w dokumentach SwidrygieHy -
BCzart, perg. 655, vol. 1/63, puЫikacja w: V. Rozov, Ukrains 'ki gramoti, nr 65, s. 119 [1433 
r.]; perg. 430; puЫikacja w: V. Rozov, Ukrains 'ki gramoti, nr 74, s. 137 [1438 r.]; perg. 548, 
vol. 1/72, puЫikacja w: V. Rozov, Ukrains'ki gramoti, nr 84, s. 157 [1451 r.J; perg. 478 

[1437 r.]; AGAD, DP, 7313 [1452 r.], puЬJikacja w: V. Rozov, Ukrains'ki gramoti, nr 86, 
s. 161; Archiwum ksiqzqt Sanguszk6w w Slawucie, t. 3: 1432-1534, wyd. В. Gorczak, Lw6w,
1890 (AS, t. 3), nr 7, s. 4 [1446], nr 8, s. 5 [1446] i inne.

29 Formul� ,,sam" spotykamy w kopiach dokument6w z ksi.щ Metryki, ns.: LM-3, nr 5, 
s. 69 (1483), nr 7, s. 70 [1492], nr 11, s. 71 [1492], nr 13, s. 72 (1492), nr 15, s. 73 (1493),
nr 25, s. 79 (1493), nr 26, s. 80 (1493), nr 29, s. 81 [1492], nr 30, s. 81 [1493]; Lietuvos
Metrika. Knyga Nr. 4 (1479-1491). Uirasymц_ knyga 4, par. L. Anuzyte, Vilnius 2004 (LM-
4), nr 11, s. 45 [1487], nr 12, s. 46 [1487], nr 19, s. 76 [1488], nr 20, s. 77 [1488], nr 72,
s. 114 [1482], nr 74, s. 114 [1482], nr 85, s. 118 [1484], nr 86, s. 119 [1484], nr 88, s. 120
[1484], nr 92, s. 121 [1486], nr 97, s. 123 [1486], nr 102, s. 127 [1487], nr 105, s. 128
[1488], nr 106, s. 128 [1488], nr 107, s. 129 [1488], nr 109, s. 130 [1488], nr 110, s. 130
[1488], nr 111, s. 131 [1488], nr 112, s. 131 [1488], nr 113, s. 131 [1488], nr 114, s. 132
[1488], nr ll8, s. 134[1486], nrll9, s. 134[1487] i inne.
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Kgastovt, prikaz pisa(l) pan Mih(ailo), kan(cler)"
30 

(tu i dalej moje
uzupelnienie - А. Н. ), ,,А pravil pan Petras i prikaz jego"31

. Sq podstawy, Ьу 
twierdzic, ze wspomniane ruskie formuly sq analogiczne do lacinskich: ,,sam 
hospodar' krol'" - dominus rex per se, ,,prikaz" - ad mandatum, ех mandato, 

"
pravil" - comissio, ех comissione32

, relacio, relaciones, ad relacionem. Со 
prawda dokladne znaczenie wspomnianych lacinskich zwrot6w w dokumen
tach wychodщcych z kancelarii litewkskiej nie jest wyjasnione. Zapewne 
formulce 

"
pravil" odpowiadal czasownik 

"
roskazyvat'" w sensie 

"
przekazy

wac", ,,donosic" о istocie sprawy osobie sporzqdzajqcej dokument, ponosic 
odpowiedzialnosc za zgodnosc jego tresci z decyzjq podj�tq przez wielkiego 
ksi�cia

33
; jak to wynika z zapis6w w trzeciej ksi�dze Metryki: ,,Roskazyval 

Mordas, а prikaz(al) sam korol"
34

, i zwlaszcza 
"
Sam korol (rozkazal- А. Н.); 

а ukazal panu Dovksiu roskazati gramotu"35
. Wskazac mozna szczeg6lne 

cechy niekt6rych rodzaj6w formul. Cz�sc dokument6w z czas6w Kazimierza, 

Aleksandra i Zygmunta I zawiera jednoczesnie zwroty 
"
sam" i 

"
pravil"

36
. 

30 LM-3, s. 32. 
31 LM-3, s. 39; А. I. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha 40-h hadou XV 

- persaj palovy XVI st., Minsk 2006, s. 117.
32 О formule komisyjnej: Т. Jurek, Formula komisyjna w czternastowiecznej kancelarii 

.fwidnickiej, ,,Studia Zr6dloznawcze", t. XLIII, 2005. Tamze zob. i о literaturze przedmiotu 
oraz r6znych opiniach. 

33 W kwestii tego, со oznaczal czasownik 
"
pravit'", J. Bardach powt6rzyl opinie 

Lubawskiego: ,,Кiedy byl on (brulion. - А. Н.) sporщdzony па podstawie bezposrednich 
ustnych wskaz6wek kt6regos z dygnitarzy, nadzoruj[lcego jego sporz1tdzenie, odnotowywano 
to przez zaznaczenie w koncu aktu: ,,prawil' N.N."' (J. Bardach, О praktyce kancelarii 
Litewskiej za Zygmunta 1 Starego, [w:] tenze, Studia z ustroju i prawa Wielkiego ksiestwa 
Litewskiego XIV-XVJJ w., Warszawa 1970, s. 372). Opinia М. Kosmana zawiera dodatkowe 
dane: ,,Wzmianka ta (pravil [NN]. - А. Н.) dotyczy osoby, kt6ra wydala polecenie 
sporz1tdzenia danego aktu i ewentualnie skontrolowala jego tres6. Nie okresla ona 
natomiast . . .  skryby bezposrednio pisz1tcego gramot�. Jezeli nawet trudno, ze wzgl�du na 
zbyt szczupl[l podstaw� zr6dlowq, wykaza6, jaka byla rola np. Dowgirda czy Moniwida 
w poszczeg6lnych fazach konstruowania dokumentu, to mozna przynajmniej przyj[l6, ze 
odgrywali oni rol� роdоЬщ do tej, jaka przypadla urz�dnikom, kt6rych ad relacionem 
znajduje si� w dyplomach lacinskich" (М. Kosman, Dokumenty wielkiego ksiecia Witolda, 
,,Studia Zr6dloznawcze", t. XVI, 1971, s. 164; tenze, Kancelaria wielkiego ksiecia Witolda, 
,,Studia Zr6dloznawcze", t. XIV, 1969, s. 112). 

34 LM-3, s. 32. 
35 LM-3, s. 41; А. I. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 118.
36 AS, t. 1, nr 95, s. 91 (1490); LM-3, nr 33, s. 83 [1494]; Russkaja istoriceskaja 

ЫЬlioteka, izdavajemaja Jmperatorskoju Arheograficeskoju komissijeju, t. 27, Litovskaja 
metrika, otdel 1, с. 1, Knigi zapisej, t. 1, red. I. I. Lappo, Peterburg 1910 (RIB, t. 27), nr 5, 
kol. 515-516 (1492), nr 6, kol. 516-517 (1493), nr 11, kol. 522-523 (1494), nr 20, kol. 532 
(1494), nr 21, kol. 533 (1494), nr 22, kol. 534-535 (1494), nr 24, kol. 536 (1494), nr 25, kol. 
536-537 (1494), nr 27, kol. 538 (1494), nr 32, kol. 543 (1494), nr 37, kol. 550-551 (1494),
nr 41, kol. 554 (1494), nr 45, kol. 557-558 (1494), nr 46, kol. 558-559 (1494), nr 50, kol.
562 (1494), nr 54, kol. 564--565 (1495), nr 55, kol. 565-566 (1495), nr 56, kol. 566 (1495),
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Z przytoczonych wzmianek mozna wnioskowac, ze ten, kt6ry prawil, dzialal 
z rozkazu wielkiego ksi�cia. Mozna r6wniez zwr6ci6 uwag� na to, ze formul� 

"pravil" wprowadzano do dokument6w, wystawionych w wi�kszosci
w granicach WKL37 i rzadko w dokumentach wystawionych w Polsce38

.

nr 57, kol. 567 (1495), nr 78, kol. 592-593 (1494), nr 89, kol. 607 (1495), nr 103, kol. 625 
(1495), nr 120, kol. 641 (1496), nr 131, kol. 650-651 (1496); Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 

(1494--1506). Шrasymцknyga 6, par. А. Baliulis, Vilnius 2007 (LM-6), nr 88, s. 103 [1494], 
nr 95, s. 105 [1494], nr 96, s. 105-106 [1494], nr 97, s. 106 [1494], nr 98, s. 106 [1494], nr 
137, s. 121 [1495], nr 144, s. 124 [1496], nr 163, s. 131-132 [1496], nr 174, s. 136 [1496], nr 
190, s. 143 [1496], nr 193, s. 144 [1496], nr 204, s. 148 [1496], nr 209, s. 150 [1496], nr 
220, s. 156 [1497], nr 236, s. 163-164 [1497]; AGAD, DP, sygn. 7432 (1501); АР 
w Кrakowie, AMch, sygn. 36, s. 1 (1509); Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9 (1511-1518). 

Шrаsутч knyga 9, par. К. Pietkiewicz, Vilnius 2002 (LM-9), nr 207, s. 172 (1516), nr 489, 
s. 278-279 (1514) i inne. 

37 LM-3, nr 21, s. 77 (1493), nr 22, s. 78 [1493]; RIВ, t. 27, nr 60, kol. 571 (1495), nr 
64, kol. 576 (1495), nr 65, kol. 576 (1495), nr 73, kol. 585 (1495), nr 90, kol. 608 (1495), nr 
93, kol.611 (1495), nr 95, kol. 613 (1495), nr 104, kol. 626 (1495), nr 117, kol. 638 (1496), 
nr 145, kol. 665 (1493), nr 179, kol. 708 (1498); Lietuvos Metrika (1427-1506). Knyga Nr. 5. 

Шrasyml{ knyga 5, par. Е. Banionis, Vilnius, 1993, nr 167, s. 283 (1506); LM-6, nr 22, s. 65 
[1506], nr 25, s. 67 [1506], nr 85, s. 102 [1494], nr 86, s. 102 [1494], nr 88, s. 103 [1494], nr 
92, s. 104 [1494], nr 95, s. 105 [1494], nr 96, s. 106 [1494], nr 97, s. 106 [1494], nr 98, 
s. 106 [1494], nr 99, s. 107 [1494], nr 100, s. 107 [1495], nr 111, s. 111 [1495], nr 112,
s. 112 [1495], nr 138, s. 122 [1496], nr 139, s. 122 [1496], nr 144, s. 124 [1496], nr 163,

s. 132 [1496], nr 174, s. 136 [1496], nr 182, s. 140 [1496], nr 190, s. 143 [1496], nr 193,
s. 144 [1496], nr 197, s. 146 [1496], nr 204, s. 148 [1496], nr 209, s. 150 [1496], nr 214,
s. 153 [1496], nr 220, s. 156 [1497], nr 221, s. 157 [1497], nr 222, s. 157 [1497], nr 223,
s. 158 [1497], nr 225, s. 158 [1497], nr 230, s. 161 [1497], nr 235, s. 163 [1497], nr 236,
s. 164 [1497], nr 265, s. 179 [1498], nr 266, s. 179 [1498], nr 268, s. 180 [1498], nr 270,
s. 180 [1498], nr 308, s. 202 [1499], nr 316, s. 207 [1499], nr 320, s. 209 [1499], nr 325,
s. 212 [1499], nr 330, s. 215 [1496], nr 344, s. 224 [1499], nr 358, s. 230 [1501], nr 359,
s. 230 [1501], nr 366, s. 234 [1500], nr 428, s. 257 [1501], nr 429, s. 258 [1501], nr 430,
s. 258 [1501], nr 432, s. 259 [1500], nr 442, s. 263 [1501], nr 444, s. 264 [1501], nr 446,
s. 266 [1501], nr 447, s. 266 [1501], nr 448, s. 267 [1501], nr 449, s. 267 [1501 ], nr 451,
s. 268 [1501], nr 452, s. 268 [1501], nr 453, s. 269 [1501], nr 455, s. 270 [1501], nr 459,
s. 272-273 [1501], nr461, s. 273 [1501], nr462, s. 273 [1501], nr480, s. 283 [1502], nr 484,
s. 285 [1502], nr 486, s. 286 [1502], nr 487, s. 286 [1502], nr 492, s. 289 [1503], nr 505,
s. 297 [1503], nr 508, s. 299 [1503], nr 516, s. 303 [1498]; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8

(1499-1514). Шrаsутч knyga 8, par. А. Baliulis, R. Firkovicius, D. Antanavicius, Vilnius
1995 (LM-8), nr 165, s. 169 (1506), nr 241, s. 213-214 (1507), nr 284, s. 237 (1507), nr 315,
s. 257 (1508), nr 334, s. 268-269 (1508), nr 346, s. 273 (1508), nr 353, s. 276 (1508), nr

362, s. 279 (1508), nr 370, s. 284 (1508), nr 373, s. 285 (1508), nr 374, s. 285 (1508); LM-9,
nr 56, s. 103 (1511), nr 58, s. 104 (1511), nr 59, s. 104 (1511), nr 63, s. 106 (1511), nr 65,
s.107(1511),nr68,s.108(1511),nr72,s. l ll (1511),nr81,s.113(1511),nr136,s.137

(1514), nr 138, s. 138 (1514), nr 146, s. 143 (1514), nr 149, s. 145 (1514), nr 154, s. 146
(1514), nr 165, s. 150 (1514), nr 176, s. 156 (1514), nr 180, s. 158 (1511), nr 193, s. 164
(1511), nr 194, s. 165 (1511), nr 197, s. 167 (1511), nr 198, s. 167 (1511), nr 199, s. 168
(1511), nr 200, s. 168 (1511), nr 206, s. 172 (1516), nr 207, s. 172 (1516), nr 208, s. 173
(1516), nr 220, s. 182 (1516), nr 244, s. 190 (1516), nr 252, s. 195 (1511), nr 269, s. 200
(1514), nr 280, s. 203 (1514), nr 281, s. 203 (1514), nr 287, s. 205 (1514), nr 292, s. 206
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Wynika to z tego, ze wielki ksic1:z� litewski b�dc1:c jednoczesnie polskim 
kr6lem cz�sto przebywal w Polsce, gdzie wystawial mas� dokument6w, 
tymczasem wi�kszosc pan6w rady znajdowala si� na terytorium WKL. То 
pokazuje, ze zwrot 

"
pravil" byl skutkiem osoЬistej audiencji pan6w rady 

u hospodara, w czasie kt6rej wielki ksic1:z� podejmowal decyzj� о nadaniu 

oraz przygotowaniu dokumentu. 
Czy formuly 

"
sam" i "prikaz" byly tozsame w tym sensie, ze panowie 

rady mieli prawo do samodzielnego podj�cia decyzji w kwestiach 
dotyczc1:cych nadania d6br (przy sankcjonowaniu tych decyzji przez 
wielkiego ksi�cia)? Terytorialne rozpowszechnienie dokument6w z formulc1: 

"
prikaz" jest takie samo jak i dokument6w z formulc1: ,,pravil"

39
. Pozwala to 

(1515), nr 293, s. 207 (1515), nr 295, s. 208 (1515), nr 311, s. 217 (1516), nr 312, s. 217 
(1516), nr 313, s. 217 (1516), nr 314, s. 217 (1516), nr 345, s. 228 (1514), nr 346, s. 228 
(1514), nr 348, s. 229 (1514), nr 350, s. 229 (1514), nr 355, s. 231 (1514), nr 364, s. 235 
(1516), nr 373, s. 237 (1516), nr 376, s. 238 (1514), nr 378, s. 238 (1514), nr 381, s. 240 
(1514), nr 418, s. 254 (1514), nr 440, s. 259 (1514), nr 477, s. 276 (1513), nr 489, s. 279 
(1514), nr 495, s. 280 (1514), nr 496, s. 281 (1514), nr 531, s. 293 (1514), nr 534, s. 293 
(1514), nr 536, s. 295 (1514), nr 570, s. 317 (1516), nr 571, s. 317 (1516), nr 573, s. 318 
(1516), nr 576, s. 319 (1516), nr 608, s. 336 (1517), nr 611, s. 337 (1517), nr 622, s. 342 
(1516), nr 636, s. 348 (1516), nr 642, s. 351 (1516), nr 659, s. 358 (1517), nr 670, s. 364 
(1517), nr 675, s. 366 (1517), nr 677, s. 366 (1517), nr 686, s. 369 (1517); Lietuvos Metrika. 
Knyga Nr. 12 (1522-1529). Uirasymц_ knyga 12, par. D. Antanavicius, А. Бaliulis, Vilnius 
2001 (LM-12), nr 15, s. 128 (1522), nr 17, s. 129 (1522), nr 34, s. 140 (1522), nr 35, s. 140-
-141 (1522), nr 37, s. 141 (1522), nr 38, s. 142 (1522), nr 53, s. 152 (1522), nr 75, s. 163

(1522), nr 85, s. 168 (1522), nr 91, s. 171 (1522), nr 96, s. 173 (1522), nr 102, s. 176 (1522),
nr 107, s. 179 (1522), nr 109, s. 180 (1522); Lietuvos Metrika (1522-1530). 4-oji Teismч
Ьуlч knyga (XVI а. pabaigos kopija), par. Е. Gudavicius, J. Karpaviciene, G. Kirkiene ir kt.
Vilnius 1997 (LM-224), nr 16, s. 53 (1522) i inne.

38LM-6, nr 464, s. 274 [1502], nr 465, s. 275 [1502], nr 469, s. 277 [1502], nr 470, 
s. 278 [1502]; LM-8, nr 464, s. 339 (1509), nr 505, s. 366 (1510), nr 586, s. 433 (1511); LM
-9, nr 94, s. 121 (1512); Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 10 (1440-1523). Uirasymц_ knyga 10,
par. А. Бanionis, А. Бaliulis, Vilnius 1997 (LM-10), nr 49, s. 64 (1520), nr 98, s. 97 (1522);
LM-12, nr 238, s. 253 (1523), nr 421, s. 346 (1524) i inne.

39 WKL - LM-3, nr 9, s. 71 (1492), nr 10, s. 71 [1492], nr 12, s. 72 [1492], nr 14, s. 73 
(1493), nr 19, s. 76 (1493), nr 20, s. 77 (1493); LM-4, nr 68, s. 113 [1482], nr 83, s. 117 
[1483], nr 92, s. 121 [1486], nr 93, s. 122 [1486], nr 94, s. 122 [1486], nr 104, s. 128 [1488]; 
LM-6, nr 17, s. 62 [1506], nr 26, s. 68 [1506], nr 89, s. 103 [1494], nr 104, s. 109 [1495], nr 
105, s. 109 [1495], nr 109, s. 111 [1495], nr 115, s. 113 [1495], nr 118, s.113 [1495], nr 120, 
s. 114 [1495], nr 121, s. 114 [1495], nr 122, s. 115 [1495], nr 123, s. 115 [1495], nr 125
, s. 116 [1495], nr 126, s. 116 [1495], nr 140, s. 122-123 [1496], nr 141, s. 123 [1496], nr
142, s. 123 [1496], nr 143, s. 123 [1496], nr 148, s. 126 [1496], nr 152, s. 128 [1496], nr
153, s. 128 [1496], nr 155, s. 128 [1496], nr 167, s. 133 [1496], nr 274, s. 182 [1498]; LM
-9, nr 84, s. 116(1511), nr 135, s. 136-137 (1514), nr 144, s. 141 (1514), nr 148, s. 144

(1514), nr 172, s. 154 (1514), nr 175, s. 155 (1514), nr 195, s. 165 (1511), nr 321, s. 219
(1511), nr 338, s. 226 (1514), nr 341, s. 227 (1514), nr 343, s. 228 (1514), nr 351, s. 230
(1514), nr 353, s. 230 (1514), nr 394, s. 245 (1511), nr 404, s. 250 (1514), nr 419, s. 254
(1514), nr 447, s. 263 (1515), nr 488, s. 278 (1514), nr 499, s. 283 (1514), nr 501, s. 284 
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wnioskowac, ze zwrot "prikaz" (jak tez zwrot "pravil") byl wynikiem
audiencji pan6w rady u wielkiego ksiycia, tzn. stosowano go ро wsp6lnym 
om6wieniu przez nich tej sprawy i podjycia decyzji przez wielkiego ksiycia40. 
W zwiЦczku z tym nalezy podkreslic, ze panowie rady nie dzialali z dala od 
hospodara - konieczna byla ich obecnosc przy nim. W kazdym razie w swie
tle przytoczonych danych nie ma powod6w twierdzic, ze panowie rady 
samodzielnie wystawiali dokumenty. То potwierdza fakt, ze szereg doku
ment6w z czas6w wielkie9o ksiycia Aleksandra zawiera jednoczesnie dwie
fomulki "sam" i "prikaz"4 

. Jezeli formulka "sam" oznacza rozkaz samego
hospodara, to "prikaz" pan6w rady swiadczy о przekazaniu przez nich rozka
zu hospodara pisarzom kancelarii42. W Цctpliwe, Ьу taka praktyka zmienila siy 
przynajmniej w pierwszym dziesiycioleciu panowania Zygmunta 143

. Wielki 

(1514), nr 505, s. 285 (1514), nr 507, s. 286 (1514), nr 523, s. 290 (1514); LM-12, nr 679, 
s. 522 (1528); Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 14 (1524-1529). Uirasymц. knyga 14, par.
L. Karalius, D. Antanavicius (tekstai lotynч kalba), Vilnius 2008, nr 645, s. 267 (1528), nr
649, s. 269 [1528]; Korona - LM-6, nr 8, s. 58 [1505], nr 9, s. 59 [1505], nr 468, s. 277
[1502].

4° Formula 
"
prikaz", jak i formula 

"
pravil", spotykana jest w wyrokach s<1cdowych 

wielkiego ksii.cia (LM-4, nr 101, s. 126 [1486]; LM-6, nr 89, s. 103 [1494], nr 148, Р. 126 
[1496], nr 309, s. 202-203 [1499]). 

41 AS, t. 3, nr 38, s. 24-25 (1493); LM-3, nr 24, s. 78-79 (1493), nr 28, s. 80-81 (1493); 
RIВ, t. 27, nr 4, kol. 515 (1492), nr 49, kol. 561 (1494); LM-6, nr 109, s. 110-111 [1495], nr 
115, s. 112-113 [1495], nr 118, s. 113 [1495], nr 120, s. 114 [1495], nr 121, s. 114 [1495], nr 
140, s. 122-123 [1496], nr 143, s. 123 [1496] i inne. 

42 Zapewne tak nalezy interpretowac nieliczne formuly z trzeciej ksii.gi Metryki: ,,Sam 
velikii kn(ia)z'. Pan Kgastovt" (LM-3, s. 49), ,,Pan Petras. Sam velikii kn(ia)z"' (s. 37), 

"Sam velik[ii] [kniaz'J. Monivid" (s. 44), ,,Pan Kgastovt... Sam korol" (s. 38), ,,Sam
g(o)s(po)d(a)r . . .  P(a)n Mihailo Kezkgailovic, vojevoda vilenskii, kancler" (s. 39) i inne. 
Zreszt1ь formuly te mozna rozumiec w taki spos6b: ,,prikazal" wielki ksi<1czi., ,,prawil" radny
рап (panowie rady), czemu w trzeciej ksii.dze Metryki odpowiadaly formuly: ,,Sain korol. 
P(a)n Senko pravil i vsi panove" (s. 37), ,,Sam korol. Pravil pan Senko so vsimi рапу"

(s. 47). 1 rzeczywiscie w jednym z zapis6w czytamy: ,,Sam korol (rozkazal. - А. Н.); 
а ukazal panu Dovksiu roskazati gramotu" (s. 41). Kolejne dwa zapisy maj<1c formuly: ,,Sam 
korol. P(a)n Dovksi" (s. 41). Jednak w kolejnym zapisie z tej samej grupy uzyto formuly: 

"
Prikazal p(a)n Dovksi" (s. 41). Jak widzimy, formuly danego typu mog<1c Ьус interpretowane 

dwojako. Tylko tym, ze "sam" to rozkaz hospodara, а 
"
prikaz" pan6w rady to przekazanie

przez nich pisarzom kancelarii rozkazu hospodara, mozna wytlumaczyc fakt, ze rozkaz 
о wystawieniu dokumentu, kt6ry zawieral rozporz<1cdzenie adresowane urzi.dnikowi, m6gl 
wydawac nizszy rang<1c urzi.dnik. Znane S<!c np. nasti.puj<1cce dokumenty: jeden zostal wydany 
na rozkaz wojewody polockiego i adresowany do wojewody trockiego (LM-9, nr 144, 
s. 140-141, 1514 r.), drugi wydany przez marszalka i adresowany do wojewody wiler\.skiego
(LM-9, nr 195, s. 165, 1511 r.) itd. 

43 Z niekt6rych zapis6w trzeciej ksii.gi Metryki wynika, ze wielki ksi<1czi. m6gl wydawac 
rozkazy wsp6lnie z panami rady: ,,Sam velikii kn(ia)z' i vsi panove" (LM-3, s. 23), ,,Sam 
velikii kn(ia)z' i pan Mihailo, kancler" (s. 39), ,,Sam velikii kniaz i Sacko, marsalok" (s. 30), 
"Sam velikii kn(ia)z' i pan Jan, stolnik" (s. 39) i inne. Jezeli panowie rady mogli rozkazywac 
wsp6lnie z hospodarem, to czy nie swiadczy to о tym, ze rozkaz wydany przez pan6w rady 
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ksi::tz� podkreslal, ze pisarze sporz::tdzali dokumenty tylko na jego rozkaz: 
"ту takovyh pisarej ne majem, kotoryi Ьу bez voli i roskazania nasogo listy 
nasi pisali i spravovali", ,,kozdyj pisar nas spravujet' i piset' na zalobu 
poddanyh nasih vodle roskazania nasogo g(o)s(po)d(a)rskogo"44

. А wi�c 
widzimy, ze potwierdza si� tutaj rekonstrukcja procesu sporz::tdzenia doku
mentu, w cz�sci 

"pravlenja" i rozkazu, proponowana przez Lubawskiego.
Wazne jest, ze zanim sprawa dochodzila do "pravlenija" dokumentu,

osoba zamierzajqca go 
"pravit'" prosila wielkiego ksi�cia о wystawienie

dokumentu na wniosek osoby uЬiegaj::tcej si� о ten dokument. Dokument 
nadawczy dla pisarza hospodarskiego Iwaszki Sopiezycza na dzierzaw� 
Dymitrowa z formul::t "sam", kt6ry zachowal si� w kopii w jednej z ksiqg
Metryki Litewskiej, ,,pravil" wojewoda wilenski, kanclerz Mikolaj Radziwill. 
W kopii znalazl si� dopisek, wedlug kt6rego nadanie zroЬiono na prosb�
wojewody wilenskiego4 

. Osoba wydajqca rozkaz о wystawieniu dokumentu 
pelnila r6wniez funkcj� posrednika. Dworzanin hospodarski Wasyl Semeno
wicz Wkolow przekonywal swoich braci (jak to wynika z relacji jednego 
z nich w s::tdzie): ,,Ja dej budu u dvora gospodar'skogo meskati i casom 

bez udzialu hospodara m6gl r6wniez miec тое prawni:t? Zacytowane formuly spotyka site 
rzadko i nalezy je, jak si:tdzimy, interpretowac nast1epuji:tco: wielki ksii:tzte rozkazal, а panowie 
rada przekazali rozkaz do kancelarii. Jak si:tdzimy, struktura wspomnianych formul jest 
podporzi:tdkowana di:tzeniu do lakonicznego przekazania informacji о dw6ch nier6wnoznacz
nych rozkazach. W trzeciej ksitedze Metryki spotykamy taki oto przypadek. Zapis 
о wystawieniu dokumentu zawiera formul1e: ,,А prikaz vsih panov". Kilka nast1epnych 

zapis6w, poli:tczonych оg61щ redakcji:t z pierwszym zapisem, odzwierciedlaji:t fakty 
wystawienia dokument6w wydanych w tym samym czasie, со i pierwszy dokument. 
W zapisach tych znajduje site formula: ,,А dano pri vsih zo paneh togdy z" (s. 57-58). Nie 
mozna wyklucza6, ze w danym przypadku 

"
prikazat"' oznaczalo to samo, со i 

"
pri tom byti". 

Swiadkowie aktu prawnego mogli przekazywac rozkaz wielkiego ksi1ecia о wystawieniu 
dokumentu, о czym nas informuji:t formuly 

"
А pri tyh ze paneh. А prikaz tyh ze panov" 

(s. 60); ,,Pri kn(ia)zi biskupe i pri vseh paneh. А prikaz рапа Kgastovtov, vojevody
vilen(skogo )" (s. 37). Z ostatniej formuly wynika, ze wielki ksii:tzte wydal rozkaz, zroЬil to 
w obecnosci Ьiskupa i wszystkich pan6w, oraz przekazal ten rozkaz do kancelarii przez 
jednego z pan6w - wojewodte wilenskiego Gasztolda. W kontekscie powyzszego formuly, 
wskazuji:tce па wsp6lny rozkaz wielkiego ksi1ecia i pan6w rady, mogi:t Ьус rozpatrywane jako 
analogie formul, w kt6rych panowie rady wprost wyst1epowali w charakterze swiadk6w 
rozkazu wielkiego ksi1ecia: ,,Sam velikii kn(ia)z' pri рапе Kgastovte" (s. 23), ,,Sam velikii 
kn(ia)z'. Pri panu Hodku" (s. 55), ,,Sam velikii kniaz pri рапе Dovkgirdu i Kezkgailu" 
(s. 27), ,,Usim tym prikaz(al) sam velikii kn(ia)z' pri vsih paneh" (s. 35), ,,Sam velikii 
kn(ia)z' pri paneh" (s. 21), ,,Sam korol pri vsih paneh" (s. 38), ,,Sam. Pri pan(e) Moh(aj)le" 
(s. 55), ,,Pri vsih paneh, pri rade" (s. 27) i inne. Zacytowane formuly z trzeciej ksi1egi Metryki 
si:t zlozone z dw6ch osobnych formul. W jednym z oryginalnych dokument6w spotykamy 
formulte 

"
Sam krol", kt6ra znajduje site przed intytulacji:t i formul<1, i 

"
Pri vojevode trockim 

pri рапе Mihailu Kezkgailovici", umieszczoni:t osobno, pod gl6wnym tekstem, Ыizej do 
dolnego prawego rogu (AGAD, AR, dz. XI, sygn. 9, s. 9, 1459 r.). 

44 А. 1. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 132. 
45 LM-6, nr 137, s. 121 [1495]. 
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podobnym budu gospodariu jego milosti со/от Ьiti, аЬу jego milost' racil nas 
kakim imenejcom poialovati". Wasyl "Ьil .. . colom gospodariu jego milosti 
cerez" (przez) wojewod� wilenskiego Mikolaja Mikolajewicza Radziwilla 
i kasztelana wilenskiego hetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego. 
Wedlug relacji Wasyla hosвodar nadal jemu ludzi na wniosek - ,,pricinu"
wspomnianyh dostojnik6w 6

. Oto со to zr6dlo m6wi dalej: ,,Kotoryj zo on 
(Wasyl Wkolow. - А. Н.) list daninu gospodar'skuju pered nami vkazyval. 
V tom listu gospodar' jego milost' vypisujet', iz na pricinu pana vojevody 

Vilenskogo а kniazia Kostiantina Ivanovica, pana Vilenskogo ih milosti, i tez 
za jego sluzbu - tyi liudi i pustovsciny jemu odnomu dal"47

. Kopia wspo
mnianej darowizny znajduje si� w dziewiц_tej ksi�dze Metryki Litewskiej. 
Jest to nadanie adresowane do wojewody nowogr6dzkiego Jana Janowicza 
Zabrzezinskiego. Jest w nim m. in. mowa о tym, ze dworzanin hospodarski 
Wasyl Wkolow Ьil czolem hospodarowi z nast�pujц_cц_ prosbц_: саlц_ ojcowizn� 
jego w Bransku zabral nieprzyjaciel moskiewski, а со zas bylo dane ojcu 
jego, tzn. polowa siola Niehniewicze w pow. nowogr6dzkim, to on z bracmi 
i matkц_ nie moze wyzywic si� z tego siola i sluzyc z niego. Dlatego Wkolow 
Ьil czolem, zeby dano mu ludzi i puste ziemie w siole Wolkowicze w pow. 
nowogr6dzkim. W dokumencie jest powiedziane: ,,Kak ze i pan voevoda 
vilenskii, kancler n(a)s, pan Mikolaj Mikolajevic Radivilovica i pan vilenskii, 
getman n(a)s, starosta luckii, marsalok Volynskoje zemli, kn(ia)z' Kostiantin 
lvanovic Ostrozskii nas za nim iadali, opovedajucy jego k пат sluibu". 
Rozkaz wystawienia dokumentu byl wydany przez wojewod� wilenskiego 
i kanclerza М. М. Radziwilla, proszц_cego wraz z К. I. Ostrogskim w sprawie 
Wkolowa48. Przytoczone przyklady pokazuj.:t, ze istnial zwiц_zek mi�dzy
posrednictwem pan6w rady о nadanie а tym, ze ci panowie rady "pravili"
dokument dla danego nadania, rozkazywali go wystawi649

. 

W innych aktach, w kt6rych jest informacja о tym, kto je "pravil", sklad
os6b jest zЬiezny ze wskazanyш w tychze aktach skladeш "zelavsih", tzn.
proszц_cych, uЬiegajц_cych si� о dokuшent os6b50

. Со lц_czylo osoby zwraca-

46 Russkaja istoriceskaja biЬ!ioteka, izdavajemaja lmperatorskoju Arheograficeskoju 
komissijeju, t. 20, Litovskaja metrika, t. 1, Peterburg 1903 (RIB, t. 20), nr 203, kol. 270-271 
(1516). 

47 RIВ, t. 20, nr 203, kol. 271 (1516). 
48 LM-9, nr 175, s. 155 (1514). 
49 Wzmianki о prosbach zachowaly sir. i w trzeciej ksir.dze Metryki: ,,А prosil pan 

Kgastovt, vojevoda vilenskii" (LM-3, s. 25), ,,А prosil p(a)n Tovtil ... " (s. 25), ,,А prosili 
kn(ia)z' biskup i vsia Rada Panove" (s. 28), ,,Pan Mihailo, vojevoda, prosil" (s. 40), ,,Prosili 
pan Petras, pan Hodko, pan Senko. А Piatezkih prosili p(a)n Monivid, vojevoda trockii, pan 
Mihailo Kezkgailovic" (s. 52-53) i inne. Те wzmianki faktycznie zastr.powaly formuly 
,,prikaz", ,,pravil", w zapisach brak ich. 

50 LM-9, nr 138, s. 138 (1514); LM-12, nr 70, s. 160 (1522); LM-224, nr 421, s. 348-
-349 (1529).
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j<1:ce si� do wielkiego ksi�cia przez posrednik6w i tychze posrednik6w? 
C.z�sto osoby ubiegaj<1:ce si� о dokument byly mieszkancami tej jednostki
terytorialno-administracyjnej, na czele kt6rej stal posrednicz<1:cy urz�dnik
i w kt6rej bylo polozone nadanie51. W tym charakterze cz�sto wyst�powali
np. luccy i winniccy poddani z jednej strony, i lucki i winnicki starostowie,
marszalek ziemi wolynskiej, kniaz Konstantyn Iwanowicz Ostrogski
z drugiej (ostatni m6gl Ьус wl<1:czony do jednej listy z innymi panami rady)52

; 

z jednej strony poddani brzescy, kt6rzy otrzymywali maj<1:tek w powiecie
kowienskim, а z drugiej brzeski i kowienski starosta Jury Iwanowicz
Iljinicz53. W innych przypadkach w charakterze posrednikбw i os6b zwras
caj<1:cych si� wyst�powali kierownicy konkretnych "urz�d6w" i ich "przelo
zeni"54; hospodarowie i ich poddani55, hospodarowie i ich sludzy56, krewni57.
Nie zawsze ten, kto chcial otrzymac nadanie, wybieral posrednik6w z grona 
przedstawicieli miejscowej wladzy. Funkcje posrednik6w mogli pelnic 
przedstawiciele wladz innych region6w. Nie we wszystkich przypadkach w 
charakterze posrednik6w wyst�powali hospodarowie i krewni. W szystko to 
swiadczy о tym, ze istnialy i inne typy wi�z6w mi�dzy tym, kto "prawil"

i kto "prikazyval" z jednej strony, а tym, kto otrzymywal dokument z drugiej.
Те typy wi�z6w wymagaj<1: osobnego zbadania, choc w<1:tpliwe jest, zeby si� 
udalo wyswietlic je wszystkie58. Ale jeden z tych typ6w wyst�powal, jak 

51 А. 1. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 119-120. 
52 LM-8, nr 375, s. 285-286 (1508); LM-9, nr 58, s. 103-104 (1511), nr 65, s. 107 

(1511), nr 311, s. 217 (1516), nr 312, s. 217 (1516), nr 313, s. 217 (1516), nr 356, s. 231 
(1514) i inne. 

53 Do niego s11 adresowane niekt6re dokumenty, kt6re on sam "pravil" (LM-1 О, nr 24,
s. 48, 1518 r.; LM-12, nr 36, s. 141, 1522 r.).

54 А. 1. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 120-121; LM-9, nr 180, 
s. 158 (1511), nr 199, s. 167-168 (1511), LM-12, nr 706, s. 543 (1529); LM-9, nr 135,
s. 136-137 (1514); LM-10, nr 52, s. 65 (1520).

55 LM-12, nr 79, s. 165 (1522). 
56 LM-8, nr 346, s. 272-273 (1508); LM-9, nr 149, s. 145 (1514); LM-12, nr 396, 

s. 330-331 (1524); А. 1. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 120.
57 LM-6, nr 235, s. 163 [1497]; А. 1. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva 

Litouskaha, s. 121. 
58 lnteresuj11ce s11 obserwacje i opinie 1. Sulkowskiej-Kurasiowej о znaczeniu formuly 

relacyjnej - analogii formuly "pravil", kt6ra byla stosowana w polskiej kancelarii doby
Andegawen6w i pierwszych Jagiellon6w: ,,Wii,:kszosc jednak zestawionych dokument6w 
wyraznie ukazuje zwi11zek mii,:dzy akcj11 prawщ dokumentu а jego relatorem. Najczi,:sciej 
zwi11zek ten polega na tym, ze przedmiot akcji prawnej danego dokumentu wchodzi w zakres 
kompetencji urzi,:dowych relatora lub tez relatora l11cz11 z odbiorci:t dokumentu wii,:zy 
rodzinne, а przedmiotem dokumentu щ znaczne dobra ziemskie, r6wniez czi,:sto mozna 
stwierdzic innego rodzaju powi11zania mii,:dzy relatorem а odbiorci:t dokumentu, np. ze 
odbiorca jest podwladnym relatora, а tresc dokumentu stanowi zapis sumy na dobrach 
najczi,:sciej jako wynagrodzenie za sluzbi,: na dworze kr6lewskim. Przytoczone powi11zania 
relatora z akcj11 prawщ i odbiorci:t dokumentu s11 oczywiste. Zdarzaj11 sii,: przypadki, gdy 
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s.:tdzimy, we wszystkich przypadkach. Mowa jest о wynagrodzeniu za 
funkcje posrednicze w postaci daru. Wyzej juz wspominalismy о jednym 
dokumencie nadawczym z sz6stej ksi�gi Metryki z formul.:t 

"
sam", kt6ry 

"
pravil" wojewoda wilenski, kanclerz Mikolaj Radziwill. Wedlug dopisku do 

tego dokumentu nadanie zrobiono na prosb� wojewody wilenskiego. Ot6z 
ten, za kim proszono, а mianowicie pisarz hospodsarski 1. Sopiezycz, dal 
wojewodzie 50 zlotych59. I ten, kto pelnil funkcje posrednika i 

"
prikazyval" 

о wystawieniu dokumentu, r6wniez otrzymal wynagrodzenie w postaci daru 
od tej osoby, za kt6щ prosil. Wedlug swiadectwa brata Wasyla Fedora, ten 
pierwszy rzeczywiscie bil czolem hospodarowi od sieЬie i dw6ch swoich bra
ci 

"
pobravsi v nas peniazi, аЬу jego milost' nas kakim ime[ne]jcom 

pozaloval"60
. Pieni.:tdze byly przeznaczone nie tylko na oplat� pracy pisarzy, 

ale takze dla posrednik6w i hospodara. 
W systemie stosunk6w prawnych do pan6w rady nalezala inicjatywa 

dokonania aktu prawnego. Osi�ni�cie pozytywnego wyniku bylo mozliwe 
przy odpowiednich warunkach (dostarczenie czoloЬicia dla posrednika 
i wielkiego ksi�cia). W zwi.:tzku z tym inicjatyw� pan6w rady mozna 
rozpatrywac jako ich nadanie. Wlasnie w taki spos6b nalezy interpretowac 
oryginaln.:t formul� z trzeciej ksi�gi Metryki: ,,Vasku Radivonovicu deset' 
с( о )1( о )vekov k otcine jego pridal[i] kniaz Ьiskup а pan Dovkgird"61• Jest 
oczywiste, ze formula 

"
sam" oznaczala inicjatyw� wielkiego ksi�cia, do 

kt6rego bezposrednio zwracala si� osoba prosщca о nadanie. 

powiqzanie jest widoczne, lecz nie mozemy go ustalic dokladnie na podstawie wiadomosci, 
jakimi dzis dysponujemy. Na przyklad Jan M�zyk z Ditbrowy, podczaszy Jagielly 
i prawdopodobnie przez jakis czas pracownik kancelarii kr6lewskiej, wyst�puje z reguly jako 
relator na dokumentach, kt6rych tresc dotyczy teren6w polozonych na Rusi, Sq to czasem 
dokumenty pisane ро rusku, zwiqzku tego nie mozemy wytlumaczyc, lecz nalezy 
przypuszczac, ze M�zyk byl czyms w rodzaju eksperta do spraw ruskich. Podobnie liczni 
relatorzy pozakancelaryjni па dokumentach Warnenczyka wystawianych na W�grzech 
pozornie nie wykazujq zadnego zwiqzku z tresciit prawщ dokument6w, kt6re najcz�sciej щ 
zapisami sum na r6znych dobrach, zn6w mozna przypuszczac, ze ich rola polegala na 
podawaniu kr6lowi do wynagrodzenia za sluzb� wojskowit podleglych sobie rycerzy, 
najprawdopodobniej z wlasnej choщgwi" (1. Sulkowska-Kurasiowa, Dokumenty kr6lewskie
i ich funkcja w panstwie Polskim za Andegawen6w i pierwszych Jagiellon6w. 13 70-1444, 
Warszawa 1977, s. 114-115). 

59 

"А dal jego m(i)l(o)st' na prozbu рапа vojevody vilenskogo tot Dmitrov lvasku
Sopeze do jego zivota, а ot togo v nego vzial piatdesiat zolotyh" (LM-6, nr 137, s. 121 
[ 1495]). 

60 RIВ, t. 20, nr 203, kol. 270 (1516); J. Bardach, CzoloЫcia i poklony. Kartka 
z dziej6w administracji Wielkiego Ksiestwa Litewskiego w XV-XV/ w., [w:J tenze, Studia 
z ustroju i prawa Wielkiego Ksiestwa Litewskiego X/V-XV/1 w., Warszawa 1970, s. 383. 

61 LM-3, s. 25. W tym kontekscie nie mozna zgodzic si� z opiniit Lubawskiego, kt6ry 
w oparciu о t� wzmiank� twierdzil, ze panowie rady zacz�li rozdawac nawet majqtki 
ludziom, pelniitcym sluzb� wojskowq (М. К. Lubavskij, Litovsko-ruskij sejm, s. 369). 
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W tym, ze ktos prosil wielkiego ksi�cia о trzeciq osob�, ,,pravil" 
dokument i 

"
prikazyval" go sporzqdzic, nalezy dopatrywac si� funkcjonowa

nia instytucji daru. W zamian za dary-czoloЬicie panowie rady pelnili funkcj�
posrednik6w mi�dzy hospodarem а osobami proszqcymi о nadanie. Dar 
lqczyl osob� proszqcq, posrednika i wielkiego ksi�cia. Sfer� funkcjonowania 
instytucji daru nalezr rozpatrywac jeszcze szerzej. Za czoloЬicie wielki
ksiqz� roЬil nadania6 

. Prawo proszenia hospodara za innych os6b to byl 
zaszczyt, а zaszczyt tez jest darem, zroЬionym przez hospodara na rzecz 
swoich poddanych za wiernq sluzb�, m.in. ,,cnotu i mudrost', i ostrost' 
rozumu ku podavanju rad"63

. Trzeba podkreslic wag� instytucji daru w dzia
lalnosci aparatu zarzqdzania, celowosc nadania bowiem, kt6re robiono nie na 
mocy prawa, а na mocy laski hospodara64

, nie byla wyznaczana przez 
precyzyjnie sformulowane 

"
panstwowe programy rozwoju", ,,strategie 

rozwoju panstwa" itd. Jezeli podobne, m6wiqc obrazowo, ,,programy", ale
о mniejszej skali, dzialaly, to ich wartosc byla nie wi�ksza albo nie duzo 
wi�ksza od znaczenia instytucji daru-czoloЬicia. Dar mial samodzielnq 
wartosc w nawiqzywaniu i utrzymywaniu wi�zi spolecznych i osoЬistych 
mi�dzy hospodarem, panami rady i ich 

"
mniejszq braciir' - tzn. bojarami

-szlachtq oraz przedstawicielami innych warstw spoleczenstwa. Wielkie
znaczenie mialy osoЬiste i spoleczne wi�zi nawiqzywane i podtrzymywane 
mi�dzy nimi wszystkimi. Duze znaczenie mialy te wi�zi r6wniez w systemie 
nadan. 

То, о czym b�dzie mowa dalej, nalezy uznac, w swietle wskazanych 
wyzej fakt6w, za dqzenie do ograniczenia zakresu funkcjonowania insty
tucji daru w dzialalnosci aparatu zarzqdzania, do zracjonalizowania sys
temu udzielania nadan, kt6ry mozna byloby poddac bardziej skutecznej kon
troli. 

62 О czolobiciu zob.: J. Bardach, О praktyce kancelarii Litewskiej za Zygmunta 1 
Starego, s. 372; tenze, Czoloblcia i poklony, s. 381-384 i inne; А. Hrusa, ,,Prosite, i dano 
budet vam" (Mj.' 7:7): jescio raz k voprosu о ,,zaocnyh" listah kanceliarii Velikogo 
kniaiestva Litovskogo, Socium. Al'manah social'noj istorii, vys. 8, 2008, s. 271-278; tenze, 
Kamentaryi, [w:] М. V. Dounar-Zapolski. Dziariaunaja haspadarka Vialikaha kniastva 
Litouskaha pry Jahelonah, padryhtavali da druku А. 1. Hrusa, R. А. Aliahnovic, Minsk 2009, 
s. 730-734.

63 LM-8, nr 488, s. 354 (1510), nr 493, s. 356 (1510). ,,Cestju" bojarzy witebscy 
nazywali np. prawo do uczestnictwa w zarzi:ldzaniu i Si:ldzie wojewody witebskiego: ,,Stojali 
pered nami ocevisto, zalovali nam kniazi i bojare vsi Vitebskii na vojevodu Vitebskogo, 
marsalka nasogo, derzavcu Radunskogo, рапа Janusa Kostevica: iz on pootnimal v nih cti ih, 
kotoryi oni s predkov svoih meli: stoz s persimi vojevodami Vitebskimi vsiakii dela nasi 
i zemskii spravovali, i tez s nimi suzivali i riazivali ... " (RIВ, t. 20, nr 243, kol. 922-923, 
1516 r.). 

64 А. Hrusa. Doverial li monarh svoim poddannym? (iz iizni ohscestva Velikogo
kniaiestva Litovskogo konca XV - pervoj treti XVJ v.), [w:] lstorijos saltiniц_ tyrimai, t. 2, 
sudare А. Dubonis, Vilnius 2010, s. 51-55. 
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Poczц_tkowo 
"
pravilo" dokumenty i wydawalo rozkaz о ich sporzц_dzeniu 

dosc szerokie grono os6b. P6zniej te prawa przeszly do mniej licznej grupy 

os6b, w pierwszej kolejnosci do osoby odpowiadajц_cej za technicznц_ strony 
wystawiania dokument6w, czyli do kanclerza. Od lat 50. XV w. urzц_d 
kanclerza byl lц_czony z urzydem wojewody wilenskiego. W danym 

przypadku wazny byl nie sam urzц_d wojewody wilenskiego, ale fakt, ze ten 
urzц_d wprowadzal pelniц_cц_ go osoby do 

"
przedniej rady" hospodara, kt6ra 

obejmowala swц_ wladzц_ cale WKL, oraz, со najwazniejsze, czynil ty osoby 

faktycznym zastypcц_ wielkiego ksiycia. Pozycja 
"
przedniej rady", kt6ra 

wynikala z przekazania jej przez wielkiego ksiycia szerokich pelnomocnictw, 
osoЬista pozycja materialna czlonk6w 

"
rady"

65 oraz znaczenie urzydu
wojewody wilenskiego powinno bylo wzmocnic stanowisko kanclerza. 
I rzeczywiscie mozna zaobserwowac, ze w latach 90. XV w. najczysciej 
,,pravil" dokumenty i wydawal rozkaz о ich wystawieniu kanclerz i woje
woda wilenski

66
. 

Porzц_dek, w kt6rym prawem 
"
pravlenija" i 

"
prikaza" wladalo wц_skie 

grono os6b, byl malo skuteczny z tego wzglydu, ze preferencje osoЬiste 
hospodara nie przekladaly siy od razu na mianowania urzydnik6w, zwlaszcza 
w tych warunkach, kiedy urzц_d byl nadawany dozywotnio albo do czasu 
awansu na wyzszy urzц_d. Hospodar musial liczyc siy ze swoimi ograniczo
nymi mozliwosciami w 

"
polityce kadrowej". Przeciez nie m6gl zawsze 

mianowac na stanowisko wojewody wilenskiego i kanclerza tego, kogo 
uwazal za najbardziej pasujц_cego do danego urzydu w danym momencie; 
musial liczyc siy z tym, ze czasami stanowiska te zajmowaly osoby, kt6re nie 
bardzo mu odpowiadaly, i dlatego jesli to byla osoba niechciana, to hospodar 
ignorowal jц_, usuwajц_c na drugi plan, а faworyzujц_c inne. Np. za wielkiego 
ksiycia Aleksandra decydujц_cц_ roly w zakresie wystawiania hospodarskich 
dokument6w odgrywal faworyt monarchy, ksiц_zy Michal Нlinski67

. 

ProЫem polega jednak nie tylko na tym. Hospodar nie potrzebowal, 
zeby ktos z pan6w rady 

"
pravil" jego dokumenty, rozkazywal je wystawic. 

W tej sprawie hospodar czysto, zwlaszcza w czasie pobytu w Polsce, 
obchodzil siy bez nich. Nie wszystkie dokumenty Zygmunta I Starego 

zawieraly zwroty 
"
sam", ,,pravil", ,,prikaz". Zwiц_zane to jest gl6wnie z tym, 

ze kr61 polski i wielki ksiц_zy litewski przebywal w Koronie, rzadko z nim 
jezdzili panowie rady. То wyjasnia, dlaczego w nadaniach, kt6re odnosily siy 

65 Wykonanie obowictzk6w urz�dowych wymagalo osobistych wydatk6w pieni�znych, 
dlatego na wysokie stanowiska przyznaczano bardzo bogatych ludzi. Dane stanowiska pelnili 
w drugiej polowie XV-pierwszej cwierci XVI w. Michal Kiezgajlowicz (1458-1476), 
Olechno Sudymuntowicz (1477-1491), Mikolaj Radziwillowicz (1492-1509), Mikolaj 
Mikolajewicz Radziwill (1510-1521/22), Olbracht Martynowicz Gasztolt (1522-1539). 

66 А. 1. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 121, 132.
67 Tamze.
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do WKL, ale w duzej liczЬie byly wystawiane w Polsce, z trudem mozna 
odszukac fonnuly 

"
pravil" i 

"
prikaz". Ale to nie pozwala nam odpowiedziec 

na pytanie, dlaczego we wskazanych dokumentach bardzo rzadko byla 
stosowana fonnula 

"
sam", choc na pierwszy rzut oka przy nieobecnosci 

pan6w rady wielki ksi.=ф� zazwyczaj powinien byl sam przejawiac inicjatyw� 
w wydawaniu dokument6w. W zwi[lzku z tym zwr66my uwag� na nast�pu
j[lce fakty. 

W 1525 r. wielki ksi[lz� rozpatrywal spraw� S[ldow[l mi�dzy 
nowogr6dzkim zlotnikiem Iwanem lwoniczem а hospodarskim dworzaninem 
Wask[l Pi�trowiczem Zarojskim о zawlaszczenie bez hospodarskiego nadania 
i odpowiednich dokument6w dw6ch slug w pow. nowogr6dzkim. Zgodnie 

z relacj[l Zarojskiego, dobra te on dzierzyl na mocy hospodarkiego nadania 
i mial dokument 

"
spravy pisarskoje". Ten dokument uaktywnil mechanizm 

administracyjny: wojewoda nowogr6dzki Jan Zabrzezinski, ,,vglianuvsi" do 
hospodsarskiej 

"
datu", pozwolil wejsc w posiadanie d6br. Oto со dalej m6wi 

zr6dlo (w imieniu hospodara): ,,Kak ze ту tog(o) listu uviazcog(o) 
ogliadavsi i ih recej vysluhavsi, vpomiatali esmo na to, koli obysk tomu esmo 
cinili v kanclerei, togdy na tot cas takovyh listov pered nami nemalo bylo 
polozeno. Му tez, g(o)s(po)d(a)r', so vsimi pany radami nasimi namovivsi na 
on cas, nikogo esmo tyh, hto mel takovyj listy v sebe, na ctiah ih ne obrazali, 
nezli liudi i zemli kazali esmo na nas privlascati dlia togo, ii tyi listy bez 
nasoje voli i roskazania g(o)s(po)d(a)r'skogo byli spravovany, а tog(o), hto 
takovyi listy spravoval, s uriadu esmo preloiili ... "

68
. Ze zr6dla wynika, ze 

niekt6rzy pisarze naruszali ustanawiony porz[ldek i sporz[ldzali dokumenty, 
ignoruj[lc wol� i rozkaz wielkiego ksi�cia. Ci pisarze zostali usuni�ci ze 
swoich urz�d6w69 • Rzeczywiscie, mozna obserwowac, ze od maja-czerwca 
1516 r. w kancelarii dzialalo tylko dw6ch ruskich pisarzy, tymczasem w 
poprzednich miesi[lcach i latach ich liczba dochodzila do 8 os6b 70

. Nalezy 
zwr6ci6 uwag�, ze dokumenty wystawione bez woli i rozkazu wielkiego 
ksi�cia, widocznie wedlug wszystkich swoich zewn�trznych cech niczym nie 
r6znily si� od tych, kt6re byly sankcjonowane bezposrednio przez wladc�, 
skoro nawet wojewodowie nie odr6zniali ich od prawdziwych. 

Zmniejszenie liczby pisarzy odzwierciedla d[lzenie wladzy do zrefor
mowania struktury kancelarii, m.in. dla wzmocnienia kontroli nad ich 
dzialalnosci[l. Innymi slowy, zmniejszenie liczby pisarzy odpowiadalo zamia
rowi zaw�zenia grona os6b, maj[lcych prawo 

"
pravit'" dokumenty i 

"
prikazy-

68 BCzart. perg. 1315; to samo: LM-224, nr 174, s. 153 (rok - 1524 - w ksi�dze

Metryki j est wskazany Ы�dnie ). 
69 

Ро raz pierwszy па ten dokument wskazal J. Bardach (J. Bardach, О praktyce 
kancelarii Litewskiej za Zygmunta 1 Starego, s. 363-364). 

70 
Zmniejszenie liczby pisarzy rozpatrujemy w kontekscie reorganizacji kancelarii 

w 1516 r. (А. 1. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 62-70). 
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vat"' ich sporzqdzenie. Kontroli nad pisarzami sluzyla ustanowiona od maja
-czerwca 1516 r. zasada systematycznego podpisywania przez pisarzy 
wychodzqcych dokument6w, poniewaz podpis pozwalal okreslic, kto osobi
scie ponosi odpowiedzialnosc za sporщdzenie tego, czy innego dokumentu

71
. 

Od tego czasu zaczql systematycznie podpisywac dokumenty wielki ksiqzy 

i kanclerz72
• Те fakty, kt6re zostaly odtworzone na podstawie analizy kopii

dokument6w (z ksi<tg Metryki), zawierajqcych imitacje podpis6w, potwier
dzilo takze badanie oryginalnych dokument6w. Podpisy wielkoksiqzycy 
i kanclerski powinny byly swiadczyc, ze dokumenty zostaly wystawione 
zgodnie z wolq i rozkazem hospodara albo na rozkaz kanclerza, tzn. wlasnie 
tak, jak wymagala przysiyga pisarzy (w wersji, zapisanej w ksiydze metryki 
224), wprowadzona, jak sqdzimy, w 1516 r.73 

Zresztq fakt zwolnienia pisarzy, sporщdzajqcych dokumenty bez woli 
i rozkazu ksiycia nasuwa pytanie, czy nie pelnili oni funkcji swoistych 
posrednik6w miydzy osobq proszqcq а wielkim ksiyciem w czasie nieobecno
sci posrednik6w z grona pan6w rady; czy nie tym mozna Ьу wytlumaczyc 
brak w wielu dokumentach Zygmunta, wydanych w WKL, zwrot6w "sam

"
; 

czy nie zaczyli pisarze naduzywac swoich mozliwosci i sporzqdzac dokumen
t6w bez wiedzy wielkiego ksiycia? Ostatnie bylo mozliwe wtedy, kiedy 
praktyka wryczenia dokumentu osoЬie uЬiegajqcej siy о niego nie zawsze 
przewidywala obecnosc przy tym wielkiego ksiycia. Zwr6cmy uwagy na 
wzmianki zr6dla z 1525 г. Posiadacze dokument6w wystawianych bez woli 
i rozkazu wielkiego ksiycia nie "obrazalis"' na "ctiah

"
, choc byli pozbawiani 

swoich d6br, otrzymanych na mocy tych dokument6w. Wielki ksiqzy juz 
wczesniej usprawiedliwil jednego z nich - Zarojskiego - poniewaz on tych 
d6br "svovol'ne ne zaЬiral

"
, dlatego "pomovenje

"
, ze strony zlotnika 

w zaden spos6b nie powinno bylo "skoditi
" 

jego honorowi. А wiyc wszyscy 
ci posiadacze nie byli swiadomi, ze wielki ksiqzy nie wiedzial о wystawieniu 
dla nich tych dokument6w. 

Mozna przypuszczac, ze czysto wystawienie dokument6w w pewnych 
warunkach bylo automatyczne. Myslimy о przyjyciu przez pisarzy czoloЬicia 
na rzecz wielkiego ksiycia. Prosba przewidywala dostarczenie wielkiemu 
ksiyciu czoloЬicia, а przyjycie czoloЬicia przewidywalo spelnienie prosby. 
Jeden z przepis6w przywilej6w polockiego i witebskiego brzmi nastypujqco: 
"А colomЬitje nam v polocan priimati

"
, ,,А colomЬitje nam и vitЫian 

71 О podpisie pisarzy jako srodku kontroli nad dzialalnosci<t pisarzy zob.:
W. Choщzyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii kr6lewskiej и progu
czas6w nowozytnych, Toruit 2007, s. 231.

72 А. 1. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 68-69, 122-124.
73 Ташzе.
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priimati"74
. W danym przypadku mialo znaczenie nie tylko przyj�cie, ale

takze wykonanie prosby z powodu otrzymania czoloЪicia. Tylko poprzez 

automatyczne dzialanie czoloЬicia i niedostatecznct znajomosc istoty sprawy 
mozna wytlumaczyc niekt6re decyzje wielkiego ksi�cia, niepoddajctce si� 

logicznemu wyjasnieniu, kiedy np. hospodar nadawal dobra poza granicami 

panstwa
75 . Zapewne zwictzek pisarzy ze skarbem przejawial si� poza

wszystkim w tym, ze oni odpowiadali za dostarczenie czoloЬicia do skarbu. 
W zwictzku ze wspomnianymi faktami rodzct si� pytania, czy nie ksztaltowal 
si� w kancelarii taki tok pracy, w kt6rym cz�sc codziennych spraw 
przechodzila do samodzielnego zarzctdu pisarza? Istnialy pewne warunki dla 
takiego przejscia. Pisarze juz w trzecim dziesi�cioleciu XVI w. byli realnymi 

organizatorami i zarzctdcami kancelarii76
. Czy w zwictzku z tym zwolnienie

cz�sci ruskich pisarzy w 1516 r. nie mialo raczej charakteru propagando

wego? Kwestie te wymagajЦ; dodatkowego zbadania. 
Tak, czy inaczej uzyskane wyniki dajct mozliwosc wysuni�cia pewnych 

wniosk6w со do organizacji pracy w kancelarii. Та organizacja miala cechy 
Ьiurokratyczne. Widoczna byla tendencja do wzmocnienia kontroli nad 
wystawianymi dokumentami poprzez zmniejszenie liczby os6b majЦ;cych 
prawo 

"
prikaza" i bezposrednio sporzctdzajЦ;cych dokumenty. Sporzctdzanie 

dokument6w przybralo charakter systemu stalego, dokumenty stawaly si� 

produkcjЦ; seryjnЦ;. Otrzymanie dokumentu, wydanego w imieniu wielkiego 

ksi�cia, nie wymagalo przy tym obecnosci jego adresata przy hospodarze. 

Pisarze mieli wyznaczony odcinek pracy, kt6ry wykonywali, dysponujЦ;c 
pewnymi formalnymi danymi. Takimi fonnalnymi danymi byl 

"
prikaz" 

hospodara, oparty na otrzymaniu przez posrednika i wielkiego ksi�cia 
czoloЬicia, а mozliwe, ze tylko sam fakt przyj�cia czoloЬicia przez pisarzy na 
rzecz wielkiego ksi�cia. То czoloЬicie wnosilo do aparatu biurokratycznego 
archaiczne cechy, charakteryzujЦ;ce wczesny okres rozwoju tego aparatu. 

W funkcjonowaniu kancelarii uwidocznialo si� kilka archaicznych cech, 
о kt6rych nalezy powiedziec osobno. Jak juz zaznaczano wyzej, hospodar byl 

ograniczony w 
"
polityce kadrowej". M6gl usuщc urz�dnika z urz�du tylko 

za bardzo powazny wyst�pek. Jesli zas istniala potrzeba wprowadzenia do 
pracy, np. takiego urz�du jak kancelaria, bardziej racjonalnych zasad, m.in. 

zmniejszanie jej skladu, wielki ksictz� powinien byl znalezc do tego pow6d -

duze wykroczenie. Zapewne takiego powodu dostarczyly wyniki rewizji 
przeprowadzonej w kancelarii, kt6re poskutkowaly zwolnieniem cz�sci pisa
rzy. W danym przypadku droga do doskonalenia aparatu zarzctdzania 

prowadzila przez oskarzenia о naduzycie wladzy. W tym sensie dowcip, ze 

74 
М. Makarau, Ad pasada da mahdeburhii: pravavoje stanovisca naselnictva mestau 

Belaruskaha Padzvinnia и XIV -prsaj palove XVII st., Minsk 2008, s. 158. 
75 

А. I. Hrusa, ,,Prosite, i dano budet vam", s. 273. 
76 

Tenze, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 70-71. 
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pewien angielski kr61 znal tylko jeden spos6b zwolnienia ministr6w przez 
sci�cie im glowy, ma podstawy. Ten dowcip moze sluzyc za ilustracj� realnie 
istniejqcego wtedy stanu rzeczy. 

Wskazmy jeszcze jednq archaicznq cech� kancelarii. Jeden z panujqcych 
- hierarchicznych - typ6w stosunk6w "hospodar-sluga", nawiqzywanych

mi�dzy np. pisarzami а wielkim ksi�ciem, m.in. poprzez przysi�g�77, odgry
wal istotnq rol� w relacjach mi�dzy pracownikami kancelarii. W kancelarii
pracowali osobisci sludzy pisarzy - diakowie (tak nazywali si� pisarze niszej

rangi), specjalizujqcy si� w sporzqdzaniu dokument6w
78

. Systematyczne

wzmianki w zr6dlach о dzialalnosci w kancelarii tych slug dowodzq, ze to
bylo rozpowszechnione zjawisko. Wiadomo, ze przy kancelarii znajdowali

si� i osobisci sludzy kanclerza - pisarze
79

, dysponujqcy piecz�ciq WKL
80

, 

i pracownicy strzegqcy interesow swojego hospodara w kancelarii. Jak
ukladaly si� stosunki mi�dzy kanclerzem i jego pisarzami z jednej strony
а diakami pisarzy z drugiej; pisarzami kanclerza i hospodarskimi pisarzami;
mi�dzy kanclerzem i hospodarskimi pisarzami? Przeciez te stosunki nie
miescily si� w schemacie "hospodar-sluga". Mozna zauwazyc, ze np. mi�dzy
kanclerzem i hospodarskimi pisarzami brakowalo scislej wi�zi. Nowy 
kanclerz, obejmujqc sw6j urzqd, otrzymywal do dyspozycji pisarzy, pracujq
cych przy poprzednim kanclerzu. Nie ma mozliwosci wykazania zaleznosci 
pojawiania si� tych, czy innych pisarzy i nowego kanclerza81

. Mozna tylko 

mniemac, ze pisarze pojawili si� w kancelarii ро protekcji kanclerza. Nie 
kanclerz, lecz hospodar wyznaczal pisarzy na ich stanowiska. Odczucie 
pewnej niezaleznosci pisarzy od kanclerza wzmacnia fakt, ze w sprawie 
r6znych kwestii dotycщcych dzialalnosci zar6wno pisarzy, jak i kancelarii 
wielki ksiqz� zwracal si� do pisarzy bezposrednio, а nie przez kanclerza, 
choc nie zawsze

82 
(wielki ksiqz� zwracal si� do pisarzy m.in. w kwestiach 

sporzqdzania wpis6w w ksi�gach Metryki
83 

i dostarczania wypis6w z tych

77 Tamze, s. 131-132. 
78 Tamze, s. 50-51.
79 

Tamze, s. 50-51. 
80 Tamze, s. 75, 87-88. W jednej z ksi� Metryki, prowadzonej w kancelarii, jest zapis

о dzialalnosci osobistego pisarza О.М. Gasztolda - Marcina Tura: ,,Sequuntur insertiones 
commissionum et omnium privilegiorum hic continentium cancellariae totius Magni Ducatus 

Lithuaniae per manus domini Thur notarii, olim scribae magnifici domini Alberti Gastult, 
palatini Vilnensis et cancellarii eiusdem Magni Ducatus Lithuaniae, inscriptorum anno 
Domini M0D0XX00 tertio" (LM-12, s. 550).

81 Por. daty pierwszych wzmianek о pelnieniu stanowisk kanclerzy, pisarzy i diak6w
(А. I. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 138-165). 

82 Tamze, s. 52-53, 73 (na tych stronach Si\c podane przypisy, powolujitce site na zr6dla,
w kt6rych kanclerz wysttepuje jako "kierownik" pisarzy).

83 RIВ, t. 20, nr 213, kol. 868 (1516); А. l. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva

Litouskaha, s. 52. 
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ksiцg
84). Kanclerz nie zawsze byl w stanie oddzialywac na swoich 

"
przelozo

nych". Maj<tcy duz<t wladz� ,,namiestnik kr6la" (wedlug sl6w S. Herberste
ina) wojewoda wilenski i kanclerz Olbracht Martinowicz Gasztold skarzyl si� 
kr6lowi na pisarza Pawla Naruszewicza, ze ten nie chcial oddac naleznego 
Gasztoldowi dochodu za opiecz�towanie wydanego przez Naruszewicza 
dokumentu85

. 

84 
А. 1. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 29, 30. 

85 Hospodar pisal do S. Naruszewicza w marcu 1524 r.: ,,Vzo neodnokrot' vskazyvajet
do nas vojevoda vilenskii, kancler nas, starosta belskii i mozyrskii, pan 01 Ъraht Martinovic 
Kgastolt о tom, sto esmo roskazali tobe privilei napisati i zapecatati vojevode podliasskomu, 
marsalku nasomu, derzavcy ozskomu i perelomskomu i radun'skomu, panu Janusu 
Kostevicu na Kovno, kotoryj zo ty bez voli nasoje i jego m(i)l(o)sti kanclera nasogo, пе

dajuci do kanclerei, panu Janusu otdal, sto z jego m(i)l(o)st' veliko sobe obtiazajet. О сот 
zo esmo pervo sego do tebe pisali, аЬу jesi tot privilei jego m(i)l(o)sti vernul, аЬо dohod 
kanclereiskii, kotoryi Ьу do kanclerei ot togo privilja mel byti, jego m(i)I( о )sti zaplatil. 1 ty 
dei i do sih casov togo privilja jego m(i)l(o)sti пе vernul, ani dohodu kanclereiskogo пе 
zaplatil, comu z se veliko divujem, iz ty о listy i о prikazanje nasogo nicogo пе dbajes, а togo 
privilja ani dohodu kanclereiskogo jego m(i)l(o)sti пе otdal. Proto i tymi razy poslali esmo 
do tebe dvoranina nasogo [ ... ] i slovom kazali esmo jemu ot nas tobe о tom moviti 
i prikazujem tobe, azby jesi tot privilei jego m(i)l(o)sti vernul, аЬо dohod kanclereiskii, 

stoby na jego m(i)l(o)st melo ot togo privilja, jego m(i)l(o)sti zaplatil pered tym dvoraninom 
nasim konecno; а inako Ьу jesi togo пе vcinil. Pak li z Ьу jesi i cerez to togo privilja jego 
m(i)l(o)sti пе otdal, ani dohodu kanclereiskogo jego m(i)l(o)sti пе zaplatil, togdy vedai 
pevno, iz dalei togo tobe terpeti пе budem, а kazom tomu dvoraninu nasomu v tom dohode, 
v kotorom imenje tvoje uvezati i derzati do tyh casov, poki tot dohod jego m(i)l(o)sti 
kanclereiskii ot togo privilja zaplatis" (LM-14, nr 166, s. 128). Podkreslmy, ze S. Narusze
wicz nie tylko pisal dokument na rozkaz wielkiego ksi�cia, ale i powinien byl wydac go 
zgodnie z wolit а!Ьо hospodara, а!Ьо kanclerza; w tym celu dokument, sporzitdzony poza 
kancelariq, byl dostarczany do niej. Zwraca uwag� fakt, .ze kanclerzowi bardziej chodzilo 
о otrzymanie dochodu z dokumentu - ,,kanclereiskogo dohoda" - zapewne za jego 
opiecz�towanie; z powodu nieoddania przez N aruszewicza dokumentu do kancelarii kanclerz 
nie otrzymal dochodu i 

"
veliko sobe oЬtiazajet". Mimo grozby wielkiego ksi�cia, kt6ry 

powiedzial, ze wi�cej nie b�dzie znosic podobnego post�powania, S. Naruszewicz 
w najЬ!izszym czasie i tak nie oddal dochodu. Ро wi�cej niz miesiitcu wielki ksiitz� znowu 
zwracal si� do pisarza: ,,Vzo neodnokrot' zalujet' nam vojevoda vilen'skii, kancler nas, 
starosta bel'skii i mozyrskii, pan Ol'Ьraht Mar(tinovic) Kgastolt о tom, sto esmo roskazali 
tobe napisati privilei vojevode podliasskomu, panu Janusu Kostevicu na Kovno, kotoryi zo 
ty jemu vydal bez roskazanja nasogo, пе dajuci do kanclerei. О сот zo jesmo mnogokrot do 
tebe pisali i dvorenina posylali, аЬу jesi tot privilej jego m(i)l(o)sti otdal do kanclerei, аЬо tot 
dohod, kotoryi Ьу ot togo privilja mial byti, jego m(i)l(o)sti zaplatil. 1 ty dei i do sih casov 
togo privilja jego m(i)l(o)sti пе vernul ani dohodu kanclereiskogo пе zaplatil, comu z se my 
veliko divujem, iz ty takovuju smelost' naprotivko nas, g(o)s(po)d(a)ria, majes, а roskazanje 
naso ni vo sto sobe pokladajes. А proto, kgdy z jesi togo privilja jego m(i)l(o)sti пе otdal ani 
dohodu kancliareiskogo jesco пе zaplatil, prikazujem tobe, az Ьу jesi i tymi razy tot privilei 
jego m(i)l(o)sti otdal, аЬо do nas otoslal konecno, а inako Ьу jesi togo пе vcinil. Pak li z Ьу 
jesi i cerez to togo privilja ani dohodu kanclereiskogo jego m(i)l( o)sti пе otdal, ani do nas tez 
togo privilja пе otoslal, togdy vedai pevno, iz bolsei togo tobe terpeti пе budem, а vcinim to, 
sto budet nasa volia g(o)s(po)d(a)r'skaja jako nad tym, kotoryi listov i roskazania nasogo 
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Jednoczesnie mozemy stwierdzic zmian� tradycyjnych stosunk6w 
,,hospodar-sluga" na stosunki sluzbowe, oparte na wzajemnym podporzctd
kowaniu os6b polctczonych wykonywaniem wsp6lnych zadan. То podpo
rzctdkowanie przejawialo si� np. w tym, ze osoЬisty pisarz kanclerza m6gl 
sporzctdzac dokumenty nie kanclerza, а hospodarskich pisarzy, jak to roЬil 
np. pisarz Mikolaja Mikolajewicza Radziwilla Andrzej Steckowicz So
pocko86. Byl to nowy model stosunk6w mi�dzy pracownikami kancelarii.
W kontekscie tego, со napisano, jak Ьу to dziwnym si� nie wydawalo, 
kanclerz w pewnym okresie rzeczywiscie zaczctl odzialywac i wplywac na 
dzialalnosc kancelarii. Zapewne z inicjatywy kanclerza М.М. Radziwilla 
w 1516 r. odbyla si� reorganizacja kancelarii, doprowadzajctca do zmniejsze
nia i reglamentacji liczby pisarzy

87
. Wlasnie na rozkaz kanclerza zacz�to pro

wadzic ksi�g� Metryki z lat 1516-1518, jesli wierzyc informacji umieszczo
nej w jej tytule. Nalezy sctdzic, ze z inicjatywy kanclerza zostala wprowa
dzona przysi�ga pisarzy, zgodnie z kt6щ pisarze nie mieli prawa do 
sporщdzania 

"
zadnyh listov" ,,bez rozskazanja g( ospo )d(a)rskogo аЬо kanc

lerskogo"88. W tym wszystkim opr6cz osoЬistych zaslug kanclerza М.М. Ra
dziwilla nalezy widziec tez dostrzeganie przez urz�dnik6w r6znych szczeЫi 
koniecznosci wprowadzenia nowych regulacji pracy kancelarii. 

g( о )s(po )d( a)rskogo ne posluson" (LM-14, nr 283, s. 14 7); J. Bardach, О praktyce kancelarii 
Litewskiej za Zygmunta 1 Starego, s. 365-366. 

86 А. I. Hrusa, Kancyliaryja Vialikaha kniastva Litouskaha, s. 85.
87 Tamze, s. 131.
88 Tamze, s. 131-132, 134-135.
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