
Sejm w ikonografii
550-lecie Parlamentaryzmu rzeczypospolitej

Sejm I Rzeczypospolitej kształtował się stopniowo. Początki to wiece wolnych poddanych władcy, po raz pierwszy opisane 
przez kronikarzy w czasach Władysława Hermana na początku XII wieku. Kolejny etap to zjazdy duchowieństwa, rycerstwa 
i mieszczan zwoływane w szczególnych wypadkach w wiekach XIII i XIV. Wreszcie już wyłącznie szlachecki Sejm, 
złożony z trzech „stanów sejmujących”: monarchy, mianowanego przez niego Senatu i Izby Poselskiej – wybranej przez 
szlachtę na sejmikach ziemskich. Sejm powstały w XV wieku i będący jedynym źródłem obowiązujących w państwie praw. 
Pierwszy parlament w tym kształcie odbył się w Piotrkowie jesienią 1468 roku. Po 1569 roku Sejm stał się najwyższym 
organem władzy ustawodawczej dla wspólnego państwa polsko-litewskiego: Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wraz 
z nią zszedł do grobu w 1795 roku. Wraz z Polską odrodził się w roku 1918, gdy pierwszy rząd niepodległej Polski wyznaczył 
na 26 stycznia 1919 roku termin wyborów. Uroczyście zainaugurowany 10 lutego 1919 roku służył II Rzeczypospolitej 
do samego jej końca.

W 2018 roku, 550 lat po swoim powstaniu i 100 lat po odrodzeniu Sejm nadal jest – jak powiedział Józef Piłsudski otwierając 
Sejm w 1919 roku – „domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem.”

Fotografie pochodzą ze zbiorów Biblioteki Sejmowej.



Sejm polski za króla Zygmunta augusta

We wnętrzu sali widoczne „trzy stany sejmujące”: król oraz Senat i Izba Poselska. Zasiadający na tronie Zygmunt August w centrum 
kompozycji. Senatorowie zajmują miejsca w dwóch rzędach, pośrodku komnaty. Naprzeciw króla dygnitarze koronni i litewscy. Posłowie 
wraz z marszałkiem po obu stronach tronu. Ich liczba i bogate, zachodnioeuropejskie stroje świadczą o zacieraniu się kulturowo-społecznego 
dystansu wobec senatorów.

Sejm polski za króla Zygmunta iii wazy

Centralnie tron Zygmunta III (A) pod baldachimem, ustawiony na tle ściany z fryzem z 16 herbów województw, ziem i lenn Rzeczypospolitej, 
nawiązującym do oficjalnej tytulatury królewskiej. Po obu stronach siedzący, na krzesłach i w nakryciach głowy, senatorowie duchowni 
(D) i świeccy (E), z wyróżnionym arcybiskupem gnieźnieńskim – prymasem (B) i arcybiskupem lwowskim (C) (nad oboma arcybiskupami 
krucyferzy trzymają krzyże). Naprzeciw tronu 10 dygnitarzy (F) koronnych i litewskich (marszałków wielkich, kanclerzy, podkanclerzych, 
podskarbich, marszałków nadwornych), obok monarchy stoją dostojnicy dworscy (G) a za plecami senatorów i ministrów posłowie ziemscy 
koronni i litewscy (H).



Sejm polski za króla jana iii Sobieskiego

Na grafice obrady połączonych izb Sejmu w realistycznie przedstawionej — przebudowanej przez Jana III  — Sali Senatorskiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Wnętrze sali ujęte perspektywicznie: po bokach w trzech rzędach siedzą senatorowie a za nimi, pod oknami, stoją 
w dwóch rzędach posłowie. W głębi król na tronie w otoczeniu dygnitarzy, na pierwszym planie stoi, między pustymi fotelami, marszałek 
poselski wygłaszający mowę powitalną do tronu w imieniu przybyłych posłów.

Elekcja króla Augusta II na Woli pod Warszawą w 1697 roku

Rycina przedstawia obrady sejmu elekcyjnego w 1697 roku. Warszawa to od 1570 roku stałe miejsce sejmu, a od 1573 r. także zjazdów 
konwokacyjnych i elekcyjnych, od okresu rządów Wazów stała się miastem rezydencjonalnym królów polskich. Dwie elekcje – Henryka 
Walezego w 1573 r. oraz Augusta III w 1733 r. – odbyły się na Kamieniu, na praskim brzegu miasta. Pozostałe elekcje miały miejsce na 
polach podwarszawskiej wsi Wola.
Na pierwszym planie ryciny sceny rodzajowe ukazują przedstawicieli różnych stanów, centralnie pole elekcyjne z uczestnikami, na horyzoncie 
panorama Warszawy z wyeksponowanymi gmachami m.in. Zamku Królewskiego, katedry Św. Jana, Pałacu Krasińskich. Po lewej stronie 
ryciny szopa, drewniany budynek wznoszony prowizorycznie dla senatorów. W polu otoczonym suchą fosą i wałem ziemnym zasiadają 
senatorowie (na fotelach) i posłowie ziemscy (na stołkach). Najważniejsze miejsce w rzędzie naprzeciwko szopy zajmuje prymas jako 
interrex. Pośrodku zgromadzonych stoi poseł zagraniczny ubrany w szaty duchownego prezentujący kandydata do tronu polskiego, zapewne 
poseł cesarski biskup passawski hr. Lamberg, opowiadający się za kandydaturą elektora saskiego Fryderyka Augusta I. Dookoła okopów 
tłumy szlachty zgromadzonej pod chorągwiami wojewódzkimi.



Uniwersał Augusta III na sejmiki przedsejmowe

Uniwersał zwołujący sejm w Grodnie na dzień 5 października 1744 roku oraz sejmik województwa sandomierskiego w Opatowie 
na 24 sierpnia 1744 roku.

Uniwersał Prymasa Władysława Łubieńskiego zwołujący sejmiki relacyjne przedelekcyjne

W treści dokumentu z dnia 26 czerwca 1764 roku: informacja o zwołaniu Sejmu Elekcyjnego „między Warszawą i Wolą” na dzień 27 sierpnia 
1764 roku, wyznaczenie sejmików relacyjnych i przedelekcyjnych na 23 lipca. Na formularzu brak pieczęci opłatkowej i podpisu Prymasa, 
na odwrociu brak adnotacji adresowanej i śladu wysyłki (składki listowej) – druk nie wszedł do obiegu urzędowego.



„Zalecenie modlitw w Diecezji Krakowskiej o szczęśliwe skutki Obrad Sejmowych”

Pismo okólne Michała Jerzego Poniatowskiego (1736-1794) abp. gnieźnieńskiego, ostatniego Prymasa I Rzeczypospolitej, skierowane do 
duchowieństwa diecezji krakowskiej, zalecające modlitwy we wszystkich kościołach w intencji pomyślnych obrad zbliżającego się Sejmu 
zwyczajnego w Warszawie w 1786 roku.

„Plan figuratif de la Chambre Des Senateurs de la diete de Pologne”

Symboliczne przedstawienie układu miejsc senatorów według jednostek terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni 
wydzielonej dla króla.



 „Plan figuratif de la Chambre De Nonces de la diete de Pologne”

Symboliczne przedstawienie układu miejsc posłów z podziałem terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni wydzielonej 
dla marszałka sejmu.

 „Plan figuratif du Champ DʼElection Des Rois a Wola pres Warsovie”

Symboliczne przedstawienie pola elekcyjnego na Woli z uwzględnieniem podziału przestrzeni na „Szopę” senatorską oraz „Koło” 
(plac rycerski) dla posłów, miejsca wydzielone dla króla i marszałka.



Szlachta w mundurach wojewódzkich na polu elekcyjnym

Kompozycja alegoryczna, replika znanego tematu zgromadzenia obywateli szlacheckich w mundurach wojewódzkich, wprowadzonych 
uchwałą sejmu 1776 roku. Na polu elekcyjnym, ujętym w ramy fryzu z herbami województw, ziem i lenn Rzeczypospolitej, 31 postaci 
bez indywidualizacji w ubiorach symbolizujących posłów województw po I rozbiorze. Przed namiotem marszałka grupa trzech posłów – 
deputatów do Senatu, z prowincji wielkopolskiej, małopolskiej i litewskiej z aktem wyboru marszałka poselskiego. Niżej podtrzymywany 
przez dwa lwy herb miasta Krakowa (miejsca sejmu koronacyjnego).

Widok ogólny Sali posiedzeń Sejmu Ustawodawczego na kilka dni przed jego otwarciem w dniu 10 lutego 1919 roku

Ponieważ Zamek Królewski był zdewastowany, rząd Ignacego Jana Paderewskiego zdecydował, by na potrzeby Sejmu Ustawodawczego 
adaptować budynek dawnego Instytutu Aleksandro-Maryjskiego Wychowania Panien, rosyjskiej pensji dla dziewcząt z rodzin ziemiańskich. 
Salę obrad urządzono w szkolnej stołówce — ze względu na istniejącą w niej galerię oraz podwyższenie, na którym urządzono stół prezydialny. 





Premier Felicjan Sławoj Składkowski (w mundurze, za stołem prezydialnym) otwiera pierwsze posiedzenie 
Sejmu V kadencji w dniu 28 listopada 1938 roku

Od 1928 roku Sejm obradował w nowej Sali Posiedzeń zaprojektowanej przez Kazimierza Skórewicza. Zdemolowana we wrześniu 1939 
roku została odnowiona w latach 1946–1947 i służy polskiemu Sejmowi do dzisiaj. 

Sala posiedzeń Sejmu — widok współczesny


