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 Szlachta na Litwie: powstanie warstwy, rodzaje, 
status i pozycja w państwie

Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie, jak w  Wielkim Księstwie Litewskim powstały warstwy 

uprzywilejowane, z których ostatecznie wykształciła się szlachta w rozumieniu polskim. Punktem wyj-

ścia stała się słynna polemika Oskara Haleckiego z Władysławem Semkowiczem, a kończą narrację pra-

ce współczesnych badaczy — Juozasa Jurginisa, Egidijusa Banionisa, Rymvidasa Petrauskasa, Gintautasa 

Karnuševičiusa, Jerzego Suchockiego, Lidii Korczak i Natalii Jakowienko. Wynika z nich wyraźnie, że stan 

szlachecki w Wielkim Księstwie Litewskim wykształcił się w wyniku naturalnej ewolucji rycerstwa (nobili, 

ludności zobowiązanej do służby wojskowej) w bojarstwo, a tego w osiadłą na ziemi szlachtę, na co wpływ 

miały przywileje hospodarskie z 1387, 1413, 1434, 1447 i 1492 r. One ostatecznie ukształtowały prawa 

i przywileje szlachty litewskiej wyznania katolickiego. Bojarzy zaś ruscy na zrównanie prawne, a zwłaszcza 

polityczne, z Litwinami-katolikami musieli poczekać aż do 1563  r. Wówczas to, wraz ze  stworzeniem 

jednolitego dla całego państwa systemu administracyjnego, powołaniem sądownictwa szlacheckiego w po-

wiatach, zagwarantowaniem praw politycznych szlachcie niezależnie od wyznania i zamożności, powstał 

ostatecznie jeden stan szlachecki.

Słowa kluczowe: bojarzy, szlachta, Litwa, przywileje. 

Problem początków (genezy) szlachty na Litwie, jej herbów i ustroju rodowego ponad 100 lat 

temu stał się powodem ostrej dyskusji między Władysławem Semkowiczem i Oskarem Halec-

kim, którą wywołał ten pierwszy swoimi klasycznymi już dziś tekstami pt. O litewskich rodach 

bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle r. 14131 oraz Braterstwo szlachty polskiej z bojar-
stwem litewskiem w unii horodelskiej 1413 roku2. Semkowicz generalnie uważał, że „Pojęcie szla-

chectwa wprowadziła na Litwę dopiero unia horodelska, a środkami uszlachcenia była adopcja 

herbowa, nadająca bojarom herby polskie oraz przywilej królewski, porównujący ich ze szlachtą 

polską”. Na potwierdzenie swego wywodu podał też słowa Jana Długosza, ale ten przecież nie był 

1 Tekst ten drukowany był w 10 częściach — najpierw w „Miesięczniku Heraldycznym” (1913  i 1914), potem 

w „Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” (1920–1930). Korzystam tu z reedycji tekstu w „Lituano-

-Slavica Posnaniensia. Studia historica” 1989, t. 3, s. 7–139).
2 Tekst ukazał się w pracy zbiorowej pt. Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Kraków 1914, s. 393–446.
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obiektywny, bo nie znał dobrze dziejów Litwy, jej specyfiki ustrojowej i  struktur społecznych, 

a do tego pogardzał w  zasadzie Litwinami i nie lubił Jagiełły3. Semkowicz przyznawał, że już 

przed unią istniał na Litwie ustrój rodowy, ale aż do unii w Horodle (1413) nie było zamkniętego 

stanu szlacheckiego, bo jeszcze w 1401 r. nie widać go w akcie unii wileńskiej, a widać ów ustrój 

rodowy bojarów litewskich4. 

Na studia Semkowicza zareagował Oskar Halecki, który uważał, że już 20  lutego 1387  r. 

przywilejem wileńskim Jagiełło nadał bojarom litewskim prawa równe szlachcie polskiej, a zatem 

zainicjował powstanie stanu szlacheckiego pod względem prawnym. Szlachta na Litwie wykształ-

ciła się więc w procesie rozwoju, jak szlachta polska, a nie została utworzona jednym aktem. 

Każde społeczeństwo ma swój stan „szlachecki”, litewskie też miało swój ustrój rodowy. Nie był 

on podobny do polskiego, lecz bardziej do niemieckiego! Adopcja horodelska była zaś jedynie 

upodobnieniem organizacji rodowej litewskiej do polskiej. Nie było więc też w Horodle żadnej 

nobilitacji szlacheckiej, bo bojarzy szlachtą byli, choć nie taką jak w Polsce5.

Semkowicz nie zgadzał się z tezami Haleckiego i zdecydowanie upierał, że bojarzy litewscy nie 

byli szlachtą „wedle pojęć polskich”, ale to owo polonocentryczne widzenie świata nie pozwalało 

mu dostrzec istoty „szlachectwa”, czyli wyższej, uprzywilejowanej, posiadającej swoje atrybuty, 

prawa i  pozycję części narodu na Litwie. Zapewne nie było tu owej, tak Semkowiczowi ko-

niecznej dla diagnozy, zamkniętej stanowości w  rozumieniu polskim i  zachodnioeuropejskim, 

ale przecież szlachectwo polskie również bardzo różniło się od zachodnioeuropejskiego — miało 

charakter rodowy, zupełnie inną heraldykę, niemal nie znało systemu lennego etc. Co więcej, 

wcale nie było stanem zupełnie zamkniętym.

Słabość twierdzenia Semkowicza przyznającego szlachectwo na Litwie jedynie 47 rodom, pod-

czas gdy pozostała poza nimi „liczna rzesza bojarstwa”, którego potomstwo dopiero z  czasem 

miało powoli osiągnąć „ten wyższy stopień społeczny” (co zakładało dwa rodzaje szlachectwa), 

widoczna jest gołym okiem. Podpieranie się jednostkowymi przykładami, jak np. awansem chło-

pa Wojdyły w  szeregi bojarskie, też nie może być przesądzającym argumentem o braku stanu 

szlacheckiego (bojarskiego), bo jego otwartość na Litwie w  pewnej mierze będzie istniała do 

upadku Rzeczypospolitej i to pomimo silnych ograniczeń prawnych. Co więcej, według Semko-

wicza zubożali litewscy kniaziowie spadali z warstwy kniaziowskiej do bojarów, co też świadczyło 

o otwarciu tej grupy. Według mnie świadczył zaś ów proces właśnie o „szlacheckości” bojarów, bo 

owi spauperyzowani kniaziowie (kunigasi) nie zasilali warstwy chłopskiej. Jerzy Ochmański wy-

raźnie stwierdził, że dzielące się na cztery klasy społeczeństwo Litwy na szczycie miało „bojarstwo 

z książętami na czele”6. 

Dzisiaj raczej powszechnie przyjęła się teoria o  ewolucyjnym, opartym na kolejnych przy-

wilejach władców litewskich, kształtowaniu się stanu szlacheckiego z warstwy bojarskiej. Zapo-

czątkował ten proces przywilej z 1387 r., który zresztą nie wszedł w pełni w życie (nie powołano 

sądów bojarskich na wzór polski), ale gwarantował bojarom katolikom na ziemiach litewskich 

(Auksztota, Żmudź) własność dóbr ziemskich ojczystych, swobodę dysponowania nimi, prawo 

wydawania córek i krewnych za mąż oraz zwolnienie poddanych bojarskich z  części robocizn 

3 J. Skomiał, Jan Długosz o Litwie i Litwinach [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie — idee — prawo, 

Białystok 2003, s. 195–210.
4 W. Semkowicz, W sprawie początków szlachty na Litwie i jej ustroju rodowego, „Kwartalnik Historyczny” 1915, 

t. 29, s. 224–256.
5 O. Halecki, O początkach szlachty i heraldyki na Litwie, „Kwartalnik Historyczny” 1915, t. 29, s. 177–207; idem, 

Kwestye sporne w sprawie początków szlachty na Litwie, „Kwartalnik Historyczny” 1916, t. 30, s. 62–72.
6 J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław 1982, s. 60–61.
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na rzecz wielkiego księcia. Zobowiązani byli bojarzy tylko do służby wojskowej, a ich poddani 

do budowy i naprawy zamków7. Według Haleckiego od tego roku każdy bojar litewski stał się 

szlachcicem, choć nie miał wszystkich praw zrównujących go prawnie z polskim szlachcicem. 

Proces dochodzenia do tego trwał prawie 180  następnych lat. Ani bowiem litewskie możno-

władztwo, ani władcy nie byli tym zainteresowani, a sami bojarzy nie mieli na tyle siły, by takowe 

cele zrealizować. Niewątpliwie jednak przywilej z 1387 r. przyczynił się do wzrostu samodzielno-

ści ekonomicznej bojarów, zwiększenia intratności ich dóbr, co powiększyło ich zainteresowanie 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego kosztem służby wojskowej, a to był istotny czynnik prze-

kształcenia się bojarów wojowników w szlachtę ziemian.

Teorię ewolucyjną w pełni rozwinął Henryk Łowmiański, gdy korzystając z ówczesnej (mię-

dzywojennej) literatury i  znajomości źródeł, zajął się szczegółową analizą społeczeństwa litew-

skiego epoki średniowiecza8. On też opowiedział się za naturalnym, typowym dla społeczeństw 

plemiennych, tworzeniem się warstw ewoluujących następnie w stany. Litewscy nobilowie ple-

mienni, którzy odgrodzili się stanowo od warstwy chłopskiej, a przed powstaniem monarchii 

kierowali życiem politycznym związków terytorialnych, weszli następnie, acz nie wszyscy, do 

powstającej gdzieś w XIII i XIV w. klasy bojarskiej, czyli szlachty. Ta ostatecznie skrystalizowała 

się jednak dopiero w XVI w. i wchłonęła prócz owych nobiles także wszelkiego rodzaju kniaziów 

i ludzi wolnych (odpowiednika pruskich Freie), a nawet wyróżniających się członków pospólstwa, 

którzy stworzyli warstwę drobnego bojarstwa. Zmiany widoczne były przede wszystkim w stanie 

posiadania owej warstwy bojarskiej. Wcześniej typowe w Auksztocie było posiadanie przez litew-

skiego nobila jednej tylko wsi (na Żmudzi kilku), wzrost jego majątku najczęściej wiązał się z wy-

nagrodzeniem przez władcę zasług za służbę wojskową, będącą zresztą podstawowym zajęciem 

nobiles litewskich. Na Żmudzi jedynie oni byli zobowiązani do tej służby, wraz z tzw. wolnymi. 

Dziełem Witolda i jego następców była z jednej strony kreacja wielkiej własności (dotyczyło to 

najbliższych współpracowników wielkich książąt), z drugiej zaś tworzenie warstwy średniej przez 

masowe rozdawnictwo dóbr ziemskich. Bojarzy mieli już więc często nie jedną wieś, a kilka, zaś 

możnowładcy (wielcy bojarzy) zaczęli tworzyć istne latyfundia obejmujące po kilkadziesiąt ma-

jątków rozrzuconych przeważnie po całym państwie — i na Litwie, i w tzw. aneksach ruskich. 

Owe dobra otrzymane od wielkiego księcia (tzw. beneficja) podlegały jednak ograniczeniom 

prawnym. Aż do 1566 r. (II Statut) ich alienacja wymagała zgody władcy, który mógł też odebrać 

je po śmierci posiadacza, nie godząc się tym samym na ich dziedziczenie przez potomstwo zmar-

łego, a zwłaszcza przez jego dalszych krewnych. 

Kolejne przywileje dla litewskiej szlachty katolickiej obdarowanej polskimi herbami (47 ro-

dzin), w postaci potwierdzenia nietykalności dóbr dziedzicznych i tych otrzymanych od Jagiełły 

i Witolda, prawa do dysponowania nimi (acz za zgodą władcy) i ich dziedziczenia, opisywania na 

nich oprawy żonom i wydawania córek za mąż, otrzymało bojarstwo w Horodle w 1413 r. Nie 

7 K. Avižionis, Die Entstehung und Entwicklung des litauischen Adels bis zur litauisch-polnischen Union 1385, Berlin 

1932; O.P. Backus, Die Rechtsstellung der litauischen Bojaren 1387–1506, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, 

t. 6, 1958, nr. 1, s. 1–32; J. Suchocki, Formowanie się i skład narodu politycznego w Wielkim Księstwie Litewskim 
późnego średniowiecza, „Zapiski Historyczne”, t. 48, 1983, z. 1–2, s. 31–76; R. Petrauskas, Możnowładztwo litew-
skie XIV–XV wieku: główne linie rozwoju [w:] Genealogia — stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski 
średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003, s. 317–329; idem, XV a. Lie-
tuvos bajorijos struktūra: giminės problema [w:] Tarp istorijos ir būtovės: Studijos prof. Edvardo Gudavičius 70-mečiui, 
red. A. Bumblauskas, R. Petrauskas, Vilnius 1999, s. 123–158. 
8 H. Łowmiański, Studia nad początkami społeczeństwa i  państwa litewskiego, t.  1–2, Wilno 1931–1932; idem, 

Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983.
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ulega jednak wątpliwości, że wszyscy nobiles litewscy zorganizowani byli rodowo9, choć zdaniem 

jednego z najwybitniejszych dziś badaczy litewskich, Rimvydasa Petrauskasa, autora najpełniej-

szej monografii analizującej litewską warstwę uprzywilejowaną wieków średnich:

w Wielkim Księstwie Litewskim nie wytworzyło się pojęcie rodu heraldycznego, obejmującego różnorodne gru-

py szlachty. Struktura rodu wśród możnowładztwa litewskiego była oparta na więzach przyrodniego oraz ko-

gnatycznego pokrewieństwa, które w sposób „klanowy” łączyło osoby mające mniej więcej podobne położenie 

społeczne. W takim wypadku adopcja herbowa była wyraźnie niewystarczającym krokiem do stworzenia solidar-

nej wspólnoty, co też potwierdziły dalsze dzieje państw unii jagiellońskiej. Dopiero w końcu XV–na początku 

XVI w. zaczęła zachodzić bardziej intensywna komunikacja możnowładztwa litewskiego i polskiego, co jednak 

odbywało się na zupełnie innej podstawie, niż zostało przewidziane w Horodle.

Coraz liczniejsze były też wzajemne związki rodzinne10. Niewątpliwie jednak przywilej horo-

delski z 1413 r. potwierdził ich prawa majątkowe, osobiste i stanowo-polityczne, a więc umocnił 

pozycję litewskiego możnowładztwa w państwie. Zostało to zapamiętane w tradycji, skoro wystę-

pujący w licznych dokumentach pojawiających się od końca XV w. drobni bojarzy wywodzili swe 

szlacheckie pochodzenie od bojarów Witoldowych11. To nie masa bojarska jednak była głównym 

beneficjentem horodelskich układów, lecz wybrana przez wielkiego księcia Witolda grupa moż-

nowładców — grupa społeczna, której rola za panowania tegoż władcy zdecydowanie rosła kosz-

tem kniaziów — zarówno dynastycznych (Giedyminowiczów, Rurykowiczów), jak i dawnych 

kunigasów12. Określenia „nobiles”, „bayoren”, „meliores”, „proceres” „satrapa” to odzwierciedlenie 

nierówności wśród samego litewskiego bojarstwa, dostrzegane w XIV w., a owo możnowładztwo 

miało realny wpływ na władzę już za Giedymina, sprawowało najważniejsze urzędy, dysponowało 

liczącym się majątkiem, było znaczącym elementem społeczeństwa litewskiego. Owo możno-

władztwo wykształciło się najpóźniej w  drugiej połowie XIV  w., już wówczas widać bowiem 

stabilność jego składu potwierdzającą rodowy charakter tej grupy społecznej. Za rządów Witolda 

ci możnowładcy byli wysokiego pochodzenia i  ich potomstwo tę pozycję zachowało13. Zdecy-

dowana większość z nich pochodziła ze starej, plemiennej jeszcze arystokracji14. W następnych 

latach, wbrew istniejącej teorii o likwidacji lub poważnym osłabieniu możnowładztwa za rządów 

Zygmunta Kiejstutowicza, miało się ono dobrze, w gruncie rzeczy nie uległo wymianie i osłabie-

niu. Ówczesny system sprawowania władzy wymuszał wprost na władcach opieranie się w tere-

nie na możnowładcach, choć powoli wielcy książęta budowali własne struktury administracyjne, 

które jednak musiały liczyć się z istniejącymi układami lokalnymi, a najczęściej w ogóle były one 

9 Ibidem, s. 171.
10 R. Petrauskas, Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje XV a. Sudėtis — struktūra — valdžia, Vilnius 2003 (wersja 

rosyjska: P. Пятраўскас, Літоўская знаць у канцы XIV–XV ст. Склад — структура — улада, Смаленск 2014); 

idem, Europa późnego średniowiecza a rozwój społeczeństwa i kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Zapiski Hi-

storyczne”, t. 78, 2013, z. 3, s. 52; idem, Związki personalne między możnowładztwem Polski i Litwy od końca XIV 
do połowy XVI wieku [w:] Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, 

red. W. Bukowski, T. Jurek, t. 1, Kraków 2012, s. 479–496; J. Tęgowski, Ślub tajemny Jana Janowicza Zabrzeziń-
skiego. Garść uwag o powiązaniach rodzinnych elity możnowładczej na Litwie w XV i początkach XVI w. [w:] Średnio-
wiecze polskie i powszechne, t. 2, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2002, s. 249–253.
11 R. Petrauskas, Możnowładztwo litewskie, s. 320.
12 E. Banionis: Lietuvos bajorai 1413 m. Horodlėje, „Acta historica universitatis Klaipedensis” 1993, t. 1; Žalgirio 
laikų Lietuva ir jos kaimynai, s. 189–206.
13 R. Petrauskas, Możnowładztwo litewskie, s. 321; idem, Stany [w:] Kultura Wielkiego księstwa Litewskiego. Analizy 
i obrazy, Kraków 2006, s. 662–668.
14 E. Banionis, Lietuvos bajorai 1413 m. Horodlėje, s. 189–206.
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wykorzystywane w budowie tych nowych struktur. Nie oznaczało to jednak, że elita litewska 

miała charakter urzędniczy, bo to wielki książę decydował o obsadzie urzędów i ważności osób 

w jego otoczeniu15. Możnowładztwo powoli ewoluowało w kierunku specyficznej dla Litwy war-

stwy „panów” (termin przejęty z Polski lub Czech), bardzo nielicznej (wg L. Kolankowskiego na 

początku XVI w. liczyła 37 rodzin16), ukształtowanej w pierwszej połowie XV w., odłączonej od 

zwykłej szlachty prawnie, bo podlegającej innemu sądownictwu, mającej realny wpływ na władzę 

przez uczestnictwo w radzie panów i  litewskim sejmie, doradzającej wielkiemu księciu, ale też 

coraz bardziej kontrolującej poczynania tegoż na niwie wewnętrznej i  zewnętrznej, kumulują-

cej urzędy centralne wciąż rozbudowującej się administracji państwowej, zagarniającej najwięcej 

dóbr hospodarskich17. W takich okolicznościach wyłoniło się ostatecznie charakterystyczne dla 

Litwy zjawisko hegemonii, czyli realnego sprawowania władzy w państwie przez kilka osób lub 

rodzin. Przetrwało to (a raczej system władzy) w zasadzie do upadku Rzeczypospolitej, jednakże 

likwidacja de iure warstwy „panów” nastąpiła w wyniku reform ustrojowych Zygmunta Augusta, 

w ramach przygotowania Litwy do unii z Polską18.

Polityka Witolda i  jego następców (z niewielkim wyjątkiem) skierowana była na złamanie 

znaczenia kniaziów litewskich (nawet Giedyminowiczów) i ruskich. Stawiano przede wszystkim 

na „panów”, powierzając im funkcje państwowe i administracyjne, co pozwalało im umocnić swą 

pozycję polityczną i majątkową19. Polityka degradacji znaczenia kniaziów litewsko-ruskich spo-

wodowała ich niezadowolenie, czego rezultatem były bunty i spiski, a w konsekwencji częściową 

15 R. Petrauskas, Możnowładztwo litewskie, s.  322–324; idem, Die Staatsstrukturen des fruhen Grossfurstentums 
Litauen, „Litauisches Kulturinstitut”, Jahrestagung 2003, Lampertheim 2004, s. 13–26 (wersja litewska: Anksty-
vosios valstybinės struktūros Lietuvoje XIII amžiuje–XV amžiaus pradžioje, „Lietuvos istorijos studijos” 2005, t. 16, 

s. 19–30); idem, Giminaičiai ir pavaldiniai: Lietuvos bajorų grupės XIV a. pabaigoje–XV a. I pusėje [w:] Lietuva ir 
jos kaimynai: nuo Normanų iki Napoleono: prof. Broniaus Dundulio atminimui, Wilno 2001, s. 107–126; J. Su-

chocki, op. cit., passim; Ю.М. Юргинис, Бояре и шляхта в Литовском государстве [w:] Восточная Европа 
в древности и средневековье, Москва 1978; А.П. Грицкевич, Формирование феодального сословия в Великом 
княжестве Литовском и его правовые основы (XV–XVI вв.) [w:] Первый Литовский статут: Материалы 
республиканской научной конференции, посвященной 450-летию Первого статута, Вильнюс 1982.
16 L. Kolankowski, Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, t. 2, Warszawa 1930, s. 205.
17 O. Halecki, Dzieje unii jagiellońskiej, t. 1, Kraków 1919, s. 251–262, 456–472; Suchocki, op. cit., s. 43–59; 

R. Petrauskas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštysės Seimo ištakos: Didžiojo kunigaikščio taryba ir bajorų suvažiavimai 
XIV–XV a., „Parlamento studijos” 2005, t. 3, s. 9–32.
18 A. Rachuba, Litewscy „królewięta” i problem ich hegemonii w Wielkiej Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wiekach 
[w:] Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice–Zabrze 

2017, s. 128–138; idem, Hegemonia Sapiehów na Litwie jako przejaw skrajnej dominacji magnaterii w życiu kraju 

[w:] Władza i  prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI−XVIII wieku, red.  J. Urwanowicz, przy współudziale 

E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego, Białystok 2003, s. 217–229; idem, Палитычныя групоўкi ў ВКЛ (1569–
1732), „Спадчына” 2002, nr 5–6 (150), s. 32–46; K. Bobiatyński, Rola wojska w życiu publicznym w Wielkim Księ-
stwie Litewskim w okresie tzw. hegemonii pacowskiej (1666–1682) [w:] Społeczeństwo staropolskie, t. 4, Społeczeństwo 
a wojsko, red. A. Karpiński, M. Nagielski, Warszawa 2015, s. 167–187; idem, W walce o hegemonię. Rywalizacja 
polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667–1674, Warszawa 2016; A. Codello, Hegemonia Paców na 
Litwie i ich wpływ w Rzeczypospolitej 1669–1674, „Studia Historyczne”, t. 13, 1970, z. 1, s. 25–56; M. Sawicki, 

Dom sapieżyński 1666–1685. Droga do hegemonii w Wielkim Księstwie Litewskim, Opole 2016; G. Sliesoriūnas, 

Sapiegų hegemonija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII amžiaus pabaigoje [w:] Sapiegos, Kryžiai yra dorybės 
ženklas, o strėlė — pergalės... Sapiegos — valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai, Vilnius 2012, s. 65–79.
19 A. Wiskont, Wielki książę litewski Witold, a Unja Horodelska, „Ateneum Wileńskie” 1930, t. 7, s. 477–478; M. Kuź-

mińska, Olbracht Marcinowicz Gasztołd. Działalność Olbrachta Gasztołda 1503–1522, „Ateneum Wileńskie” 1927, 

t. 4, s. 351–362; J. Suchocki, op. cit., s. 36–43; L. Korczak, Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku, Kraków 1998; 

eadem, Monarcha i poddani. System władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagiellońskim, Kraków 

2008; J. Nikodem, Witold. Wielki książę litewski (1354 lub 1355–27 października 1430), Kraków 2013.
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migrację do państwa moskiewskiego. Ostatecznie część z  tych rodzin kniaziowskich wymarła 

(np. Holszańscy, Dubrowiccy, Mścisławscy), część w wyniku rozdrobnienia i marginalizacji po-

litycznej spadła do statusu bojarskiego (np. Boratyńscy, Giedroyciowie, Glińscy, Horscy, Kro-

szyńscy, Lubeccy, Łukomscy, Puzynowie, Sokolińscy, Świrscy), zatraciwszy nawet tytuły, jedynie 

kilkanaście dotrwało w gronie elity do unii lubelskiej, a jeszcze mniej do upadku Rzeczypospo-

litej (kilka z takich rodzin przeżyło odrodzenie w XVII i XVIII w., np. Massalscy)20. Ich pozycja 

ekonomiczna była jednak dużo słabsza niż litewskich „panów”, na co np. wskazuje przytoczony 

tu popis z 1528 r., na który 44 rodziny kniaziowskie wystawiły tylko trochę ponad 1 tys. koni, 

podczas gdy 37 rodzin pańskich trochę ponad 6 tys. koni21.

Warstwa bojarów, zajmująca środkowe miejsce w  stratygrafii społecznej klasy uprzywilejowa-

nej, była z pewnością najliczniejsza i odgrywała również pewną rolę polityczną, acz zdecydowanie 

mniejszą niż „panowie” i kniaziowie. Była bowiem raczej wykonawcą niż autorem podejmowanych 

na litewskich sejmach uchwał, czyli tzw. odpowiedzi hospodarskich. Niemniej to ona najbardziej 

skorzystała z przywilejów z 1387, 1413 i 1434 r., które pozwoliły jej w pełni wykorzystać możliwość 

porzucenia zawodu wojownika na rzecz gospodarza, dla którego źródłem utrzymania i wzrastającej 

zamożności mogła stać się ziemia uprawna, a nie ryzykowne wojny. Wykorzystując długie okresy 

pokoju szlachta bojarzy przystąpiła do kolonizowania nadawanych jej ziem, coraz mniej chętnie za 

to uczestniczyła w wyprawach wojennych. Pomogło jej w tym uzyskanie w 1447 r. od Kazimierza 

Jagiellończyka tzw. wielkiego przywileju, w którym potwierdzona została zasada „neminem captiva-
bimus”, a hospodar zobowiązał się w imieniu swoim i następców do zwoływania bojarów na sejmy 

dla uzyskania ich zgody na podatki, co tworzyło z nich definitywnie klasę uprzywilejowaną, mającą 

realny wpływ na rządy. Ponadto dokument ów zatwierdzał uprawnienia sądownicze bojarów nad 

ich poddanymi, zobowiązywał też hospodara do nieprzyjmowania do swoich dóbr poddanych bo-

jarskich, acz zarazem oni sami nie mogli osadzać w swych majątkach poddanych wielkoksiążęcych. 

Do zagospodarowania pozostali jednak liczni jeszcze chłopi wolni (pochoży), których chętnie osa-

dzano w dobrach na korzystnych warunkach. Przejście szlachty bojarów na gospodarkę towarową 

spowodowało też powstawanie folwarków, co definitywnie zaangażowało bojarów w życie na roli 

i zniechęciło ostatecznie do służby wojskowej. Tym samym litewscy bojarzy wojownicy ostatecznie 

stali się szlachtą22. W 1492 r. po raz kolejny wielki książę potwierdził szlachcie litewskiej (kniaziom, 

baronom i bojarom) prawa, wolności i swobody wszystkie na wzór szlachty w Koronie Polskiej, zo-

bowiązanie do jej niekarania bez wyroku sądowego, prawo własności dóbr dziedzicznych i nabytych 

z prawem ich sprzedaży lub darowizny, byle w obecności władcy lub jego urzędników, prawo do 

dziedziczenia owych dóbr, także przez wdowy do ponownego zamążpójścia, na co nie muszą mieć 

zgody władcy, prawo do wydawania za mąż córek i krewnych, pod warunkiem zachowania zwy-

czajów katolickich. Doszło do tego pozwolenie na wyjazdy zagraniczne w celach edukacyjnych lub 

nabycie dóbr, zwolnienie chłopów w dobrach szlacheckich z bardzo wielu zobowiązań finansowych 

i rzeczowych oraz poddanie ich w pełni sądownictwu pańskiemu23. 

20 J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895; W. Kamieniecki, Społeczeństwo 
litewskie w XV wieku, Warszawa 1947, s. 49–58; O.P. Backus, Motives of West Russian nobles in deserting Lithuania 
for Moscow 1377–1514, Kansas–Lawrence 1957; A. Krupska, W sprawie genezy tzw. spisku książąt litewskich w 1480–
1481 roku. Przyczynek do dziejów walki o „dominium Russiae, „Roczniki Historyczne” 1982, t. 48, s. 120–146.
21 L. Kolankowski, Dzieje, s. 205.
22 W. Kamieniecki, op. cit., s. 81–101. 
23 М. Любавский, Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. 
С приложением текста хартий, выданных княжеству Литовскому и его областям, Москва 1915, s. 328–334; 

R. Petrauskas, Lietuvos diduomenė, s. 103–125; ibidem, XV amžiaus Lietuvos bajorijos struktūra, s. 123–158.
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Szeregowe bojarstwo (tzw. bojarzy służebni), wywodzące się z litewskiego rycerstwa i ludności 

pospolitej (ludzi wolnych), nie odgrywało większej roli w życiu publicznym, bo jego prawa w tej 

mierze dalekie były od tych, którymi cieszyła się szlachta w Koronie Polskiej. W gruncie rzeczy 

miało bronić kraju, płacić podatki i realizować politykę władcy. Proces kształtowania się tej grupy 

wg R. Petrauskasa miał podobny charakter jak przekształcanie rycerstwa polskiego w szlachtę, ale 

był chronologicznie opóźniony i bardziej rozłożony w czasie. Najwięcej owego bojarstwa, w wy-

raźnie dostrzegalnym systemie rodowym, skoncentrowało się, głównie w wyniku przemyślanej 

polityki obronnej, wzdłuż ważnych arterii komunikacyjnych Auksztoty i Żmudzi — Niemna, 

Wilii i Niewiaży. Była to tzw. szlachta okoliczna (zgromadzona w okolicach), stanowiąca w pew-

nej mierze odpowiednik polskiej szlachty zagrodowej. Często dysponowała ona wspólną majęt-

nością z krewnymi współrodowcami.

Bojarzy litewscy i  tak byli w  lepszej sytuacji niż ich ruscy, prawosławni odpowiednicy 

w tzw. aneksach (czyli ruskich ziemiach Wielkiego Księstwa), którzy nie mieli jeszcze nawet 

takich praw. Tworzyli oni zresztą niezbyt liczną grupę w skali państwa, gdyż wg popisu wojska 

litewskiego z 1528 r. bojarzy ruscy (prawosławni) stanowili maksymalnie 20 proc. społeczności 

szlacheckiej, wobec 60 proc. Litwinów i 20 proc. Podlasian (Łowmiański, s. 392). Obawiając 

się o rozpłynięcie w ruskim żywiole czy dopuszczenie prawosławnych Rusinów do zdobyczy 

prawnopolitycznych, Litwini katolicy nie mieli zamiaru dzielić się z nimi przywilejami. Zaka-

zane były nawet mieszane małżeństwa, aczkolwiek wielu pogańskich Litwinów, osiadając na 

zdobytych ziemiach ruskich, przyjmowało chrzest prawosławny, niekiedy wprost idąc w śla-

dy swych książąt Giedyminowiczów. Tych jednak już Witold odsunął od władzy namiest-

nikowskiej w  księstwach aneksach, zastępując ich Litwinami katolikami. Dopiero końcowe 

lata panowania Witolda, a zwłaszcza jego kurs na pełną samodzielność królestwa litewskiego, 

zmieniły radykalnie sytuację Rusinów, bo bez ich poparcia zerwanie z Polską mogło być pro-

blematyczne24. W tej sytuacji Świdrygiełło dopuścił Rusinów do udziału w życiu politycznym 

na równi z Litwinami (weszli do rady hospodarskiej, zostali namiestnikami, starostami), ale ci 

nie zamierzali się na to godzić i powołali na tron Zygmunta Kiejstutowicza. Ten, by wygrać 

wojnę domową ze Świdrygiełłą, wydał w 1434 r. przywilej dopuszczający bojarów ruskich do 

równych praw ze szlachtą litewską, gwarantował bojarom prawo sądowego dochodzenia spra-

wiedliwości oraz zwalniał ich poddanych z daniny zbożowej na rzecz władcy, ale utrzymał wy-

kluczenie prawosławnych Rusinów z prawa do sprawowania urzędów państwowych i udziału 

w radzie hospodarskiej25.

Wreszcie osobną, niekiedy dość liczną, kategorią quasi szlachty Wielkiego Księstwa Litewskie-

go byli bojarzy zależni (hospodarscy i prywatni), wywodzący się po części z  litewskich drużyn 

książęcych, otrzymujący w ramach wynagrodzenia lub dla celów obronnych ziemie w dobrach 

hospodarskich, głównie na obrzeżach państwa, ale też przy centrach dóbr książęcych. Byli oni 

zobowiązani do służby wojskowej (bojarzy pancerni) lub posługowej, głównie pocztowej (bojarzy 

putni). W ramach rozdawnictwa dóbr hospodarskich (na wieczność, w zastaw, w  lenno) duża 

część owej szlachty hospodarskiej trafiała pod władzę patrymonialną nowych posiadaczy owych 

24 G. Karnuševičius, Der litauische Adel in der Epoche Vytautas des Grossen. Einige Bemerkungen űber die litauischen 
Adligen und die „Schismatiker” im Grossfűrstentum Litauen im Spätmittelalter, „Litauisches Kulturinstitut”, Jahrestag-

ung 1999, s. 1–24; А.Ю. Дворниченко, Русские земли Великого Княжества Литовского (до начала XVI в.). 
Очерки истории общины, сословий, государственности, Санкт-Петербург 1993.
25  W. Czermak, Sprawa równouprawnienia schizmatyków i katolików na Litwie (1432–1563), Kraków 1903 („Roz-

prawy Akademii Umiejętności”, seria II, t. 12), s. 348–405; Н.М. Яковенко, Українська шляхта з кінця XIV до 
середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна), Київ 1993.
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majętności. Jako bojarzy prywatni nie mieli pełnych praw politycznych, bo nie mieli własnych 

dóbr, a tylko one według prawa litewskiego dawały uprawnienia polityczne. Część z nich z po-

korą wypełniała swe zobowiązania (głównie militarne) wobec nowych panów, część prędzej czy 

później próbowała wyzwolić się z zależności, nabywając dobra na prawie ziemskim lub na drodze 

prawnych procesów, a wreszcie część została siłą zmuszona do zaakceptowania pozycji chłopa 

pańszczyźnianego, gdy nie potrafiła udowodnić swego szlachectwa i prawa do posiadanej ziemi. 

Ci bojarzy, którzy przyjęli status prywatnego ziemianina magnatów, wykorzystywani byli przez 

nich do posługi wojskowej w czasi e wojen, asystencji militarnej przy różnego rodzaju uroczysto-

ściach, a nawet (acz bezprawnie!) do udziału w sejmikach.

Podsumowując, stan szlachecki w Wielkim Księstwie Litewskim powstał w wyniku natural-

nej ewolucji rycerstwa (nobili, ludności zobowiązanej do służby wojskowej) w bojarstwo, a tego 

w osiadłą na ziemi szlachtę, na co wpływ miały przywileje hospodarskie z 1387, 1413, 1434, 

1447  i 1492  r. One ostatecznie ukształtowały prawa i przywileje szlachty litewskiej wyznania 

katolickiego. Bojarzy zaś ruscy na zrównanie prawne, a zwłaszcza polityczne, z Litwinami kato-

likami musieli poczekać aż do 1563 r. Wówczas to, wraz ze stworzeniem jednolitego dla całego 

państwa systemu administracyjnego, powołaniem sądownictwa szlacheckiego w powiatach, za-

gwarantowaniem praw politycznych szlachcie niezależnie od wyznania i  zamożności, powstał 

ostatecznie jeden stan szlachecki.
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Andrzej Rachuba, Nobility in Lithuania: the rise of the strata, types, status and position in the state. 

The aim of the article is to show, how the privileged classes were formed in the Grand Duchy of Lithuania, 

from which the nobility in the Polish sense finally developed. The starting point was the famous polemic 

of Oskar Halecki with Władysław Semkowicz, and the narrative ends with the works of contemporary 

researchers — Juozas Jurginis, Egidijus Banionis, Rymvidas Petrauskas, Gintautas Karnuševičius, Jerzy 

Suchocki, Lidia Korczak and Natalia Jakowienko. They clearly show that the noble estate in the Grand 

Duchy of Lithuania, as a result of the natural evolution of the knighthood (nobili, the population obliged 

to military service), developed into a combatant, and that into nobility settled on land, which was 

influenced by the royal privileges from years 1387, 1413, 1434 , 1447 and 1492. They finally created the 

rights and privileges of the Lithuanian nobility of the Catholic faith. Ruthenian boyars had to wait until 

1563 for a legal, especially political equality with Lithuanian Catholics. Then, along with the creation of 

a uniform administrative system for the entire state, the establishment of the noble judiciary in poviats, 

and the guarantee of political rights to the nobility, regardless of religion and wealth, finally one noble 

estate was created.
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