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ANTANAS  T Y L A

LIETUVOS UZSIENIO POLITIKOS KRYPTYS PASKUTINIAJAME XVI A.
DESIMTMETYJE                       ,

Paskutini XVI a. desimtmeti Lietuvos Didzioji Kunigaik§tyst6, kaip ir visa Len-
kijos ir Lietuvos valstybe, arba Respublika, ne tik paveldejo senas uzsienio politikos
problemas, bet ir susidtir6 su naujomis. Tuo laikotarpiu Lietuvos uzsienio politikos
orientacija stimuliavo valdovo Zigmanto Vazos dinastiniai siekimai Svedijoje, san-
tykiai su  Rusija,  Lenkijos gynybiniai interesai prie jos pietiniu sienu,  neutralizuo-
jant Krymo  totoriu  ir Turkijos  uZpuolimo  pavoju,  bei  kiti  kaimynin6se  5alyse  su-
brende vidaus gyvenimo ivykiai.

Viena  i5  §io  de§imtme6io  ypatybiu  buvo  tai,  kad  buvo  sudaryta  personalin6
Respublikos ir Svedijos karalyst6s unija, valdovas Zigmantas Vaza du kartus buvo
i5vyk?s i Svedija (1593 in.  rugpjtiti - 1594 in.  spali ir  1598 in.  rugpjtiti-lapkriti), ir
bajorijai teko didesne politine atsakomybe. Be to, prie Lenkijos pietiniu sienu pri-
artejo Turkija ir kilo jos gr6sme, d6l kurios ta de5imtmeti suintensyv6jo santykiu su
Turkija svarstymas. Labai svarbtis buvo santykiai su Krymo chanatu. Taip pat atsi-
naujino  taikos  sutarties  pasira§ymo  ar  senos  sutarties  del  paliaubu  pratesimo  su
Rusija problema, paa5trejo alternatyvos d6l atskiros atsakomybes uZ Lietuvos, Len-
kijos ir del kolektyvin6s Respublikos sienu gynyba.

Per §i de5imtmeti buvo su§aukti 8 Respublikos seimai (1590-1591,  1592,  1593,
1595,  1596,  1597,  1598,  ir  1600  in.)  ir  4  Lietuvos  konvokacijos  (1591,  1592,  1593,
1597 in.)1. Pasirengimas seimams, ju programu aptarimas seimeliuose, seimu nuta-
rimu svarstymas konvokacijose suaktyvino politine valstyb6s veik6ju ir visos politi-
niame gyvvenime dalyvaujan6ios visuomen6s veikla. Formavosi nuostatos d6l Rytu,
Pietu bei Siaur6s Europoje vykusiu politiniu procesu, dariusiu itaka Lenkijos ir Lie-
tuvos  valstybes  gyvenimui,  politines  visuomenes  pozitiris  i  auk§6iausios  valdzios
veiksmu programa. Lietuvos visuomenes nuostatos integravosi i tuos procesus ir tu-

\  A. § a p o k zi, Lietuva ir Lenkija po 1569 metu unijos, Kannas,1938, p. 22-26., K. A v i i o n i s,

Bajorai valstybiniume Lietuvos gyvenime Vaqu laikais, Kannas,1940, p. 435 .

76



r6jo jiems itakos, prisidejo prie Vidurio ir Rytu Europos tarptautines pad6ties for-
mavimo. Todel Lietuvos uzsienio politikos nuostatos n6ra vien regionin6s, bet turi
platesni Europos konteksta.

§iuo laikotarpiu i§ry§kejusi Lietuvos uzsienio politikos orientacija  atskirai ne-
buvo tyrineta, ta6iau kai kurie to de§imtme6io svarbtis politiniai ivykiai, nekalbant
jau  apie Brastos  baznytine unija, yra  susilauk?  specialaus  tyrin6toju  d6mesio2.  1§-
skirtini A. Filipczak-Kocur ir J. Rzoficos darbai apie §io de5imtme6io izdo ry§ius su
politine karaliaus programa ir 1597 bei 1598 in. seimus. Barbara Janiszewska-Min-
cer pripazino dvi 5io laikotarpio Respublikos uzsienio politikos pagrindines kryptis -
Turkijos ir Baltijos.  Kaip matysime,  i jas netilpo uzsienio  politika.  RItokia §io  de-
Simtme6io  uzsienio  politikos  krypti  i§skyre  Jarema  Maciszewskis3.  Si  de§imtmeti,
kaip krizini, i§skyre Rytu Europos istorijos tyrinetojas, Monrealio universiteto pro-
fesorius Philipas Ijongworth'as. Jis kriz6s, palietusios ir Respublika, priezastimi lai-
k6 visa kompleksa prie§taravimu bei sunkumu, kuriuos sukel6 karo tarp Turkijos ir
Habsburgu  atsinaujinimas  (1593).  Jie  paliet6  teritorija  nuo  Rusijos,  Ukrainos  iki
Adrijosjdros4.

Siame straipsnyje analizuojama Lietuvos bajorijos pozicija derinant visos Lietu-
vos DK ir savo luominius interesus, vertinant karaliaus ir Lenkijos politines progra-
mas santykiams su kaimynais reguliuoti ir tos pozicjjos pasekm6s regiono tarptautinei
pad66iai. Del to atskirai aptarsime jos pozicija su Siaur6s, Pietu ir Rytu kaimynais.

Be literattlros, jau analizavusios to laikotarpio vidaus ir tarptautin? pad6ti, tyri-
mui panaudota Vilniaus vaivados  ir didziojo etmono  Kristupo  Radvilos,  Lietuvos
kanclerio Leono Sapiegos, Lenkijos kanclerio ir didziojo etmono Jono  Zamoyskio
korespondencija, Lietuvos Didziosios Kunigaik§tystes pavietu ar vaivadiju instruk-
cijos,  Vyriausiojo  Lietuvos  suvaziavimo  Slonime,  Lietuvos konvokaciju  nutarimai,
seimu konstitucijos. Taip pat darbe pirmasyk panaudotas 1593 in. Vilniaus konvo-
kacijos nutarimo originalas, kuriuo remiantis i§siai§kinti jos dalyviai.

2 K. T y s z k o w s k i, Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie, ArcfoJ.wwm  row#/zysfw# IV¢wkowc6Jo wc

Lwowie, Wydzial 11 Historyczno-Filozoficzny, Lw6w,192;] , t. 4., K. L e p s z y, Rzeczpospolita polska w do-
bie  sejmu inkwizycyjnego  (1589-1592), KlaLk6w, 1939., 8.  I aL n i s z e w s k aL-:M i n c c I,  Rzeczpospolita
polska w latach  1600-1603  (Narastanie konfoiktu miedzy  Zygmuntem  Ill Wazq a stanami), Tlydgosz;cz,

:::t';*cR;ys9££c;:zksfmpyc;¢[::g],:#::8pro°wksT¢#:Cs%rs%?c;Z:e8Zpko£,C„:Zyxmxuvni,ail,.:f¥,?'t78C;?p?
175-192.,  I.  Rzo fi c a,  Sejrny  z  lat  1597  i  1598.  CzS§€ I.  Bezowocny  sejm  z  1597  roku,  `Na;Isza;w`zL-
`N[ochNI,  +999., I. R z o fi c; a,  Rzeczpospolita polska w  latach  1596-1599.  Wyl)rane zagadnienia polityki
wewnetrznej  i  zagranicznej, Opole,  1990.,  A. F i I i p c z a. k-K o c u I,  Skarb  litewski za piervsaych  dwu
W¢z6w Jj87-J648,  Wroctaw,1994; 8.  ® A o p jl,  0 TeKCTax pyccKo-IIo^LCKoro IIepeMHPHfl  1591  r,,
CAaBjll+e  LI  PoccuJz,  MocKBa,   1972,

3  I . M aL c .i s z e w s k .L  Polska a Moskwa 1603-1618. Opinia i stanowiska szlachty polskiej , W `erlszaL-

wa,1968, p. 41.
4 P. L o n g w o r t h,  rfoc Mciki.ng o/.E#sfcm Ewropc, The Macmillan Press LTD, Houndmills, Ba-

singstoke, Hampshirc and London,1992, p.194-195.
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jz4URE.  Santykiai  su  Svedija  §iuo  laikotarpiu vypa6  suaktyv6jo  d6l  dinastiniu
valdovo reikalu. Iki tol Lietuvos ir Lenkijos bajorija Svedija domino vienu ir tuo pa-
6iu reikalu - Siaur6s Estijos inkorporavimu i Respublika. Zigmantas Vaza tai buvo

rl

pazad6jes savo Pacta conventa. Sis siekimas k6le nerima Svedijai. Tai i§ry§kejo per
Jono Ill ir Zigmanto Vazos susitikima Revelyje 1589 in. rudeni. Svedijos karaliu i
Reveli atlyd6jo 8 Tarybos nariai5. Zigmanta Vaza - sesuo Ona, Vilniaus vaivada ir
Lietuvos  didysis  etmonas  Kristupas  Radvila,  Lietuvos  didysis  mar5alas  Albertas
Radvila,  Lietuvos  didysis  izdininkas  Dimitrijus  Chaleckis,  Lenkijos  vicekancleris
Baranovskis, Palenk6s ka§telionas Martynas Lesniovskis, Kali§o vaivada Petras Po-
talickis ir kt.,  taip pat kariuomenes 4400 raiteliu6.  Tai rode, kad  turi vykti ne vien
tevo ir stlnaus susitikimas. Jonas Ill i§ tikruju norejo izoliuoti savo sumanymus tick
nuo vienos, tick nuo kitos pus6s palydovu ir i§spresti jam svarbius reikalus kartu su

rz

sdnumi be pa§aliniu ki§imosi. Jam labiau rtip6jo stinaus i Svedija susigrazinimas ir
satunga pries Rusija, o Zigmanto Vazos palydai - Siaur6s Estijos inkorporavimas,
Zygimanto Augusto skolu Jonui Ill panaikinimas, is C6siu paimtu patranku sugra-
Zinimas ir kt.7 Jonas Ill  atmet6 pretenzijas d6l Estijos perdavimo  Respublikai8.  Si
problema ypa6 paa§trejo 1592 in. Iapkri6io 17 d. mirus Jonui 1119. Hercogas Karolis
sudraude Zigmanta Vaza, kad neduotu Lenkijai jokiu pazadu del Estijos. Bet pas-

rl

tarasis jau negalejo be seimo sutikimo keisti pazadu. Pries i§vykdamas i Svedija jis
tuo klausimu diskutavo seime. Paskui, nepaisydamas jam daromo spaudimo, nesku-
b6jo spr?sti jos prijungimo prie Respublikos. L. Sapiegos bei J. Zamoyvskio ragina-
mas, padare tai tada, kai ja jau uZ6me ir 1600 in. rugs6ji oficialiai prie Svedijos pri-
jung6 Karolis]°.

Lietuvos  bajorija  nuolat  primindavo  Zigmantui  Vazai  Estijos  inkorporavima.
Skirtingai  nuo  lenky,  kurie  nor6jo jos  prijungimo  prie  Lenkijos, ji  pabr6Zdavo  ir
Lietuvos teise.  1594 in.  Vilniaus seimelio  instrukcijoje buvo nurodyta,  kad Estijos
inkorporavimas i Lenkija ir Lietuvos Didziata Kunigaik§tyste pad6tu sustiprinti gy-
nyba pries pagonis]].  1596 in. pabaigoje vykusiame prie§seiminiame Vilniaus pavie-
to seimelyje bajorai vel pra§e atstovus kartu su visais seime susitarti, kad Pacta con-

S  A.  Attm aLn,  The  Struggle  for  Btlltic  Markets.  Power  in  Confoict  1558-1618,  G6tchorg>  1979,

p.  154; M.  R o b c r t $  7lfec Eczdy I/fls4[s.  7lfec H!.story o/.SwedcH,  J523-J6JJ,  Cambridge University Press,
1968, p. 316-319.

6 K. L e p s z y, Rzeczpospolita.. , p. 60.

1 Ten pat, p. 62-63.
8 Ten pat, p. 62.
9 A. A t t in aL n,  The Struggle ..., p.155.

10 M. R o b e r t $  7lfec E¢dy y¢LT¢s, p. 386.

11 159412 30, Vilnius. Vilniaus pavieto seimelio instrukcija, Ajcmb[,  u3gaBaeMb[e BuneHCKoro  Qp-

xeorpa¢uttec](ore ltoMMLiccuero,  BH^LHa,  1875,  T.  8,  c.  335.
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venta duoti pazadai del Estijos bdtu visi§kai igyvendinti]2. Ta pa6ia diena vyk? Ly-
dos, Naugarduko seimeliai taip pat reikalavo Estijos inkorporavimo]3.  1597 in. sei-
me to paties reikalavo daugelio vaivadiju atstovai]4. Tai kartojosi rengiantis 1598 in. sei-

V

mui. Minsko seimelis, pritardamas Zigmanto Vazos isvykimui i Svedija, pra§6, kad
pries tai bdtu patvirtintas Estijos inkorporavimas]5.  Ukmerges seimelis i§ visu Zig-
manto  Vazos  Pacta conventa  punktu  i§skyre  inkorporavimo  igyvendinima]6.  Nau-
garduko  seimelis  atstovams  sidle  priminti  Estija,  ta6iau  nepaversti  §io  klausimo
klititimi  kitiems  klausimams  spresti]7.  Sitas  siekimas  nesiliov6  iki  karo  su  Svedija

pradzios ir buvo pagrindas dalyvauti karo veiksmuose pries Karoli, kurie vyko Siau-
res Estijoje. Kaip matyti i§ Ukmerges pavieto seimelio dokumentu, §io su Kur§u be-
siribojan6io pavieto bajorai puikiai suprato pavoju, kuri sukel6 Siaur6s Estijos, kaip
placdarmo  verzimuisi  i  Livonija,  atitekimas  Karoliui  IX  tuo  metu,  kai  prasidejo
pastarojo ir Zigmanto Vazos vardybos d6l sosto.  Jie buvo pasiryz?  skirti 16§u,  kad
tik Karolis IX i5 ten btitu i§varytas]8.

Respublika steng6si apsaugoti S. Estija nuo galimos Rusijos agresijos.  1591  in.
Respublikos ir Rusijos sutartyje buvo vienas straipsnis, garantuojantis, kad pastaro-
ji neuzpuls S. Estijos. Naujojoje paliaubu sutartyje §io punkto nebeliko. Rusija atsi-
sake pripazinti S. Estija Zigmanto Vazos t6vonija, nors to siek6 Lietuvos valstyb6s
Veik6jail9.

Respublikos ir Svedijos dinastin6s problemos i§kilo Zigmantui Vazai tapus sos-
to paveld6toju. Zigmantas Vaza 1694 in. buvo i§rinktas §vedijos karaliumi ir perso-
naline unija sujung6 Lenkijos ir Lietuvos bei Svedijos valstybes.  Grizdamas i§ Sve-
dijos i Lenkija, valdovas regentu Svedijoje paliko hercoga Karoli, kuris tapo opozi-
cijos Zigmantui Vazai vadovu. Susikomplikavus pad66iai, Zigmantas Vaza pries jo
valia 1599 in. buvo detronizuotas.

Zigmantas Vaza turejo paskelbti savo paveldo Svedijoje problemas, nes negale-
jo be Respublikos finansin6s pagalbos ir leidimo nuvykti i Svedija ir tvarkyti kara-
liaus sosto reikalu. Visam tarn reikejo le§u. Tai buvo galima spr?sti tik gavus valsty-
b6s politin6s visuomenes vie§a pritarima. Tod6l §i problema tapo visuomen6s svars-

12159612 30, Vilnius. Vilniaus pavicto seimelio instrukcija, ScH.pfores rcrz" Po/oHz.c'c!mm,  Craco-

vizie,1907 , t. 20, Diaria Comitorum Poloniae anni 1597 (tohian ~ SRI]), p. 407 .
13 Ten pat, p. 413, 422.                                                   '
14 I. R z o fi c a,  Sc/.my ..., P. 96.

15  1598  01   19,  A§mena.  A§menos  pavieto  seimelio  instrukcija,  yyrz.clwsl.c!sl.,T  fc#w.#  cJkfxp  czrc.kyvcJL`'

(A#cA!.wztm G/6w#c .4kf DclwnycA) (toliau -L{5J4.4), ,4Jt, t.11, p. 371.
t6 (1598 01  19), Ukmerg6. Ukmerg6s seimelio instrukcija, ten pat, p. 402.

]71598 01  19, Naugardukas. Naugarduko seimelio instrukcija, ten pat, p. 373.

\8 A. I y 1 a., Lietuvu ir Livonija XVI a. pabaigoje-XVII a. pradzioje, V.\lnins,1986, p. 59.
\9 8.  ® ^ o p 51.  PyccKo-no^LCKue  oTlioLueHua  u  BCL^TuficKuti  Bonpoc  8  Kollue  XVII  -  Haua^e

XVI 8.,  MocKBa,   1978,  c.   159,   166-168.
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tymo objektu.  Rengiantis to meto seimams, valdovas §iuos klausimus sitile aptarti
seimeliuose, svarste su senatoriais ir kitais valstybes veikejais. Su tuo susije reikalai
atsispind6jo ir Lietuvos politiniame gyvenime.

Svedijos sosto reikalu 1593 in. buvo su5auktas seimas. Valdovo kelionei i Svedi-
ja Lenkijos bajorija paskyr6 200 ttikst. auksinu. Lietuvos atstovai seime sutiko Siam
tikslui skirti 100 ttikst. auksinu, ta6iau nesiryzo §io klausimo patys spresti ir nutare
apsvarstyti tai griz? i Lietuva2°. Karaliaus nurodymu 1593 in. Iiepos 30 - rugpjd6io
7 d.  Vilniuje buvo su5aukta Lietuvos konvokacija, po kurios nutarimu pasira56 20
dalyviu2[.  Konvokacijoje buvo isklausyti griz? i5 seimo  atstovai bei valdovo ra§tas.
Kaip ra§oma konvokacijos nutarime, jos dalyviai  ,,su apgailestavimu i§girdo"  apie

rz

valdovo  pasiruo§ima  i§vykti  i  Svedija  ir pra5e  Dieva  laimingai  t6vonin?  karalyst?
perimti bei s6kmingai sugrizti.  Kadangi lenkai valstyb6s sienu apsaugai ir valdovo
i§vykai paremti sutiko uzsideti tokius pat kaip 1591 in. seime numatytus mokes6ius,
tai ir konvokacijos atstovai nutare uzsid6ti mokes6ius ir surinktus pinigus panaudoti
sienoms nuo prie§i§ky kaimynu, taip pat nuo totoriu apsaugoti tuo metu, kai valdo-
Vas bus i§vykes is Salies. Jie pritar6 le5u kelionei skyrimui22.

Susikomplikavus Zigmanto Vazos isitvirtinimui Svedijos soste, jam ir toliau bu-
vo reikalinga karine ir finansin6 parama. Sic klausimai buvo svarstomi 1597 ir 1598
in. seimuose. Rengiantis 1597 in. seimui, valdovas instrukcijoje prie§seiminiams sei-
meliams  daug  ai§kino  apie  §aliai  gresian6ius  i§ores  ir vidaus  pavojus,  ta6iau  apie
Svedijos sosto reikalus visai neuzsimin623. Ta6iau kai kurie seimeliai (Vilniaus, A§-
menos,  Brastos)  instrukcijose24  atstovus  ipareigojo  reikalauti,  kad  btitu  i§klausyti

rl

praeitame seime paskirti ir i Svedija pasiusti pasiuntiniai. Pirma karta oficialiai apie
Svedijos reikalu problemas Zigmantas Vaza prabilo seime pateiktoje programin6je
kalboje (propozicijoje)25 ir 5itaip paskatino prad6ti diskusijas. Seimo metu Vilniaus
vaivada ir Lietuvos didysis etmonas Kristupas Radvila apie tai kalbejo savo izangi-

20 yo/wm!.#a Lcgwm (toliau -IZ), Petersburg, 1859, t. 2, p. 348.

21 Uniwersal poborowy na seymie walnym uchwalony w roku 1595, IZ, p. 362.

221593  08  07,  Vilnius.  Lietuvos  konvokacijos  nutarimas,  Lc#kap  bi.b/jofck#  P¢ryzJ.w/.c,  f.11,  Nr.  8,

p. 55nd7. Po nutarimu pasira56 Zemai6iu vyskupas Motiejus, Lietuvos didysis etmonas Kristupas Rad-
vila, Brastos vaivada Kristupas Zenovi6ius,  Minsko vaivada Jonas Abramavi6ius, Lietuvos didysis izdi-
ninkas, ra5tininkas Dimetras Chaleckis, Skapas, konvokacijos mar§alas Mikalojus Zcnovi6ius, Mozyrio
mar§alas Jonas  Loveika,  Abromas  Skapinskis,  Naugarduko vaivadijos  atstovas Jerzis  Ostrovskis,  Uk-
merg6s  veliavininkas  Jonas  Siesickis,  Andrejus  Davidavi6ius,  Vasilijus  Zienkovi6ius,  Jonas  Sycinskis,
Zcmaitijos tijtinas  ir vaiskis  Vaitiekus §iuk§ta,  Or§os pavieto  atstovas Jonas  Chodorackis, Stanislovas
Kolinickis, Fedoras (?), Mstislavlio vaivadijos atstovas Ivanas Bodogodskis, Minsko vaivadijos atstovas
Vasilijus Bolharinas.

23 (1596 in.). Zigmanto Vazos instrukcija prie§seiminiams scimeliams, SAP, t. 20, p. 322-331.

24 1596 12 30 d. Vilniaus, Asmenos ir Brastos pavietu seineliu instrukcijos, ten pat, t. 20, p. 405, 410, 417.
'-S I . R z o fi c a, Rzeczpospolita ..., P. 2] .
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n6je kalboje ir tai svarst6 tick senatoriai, tick atstovai. Tik kadangi seimas i§siskirs-
t6 nieko nenutares, tai ir tuo klausimu nebuvo priimtas konkretus sprendimas26. UZ
tai 1598 metu seime Sis klausimas buvo aptariamas visai kitu pozidriu, orientuotu i
Svedijoje susidariusia padeti. 1597 in. rugpjti6io men. Zigmantas Vaza nutar6 ruo§-
ti karine ekspedicija i Svedija ir pradejo energingai jai rengtis27. Prie§seimineje in-
strukcijoje seimeliams Zigmantas Vaza ai5kino, kad bdtina vykti i Svedija.

1§ turimu Lietuvos 9 seimeliu - AImenos28, Breslaujos29, Minsko3°, Naugardu.
ko3[, Traku32, Ukmerg6s33, Vi|niaus34, Vo|kovysko35, Zemaitijos36 - instrukciju ma-

tyti, kad visuose tuose seimeliuose buvo svarstomi Zigmanto Vazos ekspedicijos i
Svedija reikalai. Viena i§ §iu seimeliu ypatybiu buvo tai, kad juose buvo kategori§-
kai reikalaujama vietoj karaliaus Vilniaus vyskupu paskirto lenko Bernardo Macie-
jowskio skirti lietuvi37. Minsko, Traku ir Ukmerg6s seimeliai atstovus ipareigojo 5io
klausimo neissprendus nesvarstyti kitu seimo pragramoje numatytu reikalu.

5  seimeliai  (AImenos,  Minsko,  Naugarduko,  Traku  ir  Zemaitijos)  reikalavo,
kad i5vykdamas valdovas paliktu tvarka, ramybe, uztikrintu sauguma nuo isores ir
vidaus prie§u, kad jam nesant Valstybe nepatirtu sunkumu. Minsko ir Traku seime-
liai reikalavo, kad seimas numatytu ir karaliaus grizimo i5 Svedijos termina, taip lyg
pabr6Zdami  savo  dvejones,  kad  ivedai  gali  nei5leisti  Zigmanto  Vazos  atgal  arba
taip gali nuspr?sti pats valdovas.

Ne visi  seimeliai vertino  i§vykimo  tiksla.  Griez6iau  Karolio  atzvilgiu  pasisake
Traku seimelis. Jis smerk6 Karolio nepaklusnuma, apgailestavo, kad d6l to karaliui
reikia i§vykti, ir pra§6 Dievo pagalbos ten kilusi „gaisra uzgesinti".

Norint,  kad  Zigmanto  Vazos  ekspedicija  ivyktu,  pirmiausia  reik6jo  16§u.  D61
ekspedicijos finansavimo seimeliai buvo labai atsargds. Vilniaus seimelis pazad6jo
paremti tik tuo atveju, jei tai padarys lenkai. Zemaitijos seimelis savo atstovus ipa-

26159612 (5-17?).  Zigmanto Vazos instrukcija prie§seiminiams seimeliams, ten pat  p.  322-331;

I. R z o fi c a. ,  Rzeczpospolita ..., p. 2]-2;8.
27 K. L e p s z y, Rzeczpospolita ..., p. 15S-156.
281598 0128. A§mena. A5menos pavieto seimelio instrukcija, ten pat  p. 371.
29 1598 in. Breslauja. Breslaujos pavieto seimelio instrukcija, ten pat, p. 400.
30 1598 01  19. Minskas. Minsko pavieto seimelio instrukcija, ten pat, p. 368.
31  1598 0121. Naugardukas. Naugarduko pavieto seimelio instrukcija, ten pat, p. 393.
32 1598 0119. Trakai. Traku pavicto seimelio instrukcija, ten pat, p. 380.

331598 in. Ukmerg6. Ukmerges pavicto seimelio instrukcija, ten pat, p. 402.
341958 in.  Vilnius.  Vilniaus pavieto seimelio instrukcija,  r#wf!.HG bi.b/I.o/ck#  (B!.b/i.ofck¢ IV"rodowci)

(toliau -rB), BOZ -1809,I. 308.
35 1598 in. Volkovyskas. Volkovysko pavieto seimelio instrukcija, K5:44, AR, t. 11, p. 401.
36 1598 0121. Raseiniai. Zemaitijos seimelio instrukcija, ten pat, p. 243.

37 P|a6iau Zr. J. L a p p o, Bandymas pavesti lenkui Vilniaus vyskupo katedra XVI amziaus pabai-

goje, Prclc!ti.s, Kaunas,1930, t.I, p. 94-108.
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reigojo irgi tartis su abieju tautu luomais ir kartu nuspresti d6l paramos le5omis ir
j6ga38. Breslaujos, Minsko, Naugarduko ir Volkovysko seimeliai kategoriskai pasi-
sake  pries  bet  kokius  mokes6ius.  Volkovysko  seimelis  tai  argumentavo  Lietuvos
DK i§tikusiu nederliumi, pavaldiniu nuskurdimu, kad del duonos trtikumo  „ne tik
kareiviu i§laikyti, bet ir patys pavaldiniai pragyventi negali".  Del §itokios pad6ties
seimelis savo atstovus ipareigojo nesutikti su jokiais mokes6iais ar rinkliava i§ bajo-
ru, pavaldiniu bei pirkliu. Naugarduko seimelio instrukcijoje ra§oma:  „Be to, ne-
leidziame  mtisu  ponams  atstovams  uzdeti  bet  kokius  mokes6ius,  kadangi  Vie§-
pats  Dievas  teikesi mums kru§a,  nederliu,  o  dabar  ir bada pasiusti".  Pavaldiniu
nusigyvenima  paminejo  ir  Minsko  seimelis.  Ta6iau  net  ir  atsisakydami  uzsid6ti
mokes6ius,  pavietu  seimeliai  ie§kojo  btidu,  kaip  paremti  valdovo  ekspedicija.
Apie paremima neuzsidedant mokes6iu paminejo  Minsko,  Naugarduko,  Volko-
vysko seimeliai. Naugarduko seimelis tarn tikslui numate panaudoti 1591  ir 1596
in.  seimuose uzsid6tu mokes6iu liku6ius,  1595  in.  uzd6tos g6ralu rinkliavos le§as
ir vienu metu nauju padidintu muitu santaupas. Breslaujos seimelis sidle panau-
doti  i§  senitiniju  gaunamas  pajamas.  Konkre6iai  §iai  ekpedicijai  Lietuva  paskyre
100 000 auksinu.

Zigmantas Vaza ne  nemane susitaikyti su savo nesekme  Svedijoje ir rdpinosi
Lietuvos  politiniu  sluoksniu  pritarimu.  Ruo§iantis  eiliniam  seimui,  valdovas  in-
strukcijose prie§seiminiams seimeliams kreipesi i juos, kad paremtu nauja i§vyka i
5vedija39. Del to jis kreip6si asmeni§kai i Lietuvos kancleri L. Sapiega, prasydamas
paramos  seime,  kad ten bdtu aptarta jam padaryta skriauda d61  §vedijos sosto  ir
numatyta galimybe jam pa6iam ten nuvykti4°.  Taip pat jo  pra§6  pasirnpinti,  kad i
seima pavietai i§rinktu tokius atstovus, kurie btitu „geri Zmon6s, protingi, mylintys
visuotine  gerove"  ir  stengtusi  seime  priimti  naudingus  visuomenei  sprendimus.
1600 in. pavasariop buvo nuspr?sta surengti dygi i Svedija sausuma per Siaur6s Es-
tija ir Suomija.  Pasirengimas is pradziu buvo patik6tas K.  Radvilai. Ta6iau vplanus
sutrukd6 Karolio  IX isiverzimas i Livonija4].  Prasidejo naujas  santykiu su  Svedija
etapas, kuris uzsibaige Olivos taikos sutartimi.

PJErv janyp7TS. I pietus nuo Lenkijos ejo dvieju imperiju - Austrijos Habs-
burgu ir Turkijos - riba.  Sios ribos nestabilumas gr6se  ir Respublikos saugumui.
1590 in.  paa§tr6jo  Respublikos  santykiai  su Turkija,  buvo  nutrauktos  derybos  d6l
paliaubu.  Ji prad6jo  reikalauti sumoketi duokle42.  Be  to,  totoriai  suaktyvino  savo

38 A. T y \ a, Lietuva ir Livonija ..., P. 58.

39 8. J a n i s z c w s k a-M i n c e r, RzcczpoJpo/ltcz ..., P. 15.

40 15991118. Nepolomucai. Zigmanto Vazos lai5kas L.  Sapiegai, Arcfo!.wwm Domw Sapjcfo6w,  t.I:

LI.sty z /¢f J575-J606,  Opracowal A. Prochaska (toliau -.4DS), p. 226-227.
41  A. T y \ a, Lietuva ir Livonija ..., P. 59-6] .

42 8.  a A o p j|.  PyccKo-r|o^LCKHe  oTHolHeHHjl..,  c.  235-236.
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veiksmus prie pietiniu Respublikos sienu. 1590 in. pavasari seimas pasirdpino 16§o-
mis Respublikos apsaugai43. Tai buvo pakartota ir kitame seime44.

Pietiniu respublikos sienu nestabiluma i§ry§kino  1593 in. prasidejes ir 15 metu
uzsites?s  Turkijos  ir  Habsburgu  karas  Vengrijoje45.  Tai  buvo  tik  dvieju  imperiju
vardybu pradzia. Jos nesibaig6 kartu su XVI amziumi. Turkijos uZpuolimo pavojus
kele nuolatini nerima Lenkijos vadovybei. Manoma, kad taikos palaikymas su Tur-
kija buvo vienas i§ svarbiausiu lenku uzsienio politikos uzdaviniu46. 1§ tikruju Res-

publikoje buvo stengiamasi palaikyti taikius santykius su Turkija ir i§vengti ginkluo-
to susiremimo. 1591 in. buvo atnaujintas susitarimas del paliaubu, ta6iau vis vien li-
ko prie§taravimu del Transilvanijos, Valakijos ir Moldovos pavaldumo, Krymo to-
toriu puldinejimu i Lenkijos teritorija, ju 1595 in. pavoju Lenkijai sukelusio dygio i
Vengrija,  kazoku  isiverzimu  i  Turkijos valdas.  Nesutarimus  buvo  bandyta  spr?sti
ginklu.  1595 in. spalio 21 d. prie Cecoros ivyko Lenkijos ir Turkijos bei totoriu ka-
riuomeniu susiddrimas. Ta6iau tai nieko nei§sprende, ir buvo grizta prie gindytinu
klausimu sprendimo diplomatiniu bddu47. Derybos vyko beveik visa de§imtmeti.

Tuo metu Lietuvos Didzioji Kunigaik§tyst6 tiesiogiai nesiribojo su Krymo toto-
riais ir Turkija. Sienas su jais turejo tik Lenkija, bet jos santykiai su tomis valstyb6-
mis dare itakos ir Lietuvos politiniam gyvenimui. Lietuvos valstybes veikejai ir ap-
skritai visuomen6 apie santykius su Turkija ir Krymo totoriais informacijos gauda-
vo i§ priva6ios korespondencijos bei is valdovo oficialiviu ra§tu, svarstant tuos klau-
simus pavietu seimeliuose, konvokacijose ir seimuose. Lietuvos valstyb6s auk§tuo-
sius pareigtinus  apie tai nuolat  informuodavo  Lenkijos  etmonas,  kancleris  J.  Za-
moyskis. Jis prane§inejo apie Turkijos ar Krymo totoriu bet kokius d6mesio vertus
veiksmus, maldavo paramos. Si informacija buvo ypa6 aktuali, kai Zigmantas Vaza
buvo  Svedijoje  ir  kai  Lenkijos  kancleris  ir  etmonas  buvo  tiesiogiai  atsakingas  uZ
Lenkijos sienu sauguma. Tuo laikotarpiu, pablog6jus Zamoyskio santykiams su Ne-
svyziaus  Radvilomis, ypa6 su  M.  K.  Radvila, jis  pastoviai  susira§in6jo  su  Vilniaus
vaivada ir Lietuvos  didziuoju  etmonu  K.  Radvila48.  Jie  tiesiog keisdavosi  uzsienio
Ziniomis. Viename lai§ke Zamoyskis d6kojo K. Radvilai uZ Zinias i§ pastarajam arti-
mo uzsienio ir pridtire: „A5 taip pat naujienas, kurias Siuo metu apie totorius ir tur-

43 |q, t. 2, p. 305-306; pig.  H.  }K y K o a H I,  CetiMOBQfl  6opb6Q  npaBocAaBHoro  3anQgHopyc-

cKoro  gBopfliicTBa  c  LiepKOBIiofi  yl+uefi  (go  1609 r.),  CT16.,1901,  c.  59~60.
44 yL, t. 2, p. 333.

45 Geoffrey P a r k c r, Eztrapc i.H Crz.sc J598-J648, Cornell University Press, 1979, p. 76.

46 H. W i s n c r, Opinia szlachecka Rzcczyposp()litej wobec polityki szwcdzkiej Zygmunta Ill w la-

tach  1587-1632, Zapi..sk!. Hz.sforycz#c,1973, t. 38, p.13.
4]Historiadyplomacjipolskiej,t.2,..1572-1795,Wailsz;alwai,1982,p.71-]5.

48 Halina M i c h a I a k  Jan Zamojski a Radziwillowie ad suplikanta do mentora, M!.sc.c//ctricci foJ.b`-

torico-archivisten, W ailszzNIt+|Li6di,1999 , t. 3.. Radziwtilowie XVI~XVIII wieku: W kregou polityki i kultury,

p. 227-229.
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kus turiu, siun6iu jtisu malonei"49. Be to, kancleris L. Sapiega, kuris laikomas vienu
i§  bbdingiausiu  Lietuvos  veik6ju5°,  taip  pat  pastoviai  susira§inejo  su  Zamoyskiu.
Matyt, §i informacija plauke ir kitais keliais bei btidais. Pats K. Radvila siunte savo
stinu Jonu§a kari§kai lavintis i karo apimta Vengrija, prie Budos5t.

Zigmantas Vaza ir Lenkija, noredama integruoti Lietuva i santykiu su Turkija
ir Krymo totoriais sprendima, siek6, kad 1) Lietuva mokes6iais ir savo kariuomene
paremtu Lenkijos pietiniu sienu apsauga; 2) prisid6tu prie Krymo totoriams kasmet
mokamos duokl6s (upominki); 3) dalyvautu atremiant ju antpuolius. Be to, valdo-
vas, remdamas Habsburgus ir toleruodamas popieziaus planus sukurti tarptautin?
krik56ioni§ku valstybiu antiturki§ka sajunga,  sitlle tai svarstyti ir nor6jo gauti Siam
planui pritarima.

Lenkijos ir karaliaus siekimai buvo svarstomi bei vertinami asmeni§kai ir bajo-
rijos institucijose.  Sprendimai nesutapdavo su karaliaus, Lenkijos bajorijos bei jos
kanclerio interesais. Pirmiausia tai i§ry§kedavo svarstant gynybiniu programu finan-
savima. Kaip pasteb6jo A. Filipczak-Kocur, Lietuvos mokes6iu politikos tikslas bu-
vo priversti seima ir karaliu uzbaigti derybas del taikos sutarties su Rusija52.  Gre-
siant  Turkijos  pavojui,  1590  in.  vasario  men.  vykusiuose  prie5seiminiuose  seime-

:i::as:£aLufest{usVu°t:k:#i:I:ustikt°a]rk%ids6ut£Rmu:i:S:I:us:r[arsJyum°:5g.ag:[Pmd:ti[:::#.safa:sttr:vma:v,,,.y

sutiko mok6ti tokius mokes6ius, kokie buvo uzd6ti 1589 in. seime, be to, dar pagal-
v6s  mokesti,  kvarta  is  valdovo  stalo  dvaru.  Kartu  Lietuvos  atstovai  sutiko  duoti
Lenkijai 65 000 auksinu paskola apsaugos nuo Turkijos reikalams54.  Sutikimas d6l
mokes6iu buvo grieztai salygotas.

1591 in. pradzioje pasibaigusiame seime buvo nutarta uzsid6ti tarn tikra mokes-
ti samdomai kariuomenei apmoketi. Lietuvos atstovai, neturedami tokiam isiparei-
gojimui igaliojimu, be bajorijos pritarimo seimeliuose su tuo nenor6jo sutikti55. Tu
metu geguzes 3 d. Vilniuje buvo su§aukta Lietuvos konvokacija. Matyt, nesant tie-

491598 0711. Zamostj6. J.  Zamoyskio lai5kas K.  Radvilai, z4ncfri.wwm Domw R¢c/z!.w.#6w (toliau -

.4DR), Krak6w,1885, p.133.
50  A.  S a p o k a,  Leonas  Sapiega  kaip  Lietuvos  politikas  (1557-1633),  Zz.c/j.#ys.   1933,  Nr.   10,

p. 279. Manoma, kad jis ncpriklaus6 n6 vienai tuomct Respublikoje buvusiai grupuotci: regalistu (kara-
liaus) ir kanccliarijos (populistu), nors linko pric regalistu. 8. J a n i s z e w s k a-M i n c e r ,  Rzcczpos-
polita ..., p . 2;6-2] .

51  1598 10 03. 8. v. K. Radvilos lai§kas Mikalojui Kristupui Radvilai, Rwsjjos #¢cJ.o#¢/;.#G b!.b/!.ofck",

f. 971, Aut. 234, Nr.176.
52 A. F i I i p c z a k-K o c u r ,  Sk¢rb /I.fcwLTkJ...., P. 46.

53 Ten pat, p. 45.

54 ra, t. 2, p. 316.

55 Uniwersal poborowy na seymie walnym  koronnym warszawskim w roku  1591  uchwalony,  rL,

t. 2, p. 333.
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sioginio pavojaus Lietuvai, mazai buvo vil6iu, kad konvokacija pritars mokes6iams.
Zigmantas Vaza, kreipdamasis i Zemai6iu vyskupa, pra§6 paveikti konvokacija, kad
§i pritartu mokes6iams56. Vis delto buvo nutarta paremti valdova ir nuspresta gera-
lu ir dydu rinkliavos le§as panaudoti Lenkijos saugumui sustiprinti: sumoketi atlygi-
nima jos kariuomenei ir atiduoti dovanas turkams57.

Ruo§iantis  1595  in.  seimui,  karalius  instrukcijoje  prie5seiminiams  seimeliams
Turkijos pavoju ir apsauga nuo jos laik6 svarbiausiu reikalu. Sitoks Turkijos pavo-
jaus sureik§minimas buvo sunkiai suprantamas. Tai buvo tiesiogiai Lenkijos pasie-
nio problema, matyt, Zamoyskio iniciatyva perdetai vertinama58. Vilniaus seimelis,
savo  atstovus  Jona  Glebavi6iu  ir  Aleksandra  Chodkevi6iu  ipareigojes  suderintai
veikti su visais Lietuvos atstovais, o prireikus - su ju dauguma, nusprende, kad, rtl-
pinantis kaimynin6s Lenki`|.os reikalais, negalima uzmir§ti savuju namu. Instrukcijo-
je atstovams i seima buvo  pabr6Zta, jog uZ Turkijos pavoju svarbesnis yra  totoriu
isiverzimo pro Lojeva ir i§ Rusijos kylantis pavojus, kol su pastarar.a nesudaryta am-
Zina taika ir sajunga59.  Zinoma, §ios nuostatos negalima taikyti visai Lietuvos DK,
nes neturime analogi§ku dokumentu i5 kitu pavietu. Bet vis delto tai sostines pavie-
to seimelio nuomone.

Daug nesusipratimu buvo del kasmetines duokl6s Krymo totoriams.  Ja  turejo
moketi tiesiogiai su totoriais besiribojanti Lenkija, ta6iau ji norejo, kad prisidetu ir
Lietuva.  Lietuvos auk5tieji valstybiniai veikejai §ios duokles davima vertino  nevie-
nodai. Sis klausimas buvo pateiktas svarstyti 1597 in. seime. Vilniaus, A§menos, Ly-
dos ir Brastos seimeliai instrukcijose savo atstovams nurode, kad dovanu turi duoti
Lenkija i§ Zemiu, kurios buvo atimtos Liublino unijos sudarymo metu. Lietuvos se-
natoriai K. Radvila, Naugarduko vaivada Teodoras Skuminas Ti§kevi6ius, Smolens-
ko vaivada Jonas Abrahamovi6ius, Brastos vaivada Kristupas Zenovi6ius, d6styda-
mi  savo  nuostatas  d6l  dovanu  totoriams,  buvo  uZ  tai,  kad jos  nebdtu  duodamos.
Taip pat pasisake ir pora Lenkijos senatoriu6°. RIek anks6iau kancleris L.  Sapiega
buvo link?s pritarti Lenkijos senatoriu sitilymui suduoti totoriams triu§kinanti smti-
gi,  „kad ta totoriu iugum servitates nuo  Respublikos pe6iu gal6tume nusimesti"61
D61 to jis ragino lauko etmona K. Radvila ruo§tis dygiui62.

St. A. § aL p o k a,  Lietuva ir Lenkija ..., p. 2,3-24.

57 1591  05 03.  Vilnius. Lictuvos konvokacijos nutarimas, ,4G4D, Aft, dz.  11. 246 A; A. 5 a p o k a,

Lietuva ir Lenkija ..., p. 2:3.
S8 `N . K o n o p c z y fi s k i  Dzieje  Polski  nowokytney.  Tom  pierwszy:  I 506-1648, Wa;IsziNI'a  ctc.,

1930, p.184.
59159412 30. Vilniaus pavieto seimelio instrukcija, AKmb[„.,  T.  8,  p,  332-333.

60 I. R z o fi c a, Sejmy ..., p. 52-53.

61  1595 03 28. Krokuva. L. Sapicgos lai§kas K. Radvilai, ,4DR, p. 219.

62 Ten pat;  1595 0611. Var§uva. L. Sapiegos lai§kas K.  Radvilai, 4DR, p. 221;  1596 08 02. Kroku-

va. L. Sapiegos lai§kas K. Radvilai,J4Df?, p. 223.
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Totoriams dygiuojant i Vengrija, Lenkija sunerimo del galimo ju isiverzimo, pa-
siunte i pasieni kariuomene ir pasipra5e Lietuvos paramos - atsiusti savo kariuo-
menes. Senatoriu taryba Krokuvoje nusprende, kad Lietuvos etmonas pasiustu ka-
riuomen? (2000 husaru, 3000 kazoku, 1000-2000 pestininky) ir maisto (miltu, Zir-
niu, kruopu, duonos dzidv6siu, la§iniu, kumpiu ir kt.), amunicijos (patranku, sviedi-
niu)63. L. Sapiega, remdamasis Liublino unijos nutarimais, mane, kad Lietuva turi
suteikti parama Lenkijai64, nurodinejo, kick etmonas turetu pasiusti kariuomenes65.
1595  in.  rudeni jis  sielojosi,  kad  Lenkijos  kancleris  vienas  su  kariuomene  lauke
pries totorius stovi,  „o mes, Lietuva,  ir gera valia prie to neprisidejome"66,  ar „ne
geriau, jei  mdsu  tauta  btitu  tos  gloves  dalyve,  nes  nemalonu  klausytis  priekaistu,
kad mdsu Zmon6s remia pagonis"67

Santykiai su Turkija ir Krymo.totoriais buvo  tiesiogiai  susij?  su popieziaus  ir
imperatoriaus inicijuojama antiturki5kosios lygos ideja. I 5ia lyga nuo 1594 in. buvo
stengiamasi itraukti ir Respublika. Popieziaus iniciatyva jo legatas Ippolito Aldob-
randini, nuo 1595 in. nuncijus Germanico Malaspina ir ypa6 kardinolas, popieziaus
legatas Enrico Gaetano tuo laikotarpiu Lenkijoje aktyviai darbavosi d61 1ygos suda-
rymo. Si lyga tiesiogiai buvo nukreipta pries Turkija, tad isijungimas i ja bdtu buves
tiesioginis  i§5tikis  §iai galingai kaimynei.  Toks  pavojus  buvo gerai  suprantamas  ir
buvo §io de§imtme6io visuomenes akiratyje. Be to, Austrijos imperatorius stiprino
savo pozicijas Dunojaus kunigaik5tyst6se, todel kel6 d6l ju konkuruojan5ios Lenki-
jos nepasitenkinima. Didel? itaka uzsienio politikos formavimui tur6j?s Zamoyskis
buvo prie§i§kai nusiteikes Habsburgu ativilgiu ir buvo linkes vengti karo su Turki-
ja, o taika su ja i§naudoti Respublikos pietinems sienoms sustiprinti.

Lygos organizavimo, totoriu klausimus karalius pasitll6 apsvarstyti 1596 in. pa-
vasario seime. Ta6iau Slonime 1596 in. kovo 13 d. vykes Vyriausiasis Lietuvos suva-
Ziavimas, susirtipines kazoku isiverzimu i pietini Lietuvos DK regiona, net nesvars-
te lygos reikalu, palikdamas juos pa6iam seimui68.

I susirinkusius seimo atstovus karaliaus vardu buvo kreiptasi nurodant apsvars-
tyti lygos,  totoriu ir kazoku savivales reikalus.  Senatoriai pritar6 lygos  sudarymui.
Gall gale seimas nutare sudaryti Lietuvos ir Lenkijos visu luomu atstovu komisija
tartis su krik§6ioni§kosiomis §alimis lygos reikalais69. Taigi buvo padaryta lygos pro-

631595 03 28. Krokuva. L. Sapiegos lai§kas K. Radvilai,ADf{, p. 218-219.

641594 03 22. Micndzizie66. L. Sapiegos lai§kas K.  Radvilai, SAP, t.  20, p. 215;  1595 0611, Var§u-

va, L. Sapiegos lai§kas K. Radvilai, ten pat, p. 221.
651595 03 28. Krokuva. L. Sapicgos lai§kas K. Radvilai, ten pat, p. 218.
6615951113. Var§uva. L. Sapiegos lai§kas K. Radvilai,4DS, p.116.

67 1596 0108. Var§uva. L. Sapiegos laiskas K. Radvilai, ten pat, p.119-120.
68 H.  }K y K o 8 H q,  CediMOBaH  6opb6ch,  C.  193.

69  Jq,  t.  2, p.  363;  H.  X y K o a H I,  CetiMOBafl  6opr6a,   c.197-199;   1596  03  28.  Krokuva.

L. Sapiegos lai§kas K. Radvilai, 4Dft, p. 217.
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blemos sprendimo pradzia. Rengiantis 1597 in. seimui, valdovas v6l pasidle seime-
liams apsvarstyti lygos, Turkijos gresmes, dovanu totoriams ir ju galimo uZpuolimo
atr6mimo klausima7°. I 1598 in. seimo programa lygos klausimas nebuvo itrauktas.

Lietuvos bajorija svarst6, kas tinkamiau: lyga ar taika su Turkija, 1ygos kdrima
siejo su kitomis tarptautin6mis problemomis. Vilniaus ir A§menos pavietu seimeliai
norejo i lyga btltinai itraukti Rusija7[.  1597 in. sausio 27-30 d. Slonimo vyriausiaja-
me suvaziavime taip pat pasisak6 Polocko vaivadijos atstovas72. Lydos seimelis pri-
tar6 alternatyvai:  arba sudaryti lyga,  arba patvirtinti taika su Turkija.  Taika laike

Y

tinkamesniu pasirinkimu, negu skubota stojima i lyga. Sio pavieto bajorai sidle su-
daryti  su  Rusija  amzina  taika  ir i§ pasienio  su  §ia valstybe visus  samdytus  karius
perkelti prie sienos su Turkija, kad tokiu bddu apsisaugotu nuo uZpuolimo73. Bras-
tos seimelis lygai pritare su salyga, jei jos nariai be jokiu apgavys6iu kartu prie§insis
Turkijai ir 5itaip uztikrins sienu sauguma. Jei lyga negarantuos tokio saugumo, tuo-
met geriau bdtu sudaryti taika su Turkija74. Kaip matyti i5 atstovu pasisakymu, ly-
gos ktirimui pritar6 Minsko pavieto atstovas.  1597 in. seime Lietuvos senatoriai K.
Radvila,  T.  Skuminas Ti§kevi6ius,  A.  Sapiega,  K.  Zenovi6ius  pasisak6  pries  lyga,
kaip  nepatikima  btida  apsisaugoti  nuo  Turkijos  uZpuolimo75.  K.  Radvila  pateik6
platesnes tarptautines lygos sudarymo salygas, susietas su Lietuvos saugumo garan-
tiju sutvirtinimu.  Senate  K.  Radvila  irodin6jo,  kad su lyga  reikia btlti labai  atsar-
giems. Ja galima kurti tik tokiu atveju, jei prie jos, be imperatoriaus ir popieziaus,
prisijungtu  visos  krik§6ioni§kosios  valstyb6s.  Prie§ingu  atveju  jis  ,,nepatartu  savo
tautai i ta lyga stoti"76. Jeigu seimas nepritartu lygos sudarymui, sitile pasira§yti su-
tarti su Turkija.

Rengiantis 1598 in. seimui, buvo patvirtinta Lietuvos bajorijos pagrindine nuo-
stata d6l santykiu su Turkija.  Karalius deliberatorijose ir instrukcijose seimeliams
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svarbiausiu §aukiamo seimo uzdaviniu pripazino ekspedicija i Svedija ir pra§6 tarn
tikslui paramos. Kartu buvo sitiloma svarstyti sienu apsaugos nuo Turkijos ir Kry-
mo totoriu reikalus77. Todel bajorams v6l teko grizti prie §io klausimo ir pareik§ti
savo nuomon?. IS turimu jau minetu pavietu instrukciju matyti, kad ne visi seime-
1iai vienodai vertino santykiu su Turkija bdkle. Apie juos tiesiogiai uzsimenama tik

70 1596 in. nc anks6iau kaip  12 05 ir ne v6liau kaip  12  17. Zigmanto Vazos instrukcija priesseimi-

niams seimeliams, SAP, t. 20, p. 322-331.
71   1596  12  30.  Vilnius.  Vilniaus  pav.  seimclio  instrukcija  atstovams  i  seima,  ten  pat,  p.  404;

159612 30. A5mena. A§menos pav. seimelio instrukcija atstovams i seima, ten pat, p. 409.
72 Ten pat, p. 422.

73159612 31. Lyda. Lydos pav. seimelio instrukcija atstovams i seima, ten pat, p. 412413.

74159612 30. Brasta. Brastos pav. seimelio instrukcija atstovams i seima, ten pat, p. 416.
75 Ten pat, p. 57-59, 62nd6; plg. J. R z o fi c a Sejmy ..., p. 44, 46.
76 K. Radvilos senate 1597 02 27 pasakyta kalba, SAP, t. 20, p. 63.
77 I . R z o fi c a, Rzeczpospolita ..., p. 28-2;9.
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A§menos, Traku ir Ukmerges instrukcijose. Kiti seimeliai kalbejo tik apskritai apie
sienu  apsauga.  A§menos  seimelis  sitile  ilgalaike  alternatyvia  santykiu  programa.
Pirmiausia sitile i§saugoti paliaubas, ta6iau kadangi ta §alimi nepasitik6jo, tai sible
aktyviau visuomen? itraukti i nuolatin? sienu apsauga:  daryti kasmetini visuotinio
§aukimo patikrinima,  atlikti valdu patikrinima ir apskaita, rinktinius imti ne tik i§
valdovo valdu, bet ir i§ baznytiniu Zemiu, sustiprinti pasienio pilis. Pirmenyb? taikai
su Turkija skyre Traku ir Ukmerges seimeliai. Volkovysko seimelis Turkija pripazi-
no vienu i5 valstybes prie5u ir savo atstovus ipareigojo kartu su kitais luomais aptar-
ti, kaip nuo jos apsisaugoti.  Pana§ios nuomon6s buvo ir Vilniaus seimelis.  Ta6iau
buvo aisku, kad Lietuvos bajorija nerem6 agresyviu veiksmu pries Turkija. Santdrus
izdo papildymas, vengimas uzsideti mokes6ius ir nenoras rizikuoti isiv61imu i kara
buvo geras postdmis taikiems santykiams prie pietiniu Lenkijos sienu i§saugoti.

Lietuvos valstyb6s veikejai jau anks6iau nebuvo abejingi santykiu su 5ia §alimi
taikiam reguliavimui. Traku vaivada M.  K.  Radvila pats sutiko ir kitus ikalbinejo,
kad Lietuva padetu lenkams ir nesiprie§intu skirti le§u sabalams, kaip dovanai Tur-
kijai78.  L.  Sapiega lai§ke K.  Radvilai prisipazino  asmeni§kai  noris,  kad  btitu  taika
tarp krik56ioniu ir Turkijos imperatoriu, tik prisibijas, kad Sia taika nebdtu pasinau-
dota  Respublikai uZpulti79.  1598  in.  buvo pasira§yta  taikos  sutartis  su Turkija,  ta-
6iau  del kazoku isiverzimu ir kitokiu jegu provokaciju pries Turkijos valdas  Res-
publika neturejo ramyb6s. Ruo§iantis 1600 in. seimui, karalius instrukcijoje seime-
liams vel primin6 santykiu su Turkija ir totoriais problemas8°.

Lietuvos valdoms tiesiogini pavoju k6le ne Turkija, bet giltis Krymo totoriu isi-
verzimai. Siam pavojui neutralizuoti Lietuvos bajorija ktir6 kompleksini santykiu su
kaimynais  plana.  Svarbiausia  §io  plano  dalis  buvo  saugaus  uznugario  prie  rytiniu
sienu  sudarymas.  Jau  1590  in.  balandzio  men.  parengtoje  instrukcijoje  pasiunti-
niams i Maskva d6l derybu buvo nurodyta siekti bendradarbiavimo kovojant su to-
toriais  ir  Turkija.  De5imtme6io  viduryje  Vilniaus  pavieto  seimelis  sitil6  siekti  su
Rusija amzinos taikos d6l to,  ,,kad mtisu Respublika,  turedama su Maskvos kuni-
gaik§6iu  < . . . >  saugias savo namu sienas, sekmingiau pries ta pagoni (Krymo toto-
rius) veiktu ir jo  isiverzima, jei,  neduok Dieve,  sugalvotu,  stipriau  atremti gal6tu,
nesibijodama  i§  uznugario jokio  pavojaus"8t.  K.  Radvila,  kalbedamas  senate  apie
antiturki§ka lyga,  sinle bntinai itraukti i ja Rusija.  Jo  nuomone,  Rusijos  dalyvavi-
mas lygoje ja padarytu stipresne negu jungiantis su kitais krik§6ioni§kaisiais valdo-
vais,  nes  Rusija  turi paruo5ta  didele  kariuomen?,  izda  ir galinti  pastoviai  saugoti
nuo Krymo totoriu. Lygoje jai nieko daugiau nereiketu veikti, tik neleisti totoriams

781590 08 30. Ncsvyzius. M. K. Radvilos lai§kas K. Radvilai,4DR, p. 40.

79 1598 0318. C6sys. L. Sapiegos lai§kas K. Radvilai, ten pat, p. 224.

80 8. J a n i s z e w s k a-M i n c e r, Rzcczpapo/I./¢ ..., p. 28-29.

81  159612 30. Vilnius. Vilniaus pavieto seimelio instrukcija, SAP, t. 20, p. 404.
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verztis i Lietuva ir Lenkija. Tai labai sustiprintu sauguma nuo galimo Turkijos uZ-
puolimo,  nes Turkija be  totoriu paramos  Respublikos nepulsianti82.  Sitoks planas
buvo i§d6stytas ir 1597 in. seime. Matyt, tai skatino neatideliojant spresti taikos su
Rusija pasiralyma.

Ry7V KRIT7TS.  Lietuva Respublikoje turejo prioriteta santykiams su Rusija
derinti, ir jos valstybes veikejai rode daugiau d6mesio tiems santykiams negu Len-
kija. Respublikos ir Rusijos santykiai paskutiniajame XVI a. de§imtmetyje tebebu-
vo Lietuvos atstovu seime iniaciatyva sudarytu paliaubu lygiu. Lietuva be Lenkijos
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sutikimo 1587 08  15 sudare sutarti su Maskvos pasiuntiniais d61  15 in. paliaubu. Si
sutartis buvo patvirtinta Zigmanto Vazos pripazinimo valdovu salygose83 ir padejo
toliau palaikyti taikius santykius.

Paskutiniajame XVI  a.  de§imtmetyje  Rusijoje ivyko svarbiu politiniu poky6iu:
mire  (1598)  paskutinis  Riurikai6iu dinastijos  atstovas  Fiodoras,  ir i  sosta  atsis6do
Borisas Godunovas. Sic ivykiai ir besibaigiantis paliaubu sutarties galiojimas parei-
kalavo  i§  Lietuvos  politiku  naujos  iniciatyvos.  Siuo  laikotarpiu  Lietuvos  politiniu
veik6ju kryptis  santykiams  su  Rusija  tebetur6jo  sena  tradicija - siekti  sulaikyti ja
nuo agresyviu Zingsniu. D61 to per §i de§imtmeti buvo stengiamasi pakeisti paliau-
bas  amzinos  taikos  sutartimi.  Lietuvos  nuostata  del  santykiu  su  Rusija  nul6me
1598 in. seimo pozicija. Seime Lenkijos atstovai, kurie nepripazino Lietuvos inicia-
tyva sudarytu 15 in. paliaubu sutarties, mane, kad esas patogus laikas pradeti kara

;:[e¥ns;jfat;rkfaat£S::otjr:=::.e;£Sek#;jt:Sp8::r6ay§t;:aasp:lei:uebs#t;:Y£°:i,aisat3V£:}t:ukva:
y,

ro nebus dideles naudos ir d61 jo daugiausia nukentes Lietuva, o ne Lenkija. Seimo
mar5alu buvo i§rinktas Lietuvos rdmu izdininkas Dimitrijus Chaleckis. Lietuviu at-
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kaklumas ginant savo pozitiri numarino karo su Rusija ideja. Sis klausimas pasibai-
ge  pasiuntinio  i  Maskva  pasiuntimu.  Jis vezesi  reikalavima  grazinti  Smolenska  ir
Sieversko Zeme84.

Ateinan6iais metais susauktame seime Lietuvos  atstovai vel  atkakliai  steng6si
teisi§kai sutvarkyti santykius su Rusija ir likviduoti i5 ten gresianti pavoju. Kadangi
tuo metu iskilo Turkijos gr6sm6, dabar juos r6me ir lenkai. Lietuvos atstovu pozici-
ja atspindi seimui pasibaigus ju pareiksta protestacija85.  Joje pabr6Ziama, kad Lie-
tuva seime sutiko mok6ti uzsid6tus mokes6ius ir duoti Lenkijai paskola su salyga,
kad karalius, visiems luomams pritarus, pasizad6s sudaryti amzina taika su Rusija.

82 Ten pat, p. 64.

83 K. A v i i o n i S B¢jor#j...., p. 453.

84 K. L e p s zy, Walka  stronnictw  w piervszych  latach  panowania  Zygmunta  Ill, Klak6w,192;9,

p.  185-188.
85 Manifest Litwin6w przeciwko sejmowi r.  1590, W. K o n o p c z y fi s k i, Ljbcrz/in vcfo.  SfzJclywm

por6w##wczo-¢j.sforycz#c, Krak6w,1918, p. 433435.
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Jei dabar karalius bei Respublika  to padaryti negal6tu,  tada bent turetu prisiekti
laikytis Lietuvos su Rusija 15 in. sudarytu paliaubu ir jas patvirtinti. Buvo reikalau-
jama §i isipareigojima iralyti seimo konstitucijoje. Jei to nepadarytu, jie nesutiktu
su kitais nutarimais ir nesialytu „savo broliams" uzsideti mokes6iu. Be to, reikalau-
jama, kad karalius ir seimas paskirtu bei pasiustu i Maskva Respublikos pasiunti-
nius deryboms vesti, kad karalius pasiustu universalus i Lietuvos pavietus, patvirtin-
damas atstovu §ios krypties veikla. Siu reikalavimu vykdymui kontroliuoti Lietuvos
delegacija paliko Var§uvoje specialius deputatus: Vilniaus pavieto atstovus Kristu-
pa Manvida Dorogostajski ir Petra Haraburda bei A§menos vaiski Mikaloju Odo-
jevski86.  Kai jie  isitikino,  kad  karalius  nevykdo  suderintu  veiksmu, jie  ir parei§ke
protestacija.

Tu metu pavasari deryboms Maskvoje buvo paskirti didieji pasiuntiniai:  Lietu-
vos vicekancleris  Gabrielius  Vaina,  Lietuvos  ra5tininkas  Motiejus  Vaina  ir Palen-
k6s  vaivada  Stanislovas  Radziminskis  (pastarasis  mire  Maskvoje87).  Jiems  buvo
iteikta instrukcija, ir jau geguzes men. jie buvo prie sienos88. Delegacijai duotoje in-
strukcijoje buvo numatyta siekti, kad Rusija isijungtu i kova su Krymo totoriais, pa-
sienyje nuolat laikytu kariuomene ju antpuoliams atremti. Taikos sutarties pasira-
5ymo atveju delegacija buvo ipareigota reikalauti i§ Rusijos Pskovo, Naugardo, Ve-
likije Luku,  Smolensko ir Sieversko Zem6s, o kra§tutiniu  atveju pasitenkinti Smo-
lensko, Nevelio ir Sebezo grazinimu Respublikai. Derybu metu Rusija nesutiko uZ
taikos  pasira§yma  atsisakyti  Smolensko,  bet  neprie§taravo  bendradarbiauti  kovo-
jant Su musulmoni5komis §a|imis89.

Derybos baig6si 1591 in. sausio 20 d. pasira§yta 12 in. paliaubu sutartimi, galio-
jan6ia iki  1602 08 25. Taigi amzinos taikos sutartis nebuvo pasira§yta. Netikrumas
Lietuvos rytuose i5liko. Ta6iau buvo numatyta palaikyti diplomatinius santykius.

Po §ios sutarties pasiratymo Lietuvos valstyb6s veikejai, spr?sdami kitus uzsie-
nio politikos klausimus, grizdavo prie Rusijos problemu.  1593 in. Zigmantui Vazai
ruo§iantis vykti i uzsieni, seime priimtoje konstitucijoje ,,Apie svetim§alius pasiunti-
nius" buvo numatyta tvarka, kas ir kaip turi priimti Rusijos kurjeri. Ji turejo prista-
tyti i Vilniu, ten senatoriai tur6jo priimti jo ra§tus bei i§klausyti ji9t'. Bet ai§kiai ma-

tyti, kad santykiai su Rusija kuriam laikui tapo antraeiliai. Tu pa6iu metu Vilniuje
vykusioje Lietuvos konvokacijoje apie ja,  kaip pavojinga kaimyne, visai neuzsime-
nama. Tuo tarpu tokiais laikomi kazokai.

86 Ten pat, p. 435; A.  F i I i p c z a k-K o c u r,  Sk¢rb /j.fcwsk!...., p. 46.

87 I. C h o I i ri s k a-M i k a, Radzimiriski Stanislaw, J'o/LTkj. Sfow#z.k Bj.ogr#/jcz#}J, t. 30. p.  1 ()4.

88 8.  ® A o p fl,  PyccKo-noAbcKHe  o7HoureHHjz ...,  c.  237 -238.

89 Ten pat, p. 240-244.

90 yL, t. 2, p. 312.
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Nors ruo§iantis 1597 in. seimui Zigmantas Vaza visai nek616 santykiu su Rusija
klausimo, ta6iau Lietuvos DK jis buvo svarstomas. Rusijos veiksnys v6l i§kilo apta-
riant antiturki§kos lygos kbrima. 1596 in. pabaigos seimeliai aptare lygos ir neuztik-
rintos  taikos  su  Rusija  nesuderinamuma.  Konceptualiausiai  Sis  klausimas  buvo
svarstomas Vilniaus pavieto seimelyje. Matyt, tai 16m6 jo dalyvio Vilniaus vaivados
K. Radvilos politin6s nuostatos. Seimelis atstovus i seima ipareigojo siekti pirmiau-
sia amzinos taikos su Rusija ir to nepadarius negalvoti apie lygos knrima9]. A§me-
nos pavieto seimelis savo atstovus ipareigojo Slonime ir Var§uvoje gerai apgalvoti
ir prisiminti, kad baigiasi paliaubu laikas „su ar6iausiai mnsu esan6iu mtisu T6vyn?s

V,
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amzinos taikos ir po to samdytus kareivius i§ pasienio su Rusija perkelti pries Tur-
kija93. Kaip matyti i§ Lietuvos vyriausiojo suvaziavimo Slonime dienora§6io, derybo-
mis su Maskva taip pat buvo susirnpine Zemaitijos, Polocko atstovai94.  Prasid6jus
seimui, per senatoriu votas K.  Radvila ir J.  Zamoyskis paliet6 santykiu su Rusija
reikalus, primin6, kad baigiasi paliaubu terminas ir reikia iki to meto arba sudaryti
su ja taika,  arba paskelbti kara.  |vertin? Respublikos politine ir finansin? padeti,
abu senatoriai sidle i§laikyti taika95.

K. Radvila, matyt, destydamas Lietuvos bajorijos bendra nuostata, toliau rutu-
1iojo auk§6iau mineta lygos sukurimo ry§i su Rusijos veiksniu.  Kalbedamas senate
jis pabr6Ze, kad lyga butu tvirtesn6 su Maskvos kunigaik§6iu, negu su krik56ioni5ku-
ju §aliu valdovais, nes ji savo j6gomis gal6tu sulaikyti totoriu isiverzimus. Jis iverti-
no ir Rusijos upiu komunikacine reik§m? karo amunicijai pries turkus gabenti, pri-
simine, kaip Steponui Batorui vandens kelias pasitarnavo gabenant patrankas i ka-
ra su Maskva.  Jis parei§k6  nepasitikejima  Rusija,  nes  abipusio  diplomatinio  pasi-
keitimo pasiuntiniais nera,  ir i§ jos visko  galima laukti,  todel reikia  tarn i§  anksto
pasiruo§ti. Kad bntu apsisaugota nuo ni`tiketumu, jis ragino siusti i Maskva pasiun-
tinius del amzinos taikos arba ilgesniu paliaubu sutarties pasira5ymo. Neatid6lioti-
nu laike Rusijos pasienio piliu aprbpinima patrankomis ir kitais ginklais, §audmeni-
mis bei igulomis96. Kaip jau buvo min6ta, 1597 in. seimas jokiu nutarimu nepri6m6
ir i§destyti pasiulymai jokios istatymin6s galios neigijo. Ruo§damasi naujam 1598 in.
seimui, Lietuvos bajorija seimeliuose i§dest6 savo pozinri i tolesni santykiu su Rusi-
ja  konstravima.  Prie§seiminiu  seimeliu  dokumentuose  jau6iamas  susirnpinimas

91 159612 30. Vilnius. Vilniaus pavieto seimelio instrukcija, SAP, t. 20, p. 404.

92 1596 12 30. A§mena. A§menos pavieto seimelio instrukcija, ten pat, p. 409.

93159612 31. Lyda. Lydos pavieto seimelio instrukcija, ten pat, p. 412413.

941597 0127. Slonimas. Slonimo vyriausiojo suvaziavimo dienora§tis, ten pat, p. 422.

95 I. R z o fi c a,  Sc/.ny ..., p. 58.

96 1597 in. K. Radvilos vota senate, SAP, t. 20, p. 63nd4.
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d6l besibaigian6io paliaubu sutarties  termino  ir i§  to  kylan6io pavojaus.  A5menos
seimelis instrukcijose padym6jo, kad d6l to delsti negalima, ir sitil6 seimui, i§rinkus
pasiuntinius, nedelsiant juos pasiusti i Maskva deryboms. Sutarties atnaujinima lai-
ke ypa6 svarbiu dalyku, i§vykstant valdovui i Svedija.

Tokius pat motyvus d6l amzinos taikos sudarymo nurode Minsko seimelis. Jis
pabrez6,  kad  delegacija  deryboms  btitu  sudaryta  i§  „abieju  tautu"  komisaru,  kad
btitu siekiama su Maskva unijos, amzinos taikos ar paliaubu pratesimo. Volkovysko
seimelis dekojo valdovui uZ pastangas i§saugoti taika su Maskva, o derybu metu ko-
misarams sitil6 taip pat tartis „d6l amzinos unijos su mtisu tautomis arba del amzi-
nos taikos".  Traku seimelis sidle valdovui surasti  ,,i§mintingus  ir dymius Zmones",
kurie sugebetu greitai sudaryti amzina taika. Ukmerges seimelis sitil6 kitoki derybu
btida: seimas turetu pasiusti senatorius pas Maskvos bojarinus pasitarti d6l komisa-
ru susitikimo deryboms d6l amzinos taikos ar paliaubu prat?simo.  Kartu sitile sei-
me i§rinkti komisarus.

Be  to,  seimeliai  rode  susirtipinima  pasienio  piliu  sutvirtinimu  ir  aprtipinimu.
Breslaujos seimelis nurode konkre6ias pilis - Breslaujos, Vitebsko ir Polocko, ku-
rias ypa6 reikia sustiprinti.  Sitoks susirtipinimas nebuvo  atsitiktinis.  Rusijos veiks-
mai k6le itarima ir nerima.  1597 in. Rusija uzdar6 siena su Lietuva, i§var6 is Mask-
vos ir Smolensko Respublikos pirklius, uzdraude saviems vykti i Lietuva ir Lenkija,
sustiprino pasienio apsauga97. Sitoks bajorijos susirtipinimas santykiu su Rusija su-
twarkymu  negalejo  likti  be  atgarsio.  Ta6iau  ju  pasitilymas  buvo  igyvendintas  ne
1598 in., bet 1600 in. seime.

1§ turimu seimeliu instrukciju tik Volkovysko seimelis uzsimin6 apie sap.unga su
Rusija. Neturime Lietuvos rytiniu pavietu seimeliu dokumentu ir negalime pasaky-
ti, kaip ten buvo Zitirima i glaudesnius ry§ius su Rusija. Sai.ungos ideja nebuvo nauja ir
netik6ta. Ji buvo susijusi su politiniais planais atkurti Lietuvos didiiojo kunigaiRE6io i§-
rinkimo atgaivinima po Liublino unijos bei su noru pasodinti i Respublikos valdovo sos-
ta Rusijos cara ar i Rusijos sosta Respublikos valdova98.  1598 in. Zigmantas Vaza ra§-
tuose senatoriams ir seimeliams sitil6 apsvarstyti ne tik sutarties, bet ir unijos su Rusija
klausimus99.  Buvo  kalbama  apie  na§lio  valdovo  vedybas  su  a.  Godunovo  dukra
Ksenia. Sio projekto ktirejai buvo K. Radvila, L. Sapiega, J. Zamoyskis.

Paskutiniaisiais  XVI  a.  metais  vis  aktualiau  dar6si  sureguliuoti  santykius  su
Rusija ne tik todel, kas baigesi Riurikai6iu dinastija ir paliaubu terminas, bet ir del

97 I. R z o ri c a,  Rzeczpoxpo/;.f¢ ..., p.140-141.

98 K. T y s z k o w s k i, Plany unii polsko-moskiewskiej  na przelomie XVI i XVII wieku, Precg/¢d

Wsp6Jcze.g#)J,  1928, Nr. 74; S. G r u s z e c k i, Idea unii polsko-rosyjskiej na przelomie XVI i XVII wie-
ku, OcJrocJzc#!.c !. Rc/orm¢c/.a w Po/sc.e,1970, t.15, p. 89-99; 8. F I o r i a, Rosyjska kandydatura na tron
polski u schylku XVI wicku, Ofroczzc#i.c !. Rc/orm¢c/.a w Po/scc,1971, t.16, p. 85-95.

99 I. R z o fi c a, Rzeczpospolita ..., P.142.
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to, kad  1598 in.  seimas nepaskyre Lietuvai 16§u sienoms apsaugoti ir tokia padetis
i§silaike iki 1600 in. Po Fiodoro mirties Respublikoje buvo §alininku, sitlliusiu pra-
d6ti pries Rusija kara ir ten Zigmanta Vaza pasodinti i sosta. 1600 in. seimo Lenki-
\,,,..,
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sija]°].  Lenkijos  senatoriai nebuvo vieningi:  vieni  sinle  tartis,  kiti -pirmiausia  su-
stiprinti sienas su Rusija. Apie Lietuvos senatoriaus - rtimu mar§alo Petro Vieso-
lovskio  kalbos  senate  turini  Ziniu  nei§liko[°2.  Viename  i§  seimo  pos6dziu  -  kovo
20 d. Lietuvos atstovas Aleksandras Chodkevi6ius pasisak6, jog btltinos taikos deny-
bos su Rusija. Del pasiuntiniu i Rusija deryboms kilo a5trus Lietuvos atstovu gin6as
su Lenkijos  atstovais,  nes pastarieji norejo, kad bdtu pasiusti vieni lenkai.  Su  tuo
nesutiko  lietuviai]°3.  Instrukcija  pasiuntiniams  pareng6  L.  Sapiega,  K.  Radvila  ir
J. Zamoyskis]°4. I pasiuntiniu delegacija i6jo L. Sapiega, Lietuvos ra§tininkas Elijus
Pielgrimovskis ir Var§uvos ka§telionas Stanislovas Var§ickis, o ju palyda sudar6 700

ar::ijT6sBbua}:rirsddaeTgk]::[Li:i:Vs::np6:::€u€n#.a§;naa,ts:i:]ir[a=toiop.erkurjerikreip6sii
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1600 in. seimas, kilus gin6ui del mokes6iu ir kitu maziau reik§mingu dalyku, i5-
siskirste  nepriemes jokiu  nutarimu.  Mokes6iai  liko  neuzd6ti.  Lietuvos  atstovai  ir
valstybes  veik6jai  patys  6m6si  tvarkyti  ir  iteisinti  opiausiu  reikalu  sprendima.  Jic
ra§tu kreipesi i valdova ir papra§6, „kad bntu nutarta pasiusti i Maskva didziuosius
pasiuntinius d6l amzinos taikos ar tolesniu paliaubu sudarymo". Jei ten derybos ne-
pavyktu, jie i§ anksto nutare Lietuvoje surinkti vienguba valakini mokesti ir pinigus
panaudoti vien tik kariuomenei, saugan6iai sienas su Rusija]°6.

sijosL;ussaeE£;go°e:gv£::i°oy,a;JoaEgaud]:I:g:±££j£'d£:krye::u#:se£:;:mp°a::r:sees£;gil:¥ga°s}ioR::v,

(1602 08  15-1622 08  15). L.  Sapiega buvo manes igyvendinti sena id6ja - sudaryti
su Rusija sajunga[°8, ta6iau teko pakeisti savo nuostata ir pasitenkinti paliaubomis.

100 8. J a n i s z e w s k a-M i n c e r, fkcczpaspo/z.f".., p. 35.

lot Ten pat, p. 37.

102 Ten pat, p. 41.

103 Ten pat, p. 4547.
\°4 Do_l.pgaci3e`3 pasiolytas .s+tartic.s tckstaLs.. Po`Felstwo Lwa Sapiehy w roku  16()() ilo Moskv\Iy> ptjdhag

4y,f lf i_usza _3`lja.s.3a _Piel_grzyrnowskiego sekretarza poselstwa przez Wtadystawa Trebickiego opisane ; drodTi:,
1946, p.  2940;  C.  C o A o 8 b e 8,  J4ctopufl  Poccuu  c  gpeBHetiulux  BpeMe+I,   MocKBa,   1960,  T.  4„
c.  361 -362.

""   K. T y s z k o w s k i, Poselstwo ..., p. 37; 8. J a n i s z e w s k a-M i n c e r, JZzcc.zpo.tpo/;.f".., p. 53.

`°6  1600 03 23.  Var.5uva.  Karaliaus patvirtintas L.  Sapiegos pasira§ytas  ir Lictuvos  DK  antspaudu

patvirtintas Lictuvos atstovu krcipimasis i karaliu, LJ.cfL"os McfH.kcz, kn. 289,I.llv-12.
t°71601  03  11. Mozaiskas. L. Sapicgos lai§kas J. Zamojskiui, zlDS, p. 258-259.

'°8 S. G r u s z c c k i  Oc!rodze#i.c ;. Rc/orm¢c/.¢ w Po/scc,1970, t.15, p. 94-95; 8. F I o r i a  Rt]syj-

ska kandydatura ...,  p. 89-95.
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Taigi  nepavyko  de§imtme6io  pradzioje  patvirtintu  paliaubu  sutarti  Simtme6io  pa-
baigoje pakeisti sajunga ar amzinqja taika.  Pagal pasiradyta sutarti paliaubu metu
turejo toliau vykti derybos del pastovios taikos sutarties. Tokia sutartis buvo pasira-
dyta tiktai 1686 in. ***

Paskutiniojo XVI a. de§imtme6io Lietuvos valstyb6s veikeju politin6s visuome-
n6s nuostatos rode, kaip pla6iai jie suvoke opias Europos politines padeties proble-
mas ir kaip konstruktyviai jas ivertino. Jiems teko sinchronizuoti probleminius san-
tykius su §vedija, Krymo chanatu bei Turkija ir Rusija. Pasiteisino santnri ju laiky-
sena  d61 galimo konflikto  su Turkija.  IS  Lenkijos  sklide  aliarmuojantys  raginimai
ruo5tis ginti pietines Respublikos sienas is tikrviu nepasiteisino, tik nukreipe d6me-
si nuo realiai i§kilusio pavojaus §iaurinems sienoms. Ten tiesiog nebuvo pasirengta
atremti Karolio IX kariuomene.

Visa  de§imtmeti  sprestos  problemos  nesuteike  visi§kos  ramybes  ateinan6io
3imtme6io pradziai. 1600 in. seimas nei§sprende konfliktines padeties su Svedija ir pa-
d6jo pamatus pavojui i§ Rusijos puses neutralizuoti. Lietuvos bajorija santykius su Rusi-
ja sumaniai derino prie santykiu su kitomis valstyb6mis. Santykiai su Rusija buvo ge-
riausiai sutvarkyti, nors ir §i uzsienio politikos kryptis negarantavo taikios ateities.

Valdovo programos Lietuvos bajorijai buvo suprantamos.  Svarbiausiais to lai-
kotarpio klausimais Zigmantas Vaza sulauk6 bajorijos pritarimo. Ji padejo valdovui
konstruoti uzsibreztus santykius su Svedija, bet nenumat6, kad prisideda prie ilga-
1aikio varginan6io konflikto. Kartu ji verte valdova paremti jos inicijuojamas uzsie-
nio politikos programas. Bajorija buvo taikiu santykiu su Rusija palaikymo iniciato-
re, siek6 ij.ungti ja i koalicija pietinems sienoms apsaugoti, nes, kilus karui su Rusi-
ja, didziausiu sunkumu ir nuostoliu patirtu Lietuva. Ta6iau bajorija neizvelge pavo-
ju, i§kilusiu XVII a. Lietuvos ir Lenkijos valstyb6s viduje ir i§or6je.

Lietuvos bajorijos ir valstybes veikeju nuostatos uzsienio politikos ativilgiu bu-
vo grindziamos ne ekonominiais, bet politiniais principais.

Summary

ANTANAS  T Y L A

TRENDS OF LITIIUANIAN FOREIGN POLICY IN THE NINETIES
OF THE SIXTEENTTI CENTURY

At the cnd of the sixteenth century the Lithuanian-Polish  Commonwealth  (Republic) continued
the  previous foreign  policy.  However,  in  the  nineties  some  objective  changes  took place.  First  of all
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there arose  a new problem  of relations with  Sweden.  It appeared when  Sigismund Vasa was cr(twncd
and afterwards dethroned. The increasing danger of Turkish and Crimean Tatars'  assault was the se-
cond important factor. The third cause of changes was related to the end of Russian dynasty and cxpi-
ration of the armistice between the Republic and Russia. All these problems were intertwined with ttt-
her very important issues of keeping up the international relations. They were diffcrcntly interprctcd in
the political strata of the Grand Duchy of Lithuania and Poland. What was of primary importance for
Lithuania was of minor importance for Poland, and vice versa.  On the grounds of corrcspondencc of
celebrated Lithuanian  statesmen  and documents of district  assemblies  and  the Seym  (Seimas)  of the
Republic the present article reveals the Lithuanian position in relations with all mentioned neighbou-
ring states (Sweden, Russia, Turkey and Crimcan Tatar) in the nineties of the 16th century and the ro-
le of this position in the political situation of Middle and Easten Europe.


