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STRAIPSNIAI  IR  PRANESIMAI

ANTANAS   TYLA

LIETUVOS  RYTU  POLITIKOS  FORMAVIMAS:
1572  M.  RUGSEJO  24-27  D.  RODNINKU  PASITARIMAS

Ivadas

Lietuvos Didziosios Kunigaik§tystes (toliau - Lietuvos DK) politiniu santy-
kiu su kaimynais tyrinejimai nera tolygtis. Mdsu istoriografija daugiausia de-
mesio skyre kovy ir santykiu su Vokie6iu ordinu laikotaxpiui ir santykiams su
Lenkija. Ta6iau mes, galima sakyti, dar nesame nuosekliai tyr? Lietuvos DK
santykiu vsu Rusija nei iki Liublino unijos, nei po jos. Siuos santykius tepaliete
Adolfas Sapoka monografijoje apie Kedainiu sutarti]. Monografijos apie Lie-
tuvos DK ir Rusijos kurio nors laikotarpio santykius iki §iol nera. Lietuvos is-
torikai per sovietmeti §ios problematikos samoningai venge, nes nebuvo gali-
mybiu ja objektyviai nagrineti. Be abejo, Sic santykiai Lietuvai buvo labai rei-
ki!imingi, ypa6 nuo XV a. pabaigos. Jie daznai kito, veikiami tiek Lietuvos DK,
tiek Rusijos, tick ir tre6iuju §aliu.

Vienas i§ Lietuvos DK santykiu su Rusija kdrimo etapu buvo pjrmasis po
Liublinounijosbekaralmetis,prasidej?spopaskutiniojoJogailai6iozygimanto
Augusto mirties (1572 in. Iiepos 7 d.) . Reik±imingas yra tu metu rugsejo pabai-
gojeREdninkuose,ipietusnuovilniausbuvIsiameLietuvosdidiiojokunigaik-
§6io dvare ir baznytkaimyje, ivyk?s Lietuvos senatoriu pasitarimas, kuris daly-
viuvvadinamas seimeliu, o istoriografijoje kartais net seimu (R. Hejdensztejnas,
A. Sapoka)2, ir jame priimtas sprendimas del santykiu su Rusija strategijos.

Rddninku pasitarimas buvo bekaralme6io politines raidos sudetine dalis. Jis
tiesiogiai siejosi su kitais pana`€iais pasitarimais, tuo metu vykusiais Lietuvos
1'

2  S a p o k a  A.1655 metu Kedaihiu sutartis arba L€vedai Lietuvoj.e 1655-1656 metals. V.,1990.

F8;7..d+.ei?§.Zit3;eii:fu%bsDizsft%.i:?L#td?A:¥+;roc±a?¥T]¥3%.4Tgr2S7t=2d2°8.r°ku]594.Petersburg9
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DK ir Lenkijoje, dalyvaujant Lietuvos valstybes veikejams (Zr. 1entele). Nuo
kitu skiriasi savo konkretumu ir politiniu nuostatu kryptingumu, tapusiu ilga-
laike tradicij a.

Lietuvos DK didiku pasitarimai del sosto po Zygimanto Augusto mirties

Data      1572m.         1572081015720824-3115720924-2715721206ro715721220
pavasans

Vieta    Prie               Gardinas       Knyszin'as          Rddninkai           MScibow'as        Vilnius
Var§uvos,                           (kartu su
mi §ke                                   lenkais)

Be abejo, gali kilti pagristas klausimas, kodel pasitarimas ar seimelis vyko
REdninkuose. Istoriografijoje kartais teigiana, kad pasitarimas buv?s slaptas.
Negalima atmesti ir tokio teiginio. Ta6iau buvo laukiama Maskvos kujerio lva-

£T=#L¥8:;Lpba£PtL±u:;t#oaiss::I::s:¥iELayj:rat:I.e£::eb#Vnp£Tsndei§dt:s:1:ein:rl

mieste del tuomet siautusios maro epidemijos. Jau 1571 in. rudeni Zygimantas
Augustas pasidle del plintan6io maro Vilniaus vaivadijos seimelius §aukti ne
iprastoje,betkitoje,pa6iupasirinktojevietoje4.MarassiautetiekLietuvojejtiek
Lenkijoje, tick Ukrainoje. Tarp kitko, netgi Knyszin'e mirusio valdovo Zygi-
manto Augusto palaiku neveze i Var§uva ar Krokuva, nes bijojo, kad su palyda
nei§platintumaroepidemijos5.1572m.pabagojeRusiosbajoruseimelisdelma-

®,,,

::oni#:::etoYyi¥s°tjoe6'.#e|a#:S::i##La5V7°2SL£:1::1:g?i'6T:tia=iees[PTee#P£SS
ra§ytamelai§kepazymejo,kadmarassiau6iavisur7.Taigigalimadarytii§vada,
kad didikai Rddninkus suvaziavimui parinko d6l maro epidemijos pavojaus.
Ta6iau didiku lai§ke Lenkijos senatoriams raisioma, kad nenoredami leisti Rusi-
jos kng.erio i Vilniu, prieme ji Rddninkuose. Taigi Cia keliamas kitas RddninkLu
pasvirinkio motyvas. Galbdt abu tie motyvai buvo susij?.

Sio straipsnio tikslas yra ivertinti Rddninkuose  1572 in. rugsejo pabaigoje
ivykusi Lietuvos valstybes veikeju pasitarima, arba seimeli, jo sprendimu ge-
3

1572 09 25. Rddninkai. Lietuvos didiku lai§kas Lenkijos senatorians // NoailLes E. de. Heuri de
Valois et la Pologne en 1572. Paris,1867. T. 3. P.177-181.

JIannoH.Be]mKoeKHjlxecTBoJIHTOBCKoeBoBTopoHnojloBHHeXVIcTo7IeTHH:JIHTOBCKo-
pyccKHH noBeT H ero ceHMHK. IOpl>eB,1911. HPH]IoxeHHe. C. 25-26.
G r u s z e c k i  S. Walka o wladze w Rzeczpoapolitej Polskiej po wyga§ni?ciu dynastii Jagellon6w
(1572-1573). Warszawa,1969. S. 82.
T p a q e 8 c K H H   A. rlo]IbcKce 6e3Kopo]IeBbe no npeKpall|eHHH ;|HHacTHII flrejl7IOHOB.
MceKBa,1869. C.163.

H ej d e n s z t e i n  R. Op. cit. P. 23.
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nezeirtusprendimupoveikiLietuvosDKsantykiusuRusijastrategijaibeitak-
tikai per pirmeyi ir kitus bekaralme6ius.

Lietuviu istoriografij oje pirmasis bekaralmetis maziausiai tyrinetas, nors jis
yralabaiinformatyvusiratskleidziaLietuvosvalstybesveikejupagrindinespo-
litiniusiekiuigyvendinimokryptis.IrpatsREdninkupasitarimasneraspecialiai
tyrinetasirnetnebuvoatkreip?smdsuistorikudemesio.Juodaugiauarmaziau
domejosi lenku ir rusu istorikai8. Juos domino patys seimelyje svarstyti klausi-
mai, kartu ir Lietuvos valstybes veikeju pozicija. Pla6iau apie Rddninku pasi-
tarima ar seimeli rage tiktai V. Novodvorskis, S. Gruszecki's ir 8. Floria. Pas-
tarasis tyrin6jo Lietuvos Rytu politika XVI a. pabaigoje - XVII a. pirmojoje
puseje.I. Lappo 1911 in. monografijoje pazymejo, kad Lietuvos suverziavimai
priklauso prie visai netyrinetu objektu9. 1§ konteksto atrodo, kad jis taip mane
apievisosLietuvosDKprie§seiminiusgeneraliniusatstovusuvaziavimus(Vol-
koviske, Slonime), ta6iau nemaziau svarbds buvo ir mazesni pasitarimai. Ne-
Zidrint i pareik§ta susidomejima,I. Lappo tuomet emesi tyrineti tik 1586 in.
®o Stepono Batoro mirties) prasid6jusio bekaralme6io suvaziavimus, lyg ir ig-
noruodamas ankstesni laikotaxpi.

LietuvosDKpolitinisstatusaspoLiublinounijosi§esmespasikeite.Jineteko
teises rinkti savo aukji6iausiaji siurerena -didiji kunigaik§ti bei tapo konfede-
ruota valstybe, smarkiai sumazejusia del Voluines, Kijevo, Palenkes ir Podoles
vaivadiju prijungimo prie Lenkijos. Ta6iau pats jungtines Lietuvos ir Lenkijos
ValstybessudarymasnepakeiteLietuvosDKpolitiniusluoksniunuostatuirpa-
6ios Lietuvos DK geopolitines padeties.

Pirmaisiais metais po unijos buvIsi Lietuvos DK politine padetis parode tris
svarbiausias valstybes problemas, kurias teko spresti jos politikams. Pirma, tuo
laikuLietuvajaullmetukariavosuRusijadelLivonijosirjaibuvosvarbiRytu
ir Vidurio Europos taxptautiniu santykiu stabilumo programa. Su Rusija buvo
sudarytos treju metu (1570 06 22-1573 06 29) paliaubos. Jos buvo laikinos ir
niekas nezinojo, kada Rusija gali atnaujinti karo veiksmus. Antra, Lietuvos po-
1itiniai veikejai labai ripinosi atkurti tas Lietuvos DK politines teises, kurias ji
turejoikiLiublinounijos.Ir,pagaliau,tre6iaproblema-siekisatgautii§Rusijos
ir Lenkijos Zemes, kurias anks6iau valde Lietuvos DK.

Pirmaisiais metais po unijos visos minetos problemos ypa6 komplikavosi,
smarkiaipa§1ijuszygimantoAugustosveikataiirtuojaupojomirties.Valdovui

JI a n n o  H. BeTIHKce KHHxecTBo JIHTOBCKce... C. 616.
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mirus, Lietuvos didiiojo kunigaik!i6io rinkimo teises irjo institucijos atkdrimas
buvo tiesiogiai siej.amas su teritorinio integralumo atkdrimu ir valstybes talp-
tautinio saugumo garantavimu. Kaip Zinoma, Liublino unij os akte, naikinan6ia-
me kai kuriuos Lietuvos valstybingumo komponentus, buvo irj os auk!i6iausioj o
siuzereno institucij a naikinantis punktas : „I§rinkti ar pakelti Lietuvos didiiuoju
kunigaifei6iu, kaip kad buvo anks6iau, taip vadovautis : kad daugiau nei Zymes
jokiosarpana§umonebdtu,kasrodytuarreik§tuLietuvosdidiiojokunigaikii6io
pakelimaarbainauguracija.OkadangiLietuvosDKtitulasirpareigdnaii§lieka,
tai renkant ir vainikuojant [valdova] turf bdti paskelbtas Lenkijos karaliumi ir
didiiuoju lietuviu, rusu, mozdru, Zemai6iu, Kijevo, Voluines, Palenkes ir Li-
vonijos kunigaik§6iu``]°.

Karfui buvo numatyta, kad karaliu rinks tik Lenkijoje, palaimins ir vainikuos
taip pat Lenkijoje -Krokuvoje]]. Pagal Lietuvos didziojo kunigaik!i5io Alek-
sandro privilegija, jei viena kuri puss neatvyktu i rinkimus, tai nekliudytu ka-
raliu i§rinkti. Zinoma, toks perspejimas buvo naudvingas tik Lenkijai ir ji, kaip
Zinome, tuo pasinaudojo, rinkdama visus tris po Zygimanto Augusto mirties
valdziusius karalius. Lenkai savo namuose juk negalejo bdti nedalyvaujanti pu-
se. Tuo taapu Lietuvos valstybes veikejai minetais bekaralme6iais tuiejo skir-
tingas nuo Lenkijos politiku valstybines programas, sutelkusias juos savaran-
ki§kiems politiniams veiksmams, kurie pastarojo laikotarpio nelietuvi§koje is-
toriografij oj e paprastai vadinami separatizmu.

Tuo metu Lietuvos politiniam elitui priklause Liublino unijos sudarymo ne-
gandas patyr? auk§tieji valstybes vyrai: Mikalojus Radvila Rudasis (Vilniaus
vaivadairLietuvoskancleris),Grigaliuschodkevi6ius(Vilniauskaritelionas,di-
dysis etmonas), Eustachijus Valavi6ius (Traku ka§telionas, Lietuvos vicekanc-
1eris), Steponas Zbarazskis (Traku vaivada), Jonas Chodkevi6ius (Zemaitijos
senidnas,  Lietuvos  didysis mar§alka,  Livonijos  administratorius),  Mikalojus
Kristupas  Radvila  Na§laitelis  (Lietuvos  rdmL|  mar§alka),  tylikaloj.us  Naru-
§evi6ius (Lietuvos didysis izdininkas), Mikalojus Tolvai§as (Zemaitijos ka§te-
lionas), Jurgis Astikas (Mstislavlio vaivada). Valstybes gyvenime aktyviai rei§-
kesi ir dar vienas kitas pareigdnas, ta6iau vidaus bei uzsienio politikos kryptis
nulemdavo i§vardytu.u nuostatos. Apskritai istoriografij oj et2 teigiama, kad val-
stybes vairas priklause Radviloms, kuriu net trys @e minetuju dar Lietuvos tau-
rininkas ir raikytojas Kristupas Radvila) tuo metu uzeme svarbius valstybes
postus. Be ju, ypa6 itakingas buvo J. Chodkevi6ius.
10

I Volumina Legum (toliau -VL). Petersburg, 1859. T. 2. P. 90.
Ten pat. P. 89-90.
G r u s z e c k i  S. Walka... S.19.
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Padetis po Zygimanto Augusto mirties

ValdovIi mirus, svarbiausia buvo i§rinkti nauja karaliu. Baigesi Jogailai6iu
dinastija.Deltorinkimaii§karttaponepaprastaisvarbdstiekproceddriniuv,tiek
naujosvaldovokandidathrosparinkimopozidriu.NorsbuvoZinoma,kadZygi-
mantas Augustas sunkiai serga, ta5iau jo mirtis sckele samysi, ypa6 Lenkijoje.
Pastarojoje del valdovo ligos nevyko teismai, prasidejo savivale. R. Heiden-
sztejn'as rage, jog sklido gandai, kad po karaliaus „mirties jo valstybe kartu su
juoturintizlugti"]3.Samy§isirchaosasdid6joirdelto,kadnebuvozinoma,kaip
rinkti nauja karaliu, kad siaute maras, kad pasirode kometa, kad neramu buvo
Visoje Europoje]4.

Pati Lenkija pasirode visai nepasiruosusi artejan6iam bekaralme6iui. Prasi-
dejo kivir6ai tarp jos provinciju ir grupuo6iL|. Ypa6 dideli prie§taravimai kilo
tarpMazosiosirDidiiosiosLenkijosdidikuirbajorudelvadovavimovalstybei
per bekaralmeti ir del teises surengti elekcija (valdovo rinkimus). Nesant nuo-
statu, kas turi su§aukti senata, kuris paskelbtu elekcijos laika ir vieta, didiia-
1enkiai ai§kino, kad tai turi padaryti Gniezno arkivyskupas, o mazalenkiai -kad
taipriklausoLenkijosdidiiajammar§alkai]5,tuometuitakingamRTokuvosvai-
vadai Janui Firlejui. Lowicz'e (liepos 18-23 d.), Sandomierz'e (rugpjtl6io 2 d.),
RTokuvoje (rugpjb6io 10 d.), Knyszin'e (kartu su lietuviais), Szrodoje (rugsejo
7 d.), Kolo (spalio 9 d.),Var§uvoje (spalio 17 d.), Kaski, Didziojoje Lenkijoje
(spalio 25 d.) ir kitur vyko vienos ar abieju provinciju didiku ir bajoru suvazia-
vimai, kuriuose buvo norima iteisinti vienos ar kitos Lenkijos provincijos sena-
toriu nora suimti valdiia i savo rankas ir savaranki§kai spresti elekcijos, vidaus
ir uzsienio politikos klausimus ar, pagaliau, sudaryti kompromisini susitarima.
Juose buvo rei§kiamas noras kalbeti visos jungtines Lietuvos ir Lenkijos Vals-
tybes vardu]6. Lietuva buvo laikoma Lenkijos subjektu. Lenkijoje buvo svars-
tomos kelios kandidatdros i karaliaus sosta. Lowicz'e buvo tariamasi del §iu
kandidatu:Svedijoskaraliaus,Habsburgudinastijosatstovo,Rusijoscaro,Prn-
sijos kunigaik!i5io, Septynpilio vaivados, Prancdzijos karaliaus brolio, Piastu
atstovo, Legnicos kunigaik!i6io Henriko ir kt.17

LenkijossenatoriuirbajorijosprieL¥taravimusirnorasavintisLietuvosirLen-
kijos valstybes teises Lietuvos politiniai veikejai ivertino M§cibow'o pasitari-
me,  kuriame susitiko  su  lenky  atsiustais  atstovais:  Sandomierz'o -vaivada
13

4Ten Pat. P.  |3.

.5Ten Pat. P.11-12, 23-24.

6H ej d e n s z t ej n  R. Op. cit. P.16-17; G r u s z e c k i  S. Walka... S. 75.

[7T P a q e 8 C K H H  A. HOJlbcKoe 6e3KopoJleBI>e... C. 74-90,106-111.
G r u s z e c k i  S. Walka... S. 56-57.
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Piotr'u Zborowski'u ir Gniezno pilininku Jan'u Tomicki'u. Juos i Lietuva pa-
siuntemazalenkiuirdidiialenkiusuvaziavimasKaskikaime]8.Lietuviaikaltino
lenkus, kad §ie, pazeisdami teises, rengia suvaziavimus, kuriuose vieni ne tik
skiria elekcijos vieta ir laika, bet ir sprendiia kitus labai svarbius klausimus:

:i#?£s¥ub:na:i:ss'saet[s#¥§:?1:ioesao¥dpoaB:i:£of:nk?¥:n£[afdrvk££]¥ss'ukun::,O=ufurr:§¥
M.RadvilaiRudajam,kadlenkaigalbutnoriLietuvanuoelekcijosnu§alinti2°.

Lietuvos valstybes veikeju pozinris: pirmasis kandidatas i valdovu sosta
Lietuvos politiniai veikejai nebuvo link? visus elekcijos klausimus spr?sti

kartu su Lenkija. Mazosios ir Didiiosios Lenkijos pe§tynes del vadovavimo
elekcij ai, Lenkijos nenoras kartu ripintis Lietuvos DK apsauga sudare prielai-
das  Lietuvos  politiniams  veikej.ams  patiems ripintis  svarbiausiais  Lietuvos
valstybes reikalais.  Neabejotina, kad tuo metu Lietuvos politinis vairas pri-
klause Radviloms. Dar iki valdovo mirties popieziaus Pijaus VI, veliau Griga-
1iaus XIII legatui kardinolui Giovanni Francesco Commendone pavyko sutai-
kinti Zemaitijos senidna Jona Chodkevi6iu su Mikalojumi ir Mikalojumi Kris-
tupu Radvilomis. Tai padejo tvirtesnius pagrindus veikti sutelktomis jegomis
visais Lietuvai svarbiausiais vidaus ir uzsienio politikos klausimais. Prie ser-
gan6iovaldovoKnyszin'epastoviaibuvesM.K.Radvilapalaikenuolatiniusry-
§ius su M. Radvila, prane§damas apie viska, kas, jo nuomone, buvo svarbu Lie-
tuvai, patarinejo, kokiu reiketu imtis Zygiu. Paskutin? savait? pries valdovo
mi¢ijieabubeveikkasdienkeitesilai§kais2t.

Zygimantui Augustui sunkiai sergant, Lietuvos didikai rimtai susiripino jo
ipediniu. Naujas valdovas turejo padeti i§spr?sti minetas tris svarbiausias Lie-
tuvos DK problemas. Kardinolo G. F. Commendone iniciatyva J. Chodkevi6ius
ir M. K. Radvila mi§ke prie Var§uvos susitare remti §v. Romos imperijos im-

jpoer£:=i:uf§#:kssofs¥i!j:.°§¥:uknaanuds££:#£C;nFt:r::tn°okrsanirdi:aet:£!£aL£#,V£S#:¥:::

®

vi|a23. Tai buvo prane§ta imperatoriui, ta6iau pastarasis delse.

H ej d e n s z t ej n  R. Op. cit. P. 3940; a r u s z e c k i  S. Walka... S. 214-215.
H e j. d e n s z t e j n  R. Op. cit. P. 39.
1572 07 20. Ithi§inas. M. K. Radvilos lai§kas M. Radvilai Rudaj.am // T p a q e a c K H H   A.
Ho]IacKce 6e3KopoJleBbe... C. 95.

T p a q e 8 c K H H A. IIo]IbcKce 6e3Kopo]IeBbe... C. 95.
G r u s z e c k i  S. Zmowa w Podwarszawskim lesie w 1572 r. // Rocznik warszawski.1967. T. 6.
S. 272-273; G r u s z e c k i  S. Waka... S. 51-52; W e r e s z z y c k i  H. Historia Austrii. Wroclaw

23etc..1986. S. 82-83.
L u 1 e w i c z  H. Mikolaj Radziwill, zwany Rudym // Polski slownik biograficzny (toliau -PSB).
Wroclaw etc.1987. T. 30. S. 328.
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Su Emestu buvo siejami pagrindiniai Lietuvos siekiai. Buvo numatyta, kad
jis turetu vesti Zygimanto Augusto seseri Ona ir uzimti Lietuvos didiiojo ku-
nigaik!i6iosostQ.TaipLenkijabdtupastatytaprieLiivykusifaktairpriverstarink-
ti Emesta savo karaliumi. Jis turejo grazinti Lietuvai per Liublino unija prie
Lenkijos prijungtas Lietuvos DK Zemes. Taxp kitko, Emestas buvo populiarus
ir Per 1587 in. e|ekcija24.

M.K. Radvilajau i§ pat pradiiujaute, kad Emesta i§rinkti bus sunku. Lenkija
buvo kategori§kai nusista6iusi pries Habsburgu kandidata. Tai ypa6 i§ry§kejo
per Lowicz'o pasitarima, kai ul Habsburgus agitavusi kardinola G.F. Commen-
done noreta i§siusti i§ valstybes. Todel neatsitiktinai M.K. Radvila lai§ke ded?
ispejo: „Bet labai bijausi, kad mdsu reikalai gerai neis, kadangi lenkai labai
prie§i§ki Austrijos rimams, atrodo, teks su ginklu reikalus ginti...``25

Imperatorius Maksimilijonas 11 dvejojo del lietuviu pasidlymo. Jo delsimas
priverte Lietuvos valstybes veikejus apsigalvoti ir ie§koti kitokios i§eities. Ne-
silaikant chronologinio nuoseklumo, tenka priminti, kad 1573 0413 i elekcini
seima atvyke J. Chodkevi6ius ir M. Radvila i§sake popieziaus legatui kardinolui
G.F. Commendone savo abejones del princo Emesto. Legatas pritare jiems ir
tapo ju say.ungininku, ie§kant kito kandidato kataliko26. Ta6iau tai buvo jau po
Rddninku seimelio, kai jo nutarimai nebebuvo tokie aktualds. Tad buvo keliami
nauji kandidatai, betjuos kele vis tie patys politikos veikejai. Keitesi tikju ben-
drininkai.

Rndninku seimelis

Po valdovo mirties lenkai buvo ulsiem? savo reikalais. Lietuva jie lyg ir pa-
mir§o ar tiesiog laike paklusnia ju valios vykdytoja. Negalvojo, kad jie turetu
daryti tai, ka sidlys lietuviai. Lietuvai buvo svarbds stabilds Ryqu ir Vidurio
Europos talptautiniai santykiai. Rusijos pavojus jai buvo kasdiene problema.
Valdovo mirtis ir bekaralmetis buvo ypa6 pavojingi, nes nebuvo zinoma, ar lva-
nas Ziaurusis laikysis susitarimo del paliaubu. Taikos su Maskva i§saugojimas
buvo susij?s su elekcija ar bent buvo siejamas suja kaip altematyva karo veiks-
mams. Lietuva pagalbos i§ niekur negalejo tiketis. Kai po valdovo mirties Di-
dziosios Lenkijos senatoriai susirinko Lowicz'e spr?sti elekcijos reikalu, Lie-
tuvos politikai kreipesi i juos ra§tu, pra§ydami pagalbos pries Maskva ir i§ jos
kylanti pavoju. Lenkai atsake, kad Lietuva pati turi rdpintis savo saugumu, nes

ifg]s.zyK.Walkastronnictwwpierwszychlatachpanowaniazygmuntalll.Krak6w,1929.S.

261572 07 29. Kni§inas. M. K. Radvilos lai§kas M. Radvilai Rudaj.am.
G r u s z e c k i  S. Waka... S. 262-263
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Lenkija negalinti padeti27.  Tad savaranki§kam Lietuvos veikeju rfupinimuisi
valstybes apsauga, galima sakyti, buvo lyg ir pritarta.

Lenkij a, patarusi ripintis kra§to saugumu patiems, nesiruo§e palikti Lietuvos
savaranki§kaielekcijaiirstebejo,kasLietuvojededasi,vertinoiietuviupolitika.
R. Hejdensztejn'as tuomet raL¥e: „Apie lietuvius kalbejo, kad vieni i§ ju su Aust-
rija, kiti su Maskva tariasi ir lenku luomus keis6iausiai itarineja"28. S. Gruszec-
ki 's savo monografijoje, remdamasis lietuviu pasitarimu su G. F. Commendone
mi§ke prie Var§uvos del Emesto i§rinkimo Lietuvos didiiuoju kunigaikii6iu, net
du kartus pabieze, kad lietuviai ruo§esi nutraukti sutarti su Lenkija ir sukurti
savaranki§ka Lietuvos valstybe („rfure drasius planus, siekian6ius atple§ti Lie-
tuva nuo Karalystes``, t.y. Lenkijos)29. Jis pazymejo, kad toks buvo didiky tiks-
las. Tuo metu taxp Lietuvos ir Mazosios Lenkijos sustiprejo prie§taravimai del
Palenkes, Voluines ir Kijevo vaivadijos.

Apie pati Rddninku seimeli Ziniu labai maza. Vienas jo iniciatoriu buvo
M. Radvila3°. Nera Ziniu ir apie ten vykusias diskusijas. To meto Lietuvos Met-
rikos knygu, galin6iu padeti i§ai§kinti politinius ivykius, nei§1iko. Svarbiausias
§altinis yra seimelio dokumentai. Reiki!imingiausias ju yra didiku raritas, kuri
lvanui Ziauriajam turejo nuvezti prisiek?s Lietuvos ra§tininkas Mykolas Hara-
burda3t.Tara§taXIXa.viduryjeistorijos§altiniurinkinyjepaskelbeW.S.Bro-
el-Plater.is32.

I seimeli Rddninkuose susirinko Zymiausi Lietuvos valstybes veik6jai. Jame
dalyvavo:  Vilniaus  vyskupas  Valerijonas  Protasevi6ius,  Zemai5iu vyskupas
Jurgis Petkevi6ius, Kij.evo vyskupas Mikalojus Pacas, vaivados: Vilniaus -
M.RadvilaRudasis,Traku-S.Zbarazskis,Mstislavlio-J.Astikas,Zemaitijos
senidnas J. Chodkevi6ius, kasitelionai, arba pilininkai: Zemaitijos -Jonas Tol-
vaiL€as,Minsko-JonasHlebavi6ius,Polocko-JurgisZenovi6ius,rimumar§al-
ka M. K. Radvila, Lietuvos taurininkas ir rfumu etmonas K. Radvila, Lietuvos
Zemes izdininkas M. Naru§evi6ius,  Slucko kunigaik§tis Jurgis Olelkaitis (?).
27

28 H e j d e n S Z t e I. n  R. Op. cit. P.16.
Ten pat. P. 25.

G r u s z e c k i  S. Walka... S.18-19, 29.

3]#;EiaR?iviL:±5e73c°±£LHraA§#oTneL::£*±e6e¥±oRpaodnv:LBaje?.i£E;:aHg±gTH#8:egJ8°o)?an°§ta»Sa-

32¥:;V¥aE#F#|8ai#ua:|EiE:}uai;¥fr#Hi£F£S§L:nfi:#taFi:diLEl;:rib±u€|#°:Sssg£:i#£s;zL§a§t:eijE#:#
Zbi6r panietnik6w do dziej.6w polskich / Wydal Wlodzimierz Stanislaw IIr. Broel-Plater. Wars-
zawa,1858. T. 3. S. 20T21.
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Taigi, pagal §i ra§ta, seimelyje dalyvavo 3 vaivados ir Zemaitijos senidnas, 3
pilininkai, 3 vyskupai ir kitipareigdnai. 1§ viso 14. 0 Lietuvos DK buvo 8 vai-
vados ir jiems prilygstantis Zemaitijos seniinas,10 ka§telionu. Neai§ku, kodel
seimelyje nebuvo kitu senatoriu. Jeigu buvo kviesti ir nedalyvavo, tai galbdt ir
del politiniu motyvu - nenoro dalyvauti, svarstant ulsibiezta klausima. Kaip
paai§kejo, i dalyviu sara§a buvo itraukti ir kai kurie pasitarime nedalyvav? bu-
vusios Pony tarybos nariai (Zr. toliau).

Raritelvanuiziauriajambuvopranegama,kadminetiLietuvosdidikai,i§sky-
rus vilniaus vyskupa ir M.K. Radvila, pasiunte M. Haraburda pas ji -visos Ru-
sijos valdova ir didiji kunigaik!iti lvana Vasiljevi6iu -paved? ir §iuo lai§ku ipa-
reigoj? prane§ti jo sdnui kunigaik§6iui Feodorui, kad noretu pastaraji Lietuvos
DK ponu ir valdovu tuieti. Pries tai jis, jo brolis lvanas ir pats didysis kuni-
gaik§tis turi prisiekti, kad saugos ir nekeis Lietuvos DK esan6iu laisviu ir teisiu.
Savo pasidlymus Lietuvos pareigdnai patvirtino antspaudais ir para§ais. Pabai-
goje nurodyta, kad Sis raritas Rddninkuose 1572 in. spalio 27 d. ra§ytas. Data,

:en;bs:I.a°]'£:[££f#3..JTa:£¥;£iv£::VIf°:Se¥£ep[::t::iei°i'uktaod:ae§tt:k¥e:E:£nTegnsce]]::
®

®                                                                                                                                                                                                                ,                                      ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ®   ,

Sis Rddninki] seimelio ra§tas turej o bdti perduotas M. Haraburdai ir nuveztas
i Maskva. Ta6iau, kaip pamatysime, jis atsiddre visai ne ten, kur turejo.

W. S. Broel-Plater' is paskelbto seimelio nutarimo paai§kinimuose pazymej o,
kad prie jo buvo tik 7 antspaudai: M. Paco, Vilniavus, Traku, Mstislavlio vai-
vadu -M. Radvilos, S. Zbarazskio ir J. Astiko bei Zemaitijos senidno J. Chod-
kevi6iaus, Minsko ka§teliono J. Hlebavi6iaus ir Lietuvos taurininko K. Radvi-
1os. Kodel i§ 12 ra§te vardijamu dalyviL| savo antspaudus prikabino tik 7, dar
nera iki galo ai§ku.

Karfu aptarkime pa6ios maskvi§kes kandidathros idej os atsiradimo aplinky-
bes bdtent tuo metu. Kaip Zinia, §i ideja brendo kartu su didejan6iu nusivylimu
Habsburgu kandidatdra. Mintis pasodinti i sosta kandidata i§ Maskvos nebuvo
Lietuvos (taip pat ir Lenkijos) visuomenei didele naujiena. Jau 1570 in. i Mask-
va del paliaubu tartis nuvyke pasivuntiniai Jonas Kroto§inskis ir Mikalojus Tol-
vai§as uzsimine apie tai lvanui Ziauriajam34.  Sosto pazadais jie skatino cara
grazinti ulgrobtas Zemes ir sudaryti taika. Tuo metu §ia kandidatdra Lietuvoje
ieme kai kurie valstybes veikejai ir visuomenes sluoksniai. Vilniaus vaitas Au-

g¥Z:i::£SeRo°gbn£€::i::P:::d:;:r£§:Ejt'c')¥5r°Lm£:::P:;tna::g.::Ladr:t£:upsa£:1:£¥Eaa`:
H o 8 o ;I 8 o p c K 11 H  8. Bopb6a... C.13.

C o 71 o 8 b e 8  C. HCToprm PaccHH c HpeBHeHIIIrmc BpeMeH. CH6.,1896. KH. 2. T. 6-10. 2-e

35H3J|. C. 203.
Zdanie o obieraniu nowego kr6la // Pisma polityczne z czas6w pierwszego bezkr6lewia. / Wydal
J. Czubek. Kiak6w,1906. S. 349-355.
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Autorius prisistato kaip Lietuvos DK baj.oras, nuo mazens aug?s kitose tautose
ir dabar atvykes i sostin? Vilniu. Cia prisiklauses §neku apie btisimo valdovo
kandidathras. Jis i§skyre tris kandidatus: Prancdzijos karalaiti, Rusijos kuni-
gaik§ti bei jo sdnu. Atmesdamas lvano Ziauriojo kandidatdra, jis §itaip moty-
vavo: ,,... senose lietuviu kronikose skaitome, kad kai Lietuvos didysis kuni-
gaikL¥tis pats vienas Lietuvai isakinejo, buvo galingu ponu ir i§plete savo sienas
nuo Prfusijos jdros iki Ponto jdros, taip pat i §iaur?, i vakarus, i pietus toli isa-
kinejo. Bet kai mus, t.y. Kardna ir Lietuvos Kunigaik§tyste, eme valdyti vienas
valdovas, tai Kunigaik§tyste savo spalvas, kaip gels ruden!, pradejo prarasti. Ir
kuo toliau, tuo labiau, nes senosios Lietuvos veiklos arba spalvos tik kasnis be-
matyti,  kadangi Pskovo,  Naugardo  ir visos  Sieversko  Zemes  nebeturime,  o
prieL¥as vos ne prie Vilniaus mdru kardu mojuoja. 0 toks Lietuvos valstybes nu-
smukimas ivyko todel, kad Kunigaik§tysteje nera karaliaus etc.``36. Todel, au-
toriaus nuomone, caras tegul s6di Maskvoje savo soste ir mu5a pagonis. Kitas
reikalas jo sdnus, kuri bdtu galima i§mokyti gerbti laisves ir atpratinti nuo tiro-
nijos. Prancdzijos karalaitis nors ir Zada milijonus, bet skiriasi savo papro6iais,
kalba -ir nesusikalbesi be vertejo. Primine ir kitokias tos §alies neigiamybes,

:r£:ts±£,rL#t3Ta+SaTg££§;iL::nydbfgaft§ajerna:teftk°aL::up::to#sS,'£'3§L?lei:eMa:szinoastfikn¥
Y,

didata, Lietuvoje buvo didziai vertinama.

Rndninku seimelio nutarimo likimas

Kai kuriu nepasira§iusiuju po Rddninku seimelio nutarimu-1ai§ku lva-
nui Ziauriajam pozicija yra aiski. Vienas i§ aktyviausiu Lietuvos savaran-
ki§kumo gylieju ir Lietuvos didziojo kunigaik§6io savaranki§ku rinkimu
iniciatoriu38 M.K. Radvila jau po Zygimanto Augusto mirties 'savo dedei
rage, kad geriau bdtu, jog valdovu taptu kuris nors is seneliu ar proseneliu,
„negu kad, apsaugok Dieve, mums arba turbanas, arba Maskvos kalpokas
isakinetu. Kaip nors, del Dievo, teikites j.in. Iaiku maskvenui uzbegti uZ
akiu, nes tas nenores praleisti progos..."39. Manoma, kad Rddninkuose pri-
imto nutarimo iniciatorius buvo M. Radvila Rudasis4°. Tai, Zinoma, negali
bdti  pagrindas  teiginiui,  kad jis  buvo  neabejojantis  maskvi§kes  kandi-
datdros remejas. Prie§ingai,  J.  Radvanas ji vadina „barbari§kos Volgos``
36

37Ten Pat. P. 350.

38Ten Pat. P. 349.

39K o t I u b a j  E. Galeria Nieswiezska portret6w Radziwillowskich. Wilno,1857. S. 310.
4o 1572 0715. Kni3inas. M. K. Radvilos lai§kas M. Radvilai Rudajam.

L u I e w i c z  H. Mikolaj  Radziwill, zwany Rudym // PSB. T. 30. S. 328.
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gasdintoju, kariaujan6iu su Maskva4]. Tiesa, tuo metu su Maskva daugiau su-
sidurdavo Livonijos administratorius J. Chodkevi6ius. Paremti maskvi§k? kan-
didathraM.Radvvila,matyt,paskatinotometopolitinesituacijairnorasi§vengti
netiketo lvano Ziauriojo ulpuolimo. Veliau, po Henriko Valua pabegimo, jis
atkakliai prie§inosi maskvieti§kai kandidathrai ir ant visu keliL|, vedan6iu i
Maskva, pastate sargybas, kad niekas iL¥ ten neatvyktu42.

Del ko nepasira§e J. 0lelkaitis,1yg ir nera abejoniu. Manoma, kadjis i§ viso
nebuvoatvyk?siREdninkus43.Kaipmatytii§tometoJ.Hlebavi€iauskorespon-
dencijos, parasiai buvo renkami jau po to seimelio. Spalio 4 d. J. Chodkevi6ius,
vaziuodamas i§ Vilniaus vaivados, pasivijo J. Hlebavi6iL| ir prane§e, kad jam
nebereikes nei vaziuoti i Lomza, nei ruo§tis tokiai kelionei. Apsidiiaugusiam
J. Hlebavi6iui buvo pasakyta, kad bendrai sutarus, pa6iu ir Respublikos intere-
saisjisturikartusuK.RadvilavyktipassluckokunigaifetiJ.01elkaitiirnuvezti
Rddninku seimelio nutarima („spis``), kad jis tarn pritarty ir antspauda pridetu.
Tuo tikslu J. Hlebavi5iui buvo pasitilyta nuvykti i Ja§idnus pas M. Radvila ir
paimti ta rats ta. J. Hlebavi6ius lai§ku M. Radvilos paklause, kadajis galetu at-
vykti i Ja§idnus ir pasitarti. Matyt, vaivada suabejojo J. Hlebavi6iumi ir, kai Sis
atvykoiJa5iinnus,tormfrojannedave.Sake,kadkartusulai§kujipasiusiasK.Rad-
vilaiirpotojieabususitik?galesvyktipasJ.0lelkaiti.K.RadvilaJ.Hlebavi6iui
prane§e, kad jis jokio lai§ko ir ra§to negav?s. Tuo tarpu J. Hlebavi6ius jau buvo
ispej?sJ.0lelkaiti,kadruo§iasivpasjiatvykti.|Zeistasirisizeid?sJ.Hlebavi6ius
visa nuoskauda i§deste lai§ke Zemaitijos senidnui J. Chodkevi6iui, kajpo ipai-
niojusiam ji
pazeminimo

ta pazeminima. Kartu jis prisipazino, kad po patirto asmeninio
r Slucko kunigaik§6io paniekos para§es lai§ka M. Haraburdai ir

paemes i§ jo ta ras¥ta. Rasie, kad pastaray.i „iki dabar savo saujoje spaudiiu"44.
Veliau ji J. Hlebavi6ius perdave J. 0lelkai6iui. Pastarasis apkaltino Radvilas ir
Chodkevi6ius savaranki§ka, slapta nuo Lenkijos varoma, uzsienio politika, o
ra§ta per Lucko atstovus perdave Lenkijos senatoriams, Var§uvoje susirinku-
siems  i  konvokacini  seima45.  Taip      J.   Hlebavi6iaus   ir   J.   01el-
kai6io    pastangomis    Rddninku    seimelio    nutarimas    at-
sidbre  ne  Maskvoje,  o  Var§uvoje.  Tokiaiivykiuraidaipasitama-

K u o 1 y s  D. Asmuo, tauta, valstybe Lietuvos Didiiosios Kunigaifeitystes istorineje literathroj.e:
(Renesansas ir barokas). V.,1992. P. 203.

43K 0 t I u b aj  E. Op. cit. P. 70.

44K o W a 1 S k a  H. , W i S n i e w s k i  J. 0lelkowicz Jerzy // PSB. Wroclaw etc.,1978. T.23. S. 743.
157210 05. Vilnius. J. Hletavi6iaus lai5kas M. Radvilai // AGAD. AR. Dz. V. Nr. 5220. L.1 ; 1572

4511 04. Zaslavlis. J. Hlebavi6iaus lai§kas J. Chodkevi6iui // Ten pat. L. 3-5.
G r u s z e c k i  S. Walka... S. 215; F I o r i a  8. Wschodnia polityka... P. 62; K o w a I s k a  H.,
W i § n i e w s k i  J., Olelkowicz Jerzy // PSB. Wroclaw etc.,1978. T. 23. S. 743.
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vo ir J. 0lelkai6io politines pazidros. Kai 1575 in. Lenkijoje bdresi prohabsbur-
gi§ka grupuote, I.a Zadejo paremti ir J. 0lelkaitis46. Tad galima spr?sti, kad jis
nebuvo maskvi§kes kandidatdros §alininkas ir buvo prie§i§kas  Radviloms bei
Chodkevi6iams.

Atskirai reikia aptarti ir pati J. Hlebavi6iu. Jo biografija buvo susijusi su
Maskva.  1563 in. rusams ulpuolus Polocka, jis pateko i nelaisv?. Paleisdami i

:]£:nfuu¥?}£¥£:£nLi§:e:::::¥:£i§rd°aspfeas:i:s2L:ta£:}P§afi]ensg!a8#e;n:;n:£si.ubedt£::£nk££:
J. Chodkevi6ius47. Jis reme Maskvos kandidatdra ne tik per §i, bet ir per kita
bekaralmeti. Kaip pastebejo 8. Floria, jo para§o nebuvo ne ant vieno Lietuvos
didiku ra§to Habsburgams del ju kandidato i sosta48. Poemeleje „Tevynes my-
1etojas Lietuvos senatui ir tautai" apie Jono giminaiti Vilniaus ka§teliona Mi-
kaloju Hlebavi6iu, gyvenusi jau XVII a. pradzioje, ra§oma, kad jis „rusu Zmo-
gus"49.

J. Hlebavi6ius Zinojo prie§taringa didiku pozidri i maskvi§k? kandidatdra ir,
esa vengdamas  visuomenes  susiprie§inimo,  sulaike  M.  Haraburdos  vezama
Rddninku pasitarimo lai§ka. Ta6iau vargu arjis i§ tikrfu.u to norejo. Taip pasi-
elgdamas jis tik pagilino prie§taravimus ne tik pa6ioje Lietuvos DK, bet ir su
Lenkija. Matyt, jam ripejo kiti dalykai, nes jis jau 1573 in. vel norejo sugauti
pasiuntini M. Haraburda, tik §i karta griztanti i§ Rusijos5°.

Kaip matyti i§ Rddninku seimelio kreipimosi i lenkus, Vilniaus vyskupas va-
lerijonas Protasevi6ius dalyvavo tame seimely5]. Kodel jis nepasira§e ra§to i
Maskva, sunku tiksliai atsakyti. Matyt,1aviravo taxp Lietuvos didiku ir Lenkijos
primo bei vyskupu. Jis buvo labai sunerim?s, kai suzinojo, kad Zinios apie slap-
tas derybas su Rusija pasieke i konvokacini seima susirinkusius Lenkijos sena-
torius ir atstows.

J. Chodkevi6ius, gindamas Livonija, tiesiogiaijuto Maskvos agresijos pavoju
irgalimusjospadarinius,todelnebuvopalankuslvanuiZiauriajam.Kaipirkiti
pasira§iusieji, jis pritare Feodoro kandidatdrai ver6iamas susiklos6iusiu aplin-
kybiu.

46

47K o W a 1 S k a  H. ,  W i § n i e w s k i  J. 0leHcowicz Jerzy // Min. veik. S. 741-742.
® ]1 o p H   I. PyccKo-no]IbcKue oTHomeHm 11 no]IIITrmecKce pa3BII"e BocToqHOH EBponH

4880 BTOPOH HOJI0BHHe XVI-HaqaJle XVII a. MocKm,1978. C. 33.

4g#°ori!caepi.9¥;rT?t;;i.asL:t:y7S±?5aoF°SJ.awczasiechl8ie8obezkr6lewia//OdrodzehieiReformacja
5oK u o i y S  D. Min. veik. P. 217.

5] F I o r i a  a. Wschodnia polityka... S. 63.
N o a i 11 e s  E. de. Op. cit. P.177-181.
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Bandymai igyvendinti Rndninku seimelio nutarima

J. Hlebavi6iaus poelgis su Rddninky seimelio nutarimu nepalaidojo pa6ios
idejos. Lietuvos didikai pasipiktino J. Hlebavi6iaus ir J. 01elkai6io savivale.
M. K. Radvila iL¥vadino Hlebavi6iu „Tevynes i§daviku"52.

XIX a. Galicijoje Seniavskiu archyve buvo surastas lvano Ziauriojo kreipi-
mosi i Lietuvos didikus nepilnas nuora§as be datos. 1§ jo matyti, kad beveik visi
didikai, kurie pasira§e po Rddninkiu seimelio nutarimu, i§skyrus, suprantama,
J. Hlebavi6iu, taip pat K. Radvila, ir iskaitant pirmakart pasirariiusi Lietuvos
rvaikytoja Jona Ki§ka, pasiunte su kuljeriu Steponu Matviejevu ra§ta lvanui
Ziauriajam, 1abai pana§u i to seimelio nutarima. Rasite pra§oma leisti iL¥sirinkti
Feodora Lietuvos didziuoju kunigaikL¥6iu. Kartu Zadama, kad jie sidlys ir len-
kams rinkti ji savo karaliumi53. Rusijos istorikas S. Solovjovas, daug demesio
skyres bekaralme6io laikotaapio deryboms, S. Matviejevo lankymosi Maskvoje
nemini. 8. Floria del to neabejoja54. V. Novodvorskis mane, kad S. Matviejeva
Pasiuntes Rddninku seime|is55.

Be to, i Maskva (apie rugsejo men.)56 buvo pasiustas ir Respublikos vardu
kalbejo pasiuntivnys Fiodoras Vovropajus. Jis Lietuvos ir Lenkijos didiky vardu
prane§elvanuiZiauriajamapieZygimantoAugustomirtiirpasakeapiej.unora
matyti ji Lietuvos didiiuoju kunigaik§6iu ir Lenkijos karaliumi. Caras papraL¥e
skubiai atsiusti delegacij a57. Taigi Maskva atsiddre dvieju politiniu pasidlymu
kryzkeleje.  Altematyvus  pasidlymas  sunkino  Lietuvos  pasirinkto  Lietuvos
didiioj o kunigaikii6io rinkimu proj ekto galimybes.

Len]qu pasitarimo Kaski kaime, kuriame buvo nutarta Var§uvoje su§aukti
konvokacini seima, pasiusti i Lietuva Piotras Zborowski's ir Janas Tomicki's
pataikeiM§cibow'oLietuvosdidikususirinkima.Lenkaikvietejuosivarfuvos
konvokacija elekcijos laiko ir vietos aptarti. Lietuviai nepritare lenku pasidly-
mams.  Jie  drasiai  kele  savo  reikalavimus,  kaltino  Lenkija  del  separatiniu
veiksmu, del Lietuvos galios silpninimo, kalbejo apie Rusijos pavoju58. Jie nu-
52

53F I 0 r i a  8. Wschodnia polityka... S. 62.

54&F¥:K°oTE¥oHMHH{H¥::HeE.8frT6??¥8H483aF.a3H.Hc°.H]6PL¥)C6H2¥.C06PaHHbleHH3HaHHbleApxeorpa_
55F 10 r i a  8. Wschodnia polityka... S. 56-57.

56H 0 a 0 H a 0 P C K H H  8. Bopb6a ca JIIIBOHIIro... C.13.
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tare Vilniuje su§aukti vien Lietuvos DK seimeli irjame i§rinkti delegatus i kon-
vokacij a bei apsvarstyti kitus klausimus.

Vilniaus seimelis buvo su§auktas gruodiio 20 d. Konvokacinio seimo dele-
gatais i§rinkti Traku ir Vitebsko ka§telionai E. Valavi6ius ir Povilas Pacas bei
keli bajorai gavo instrukcija, kurioje pabreziamas Lietuvai gresiantis Maskvos
pavojus ir energingai reikalaujama valdovo elekcija ruo§ti ne anks6iau kaip po
Velyku (balandiio 6 d.), t.y. kai prasides palaidinys ir kai Rusijos kariuomene
negales verztis59. Seimelyj e buvo svarstoma, kaip sulaikyti Maskva nuo agresi-
jos.  Lietuvos  valstybes veikejai nerimavo  del  Lenkijos  abejingo  pozidrio  i
Maskvos per F. Voropaju perduota pageidavima kuo grei6iau atsiusti Lietuvos
ir  Lenkijos  pasiuntinius6°.  Buvo  aptariama  rusi§ka  kandidathra  i  Lietuvos
didiiojokunigaik§6iososta.Svarstyta,kaipjad,erintisuLenkija.Delegataibuvo
igalioti tartis su lenkais del delegacijos i Maskva sudeties6]. Ta6iau 'savaran-
ki§kai, be Lenkijos sutikimo, M. Haraburda gavo. nauja ra§ta ir buvo pasiL|stas
iRusija,kvie6iantFeodoraiLietuvosdidiiojokunigaik§6iotaippatiriLenkijos
karaliaus sosta. Taigi §iuo ra§tu buvo atsisakyta visi§ko Lietuvos savaranki§ku-
mo renkant valdova. Tik 1573 02 23 M. Haraburda nuvyko pas Rusijos cara i
Didij i Naugarda62.

M. Haraburdos derybos su lvanu Ziauriuoju jau yra kitas klausimas, ta6iau
jos i§ esmes yra RddninkL| seimelio nutarimu kick papildytas igyvendinimas.
Todel vefta bent i§vardyti pagrindinius derybu klausimus. Jie apeme tris pro-
blemas: 1 ) kandidathros i Lietuvos ir Lenkijos sosta suderinima; 2) teritorinius
klausimus ir 3) taikos sudaryma. M. Haraburda paai§kino, kad del maro epide-
mijos ntouvo galima atvykti anks6iau, kaip kad caras buvo sidl?s F. Voropajui.
Deltospa6iospriezastiesesaLietuvosirLenkijossenatoriainegalejosuvaziuoti
ibendrapasitarima,oepidemijaiaprimus,bendraipasitale(6iajisgalvojeturejo
Mscibow'o pasitarima), Vilniuje susirink? i§rinko atstovus i Var§uvos seima.
M. Haraburda carui prane§e Lietuvos didiku sumanyma i§rinkti cara arjo sdnu
Feodora i Lietuvos DK ir Lenkijos sosta ir itikinti lenkus ta sumanyma paremti,
Tuo tikslu pra§e greitai atsakyti, ar pats caras nori bdti i§rinktas, ar leis i§rinkti
savo sdnu. Abiem atvejais buvo reikalaujama visu laisviu ir teisiu garantijos.
Skirtingai nuo Rddninku nutarimo, Cia buvo pabreziamas veiksmu derinimas
su Lenkija. Be to, buvo pasakyta, kad viena Lietuvos DK nenori valdovo rinkti.

G r u s z e c k i  S. Walka... S. 214T215.

6, C o JI o 8 b e 8  C. IICTop" Pcecllll... T. 6-10. C. 238.

62L5ei:p°i;°z3,.i¥i#.£¥..2S.eiT2e!£3°.;£¥S#rcffjaase.Lew§:#ti£:°pnovLifeca¥S:#//Skarbiechistoriipols-
Poselstwo moskiewskiego przez Haraburde sprawowane dnia 29 grudnia w roku 1572 // Zbi6r pa-
mietnik6w... T. 3. S. 58rf5.
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M. Haraburda reikalavo perduoti Lietuvai 4 miestus: Smolenska, Usviatus,
PolockairEzeriL56?,ojeibdturenkamasFeodoras-irdarkaikuriukitumiestu.
Ivanas Ziaunsis nesutiko su Lietuvos teritoriniais reikalavimais, atsakydamas,
kad I.o sdnus ne mergaite irjam nedera duoti kraiti. Nesutiko leisti jo rinkti val-
dovu, nes jis esas jaunas ( 13 in.) ir nepajegsias valdyti. Vietoj jo sidle savo kan-
didathra vien i Lietuvos sosta. Nesutikdamas su M. Haraburdos pateiktais teri-
toriniais reikalavimais, jis sidle Lietuvai Polocka su apylinkemis ir Kur§a. Ru-
sijai turejo atitekti Livonija iki Dauguvos63 ir Kijevas. Caras taip pat Zadejo
padeti Lietuvai atgauti Lenkijos uzimtas Zemes. Talp kitko, caras nebuvo nuo-

3eu:L¥:.dja£#:±tt::±#mAppesrfigt:£a::rsausn:::::gpodL:[SLq::£Ltj5:tda::s:s±:,±5aedLg¥£:g.::
Lietuvos pasidlymu. M. Haraburdai j.is atsakinejo nenuosekliai. Ta6iau buvo
juntamas jo noras suprie§inti Lietuva su Lenkija ir i§ to tureti politines naudos.
Rddninku seimelio i§kelta ideja rinkti Lietuvos didiji kunigaik§ti atskirai, be
Lenkijos, Maskva dabar pati skatino. Tik su tuo skirtumu, kad i sosta, neleisda-
mas sdnaus, verzesi pats caras.

Lenkijospolitikamslabainepatikosavaranki§kasM.Haraburdospasiuntimas
deryboms i Maskva. Visa Lenkijos politiku itdzi teko pajusti i Var§uvos kon-
vokacini seima nuvykusiems Lietuvos delegatams senatoriams E. Valavi6iui ir
P. Pacui. Lai§ke M. Radvilaijie prane§e, kad lenkai, suzinoj? apie M. Harabur-
dos pasiuntima i Maskva, priekai§tavo. Labiausiai kaltino ul tai, kad „to ne-
galejo be bendru pasitarimu ir pokalbiu daryti". Todel jie pra§e M. Radvila kuo
skubiau ka nors pasiusti ir grazinti M. Haraburda atgal. Kartu jie prane§e, kad
lenkai pazadejo konvokaciniame seime aptarti Livonijos ir Lietuvos DK „ru-
siL¥ku" Zemiu apsaugos reikalus65. Ju pra§yma bands i§pildyti, ta6iau M. Hara-
burdajau buvo pervaziav?s siena irji sugrazinti buvo neimanoma66. Del lenkus
pasiekusios Zinios apie M. Haraburdos misija labai sunerimo ir Vilniaus vysku-
pas Valerijonas. Jis irgi mane, kad M. Haraburda reikia at§aukti67.

Sugriz?s i§ Rusijos, M. Haraburda nuvyko i Var§¥va ir elekciniame seine
padare praneLiima apie savo misijos rezultatus. Ivano Ziauriojo salygos gerokai
at§alde maskvi§kes kandidathros §alininkus. §i kandidattlra seime savaime at-
63

F##sotia¥our:±LP;.tahn;ud¥Tve£¥fu:{]7537Fbfao7.i;.ghd6ckfevve]¥]£ujsLjy§okna]j.aL:rLfajFo€Lsee£:tuoE£::I:T,oBjj8:
64lioteka Czartoryskich. Syg. TN. T. 81. Dok.11).

65 C 0 JI 0 81. e 8  C. HCToP" PoccHH... C. 240-241.
1573 01 22. Var§uva. E. Valavi6iaus, V. Protasevi€iaus ir P. Paco lai§kas M. Radvilai // AGAD.

66AR. DZ. V. T. 451. L. 293-294.

67F I 0 r i a  8. Wschodnia polityka... S. 63.
1573 0130. Verkiai. Vilniaus vyskupo V. Protasevi6iaus lai§kas M. Radvilai // Biblioteka PAN w
Krakowie. Rps. Syg. 342. L. 9; G r u s z e c k i  S. Walka... S. 213.
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krito. Lietuvos politiniai veikejai tapo Henriko Valua elekcijos §alininkais68.
M. K. Radvila su delegacija vyko i Paryziu iteikti Henrikui Valua diploma ir
palydeti ji i Lenkija69, o M. Radvila Rudasis perjo vainikavimo i`¥kilmes ne§e
valdziosobuoli.Lietuvossenataslai§kenaujajamvaldovuira§e:„„nukreipeme
i dangu akis, iL€tieseme rankas ir su a§aromis bei maldomis dekojame geriausia-
jam ir didiiausiajam Dievui, kad iteige mums i§ visu kitu kandidatu karaliumi
i§rinkti jtlsu §ventaja karali§key.a didenyb?...``7° Jam buvo pateiktos tokios pat
salygos, kaip ir kitiems kandidatams.

I§vados

1. XVI a. antrojoje puseje Lietuvos DK buvo labai svarbu sureguliuoti san-
tykius su Rusija. Tie santykiai buvo nepastovds del Rusijos agresyvios politi-
kos. Lietuva noiejo i§vengti karo. Todel buvo ie§koma bddy ilgalaikei taikai
itvirtinti.Besit?siantiLivonijoskarabuvonorimabaigtitvirtesnenegupaprasta
sutartis taika.

V

2. Su Zygimanto Augusto mirtimi pasibaigusi Jogailai6iu dinastij a Lietuvos
valstybes veikejams  suteike vil6iu panaikinti nepalankias politines Liublino
unijos pasekmes. Jie tuiejo savo veiksmu programa:  1) atkurti savarahki§kus
Lietuvos didiiojo kunigaikii6io rinkimus, 2) atgauti i§ Lenkij-os bei Rusijos pas-
taru.u uzimtas Lietuvos DK Zemes, 3) garantuoti Lietuvos ~sauguma. Jos igy-
vendinima siejo su naujojo valdovo kandidathra ir elekcija. Su ja buvo susij?s
ir Lietuvos DK gyvybi`¥kai svarbus siekis iL¥vengti karo su Rusija. Taip atsirado
carai6io rinkimo valdovu projektas. Ji bekaralme6io laikotarpiu Rddninku sei-
melyje parenge grupe Lietuvos politiku, vadovaujamu M. Radvilos Rudojo bei
J.  Chodkevi6iaus.  Siuo projektu buvo siekiama dinastiniais ry§iais apdrausti
Lietuva bei fakti§kaijos ginama Livonija nuo Rusijos agresijos ir i§spr?sti visas
Lietuvai aktualias politines problemas.

3. Rddninkuose paruo§ta carai6io Feodoro rinkimo Lietuvos didiiuoju kuni-
gaik§6iu programa Lietuvoje ir Lenkijoje turejo itakingu prie§ininku. Projekto
salygos nebuvo priimtinos ir Rusijai. Del §iu priezas6iu projektas pirmojo be-
karalme6io laikotalpiu nebuvo igyvendintas, ta6iau, kaip vienas i§ variantu sta-
bilizuoti santykius su Rusija, buvo svarstomasiki pa6ios XVII a. pradiios.
68

6911 ej d e n S Z t ej n  R. Op. cit. P. 72-73.
7oTen Pat. P. 92,107.

1573  10 21. Vilhius. Lietuvos senatoriu lai§kas Heurikui Valua // Diariusz poselstwa polskiego do
Francji po Henryka Walezego w 1573 roku. Wroclaw etc.,1963. S. 286.
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4.Lietuvospolitiniuveikejuprogramojemaskvi§kevaldovokandidathrabu-
votikvienasi§galimuelekcijosvariantu.Todelnesunkiaibuvopereitapriekitu
kandidathruremimo.Ta6iauirkitiemskandidatamsbuvokeliamosLietuvaiak-
tualios R)rfu} politikos salygos.

Gauta 1995 in. sausio men.

Summary
ANTANAS  T Y L A

FORMATION  OF  TIIE  EASTERN  POLICY IN  LITHUANIA:
THE  RODNINKAI  COUNTY  COUNCIL  („SEIRELIS")

oF  sEPTEnmER 24-27,  i572

When the Grand Duke of Lithuania and RIng of Poland Zygimantas Augustas died in July 7,
1572 the Gedirfunas-Jogaila dynasty came to an end. Search for a new sovereign in the Grand Duchy
of Lithuania and Polish Kingdom created a possibility to change the consequences of the Lublin
Commonwealth of Poland and Lithuania ( 1569). This was undertaken by Mikalojus Radvila, Jonas
Chodkevi5ius, Mikaloj.us Kristupas Radvila, etc., who were at the helm of political life in Lithuania.

At the spoken tine three problems were the most important ones for Lithuanian politicians: 1. To
create an independent institution of the Grand Duke of Lithuania, 2. To recover the territories of the
Grand Duchy of Lithuania occupied by Russia and Poland, 3. To protect the state from Russian
aggression and keep peaceful relations with it. The complex solution of the mentioned problems was
linked with a concrete candidature of a new sovereign. At first Lithuanian politicians invited the
Ernest son of the emperor Maximilian H to ascend the throne of the Grand Duke of Lithuania. But
the latter hesitated. At the Rddninkai „seimefis`` (September 24+27,1572) the Lithuanian politicians
developed a project according to which the son Feodor of Ivan the Cruel had to be invited to ascend
the Lithuanian throne. Lithuanian statesmen in opposition set-back the submittence df the mentioned
project to the Russian czar. But the idea itself, a little changed, persisted for a long time and not once
attempts were made to put it into practice.


