
O ŚLĄSKICH ŹRÓDŁACH DO POZNANIA CHŁOPSKIEGO PRAWA 
SPADKOWEGO W PÓŹNYM FEUDALIZMIE

Chcąc mówić o źródłach praw a chłopskiego w epoce feudalnej, trze
ba sobie przede wszystkim zdać sprawę z dwu podstawowych okolicz
ności. Pierwszą z nich jest fakt, że prawo to — tak jak w ogóle prawo 
w feudalizmie — nosi charakter s t a n o w y .  Po drugie, stanowość ta 
jest specyficznego rodzaju, ponieważ stan chłopski niemal ściśle pokry
w ał się. z klasą eksploatowaną w ówczesnym społecznym ustroju. Prawo 
to jest zatem jedynym  — o którym  nam wiadomo — systemem zwy
czajowych i stanowionych norm, stwarzającym  ram y i formy klasowego 
wyzysku. „Obdarzone głosem narzędzie” z niewolniczych stosunków pro
dukcyjnych znajdowało się w ogóle — jako podmiot — poza zasięgiem 
prawa. Wyzysk przemysłowego i wiejskiego proletariatu  w epoce kapi
talistycznej był uk ry ty  w formalnej równości praw i w obowiązujących 
wówczas normach bezpośrednio się nie odzwierciedlił. W ten sposób 
jedynie feudalne prawo chłopskie daje możność obserwowania odrębne
go praw a klasy uciskanej.

W wyniku wyposażenia feudalnych właścicieli w przymus o naturze 
publiczno-prawnej (jurysdykcja, wszelkie formy nacisku adm inistracyj
nego) prawo chłopskie ukształtowało się w dwu odmiennych płaszczyz
nach. Pierwszą z nich stanowi prawo stosunków władczych, tzn. bezpo
średnich stosunków między panem i zależnym od niego chłopem, przez 
które realizowana była eksploatacja. Tutaj źródłem1 prawa były akty 
norm atywne władz państwowych i normotwórcza działalność pana feu
dalnego, w zasadzie nie krępowana ogólnopaństwowymi przepisami2.

1 Term inu tego używamy w niniejszym zdaniu i zdaniach następnych w zna
czeniu prawnym , nie w  znaczeniu źródła historycznego. Tego ostatniego znaczenia 
użyto jednak w tytule uwag i w całych późniejszych wywodach.

2 Chodzi tu  mianowicie o prawo pana do wydawania ustaw  wiejskich, 
tzw. Dreidingsordnungen.



Drugą płaszczyznę stanowi chłopskie prawo stosunków niewładczych, 
obejmujące relacje chłopów między sobą. Bezpośrednio nie dotyczyło 
ono sfery politycznych i gospodarczych interesów pana feudalnego. 
W tej dziedzinie źródłem praw a w znaczeniu m aterialnym  (nie histo
rycznym) był w zasadzie zwyczaj, choć — jak dowodzi m ateriał zaw arty 
w śląskich ustaw ach wiejskich — i tu ta j nie można wykluczać ani lekce
ważyć normodawczej działalności feudalnego właściciela. Zresztą w ogó
le błędem byłoby jaskraw e przeciwstawianie sobie obu płaszczyzn w za
kresie ich źródeł w rozumieniu prawniczym. Prawo stosunków w ład
czych, najpełniej wyrażające się w poddaństwie, nie mogło bowiem po
zostać bez wpływu na stosunki chłopów między sobą.

Chłopskie prawo stosunków władczych, czyli po prostu stosunki feu
dalnego przymusu, znane jest stosunkowo dobrze, ponieważ od dawna 
stanowiło przedm iot zainteresowania badaczy. Inaczej ma się rzecz 
ze znajomością chłopskiego praw a stosunków niewładczych. Nie in te 
resowało ono historyków, ponieważ nie odzwierciedlało w sobie feudal
nej eksploatacji, prócz tego zaś było trudno uchw ytne źródłowo. Nie 
zostało ono ujęte w źródłach praw nych wytwarzanych przez urzędniczy 
aparat wielkiej feudalnej własności. Podobnie też — jako nie związa
ne z produkcją — nie znalazło ono w yrazu w źródłach o charakterze 
gospodarczym. Powyższe okoliczności czynią z chłopskiego praw a sto
sunków niewładczych szczególnie wdzięczny przedmiot dociekań.

Stosunki międzychłopskie, które tu taj określamy mianem niewład
czych, były ogromnie różnorodne. Obejmowały one w znacznej mierze 
stosunki majątkow e chłopstwa (przede wszystkim gdy chodzi o ru 
chomości)3, stosunki rodzinne w najszerszym rozumieniu tego wyrazu 
oraz spraw y spadkowe. Współczesna system atyka praw a cywilnego po
zwala tu  wyróżnić prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, następnie p ra
wo rodzinne (osobowe, małżeńskie osobowe, małżeńskie majątkowe, opie
kuńcze) oraz prawo spadkowe. Zanim każda z tych obszernych dziedzin 
praw a chłopskiego z epoki feudalnej zostanie oddzielnie zbadana, sze
reg jeszcze innych kwestii wstępnych musi zostać omówionych. Jedną 
z tych kwestii jest problem źródeł, na których podstawie można by 
przeprowadzić odpowiednie studia.

W niniejszym szkicu zamierzamy przedstawić źródła chłopskiego 
praw a spadkowego w epoce feudalnej na Śląsku. Ma ono przejściowy 
charakter, ponieważ stoi właściwie na pograniczu prawa rzeczowego

. 3 Jak  bowiem wiadomo, praw a rzeczowe, przysługujące chłopu, bez reszty 
mieściły się w  stosunkach określanych tu jako władcze.



i rodzinnego. W ten sposób wywody nasze mimo wąsko zakreślonej ich 
granicy będą jednak mogły mieć również nieco szersze znaczenie i za
stosowanie.

Przez prawo spadkowe rozumie się ogół norm, które regulują przej
ście m ajątkowych praw  i obowiązków ze zmarłego na inne osoby. Dzie
dziczenie, czyli przejście spadku na jedną lub więcej osób, może się reali
zować w dwojakiej formie: jako dziedziczenie na podstawie testam entu 
i jako dziedziczenie beztestamentowe. W dawnym prawie chłopskim 
obie te formy były znane i stosowane.

Bogata jest problem atyka praw a spadkowego. Na pierwszy plan w y
suwa się w nim niewątpliwie kwestia możności rozporządzania m ająt
kiem przez spadkodawcę. Następnie trzeba wymienić wspomniane już 
rodzaje spadkobrania (na podstawie testam entu, beztestamentowe), 
z czym łączy się sprawa formy i wymogów ważności testamentu. Sam 
spadek, tzn. praw a i obowiązki w jego skład wchodzące, zakres osób 
uprawnionych do dziedziczenia i ich udziały w spadku, sytuacja ma
jątkow a współmałżonka, dożywocie, ewentualne umowy o dziedzicze
nie — wszystko to są zagadnienia, które muszą zostać uwzględnione 
przy opisie chłopskiego praw a spadkowego w epoce feudalnej.

Jak  już widać z powyższego pobieżnego wyliczenia, trudno byłoby 
spodziewać się, że wszystkie te problemy dadzą poznać się na podstawie 
tego samego źródła, lub też źródła tego samego rodzaju. Dlatego też 
poniżej zostaną omówione osobno źródła do poznania tych kwestii.

Praw o do rozporządzania przez chłopa m ajątkiem  na wypadek śmier
ci (czyli w ogóle prawo dysponowania tym  majątkiem) sprowadza się do 
ogólniejszego problemu jego zdolności do czynności prawnych. Ta zaś 
zdeterminowana jest przez sytuację osobistą chłopa, wyrażoną w zależ
ności feudalnej. W rezultacie źródłem do poznania tego wstępnego za
gadnienia stają się w ogóle wszystkie akty ustawodawcze dotyczące pod
daństwa4. Prócz nich podstawowe znaczenie m ają tu  również tzw. ustawy 
ziemskie (Landesordnungen) poszczególnych księstw, w których nie
jednokrotnie znajdują się normy regulujące sprawę rozporządzania go

4 Odnośne akty opublikowane zostały w  wydawnictwach: Brachvogla Kayser- 
und Königliche das Erb-Hertzogthum Schlesien concernirende Privilegia..., t. I—VI, 
Wrocław 1729—1739 (dalej skrót: B r a c h v o g e l ) ,  Arnolda Sammlung der wichtig
sten . . .  Privilegien..., cz. 1—2, Lipsk—Wrocław 1736—1739, Suareza Sammlung  
-alter und neuer Schlesischer Provinzial-Gesetze..., cz. 1—2, Wrocław 1771—1773, 
i Korna Sammlung aller in Schlesien . . .  ergangenen Ordnungen..., t. I—XXI, Wro
cław 1746—1790, oraz Neue Sam m lung aller..., t. I—XII, Wrocław 1792—1824.



spodarstwam i chłopskimi3 * 5. Szczególnie ciekawy jest tu  art. XV innego 
aktu, mianowicie Landfrydu  z 1528 r., k tóry w prost wypowiada się 
w spraw ie możności przekazywania m ajątku chłopskiego w trybie dzie
dziczenia6.

Praw o do rozporządzania w sposób ważny m ajątkiem  na wypadek 
śmierci było nie tylko funkcją zakresu zdolności do czynności praw 
nych, przysługującego feudalnie zależnemu chłopu. W równej mierze 
determ inujący był tu  rodzaj praw, które chłopu do ziemi7 przysługi
wały. Jest to prostą konsekwencją zasady „nemo plus iuris in alium 
transferre  potest quam ipse habet”, sformułowanej przez rzymskich 
prawników, ale równe mającej zastosowanie we wszystkich epokach 
historycznych. Cytowany powyżej przepis z 1528 r. okoliczność tę w y
raźnie wziął pod uwagę, skoro ograniczył zam knięte w nim postanowie
nia tylko do gospodarstw stanowiących „zinshaftes Erbe” chłopów, tzn 
ich własność podległą.

Praw a chłopów do ziemi występowały na Śląsku zasadniczo8 w dwu 
postaciach: jako własność podległa (zwana tu  dolnośląską lub dziedzicz
nym oczynszowaniem) i jako bezterminowe posiadanie (lassitischer Be
sitz, posiadanie lassyckie). Z punktu widzenia ówcześnie obowiązującego 
praw a chłop-lassyta9 nie był właścicielem ziemi i nie mógł nią rozpo
rządzać ani między żywymi, ani na wypadek śmierci. W tej sytuacji 
rozróżnienie chłopskich lassyckich posiadaczy na dziedzicznych i nie- 
dziedzicznych było bez znaczenia w zakresie praw a spadkowego. Przy 
lassyckim posiadaniu dziedzicznym10 istniał jedynie sui generis obo
wiązek11 pana feudalnego do obsadzenia opustoszałego gospodarstwa 
przez jednego ze synów dotychczasowego posiadacza. Formalnie jednak 
rzecz biorąc, żadnemu ze zstępnych poprzednika nie przysługiwało rosz
czenie do pana o przekazanie mu odnośnego gospodarstwa, nie dawało 
mu ono wobec gospodarstwa żadnych praw  spadkowych. Inaczej mówiąc, 
gospodařstwo lassyckie nie wchodziło w skład chłopskiego spadku jako 
chłopskiej własności nie stanowiące.

3 Por. np. ustawę ziemską księstw a oleśnickiego ( B r a c h v o g e l  1024 i n.),
opolsko-raciborskiego (tamże 1641), odnośne akty dotyczące księstwa głogowskiego
(w wyciągach u Suareza I 329, 340) itp.

6 B r a c h v o g e l  74.
7 Nieruchomość bowiem była głównym obiektem spadkobrania i wobec niej 

występowała różnorodność praw  chłopskich.
8 Pomijamy tu odrębności lokalne i instytucje o podrzędniejszym znaczeniu.
9 Terminem tym określamy chłopa użytkującego gospodarstwo na zasadach 

lassyckiego posiadania.
10 Por. co do genezy tego rozróżnienia K. O r z e c h o w s k i ,  Chłopskie posia

danie ziem i na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej, Opole 1959, s. 54—55.
11 Rzecz zrozumiała, określenia tego nie można traktow ać zupełnie ściśle.



Rozumie się, że to wszystko, co tu powiedziano, odnosi się tylko do 
lassyckiego gospodarstwa, tzn. przede wszystkim do ziemi, zabudowań 
i inw entarza stanowiącego załogę. Pozostałe przedmioty, które stanowiły 
osobistą własność poprzednika, przechodziły na następcę zupełnie nieza
leżnie od praw, które poprzednikowi do ziemi przysługiwały.

Szczegółowe badania nad lassyckim posiadaniem na Śląsku w yka
zały jednak, że mimo sytuacji praw nej lassyckich posiadaczy w yklu
czającej przekazywanie ich nieruchomości w drodze dziedziczenia spad
kobranie to w rzeczywistości było zjawiskiem powszechnym i przebie
gało przy milczącej zgodzie feudalnych właścicieli* 11 12. Dzięki temu rów
nież i te stosunki muszą być objęte dociekaniami nad chłopskim pra
wem spadkowym, tym  samym więc wchodzą w zakres przedm iotu, ni
niejszych uwag.

Jak wiadomo, lassyckie posiadanie było instytucją, która w zasa
dzie nie pozostawiała śladów w źródłach prawnych. Dlatego też badacz 
praw a spadkowego jest tu  skazany wyłącznie na m ateriały stosunkowa 
późnej daty, mianowicie na dokumenty Komisji Generalnej dla Śląska, 
spisywane w związku z tzw. regulacją. Dla poznania specyficznego „las
syckiego” praw a spadkowego, a raczej lassyckich zwyczajów spadkowych, 
najcenniejsze są tu  protokoły zeznań składanych przez chłopów-lassy- 
tów przed komisjami specjalnymi poszczególnych powiatów13 w związku 
z rozpoczynającym się postępowaniem regulacyjnym. Niestety, m ateria
ły te w przeważającej mierze zostały zniszczone w ramach akcji brako
wania akt Komisji Generalnej w ostatniej ćwierci XIX w. Obficie za
chowały się jedynie dla powiatu strzeleckiego i w pewnej mierze bytom 
skiego. Mimo iż stosunkowo nieliczne, dostarczają one bardzo cennych 
wiadomości.

Rodzajem dokumentów, który przetrw ał niemal w komplecie, są 
orzeczenia wszystkich instancji (Komisja Generalna, Kolegium Rewizyj
ne i Najwyższy Tajny Trybunał w Berlinie) w sporach toczonych przy 
okazji realizowania reform y rolnej. Niezwykle szczegółowe uzasadnie
nia tych orzeczeń są niezastąpionym źródłem do poznania stosunków 
praw nych we wsi późnofeudalnej w ogóle, w szczególności zaś obowią
zujących na danym terenie zasad i zwyczajów spadkowych w odniesie
niu do m ajątku nieruchomego.

Sprawa o wiele jest trudniejsza, gdy chodzi o ruchomości. Tutaj po
siadane m ateriały zawodzą zupełnie. Ponieważ jednak wobec rucho
mości nie wchodzących w skład załogi lassyckiego gospodarstwa chłopu

12 O r z e c h o w s k i ,  op. cit., s. 208 i n.
11 O r z e c h o w s k i ,  Postępowanie uwłaszczeniowe na Górnym Śląsku (Prze

gląd Zachodni, 1952, nr 1/2, s. 210 i n.).



przysługiwała własność pełna, tak jak chłopom podległym właścicielom 
ziemi, przeto należy również na lassytów rozciągnąć to, co w tym  wzglę
dzie da się ustalić z o wiele liczniejszych źródeł, wytworzonych w związ
ku z „dobrym i” chłopskimi prawam i do ziemi.

O chłopskim feudalnym  praw ie spadkowym w ściśle prawniczym 
rozumieniu tego w yrazu (tzn. jako o określonym zespole norm) może
my jednak mówić tylko w odniesieniu do przysługującej chłopom włas
ności podległej. I tu ta j dopiero mamy do czynienia z licznymi i różno
rodnym i źródłami.

Na naczelnym miejscu należy tu  wymienić nieliczne wprawdzie, 
lecz tym  ważniejsze norm y praw a stanowionego, rozrzucone po śląskich 
ustaw ach ziemskich. Przepisy te, sformułowane przez reprezentacje sta
nowe poszczególnych księstw i zatwierdzane przez książąt bądź króla 
czeskiego, regulują w interesującej nas dziedzinie przeważnie tylko 
kwestię wspólności m ajątkowej małżonków14 i płynące stąd konsekwen
cje dla spadkobrania oraz sprawę dożywocia. Szczególnie ważne są ich 
postanowienia dotyczące kompetencji sądów wiejskich, m. in. w zakresie 
sporządzania przed nimi chłopskich testam entów 15, dowodzą bowiem 
przez to niezbicie chłopskiego praw a testowania. Poza tym  wiele prze
pisów dotyczących chłopskiego spadkobrania (głównie mających zastoso
wanie wobec spadkobrania testamentowego) znajduje się w ustawach 
wiejskich, wydawanych przez feudalnych właścicieli, czyli w tzw. Drei- 
dings-Ordnungen. Pomniki te, ogromnie ciekawe, zachowały się dość 
licznie z XVII i XVIII w., lecz ciągle jeszcze nie doczekały się wydawcy.

Chłopskie spadkobranie z testam entu jako całość, jako instytucja, 
mie doznało ustawowego uregulowania w epoce feudalnej. Można je za
tem poznać tylko na podstawie praktyki, tzn. na podstawie tekstów 
chłopskich testamentów. Akty tego rodzaju są reprezentowane w istnie
jącym m ateriale archiwalnym, w czasach dawniejszych były bowiem 
wpisywane do ksiąg sądowych (Gerichts- und Schöffenbücher) in exten
so, późniejsze zaś, z końca XVIII i z XIX w., znajdują się w oryginałach, 
wszyte w aktach gruntowych. Te ostatnie były to zbiory dokumentów 
prowadzone odrębnie dla każdego chłopskiego gospodarswa obok hipo
tecznych ksiąg i wykazów.

Szczególnie cenne są testam enty zachowane w aktach gruntowych, 
ponieważ — jako w ystępujące w oryginałach — pozwalają lepiej zorien

14 Co do tego por. S t y l o ,  Das Provinzialrecht von Niederschlesien, Wrocław 
1830, s. 403 i n .

15 Por. Landfryd  z 1528, art. XV ( B r a c h v o g e l  58); Zygm untow ska ordynacja 
dla głogowskiego sądu lenników (Mannrecht) z 1505, art. 13 (w wydawnictwie 
W eingartena, Fasciculi diversorum jurium , t. II, s. 75); tzw. prawo kościelne bpa 
K aspra z 1567, art. 10 (B r a c h v o g e 1 31) i in.



tować się w wymogach formalnych chłopskiego testam entu i m aterial
nych w arunkach jego ważności. Co więcej, na dokumentach tych z re
guły wpisywane są in dorso pokwitowania legatów wykonanych przez 
spadkobiercę na rzecz legatariuszy i kw ity na wypłacone innym osobom 
udziały w spadku; znajdują się tam  również pokwitowania za długi 
spadku spłacone przez spadkobiercę. To ostatnie ma szczególną wartość 
dla badacza, ponieważ o zobowiązaniach testatora (spadkodawcy), które 
obciążają spadkobiercę, z reguły nie ma wzmianki w samym tekście 
testam entu.

Również treść testam entów daje duże możliwości badawcze. Przede 
wszystkim pozwala ona dość dokładnie poznać sam spadek, co zaś 
szczególnie ważne, również wierzytelności wchodzące w jego skład. 
Gorzej ma się rzecz z długami, które na ogół dadzą się poznać tylko 
z kwitów (i to nie zawsze konkretnie), jak o tym wspominaliśmy już 
wyżej.

Z reguły w testam entach wymieniane są wszystkie dzieci testatora 
i określony jest ich udział w spadku. Mimo na ogół dużej szczegółowości 
odnośnych sformułowań przeszkodę stanowi tu  brak informacji o wieku 
dzieci. W odróżnieniu od powyższych niemal żadnych luk nie zawie
rają  zamieszczane w testam entach postanowienia dotyczące dożywocia 
(wymowy, wycugu) dla pozostałego przy życiu małżonka. Są one ogrom
nie szczegółowe i pozwalają na szereg dodatkowych obserwacji. W szcze
gólności na podstawie postanowień dotyczących dożywocia można poznać 
inw entarz ruchomy chłopskiego gospodarstwa, i to zarówno gospodar
czy, jak osobisty, a więc rzecz z reguły zupełnie nieuchwytną na pod
stawie innych źródeł.

Testam enty chłopskie są niewątpliwie najciekawszym źródłem do 
poznania prawa spadkowego ludności wiejskiej. Istnieje jednak pewna 
okoliczność, k tóra powoduje, iż praktyczne ich zastosowanie do celów 
badawczych jest mniejsze, niż można by się spodziewać. Oto mianowi
cie testam ent był t y l k o  w y j ą t k o w ą  formą przekazywania m a
ją tku  spadkobiercy. W ten sposób fakty przytoczone w dokumentach 
tego rodzaju nie mogą być traktow ane jako odbicie powszechnie panu
jących stosunków i zwyczajowych instytucji. Nigdy bowiem przy stosun
kowej wyjątkowości testam entów i ich małej liczbie w zasobach archi
walnych nie ma się pewności, gdzie znajduje się odzwierciedlenie zasa
dy, gdzie zaś wyjątków od niej.

Błędne jednak byłoby przypuszczenie, które kazałoby szukać odno
śnych inform acji w aktach wiążących się z dziedziczeniem beztestamen- 
towym. Dziedziczenie beztestamentowe w stosunkach wsi feudalnej 
przedstawia się bowiem zupełnie inaczej niż klasyczna successio ab in-



testato  czy współczesne dziedziczenie ustawowe. Podstawą dziedzicze
nia beztestamentowego — tak jak je dzisiaj rozumiemy — muszą być 
przepisy określające sposób podziału spadku i jego warunki. Przepisów zaś 
takich w feudalnych stosunkach chłopskich zupełnie było brak. Co 
więcej, sytuacja, którą można podciągnąć pod pojęcie dziedziczenia ab 
intestato, była w swej istocie jedynie formą, która zastępowała testa
m ent i naw et treściowo ściśle mu odpowiadała16. Był to tzw. Ü ber
lassungsvertrag.

Gdy gospodarz zmarł, testam entu nie sporządziwszy, nie przepro
wadzano żadnego szczególnego postępowania o podział spadku między 
spadkobierców. Gospodarstwo po prostu przejmowała wdowa (jeżeli 
sama lub przy pomocy parobka mogła je dalej prowadzić), albo też 
zaprowadzano tzw. gospodarowanie tymczasowe17 aż do momentu osią
gnięcia pełnoletności przez jedno z dzieci zmarłego18. Ten sam moment 
był również kresem  gospodarowania wdowy. Po osiągnięciu pełnolet
ności przez jednego z dziedziców między nim i m atką zawierany był 
wspom niany powyżej Uberlassungsvertrag. W ten sposób zejście chło
pa bez testam entu, co — jak mogłoby się wydawać — powinno było 
spowodować dziedziczenie ab intestato, dawało w rezultacie znów je
dynie zastępczą formę chłopskiego testam entu.

Nie koniec na tym. Praw ne i gospodarcze skutki dziedziczenia, tzn. 
wejście jednego ze zstępnych poprzednika w jego sytuację praw ną z za
pewnieniem udziału w m ajątku ojcowskim pozostałym jego dzieciom, 
były również realizowane w odmienny sposób. Oto chłop z reguły prze
kazywał swe gospodarstwo jednem u z dzieci jeszcze za swego życia, dla 
siebie i żony jedynie zastrzegając odpowiednie dożywocie. Fakt ten, 
w stosunkach wiejskich bezwzględnie najczęstszy i najpowszechniejszy, 
urzeczywistniał się również za pośrednictwem wspomnianego Uber
lassungsvertrag. Tekst umowy był taki sam, jak w wypadku, gdy gospo
darstw o przekazywała wdowa po zm arłym bez testam entu chłopie; je
dynie strony zawieranego kontrak tu  były inne i szerzej w nim zakreślo
na była wymowa. Ponieważ ta ostatnia obejmowała nie tylko matkę, 
lecz najczęściej oboje rodziców, zatem regulowano tu  również sprawę 
zmian spowodowanych w wymowie (jej treści, jej zakresie) przez śmierć 
jednego ze współmałżonków.

W ten sposób dokumentem najbardziej typowym dla chłopskich sto

16 O dziedziczeniu beztestamentowym inaczej por. L. B a r g ,  Polanica. Mono
grafia wsi dolnośląskiej ze szczególnym uwzględnieniem życia prawnego chłopstwa 
w schyłkow ym  feudalizmie, maszynopis, s. 204.

17 W terminologii Landrechtu: Interim s Wirtschaft.
18 Lub do momentu zamęścia córki; wówczas w grę wchodził zięć.



sunków spadkowych w feudalizmie jest nie testament, lecz Uberlas- 
sungsvertrag. Była to z prawniczego punktu widzenia umowa zawierana 
w obrębie rodziny o odpłatne przeniesienie gospodarstwa i domu na 
rzecz jednego ze zstępnych z zastrzeżeniem dożywocia (umowy) dla zby
wającego19.

Treść Ü berlassungsvertrag była identyczna z treścią testamentu. Róż
niły oba akty przede wszystkim wstępne sformułowania oraz zasadnicza 
dwustronność pierwszego z tych aktów. Wymogi formalne wobec obu 
były te same. Podobnie też in dorso umowy wpisywano kw ity spłaca
nych długów, udziałów w spadku i pieniężnych kwot przeznaczonych 
dla osób trzecich, które były tu  odpowiednikiem zapisów (legatów) wy
stępujących przy testamentach. Überlassungsverträge są zjawiskiem 
masowym zarówno w księgach sądów wiejskich, jak i w aktach grunto
wych, założonych w związku z Allgemeine Hypotheken-Ordnung.

*  *

*

W szystkie dotychczas wymienione źródła cechuje określona jedno
stronność. Normy stanowione o znaczeniu generalnym lub partykular
nym i postanowienia testam entów bądź Überlassungsverträge nie infor
m ują w zasadzie o realizacji zawartych w nich postanowień. Sytuację. 
zmieniają tu  nieco kw ity wpisywane na odwrocie dokumentów, niejed
nokrotnie także w księgach sądowych, po tekście dokumentu. I to też 
jednak nie wystarcza, ponieważ z tych notatek dowiadujemy się tylko 
o spełnieniu zobowiązania przez głównego spadkobiercę. Natomiast brak 
odnośnej wzmianki nie dowodzi jeszcze, że dane zobowiązanie nie zo
stało spełnione. Zupełnie zaś już poza możliwością obserwacji znajdują 
się wszystkie okoliczności towarzyszące podziałowi spadku i zdarzenia 
prawne, które mogły oddziaływać na sytuację prawną pozostałych 
dziedziców.

Odpowiednie inform acje znaleźć można jedynie w źródle bardzo 
rzadkim, jakim są księgi sądów patrym onialnych. Księga taka ze wsi 
Kraskowej w pow. oleskim — znana autorowi niniejszych uwag — 
jest przykładem, jak bardzo cenny m ateriał zachował się w źródłach te 
go rodzaju. Nie tylko na podstawie wpisów w tych księgach można naj
dokładniej poznać podział spadku ze wszystkimi jego następstwami, ale 
również specyficzny wpływ przestępstw  i wykroczeń na prawa do spad
ku (szczególnie kobiet) oraz spłatę długów, które wchodziły w skład 
spadku.

19 B a r g ,  op. cit., s. 107.



Osobną kwestią jest rola pana feudalnego w chłopskim feudalnym  
praw ie spadkowym. Jego prerogatyw y w tym  względzie w ynikały z in
sty tuc ji poddaństwa, gdy chodzi o chłopskie prawo testowania i zdol
ność do dziedziczenia. Źródła dotyczące tych kw estii zostały już wyżej 
wymienione. Prócz nich pozostaje jednak jeszcze druga, nader charak
terystyczna dziedzina, gdzie pan bezpośrednio w kraczał w chłopskie 
spadkobranie, i to zarówno z ty tu łu  praw  należnych mu z instytucji 
chłopskiego poddaństwa, jak i z przysługującej mu własności zwierzch
niej. O tych sprawach inform ują nas jedynie zapisy sądów patrym o- 
nialnych.

ÜBER DIE QUELLEN ZUM KENNENLERNEN DES BAUERNERBRECHTES 
IN SCHLESIEN IM SPÄTEN FEUDALISMUS

Die A rbeit spricht über die Quellen, auf deren Grundlage m an das Bauernrecht 
untersuchen kann und das sowohl auf der Ebene der Verhältnisse zwischen den 
B auern und dem H errn  (das B auernrecht herrschaftliche) als auch auf der Ebene 
der Bauern unter sich (nicht herrschaftliches Bauernrecht). Sie unterscheidet 
das Quellenm aterial von norm ativem  C harakter, das von Staatsorganen und 
privaten feudalen Besitzern herrührt. Innerhalb des A rchivm aterials beschreibt 
sie besonders den V ertrag zwischen Lebenden vom Typ des Ü berlassungsvertrages, 
dem  eine grundlegende Bedeutung fü r die Untersuchung des Bauernrechtes im 
späten Feudalism us zugeschrieben wird.


