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Адным з элементаў парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага ў 
апошняй трэці XVI–першай трэці XVII ст. з’яўляўся Галоўны соймік. 
Утварэнне гэтага прадстаўнічага сходу ў межах інстытута вальнага сойма 
Рэчы Паспалітай было замацавана Генрыкавымі артыкуламі 1573 г., а яго 
дзейнасць рэгламентавалася Статутам ВКЛ 1588 г. У дадзеным артыкуле 
будуць разгледжаны прычыны ўзнікнення і працэс прававога афармлення 
інстытута Галоўнага сойміка ВКЛ у 1570–1580-я гг. 

Паводле акта Люблінскай уніі 1569 г. абвяшчалася ўтварэнне адзінага 
сойма Рэчы Паспалітай, а скліканне асобных соймаў у Вялікім Княстве 
Літоўскім і Кароне Польскай забаранялася [13, s. 236, 237]. Сенатары і земскія 
паслы ВКЛ павінны былі абмяркоўваць з каронным бокам розныя актуальныя 
для сябе праблемы і прымаць адпаведныя рашэнні на соймавых пасяджэннях 
у Варшаве. Аднак хутка выявілася, што за час працы супольнага сойма проста 
немагчыма было абмеркаваць ды вырашыць усе пытанні, што хвалявалі і 
Вялікае Княства, і Карону. Прадстаўнікам ВКЛ патрабаваўся нейкі асобны 
форум, на якім можна было б узгадніць змест пасольскіх інструкцый, 
складзеных у розных паветах і ваяводствах дзяржавы, выпрацаваць агульную 
пазіцыю па пытаннях, вынесеных на разгляд сойма. З аднаго боку, такі форум 
паспрыяў бы больш хуткай і эфектыўнай працы сенатараў і паслоў ВКЛ на 
вальным сойме Рэчы Паспалітай. З другога, асобныя нарады давалі 
магчымасць велікакняжацкаму палітычнаму народу абмежаваць уплыў 
кароннай шляхты на вырашэнне ўнутраных спраў ВКЛ. 

Падобныя прадстаўнічыя сходы на той час ужо існавалі на землях Кароны. 
У Коле перад соймам збіраўся Генеральны (Галоўны) соймік Вялікай 
Польшчы, у Корчыне адбываўся Генеральны соймік Малой Польшчы, а ў 
Варшаве – Генеральны соймік Мазовіі [10, s. 130; 12, s. 152]. Прэцэдэнт 
склікання такога перадсоймавага сходу быў і ў Вялікім Княстве. Напярэдадні 
сойма ў Любліне кароль польскі і вялікі князь літоўскі Жыгімонт Аўгуст 
склікаў на 9 снежня 1568 г. з’езд у Вогыню, на які мелі з’ехацца паны-рада і 
абраныя на павятовых сойміках земскія паслы, каб абмеркаваць умовы ўніі 
паміж ВКЛ і Польшчай [1, с. 815]. Ужо ў самім Любліне ў чэрвені 1569 г. 
велікакняжацкая дэлегацыя ўзняла пытанне аб утварэнні ў ВКЛ, па прыкладзе 
Вялікай і Малой Польшчы, Галоўнага сойміка, які склікаўся б перад 
супольным вальным соймам. Аднак гэтая ідэя далейшага развіцця на 
Люблінскім сойме не атрымала [2, с. 30; 9, s. 322]. 

Пасля смерці ў ліпені 1572 г. Жыгімонта Аўгуста Рэч Паспалітая ўступіла ў 
перыяд бескаралеўя, якое цягнулася да каранацыі ў лютым 1574 г. новага 
манарха Генрыха Валуа. У гэты час палітычны народ ВКЛ фактычна аднавіў 
практыку склікання ўласных соймаў (з’ездаў). Першы такі з’езд адбыўся ў 
канцы снежня 1572–пачатку студзеня 1573 г. у Вільні. На ім абмяркоўваліся 
пытанні знешняй палітыкі і арганізацыі абароны, адносін з Каронай і статусу 
ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай [6, s. 49–67; 11, s. 122–126]. А ў самым 
пачатку красавіка 1573 г. частка дэлегацыі Вялікага Княства напярэдадні 
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элекцыйнага сойма Рэчы Паспалітай правяла асобны з’езд у Бельску [6, s. 70–
75; 11, s. 134–135]. 

Менавіта на элекцыйным сойме 1573 г. былі складзены т.зв. Генрыкавы 
артыкулы, паводле якіх у ВКЛ па прыкладзе Кароны ўводзіўся інстытут 
Галоўнага сойміка. Соймік павінен быў адбывацца ў Ваўкавыску перад 
пачаткам вальнага сойма Рэчы Паспалітай [3, с. 618; 13, s. 328]. Таксама 
прадстаўнікі ВКЛ здолелі ўключыць у Генрыкавы артыкулы пункт, які 
гарантаваў велікакняжацкай шляхце права самастойна працаваць над 
унясеннем зменаў у сваё заканадаўства [13, s. 328–329]. Таму цалкам 
магчыма, што на той момант палітычная эліта ВКЛ бачыла ў Галоўным 
сойміку асобны прадстаўнічы сход, які мог разглядаць важныя пытанні 
ўнутранай палітыкі, а значыць у пэўнай ступені з’яўляўся працягам былога 
сойма Вялікага Княства Літоўскага [гл. таксама: 12, s. 154]. 

Генрыкавы артыкулы набылі юрыдычную сілу толькі ў 1576 г. пасля 
прысягі новага караля Стэфана Баторыя, таму першы Галоўны соймік ВКЛ 
адбыўся ў Ваўкавыску ў верасні 1576 г. [11, s. 295; 13, s. 357, 368]. Соймік 
збіраўся, хіба, перад усімі соймамі Рэчы Паспалітай, скліканымі ў час 
панавання Стэфана Баторыя (1576–1586 гг.). На ім абмяркоўваліся розныя 
праблемы дзяржаўнага жыцця ВКЛ і ўсёй Рэчы Паспалітай. На Галоўных 
сойміках сенатары і паслы разглядалі артыкулы новага Статута, праца над 
якім менавіта ў гэты час актыўна ішла ў Вялікім Княстве. Хутчэй за ўсё, у 
снежні 1577 г. у Ваўкавыску абмяркоўваліся тыя статутныя артыкулы, якія 
былі зацверджаны на сойме Рэчы Паспалітай 1578 г. [13, s. 412]. Некаторыя 
артыкулы маглі абмяркоўвацца на Галоўных сойміках перад соймамі 1579–
1580 і 1581 гг. У верасні 1582 і снежні 1584 гг. на пасяджэннях у Ваўкавыску 
адбывалася ўзгадненне артыкулаў Статута ВКЛ, якія рэгулявалі юрыдычныя 
адносіны паміж асобамі духоўнага і свецкага стану [7, s. 71–72, 78–85; 11, s. 
345–346, 350–351]. Абмяркоўваліся на сойміку і пытанні знешняй палітыкі, у 
прыватнасці дачыненні з Маскоўскай дзяржавай. Так, у 1584 г. маскоўскія 
ваяводы праз віцебскага ваяводу Станіслава Паца даслалі Стэфану Баторыю 
лісты (іх змест нам невядомы), у якіх уздымаліся нейкія вельмі сур’ёзныя 
пытанні. Кароль пераслаў гэтыя лісты панам-радзе ВКЛ і прасіў абмеркаваць 
іх на Галоўным сойміку, скліканым у снежні 1584 г. Стэфан Баторый 
падкрэсліваў, што без нарады з велікакняжацкімі сенатарамі ён аб змесце 
дадзенага паслання нічога вырашаць не можа [8, s. 1]. Новы інстытут стаў 
выкарыстоўвацца манархам для дасягнення сваіх палітычных мэтаў. 
Напрыклад, Галоўныя соймікі ВКЛ у ліпені 1577 і студзені 1582 гг., як і 
аналагічныя соймікі Малой і Вялікай Польшчы, збіраліся для зацвярджэння 
падаткаў на патрэбы вайны з Маскоўскай дзяржавай і праводзіліся без 
склікання сойма Рэчы Паспалітай [7, s. 35–56, 68–71; 11, s. 303–308, 343–345]. 

За дзесяцігоддзе кіравання Стэфана Баторыя павінна была з большага 
аформіцца працэдура склікання і працы Галоўнага сойміка. Хоць гэта і не 
прапісвалася ў Генрыкавых артыкулах, але звычайна ён склікаўся за два тыдні 
да пачатку сойма [4, л. 1; 12, s. 153]. Яго пасяджэнні праходзілі ў дзвюх 
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палатах (сенатарскай і пасольскай). Земскія паслы абіралі свайго маршалка, а 
каралеўскі пасол агучваў інструкцыю, якая ўтрымлівала праблематыку працы. 
Далей адбывалася абмеркаванне спраў і ўзгадненне павятовых інструкцый. 
Таксама маглі заслухоўвацца накіраваныя на Галоўны соймік лісты ці 
прадстаўнікі нейкіх дэлегацый (напрыклад, ад войска). Спецыяльная камісія 
складала агульную для дэлегацыі ВКЛ інструкцыю, якая, праўда, не была 
абавязковай. Прымаліся ўхвалы і па іншых бягучых справах. Рашэнні сойміка 
падпісваліся, зацвярджаліся пячаткамі і ўпісваліся ў гродскія кнігі. Пасля чаго 
прадстаўнікі ВКЛ накіроўваліся на сойм [12, s. 156–158; 14, s. 32]. 

За першыя гады свайго існавання Галоўны соймік трывала ўмацаваўся ў 
палітычнай свядомасці велікакняжацкай шляхты. Менавіта таму ў час 
распрацоўкі новага Статута ВКЛ быў створаны асобны артыкул (Р. ІІІ, арт. 8), 
спецыяльна прысвечаны гэтаму сходу: «О соймику або зъезде головном в 
Слониме перед соймом великим вальным» [5, с. 117]. Заўважым, што яшчэ ў 
пачатку 1584 г. было прынята папярэдняе рашэнне перанесці пасяджэнні 
Галоўнага сойміка з Ваўкавыска ў Слонім [7, s. 75], што, хутчэй за ўсё, 
тлумачылася яго выгодным лагістычным становішчам. Статутны артыкул 
вызначаў, што за два тыдні да пачатку працы вальнага сойма ў Слонім 
павінны з’язджацца сенатары і паслы з усіх зямель ВКЛ для правядзення 
кансультацый і вызначэння адзінай пазіцыі па справах, прапанаваных на 
разгляд сойма: «знесши впосродок себе инструкцыи всих земль и поветов, 
мають межи себе намовы спольные в милости братерской о всих потребах 
земских чинити, приводечисе до одного слушного зрозуменья и уваженья 
речей ку доброму речи посполитой» [5, с. 117]. Мэтай дадзеных кансультацый 
мела быць больш эфектыўная праца агульнадзяржаўнага сойма: «зачим бы се 
и на сойме потребы речи посполитое без великого затрудненья снадней и 
спешней отправовали» [5, с. 117]. Працягласць яго пасяджэнняў вызначана не 
была: «тот соймик трвати маеть водле часу и потребы, яко бы только на 
сейм великий в час прибыти не омешкали» [5, с. 117]. У часы панавання 
караля і вялікага князя Жыгімонта Вазы (1587–1632 гг.) Галоўны соймік ВКЛ 
склікаўся ў Слоніме рэгулярна (толькі ў 1605 г. яго пасяджэнні былі 
перанесены ў Мсцібогаў [12, s. 153]), але колькасць яго ўдзельнікаў пастаянна 
змяншалася. А ўжо з другой трэці XVII ст. гэты прадстаўнічы інстутут 
прыходзіць у заняпад. Пасля 1632 г. соймік збіраўся толькі двойчы: у 1685 і 
1710 гг. У першую чаргу, гэта было звязана з яго невялікімі паўнамоцтвамі і, 
відаць, палітычнай барацьбой паміж рознымі магнацкімі групоўкамі. Паездка 
ў Слонім патрабавала ад шляхты дадатковых выдаткаў, што таксама не 
спрыяла папулярнасці сойміка. Кансультацыйную функцыю Галоўнага 
сойміка ў XVII ст. паступова перанялі правінцыйныя сесіі ВКЛ, якія 
адбываліся непасрэдна пад час пасяджэнняў вальнага сойма Рэчы Паспалітай 
[3, с. 168; 12, s. 158–165; 15, s. 110–111]. 

Такім чынам, у 1570–1580-я гг. адбылося прававое афармленне новага 
прадстаўнічага сходу ў Вялікім Княстве Літоўскім – Галоўнага сойміка. Яго 
ўзнікненне было звязана з неабходнасцю зрабіць працу велікакняжацкай 
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дэлегацыі на вальным сойме Рэчы Паспалітай больш эфектыўнай. Галоўны 
соймік даваў магчымасць сенатарам і паслам ВКЛ загадзя выпрацоўваць 
агульную пазіцыю па важнейшых справах, што разглядаліся на супольным 
сойме. У пэўнай ступені, гэты інстытут мог успрымацца ў Вялікім Княстве як 
спадкаемца асобнага вальнага сойма ВКЛ. На працягу некалькіх пакаленняў 
Галоўны соймік быў важным элементам палітычнай свядомасці беларускай і 
літоўскай шляхты, але з другой трэці XVII ст. ён фактычна спыніў сваё 
існаванне. 
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