
LENNA ZALEŻNOŚĆ KSIĄŻĄT ŚLĄSKICH OD CZECH W ŚWIETLE 
AKTÓW Z LAT 1327, 1329 i 1336

Sprawa związku księstw śląskich z królestwem czeskim była przed
miotem uwagi licznych autorów i doczekała się również monograficz
nego opracowania w postaci wrocławskiej dysertacji doktorskiej 
z 1865 r . 1 Odnośne wypowiedzi mają jednak najczęściej tylko ogólni
kowy charakter i ograniczają się do stwierdzenia wasalności (lenności) 
tego stosunku i zaakcentowania jego luźności. C. Grünhagen widział 
w nim jedynie obowiązek pomocy wojskowej w czasie wojny 1 2. F. Rach- 
fahl pogląd ów uznawał za uproszczenie i twierdził, że początkowo 
lenny ten związek miał tylko formalne znaczenie i że księstwa były 
od siebie nawzajem niezależne, „względnie samodzielne”, o pełnej 
faktycznej autonomii3. J. Kapras w swym obszernym systemie historii 
ustroju i prawa Czech również stwierdzał, że śląscy książęta w XIV w. 
zachowali jeszcze swoje „szczególne samodzielne stanowisko” mimo na
wiązanego stosunku lennego. Przysługiwały im w zasadzie wszystkie 
prawa panujących, z wyjątkiem niewielkich ograniczeń zę strony senio
ra 4. Z. Wojciechowski prowadził paralele między stosunkiem Mazowsza 
do Polski i księstw śląskich do Korony Czeskiej. Nie dawał jednak 
ogólniejszej oceny tego związku, ograniczając się do przytoczenia od
nośnego poglądu Kaprasa i do opisu zwężonych obecnie uprawnień

1 E. F r a n c k é ,  De eo, quo Silesiae ducatus saeculo X IV  cum regno Bohemiae 
fuerint coniuncti, nexu feudali, Opolii [1865].

2 C. G r ü n h a g e n ,  Geschichte Schlesiens, t. I, Gotha 1884, s. 172.
3 F. R a c h f a h l ,  Die Organisation der Gesamtstaatsverwaltung Schlesiens vor 

dem dreißigjährigen Kriege, Leipzig 1894, s. 40, 81—82, 87. Ostatnie to określenie 
jest anachroniczne i zostało tu przez autora nieściśle użyte. Rachfahl w poglądach 
swych idzie tu  za ustaleniami Franckégo, por. wyżej, przyp. 1.

4 J. K a p r a s ,  Právní dějiny zemi Koruny České, t. II, cz. 1, Praha 1913, 
s. 194—195.



książąt w zakresie dziedziczenia i jurysdykcji5. S. Śreniowski do 
kwestii tej nic nowego nie dorzucił6.

W tej sytuacji stoimy wobec konieczności ponownego zbadania in
teresującego nas problemu, opierając się bezpośrednio na źródłach7 * * * II. 
W szczególności zaś — prócz opisu — będziemy starali się chrono
logicznie rozpatrzyć posiadany materiał. Wydaje się bowiem, że choć 
pochodzi on z okresu niespełna dziesięciu lat, jednak przejawia pewną 
charakterystyczną zmienność, na którą dotychczas nie zwrócono uwagi.

Prawny charakter stosunku nawiązywanego na podstawie przyto
czonych aktów daje się łatwo odczytać z ich tekstów. I tak w doku
mentach wystawianych przez książąt król czeski nazywany jest kon
sekwentnie „dominus noster” (Niemodlin, Cieszyn, Koźle, Oświęcim, 
Opole, Ziębice), „verus dominus noster” (Żagań, Oleśnica, Ścinawa), 
„dominus noster et legitimus” (Legnica). Wyrażenia te — jak wiado
mo — oznaczają w tych czasach seniora. Równocześnie książęta określani 
są jako „princeps et vasallus” (Niemodlin, Cieszyn, Koźle, Oświęcim, 
Opole, Racibórz), „princeps et curialis” (Cieszyn), „Mann” (Legnica), 
„unser furst und man” (Oleśnica), „feodalis” (Ziębice), co wszystko 
koniec końców sprowadza się do pojęcia wasala. Wreszcie o samych

5 Z. W o j c i e c h o w s k i ,  Ustrój polityczny Śląska do końca X IV  w., Kraków 
1932, s. 228—230.

a S. Ś r e n i o w s k i ,  Historia ustroju Śląska, Katowice 1948, s. 32—33.
7 M ateriał ten składa się z 15 dokumentów, opublikowanych w wydawnictwie 

C. Grünhagena i H. M arkgrafa, Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner
einzelnen Fürstenthümer im  M ittelalter, t. I—II, Leipzig 1881—1883 (dalej cytowa
ne: GM). Dokumenty te odnoszą się do jedenastu księstw. W odniesieniu do księst
wa niemodlińskiego posiadamy dokument Bolka z 18 II 1327 r. (GM II 303-304),
dla księstwa cieszyńskiego akt Kazimierza z tejże daty (tamże II 559) oraz odpo
wiadający mu dokument Jana Luksemburczyka z 23 lutego tegoż roku (tamże
II 560). Datę 19 II 1327 noszą akty Luksemburczyka dla księcia raciborskiego Lesz
ka (tamże II 379) oraz dwa odpowiadające sobie dokumenty: króla Jana (tamże 
II 417—418) i W ładysława Kozielskiego (tamże II 418). O kilka dni późniejszy 
(24 II) jest akt hołdowniczy ks. Jana oleśnickiego (tamże II 577), w kwietniu został 
wystawiony analogiczny dokument przez Bolka opolskiego (tamże II 304). Z jednego 
dnia, 9 V 1329 r., pochodzi akt hołdowniczy Henryka żagańskiego (tamże I 132) 
oraz dokumenty Jana Luksemburczyka stwierdzające oddanie księstw w lenno 
Konradowi oleśnickiemu (tamże II 17—18) i Bolkowi legnickiemu (tamże I 304). 
Akt hołdowniczy Jana ścinawskiego wcześniejszy jest o kilka dni, pochodzi bo
wiem z 29 IV 1329 r. (tamże I 129), z 10 maja t. r. pochodzi akt, którym  Konrad 
oleśnicki stwierdził przyjęcie swego księstwa w lenno od Luksemburga (tamże 
II 19—20). Analogiczny akt Bolka legnickiego jest znacznie późniejszy, gdyż dopie
ro z 1331 r. (tamże I 307). Ostatni wreszcie z interesujących nas tu dokumentów 
stanowi akt hołdowniczy Bolka ziębickiego z 29 VIII 1336 r. (tamże II 129). Doku
mentami tymi będziemy posługiwali się w tekście. Dla oszczędności miejsca ograni
czymy się jednak tylko do powołania ich proweniencji w niniejszym przypisie.



księstwach czytamy, że zostały przyjęte w lenno: „in feudum . . .  et 
titulo feudali” (Niemodlin, Cieszyn, Koźle, Oświęcim, Opole, Ziębice), 
„in feudum . . .  perpetuum” (Żagań, Oleśnica, Ścinawa), „in pheodum” 
(Legnica), „pheodum perpetuum et hereditarium” (Legnica), „pheodum 
honorabile” (Ziębice), „ze einem rechten erblehen” (Legnica, Oleśnica). 
Ze wszystkich przytoczonych sformułowań wynika bez żadnych wątpli
wości, iż stosunek przez interesujące nas akty nawiązany między ksią
żętami śląskimi i królem czeskim był stosunkiem lennym.

* *
*

Stosunek lenny powstawał w wyniku jednostronnej czynności praw
nej dokonywanej przez przyszłego seniora, określanej jako nadanie 
lenna. Akt ów — przy identycznej skuteczności prawnej — mógł mieć 
treść dwojaką; albo tworzyć zupełnie nowy stosunek, albo odnawiać 
stosunek dawniej istniejący (novatio feudi w przypadku śmierci wasala 
lub śmierci seniora). W pierwszym wypadku akt miał charakter 
konstytutywny i on właśnie zaistniał między książętami śląskimi i kró
lem Janem w latach 1327, 1329 i 1336.

Akt tego rodzaju był poprzedzany szczególną umową o nadanie 
lenna (Lehnsvertrag), którą przyszły senior zobowiązywał się do nada
nia lenna przyszłemu wasalowi. Ten sam skutek prawny mógł począt
kowo powodować również hołd przed czasem złożony przez wasala, 
po którym jednakże bezpośrednio nie następowała inwestytura. Szcze
gólnym rodzajem umowy o nadanie lenna było feudi oblatio, tzn. 
zrzeczenie się nieruchomości na rzecz przyszłego seniora pod warun
kiem otrzymania odeń następnie tej nieruchomości w lenno. Zwiercia
dło saskie przewidywało termin roku i dnia między zrzeczeniem się 
a nadaniem, zasada ta jednak nie była w praktyce zachowywana 8.

W interesującym nas materiale śląskim nie ma żadnych śladów 
po typowych umowach o nadanie lenna lub wspomnianych „przed
wczesnych” hołdach. Jest natomiast wiele sformułowań, które sugerują, 
że śląskie lenna Korony Czeskiej powstały jako feuda oblata.

Tylko w jednobrzmiących niemal aktach hołdowniczych Bolka nie
modlińskiego, Kazimierza cieszyńskiego, Władysława kozielskiego, Jana 
oświęcimskiego oraz Bolka opolskiego znajdujemy stwierdzenie: „nos 
esse principem et vasallum . . . Joannis Boemie . . .  regis . . .  et ab eo 
terram nostram recepisse in feudum”. Początkową wątpliwość, czy 
„terra nostra” oznacza ziemię „ongi przez nas odziedziczoną i na włas- 8

8 H. S c h r ö d e r ,  Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, cz. I, Leipzig 
1919, s. 435—436.



ność posiadaną”, czy też ziemię „naszą, obecnie' jako lenno posiadaną”, 
rozwiewają rewersały Jana Luksemburskiego dotyczące księstw cieszyń
skiego i kozielskiego 9.

Znacznie w swych wypowiedziach bogatszy jest praski dokument 
Bolka legnickiego z 13 XII 1331 r., w którym wystawca stwierdził 
o sobie, iż „omnes terras civitates nostras . . . quas. . . .  a parentibus 
et progenitoribus nostris . .. tenuimus et possedimus . . . Joannis Boe- 
mie . . .  regis . . .  submisimus dicioni, ipsas . . . dicti regis imperio 
libere resignantes . . . Ipse vero dominus rex . .. nos . . .  in principes 
et vasallos suos .. . recepit . . . prefatas terras . . . nostras . . .  in pheo- 
dum perpetuum et hereditarium conferendo”.

Sformułowania tych tekstów, szczególnie zaś ostatnio przytoczonego, 
nie pozostawiają żadnej wątpliwości, iż księstwa stanowiły typowe 
feuda oblata.

* *
*

Lenno było nadawane za pośrednictwem dwóch uroczystych aktów, 
wyposażonych w bogatą symbolikę. Pierwszym z nich był hołd skła
dany przez wasala, przez który nawiązywał się stosunek osobistej 
zależności między nim a seniorem. Drugi stanowiła inwestytura, czyli 
nadanie wasalowi określonych praw rzeczowych wobec przedmiotu 
lenna. Na hołd składały się z kolei dwie dalsze czynności, mianowicie 
hcmagium (podanie ręki, często połączone z solennym pocałunkiem) 
oraz przysięga wierności (fidelitas). Podobnie i inwestytura była aktem 
swoiście dwuczęściowym. Składało się na nią ustne oświadczenie 
seniora oraz symboliczne wręczenie wasalowi pewnego przedmiotu: 
najczęściej miecza lub kopii, lecz także rękawicy, nakrycia głowy, 
laski, gałązki lub pierścienia. Przy inwestyturze dotyczącej księstw 
świeckich przedmiotem tym bywał z reguły proporzec.

Teksty źródłowe, którymi rozporządzamy, pozwalają stwierdzić, że 
przekształcenie księstw śląskich w lenna zostało dokonane z zachowa
niem wszelkich form. I tak w grupie dokumentów z lutego 1327 r. 
czytamy o obu elementach hołdu, w charakterystycznym co prawda 
połączeniu, niejako w sensie jednolitej instytucji: „facto . .. servande 
fidelitatis homagio”. Podobną formułę zawierają również dokumenty 
Luksemburczyka wystawiane dla książąt, z • tym że przyrzeczenie wier

9 Czytamy w nich, że odnośny książę „terram  suam ... in nostris ... resignans 
manibus a nobis recepit in feudum ”. Podobnie jednoznaczne sformułowanie znajdu
jemy też w akcie Jana ścinawskiego z 29 IV 1329 r., a także w analogicznych do
kumentach Henryka żagańskiego z 9 maja oraz Konrad oleśnickiego z 10 maja 
tegoż roku.



ności' znalazło w nich szczególne podkreślenie10 11. Jeszcze dokładniejsze 
są tutaj akty Henryka żagańskiego i Konrada oleśnickiego, oba z 1329 r., 
które wyraźnie przeciwstawiły homagium składanej przez wasala przy
siędze n . W niektórych tekstach wreszcie (np. dok. Bolka legnickiego 
z 1331 r.) ani o homagium, ani o> przysiędze żadnej nie znajdujemy 
wzmianki, jedynie uroczyste stwierdzenie przyjęcia na siebie charak
teru „księcia i wasala” króla Czech i podporządkowania się jego władzy. 
Jest oczywiste, że takie stwierdzenie w pełni tu wystarcza. Homa
gium i przysięga nie były bowiem niczym innym jak formą wejścia 
w zależność wasalną.

O symbolice samego homagium niewiele dowiadujemy się z na
szych dokumentów. Nic nie słyszymy o podaniu ręki, o uroczystym 
pocałunku wspomina tylko dokument Bolka ziębickiego z 1336 r., i to 
jednak w sposób niejasny.

Formalne dokonanie inwestytury tylko pośrednio odzwierciedliło 
się w tekstach, mianowicie przez stwierdzanie nabycia praw; rzeczo
wych wobec przedmiotu lenna. Występuje to w sformułowaniach 
o otrzymaniu księstwa w lenno z rąk królewskich bądź o nadaniu 
ich w lenno. O bogatej symbolice tych aktów słyszymy tylko jeden 
raz, w dokumencie Bolka ziębickiego z 1336 r. Odnośny tekst jednak 
nie jest jasny i wymienia obok siebie pocałunek i zdjęcie nakrycia 
głowy, z czego jednak pierwszy powinien odnosić się do homagium, 
dopiero zaś drugie do inwestytury.

* *
*

We wszystkich uwzględnionych tu wypadkach księstwa śląskie 
zostały nadane jako lenna dziedziczne. Znalazło to wyraz w sformuło
waniach tej treści: ,,in feudum recepimus perpetuum” (Żagań, Oleś
nica, Ścinawa), „in pheodum perpetuum et hereditarium” (Legnica), 
„ze einem rechten erblehen” (Legnica, Oleśnica). To samo wyrażały 
stwierdzenia, iż lenna zostały nadane odnośnemu księciu i jego potom
kom.

Dziedziczność lenn była zjawiskiem pospolitym i nie ona jest 
tutaj godna uwagi. Jak jednak wiadomo, dziedziczność lenna nie 
uchylała obowiązku nowacji (novatio feudi) w wypadku przejęcia lenna 
przez spadkobiercę wasala (Mannsfall). Tymczasem w interesujących 
nas dokumentach śląskich nie znajdujemy najmniejszej wzmianki

10 „et facto nobis ... debite fidelitatis homagio nobis ... promisit fideliter inten
dere et parere” (dla książąt kozielskiego, cieszyńskiego i raciborskiego).

11 „factoque sibi per nos fidelitatis debite homagio, prestito corporali nihilomi
nus iuramento ... promisimus”.



o obowiązku odnowienia stosunku przy zmianie osoby wasala. Żad
nego też takiego faktu nie przynosi nam późniejsza praktyka.

Drugi rodzaj nowacji, przy zmianie osoby seniora (Herrnfall), miał 
na Śląsku pełne zastosowanie. Dowodzą tego hołdy składane przez 
śląskich książąt każdemu nowemu władcy na czeskim tronie.

* *
*

Stosunki lenne nawiązane w latach 1327, 1329 oraz 1336 pod pew
nym względem różniły się bardzo istotnie od analogicznego faktu 
z 1289 r. Mianowicie hołd złożony ongiś przez Kazimierza bytomskiego 
tworzył zależność tylko wobec króla Wacława i jego dziedziców, co 
pociągnęło za sobą krótkotrwałość całego stosunku (pomijamy tu roz
myślnie względy polityczne o szerszym znaczeniu). Odmiennie stosunki 
nawiązane w latach 1327, 1329 i 1336, przez które książęta śląscy 
weszli w zależność od króla Czech i równocześnie od królestwa 
czeskiego. Fakt ten, niewątpliwie o podstawowym politycznym i praw- 
no-państwowym znaczeniu, znalazł w omawianych dokumentach nader 
charakterystyczne odbicie. Warto tem u,przypatrzyć się dokładniej.

Jest rzeczą zastanawiającą, że akty wydane przez książąt w 1327 r. 
nie mieszczą jeszcze żadnej wzmianki o królestwie. Podobnie jest 
też z aktami w tym czasie wystawionymi przez króla (dla książąt 
cieszyńskiego, kozielskiego i raciborskiego). Ich uwaga koncentruje się 
wyłącznie na osobie wystawcy. Książę jest w nich zawsze „princeps 
et vasallus noster”, prawo pierwokupu jemu, nie królestwu jest za
strzegane 12. Tylko w akcie dla Leszka raciborskiego, jakby mimo
chodem, został on raz nazwany „princeps et vasallus noster ac regni 
nostri Bohemie”. W całym kontekście rola tego sformułowania jest 
jednak niewątpliwie podrzędna, mieści ono raczej porównanie sytuacji 
księcia do innych podobnych niżeli jej prawnicze określenie.

Rzecz ciekawa, że w dokumentach o dwa lata późniejszych sformu
łowania przedstawiają się już zupełnie inaczej13. I tak Henryk żagań
ski w swym akcie z 9 V 1329 r. mówił, że „princeps et vasallus 
suus heredum successorum suorum Boemie regum ac ipsius regni 
Boemie in perpetuum fieri et fore decrevimus” i o sobie jako 
o „princeps et vasallus eorum [tzn. króla Jana i jego następców] 
regnique Boemie”. Z tej samej daty pochodzi akt nadania księstwa 
Bolkowi legnickiemu. Czytamy tam, iż Bolko „unser unserer erben

12 „iure nobis recipiendi terram  ipsam ... reservato”.
13 Istniejący dokument Jana ścinawskiego z 29 IV 1329 r. nie zawiera formuł 

odnoszących się do króla Czech i do królestwa czeskiego. Odpowiedni akt królewski 
nie jest znany; mógł on zawierać interesujące nas tu  sformułowania.



und nachkomelingen chunigen von Beheim und ouch unsers riches 
ze Beheim man davon worden ist”. Identyczne formuły jak dokument 
Henryka żagańskiego zawiera też akt Konrada oleśnickiego, wysta
wiony o jeden dzień później. „Lehnbrief” króla Jana dla Konrada 
(z 9 maja t. r.) jest bardziej precyzyjny: „wir haben in [tzn. Konrada] 
und sein erben und nachkomelingen . .. uns . . . und unserm chunich- 
rich ze Beheim ze fürsten und ze mannen genommen”. Odnośne 
sformułowania są już poważnie rozbudowane w akcie Bolka ziębic- 
kiego z 1336 r. Najpierw dowiadujemy się z nich, że książę sam 
poddał się władzy króla Jana, dzielnicę swą zaś podporządkował 
królestwu: „nos . . .  dileccione uniri cupientes .. . cum . . . Johanne .. . 
Boemie rege . . . ducatumque nostrum regno ipsi Boemie subalternari 
volentes sese et nostra ipsius domini regis supposuerimus dicioni”. 
Następnie czytamy tam, że w braku męskich potomków księstwo 
ziębickie „ad ipsum regnum Bohemie et coronam ipsius perpetuo 
protinus debent devolvi”, gdyby zaś byli męscy dziedzice, wówczas 
„hii feodales regni. Bohemie perpetuis esse temporibus censebuntur”. 
Równocześnie jednak tekst dokumentu stwierdza wyraźnie, że Bolko 
zrzekł się swego księstwa na rzecz króla Jana i jego następców i że 
od króla je następnie w lenno otrzymał. Tutaj — zresztą ze zrozu
miałych względów — o królestwie nie mamy już wzmianki.

Wymaga tu wyjaśnienia charakterystyczna wielość stron nawiązy
wanego stosunku. Stosunek lenny, jak każdy w zasadzie stosunek 
prawny, był dwustronny. Tymczasem jednak z przytoczonych tekstów 
zdaje się wynikać, iż po stronie seniora występowały tu dwa pod
mioty: król i królestwo, korona.

Wyjaśnienia sprawy należy szukać w treściowo najbogatszym doku
mencie z 1336 r. Pierwsza rzecz, która zasługuje w nim na uwagę, 
to specyficzna przemienność określeń „król i następcy” oraz „kró
lestwo”. Oto Bolesław zrzeka się swego księstwa „ipsi domino regi 
et suis successoribus” i następnie w lenno je otrzyinuje „ab eoque 
domino rege per osculum”. Zaraz jednak potem, gdy jest mowa 
o konsolidacji lenna, dokument wspomina już tylko o przyłączeniu 
księstwa „ad ipsum regnum Bohemie et coronam ipsius”; też w na
stępcach Bolesława widzi już tylko lenników „regni Bohemie”, o królu 
nie wspominając. Wydaje się, że w obu wypadkach, gdy tylko o kró
lestwie jest mowa, można było z powodzeniem i z tym samym skut
kiem prawnym mówić wręcz o królu: o konsolidacji lenna w jego 
ręku i o nim jako seniorze. Ponieważ nie sposób sprowadzać powyż
szych sformułowań do widzimisię tego, kto ów tekst redagował, 
musimy przyjąć, że przemienność ta została zastosowana w określonym 
celu. Najbardziej prawdopodobna wydaje się tu chęć podkreślenia



trwałości związku między księstwem ziębickim i państwem czeskim. 
Walnym poparciem dla tego przypuszczenia może być najciekawsze 
chyba zdanie omawianego dokumentu, w którym Bolko siebie i swe 
księstwo poddaje władzy Luksemburga po to, aby siebie z nim związać 
„grątia ac dileccione”, księstwo swe zaś ,,regno ipsi Bohemie sub- 
alternńri”.

Wymowa dokumentu Bolka ziębickiego, a także charakterystyczna 
chronologia występowania w tekstach terminu „regnum Bohemie” 
pozwalają przypuszczać, że królestwo nie było w interesujących nas 
stosunkach lennych drugim podmiotem po stronie seniora. Stosowanie 
tego terminu przejawia — naszym zdaniem — przejaw dążności do 
przekształcenia czysto osobistego stosunku wasalnego w stosunek bar
dziej „rzeczowy”, grawitujący ku inkorporacji. Dobitniejszym przeja
wem tej tendencji jest niewątpliwie akt inkorporacji Śląska jako 
całości do Korony Królestwa Czeskiego, wydany w 1348 r. przez 
Karola Luksemburskiego i następnie wielokrotnie ponawiany.

* *
*

Stosunek lenny zawierał w sobie zarówno element osobisty, jak 
rzeczowy. Okoliczność tę dobrze odzwierciedlają teksty, w których 
król czeski występował jako „pan” księcia (dominus noster) i pan 
lenna (dominus feudi), przy czym oba te pojęcia były sobie przeciw
stawiane. Materialną podstawą stosunków lennych — przede wszyst
kim w zakresie prawa rzeczowego —: był podział własności feudalnej 
przedmiotu lenna między seniora (właściciela zwierzchniego) a wasala 
(właściciela podległego). Terminologia naszych źródeł, w których często 
król jest określany jako „dominus directus”, mogłaby skłaniać do zam
knięcia interesującego nas problemu w „ciasnych ramach koncepcji 
własności podzielonej” 14, jak to niegdyś niefortunnie czynił Balzer. 
Tak na rzecz pktrząc należałoby sprowadzić sytuację książąt śląskich 
tylko do praw właściciela podległego. To zaś nie byłoby słuszne. 
Wiadomo jest bowiem, że książęta po złożeniu hołdów wykonywali 
jeszcze funkcje państwowe o charakterze zwierzchnim. W wyniku 
hołdu między księcia a króla, między wasala a seniora została po
dzielona nie własność, lecz władza, i to nie władztwo wobec feu
dalnie uzależnionej ludności, lecz władza polityczna, publiczna, pań
stwowa. Feudi oblatio i inwestytura konstytuowały więc przede 
wszystkim pewien zakres władzy króla jCzech wobec hołdującego mu

14 J. B a s z k i e w i c z ,  Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przeło
mie X III i X IV  wieku, Warszawa 1954, s. 411.



księcia i jego księstwa, w zasadzie jednak nie pozbawiając księcia jego 
dotychczasowej władzy.

Władza, którą w tych okolicznościach nabywał król, jest w doku
mentach określana jako „dicio”. Gdy jednak Bolesław legnicki o zie
miach swych mówił tylko, że poddał je „domini Johannis . .. dicioni”, 
to Bolko ziębicki do księstwa swego i do siebie osobiście władzę tę 
królewską odnosił: „sese et nostra domini regis supposuerimus dicioni”. 
Już jednak w nieco późniejszym akcie Karola — wówczas jeszcze 
margrabiego Moraw — dla księstwa ziębickiego (z 14 X 1343) mowa 
jest znów tylko o terytorium: „civitates et terras suas omnes .. . 
domini genitoris nostri et nostre subdidit dicioni”.

Najoczywiściej teksty nasze zdają się stosować termin „dicio” 
przede wszystkim na określenie władzy króla wobec terytorium zhoł- 
dowanego księstwa. Można by w tym widzieć wyraz terytorialnego 
zasięgu władzy króla Czech i zarazem przejaw tendencji do ściślej
szego połączenia obu terytoriów. Jest jednak przy tym charaktery
styczne,. że owa „dicio” nie wpłynęła na tytulaturę królów czeskich. 
Aż do czasów Jerzego z Podiebradu królowie czescy nie używali 
tytułu zwierzchnich książąt Śląska15. Jedyny wypadek, gdy Jan Lu- 
ksemburczyk nazwał się „princeps suppremus Slesianorum” (1344) 16, 
nie zmienia tu postaci rzeczy.

* *
*

Na królu czeskim — seniorze ciążyły pewne obowiązki. Czytamy 
mianowicie w dokumentach Luksemburczyka wystawionych w 1327 r. 
dla książąt raciborskiego, kozielskiego i cieszyńskiego, że [odnośnego 
księcia] „in proteccionem tamquam principem et vasallum nostrum 
recipimus et tutelam, promittentes eum . . .  in omnibus sibi competen
tibus iuribus . . . conservare et tanquam quemlibet principem et va
sallum nostrum ubilibet defendere et tueri”. Obowiązki seniora wy
rażają tu zwroty: „recipere in proteccionem et tutelam”, „conservare 
in iuribus” oraz „ubilibet defendere et tueri”. Kontekst nie pozostawia 
wątpliwości, że dwa ostatnie określenia są tylko rozwinięciem ogól
niejszego pierwszego sformułowania. „Proteccio” i „tutela” to nic 
innego jak zagwarantowanie księciu wasalowi jego pozycji wewnątrz 
księstwa (innymi słowy „in iuribus sibi competentibus conservare”) 
oraz obrona księstwa na zewnątrz, przed wszelkimi pretensjami do- * 10

15 K a p r a s, op. cit., t. II, cz. 1, s. 182. Co do ty tulatury Jerzego por. GM II 
61 (1461 r.).

10 U Ś r e n i o w s k i e g o ,  op. cit., s. 32, błędny cytat i niesłuszne zeń wnioski.



chodzonymi drogą pokojową („tueri”) i przed agresją (defendere”) 17.
Dla nas najważniejsze są gwarancje zachowania książąt przy 

wszystkich przysługujących im prawach. Jakież to były prawa? Czy 
tylko zwykłe prawa wasala?

Odpowiedź na te pytania znajdujemy w dokumencie Luksembur- 
czyka dla Bolka legnickiego z 9 V 1329 r. Czytamy bowiem tam, że 
król nadał Bolkowi księstwo „mit allen rechten vriheit und rruetzen, 
als sie von alder und irn eldern an sie körnen und bracht sint”, 
zobowiązując się go zarazem „ze lazzen und behalden gegen aller- 
maniclich bei allen irn rechten und bie aller vreiheit, in welcher 
weys daz an sie körnen und pracht ist von iren vorfaren”. Osten
tacyjne podkreślenie, że książę pozostaje przy swych prawach i wol
nościach przypadłych mu po przodkach, pozwala na bardzo ważny 
wniosek. Oto najoczywiściej owe „prawa i wolności” były to po prostu 
prawa polskiego księcia dzielnicowego w treści i zakresie właściwych 
dla czasu po wygaśnięciu pryncypatu. Było to więc o wiele więcej 
niż prawa wasala w potocznym rozumieniu tego wyrazu. Ostateczne 
potwierdzenie dla wypowiedzianego wyżej wniosku daje dokument 
króla Jana dla Władysława kozielskiego z 19 II 1327 r. Jest to akt 
tekstowo niemal identyczny z dokumentami dla Leszka raciborskiego 
i Kazimierza cieszyńskiego, lecz tam gdzie ostatnio wymienione teksty 
mówią jedynie: „in omnibus sibi competentibus iuribus . . . conservare”, 
akt dla Władysława wydany brzmi: „in omnibus suis Polonicalibus 
iuribus”. Były to więc prawa polskie, zatem prawa polskiego księcia 
dzielnicowego. Zupełnie nieprawdopodobne byłoby przypuszczenie, iż 
odnośne sformułowania dotyczą tylko szczegółowych urządzeń wiejskich 
i miejskich i że jedynie w tej płaszczyźnie iura Polonicalia przeciw
stawiają Teutonici iuri.

Niektóre dokumenty dają wyliczenie tych praw. Tak np. znany 
nam już dokument Luksemburczyka: król zobowiązuje się w nim 
„nicht hindern, ez sie an manschaft guide zinsen zollen gerichtem 
dem obersten und dem nidersten, in buergen steten doerfern und uf

17 Jeszcze pod tym względem ciekawszy jest dokument króla dla Konrada 
oleśnickiego z 9 V 1329 r.: ,,gelob[en] w ir den ... hern Conrad sinen erben und nach- 
komelingen m it unsirn guten truw en an alle arge list an unsirn unser erben und 
nachkomeling sta t und namen sie zu behalden ... an allen iren rechten und bes
chirmen m it unser craft und macht vor allem gewalt und unrecht als unser man 
und fürsten .... Wir geloben auch sie ... verantw urten und entw erren gegen dem 
Boeheimischen riche, ob sie umb die manschaft wuerden angesprochen”. Tutaj więc 
król gwarantował również ochronę przed ewentualnymi pretensjam i Czech, praw 
dopodobnie w zakresie prawno-państwowej sytuacji księstwa w ramach całej 
monarchii.



den landen, allerhande bergwerch an golde silber plie tzin oder swie 
daz ertzt genant sei, muentzen phaffen clostern munchhoven kyrch- 
lehen juden oder wiltbar swaran daz leit . . . muegen vrielich an alle 
vrag und urloup brechen und bowen newe oder aide veste swa sie 
des gelüst iren landen ze frome und ze guot”. Mamy tu wymienione 
prawo do pobierania danin publicznych, całość sądownictwa, pełne 
regale górnicze, zwierzchność menniczą, prawa wobec kościoła, Żydów, 
zupełną swobodę fortyfikowania księstwa. Z dalszego, wyżej nie przy
toczonego tekstu, wynikają jednak pewne ograniczenia (denegata iusti- 
tia, prawo pierwokupu), i to dowodzi, że powołane wyliczenie praw 
jest tylko przykładowe. W wyniku więc łatwiej jest ujmować i opisy
wać prawa książąt wasali nie od strony pozytywnej, tzn. przysługu
jących im praw, lecz od strony negatywnej, od strony ograniczeń, 
którym podlegali.

Najogólniejsze ograniczenia książąt polegały na obowiązkach po
noszonych przez nich z tytułu stosunku zależności wasalnej. W doku
mentach książąt występują one w obowiązku wierności (fidelitas), 
umocnionym przysięgą (iuramentum fidelitatis, iuramentum corporale), 
i zawsze w bardziej szczegółowych sformułowaniach. Książęta górno
śląscy w 1327 r. mówili więc o swych następcach, że „sincera fide 
intendere debeant et parere”, Jan ścinawski przyrzekał „intendere 
fideliter et parere obedienciam et fidem . . .  debitas exhibendo”. Henryk 
żagański i Konrad oleśnicki obiecywali „parere . . .  et intendere .. . 
et contra quemlibet principem et hominem . . . pro viribus fideliter 
adiuvare”. Nieco inaczej Bolko legnicki: „intendere fideliter et assistere 
perpetue teneamur”. Odnośne sformułowania w dokumentach wysta
wianych przez Jana Luksemburskiego są zupełnie krótkie: „promisit 
fideliter intendere et parere”.

Wszędzie tutaj powtarzają się wyrazy oznaczające posłuszeństwo 
wobec seniora („parere”) i obowiązek nie szczędzenia dla niego wysił
ków („intendere”). Występujące przygodnie „adiuvare” i „assistere” 
są tylko rozwinięciem zasadniczego „parere” i „intendere” ze skupie
niem akcentu na wojskowych „servitia” wasala. I to zarazem dowodzi, 
że militarne obowiązki były przedmiotem szczególnego zainteresowania 
stron.

Dowiadujemy się więc z dwu dokumentów (Henryka żagańskiego 
i Konrada oleśnickiego), iż książę wasal ma świadczyć pomoc woj
skową seniorowi „contra quemlibet principem et hominem”, przeciwko 
każdemu, i to „pro viribus”, wszystkimi swymi siłami. W tych samych 
dwóch tekstach dowiadujemy się również, iż pomoc wojskowa dla 
króla Czech nie zawsze jednakowo miała być traktowana. Książęta 
bowiem zobowiązywali się do wszelkiej pomocy, i to bez jakich-



kol wiek świadczeń wzajemnych, tylko na wypadek wojny obronnej 
„in den landen ze Beheim und ze Polan”. Gdy jednakże mieli oni 
być pociągani do działań na innych terytoriach: „in fremde lant”, 
„ad partes alienas extra Boemiam vel Poloniam”, wówczas zastrze
gali sobie już od króla za to „conveniendam . . . debitam, ne serviciis 
nimiis et importabilibus pregravemur”.

Fakt, że nie wszystkie interesujące nas tu dokumenty wypowiadają 
się na temat wojskowych powinności książąt, nie znaczy, aby również 
pozostali nie byli nimi obarczeni. Obowiązki te mieszczą się bowiem 
najpełniej w znanym nam już „intendere et parere”. Szczegółowe 
postanowienia dotyczące wypraw „extra Boemiam vel Poloniam”, które 
znajdujemy w aktach Bolka żagańskiego i Konrada oleśnickiego 
z 1329 r., najprawdopodobniej stanowią tylko złagodzenie18 form 
ukrytych pod lakonicznym „intendere et parere” z dokumentów o dwa 
lata wcześniejszych.

W ogóle zaś wasalna „fidelitas” bardzo poważnie krępowała książąt 
w ich stosunkach na zewnątrz. Nie tylko atak wojskowy na króla 
Czech, ale również każdy sojusz, każde ich wystąpienie, którego ostrze 
obracało się przeciw seniorowi, musiały w tej sytuacji stanowić felonię.

* *
*

Stosunek zależności lennej pociągał za sobą prócz „służb” jeszcze 
pewne ograniczenia sytuabji prawnej wasala. Występowały one w pła
szczyźnie przekazywania lenna w drodze dziedziczenia oraz rozpo
rządzania nim między żywymi.

Sprawa dziedziczności księstw śląskich, gdy weszły w zależność 
od Jana Luksemburskiego, nie została jednolicie ustalona. Nie można 
jednak ustalić ściśle, na jakich zasadach każde z tych lenn było dzie
dziczne, ponieważ nie wszystkie odnośne akty zachowały się do na
szych czasów. O księstwach ńiemodlińskim, oświęcimskim i opolskim 
wiemy jedynie, iż miały przejść następnie na „heredes et successores” 
hołdującego księcia. Kto tutaj jako dziedzic miał wchodzić w grę, 
nie wiemy. Odpowiednie ustalenia znajdowały się w zaginionych doku
mentach wystawionych przy tej okazji przez Luksemburczyka. Z tekstu 
dotyczącego księstwa cieszyńskiego dowiadujemy się, że po Janie 
oświęcimskim w braku prawnych spadkobierców miał dziedziczyć 
Kazimierz cieszyński i jego następcy, a więc boczni krewni Jana. 
Odnośnie do księstwa opolskiego posiadamy znacznie późniejszy (1367)

18 Co do tego por. Historię Śląska IH PAN, t. I, cz. 1, s. 555.



dokument Karola IV 19, którym Władysław opolski uzyskał zgodę na 
przekazanie księstwa jednej z córek w braku męskiego potomka. Wy
nika stąd, że akt z 1327 r. musiał przewidywać jedynie dziedziczenie 
męskich zstępnych. W odniesieniu do księstwa cieszyńskiego prze
widziane zostało tylko następstwo synów z prawego łoża. Księstwo 
kozielskie miało być dziedziczone przez synów; w ich braku dziedzi
czyć miały córki, o których przy księstwie cieszyńskim żadnej nie 
było wzmianki. W braku również córek prawo do księstwa przy
sługiwało braciom Władysława kozielskiego, tzn. Ziemowitowi i Jerze-, 
mu. Jeszcze szerzej oznaczono krąg dziedziców przy księstwie raci
borskim. Tutaj po Leszku dziedziczyć mieli synowie i córki legitime 
nati, w ich braku zaś którykolwiek z książąt śląskich, byleby tylko 
był wasalem króla czeskiego.

W księstwach, które w 1329 r. weszły w zależność lenną od króla 
czeskiego, nie przewidziano już dziedziczenia ich przez kobiety. Księ
stwo oleśnickie miało przypaść męskim zstępnym Konrada, w ich 
zaś braku jego braciom, Henrykowi żagańskiemu i Janowi ścinaw- 
skiemu, oraz ich męskim potomkom. Córki Konrada i — gdyby ci 
objęli w przyszłości księstwo — również Henryka oraz Jana miały 
w księstwie oleśnickim jedynie prawo do wyposażenia. Jeżeli posag 
córki został przez ojca* zabezpieczony na całości księstwa lub na jego 
części, przez brak zaś męskich potomków miało ono przypaść królowi, 
wówczas zabezpieczenie to pozostawało w mocy wraz ze wszystkimi 
swymi konsekwencjami. Król jednakże mógł to księstwo zwolnić od 
zastawu przez wypłacenie Piastównie jej posażnych kw ot20. Podobnie 
była uregulowana sprawa w księstwie żagańskim, które przy braku 
męskich zstępnych mieli dziedziczyć Konrad oleśnicki i Jan ścinawski 
oraz ich męscy potomkowie. O wyposażeniu córek nie znajdujemy 
tam już jednak wiadomości. Gdy chodzi o księstwo ścinawskie, nie 
wiemy nic bezpośrednio prócz tego, że było księstwem dziedzicznym. 
W świetle dokumentów dotyczących księstwa oleśnickiego i żagań
skiego jest bardzo prawdopodobne, że do dziedziczenia byli w nim 
uprawnieni tylko męscy zstępni/ Z uwagi na okoliczności, w jakich 
doszło do zhołdowania księcia Jana, jest mniej możliwe, aby prze
widywano tam również dziedziczenie męskich krewnych bocznych, tak 
jak w Żaganiu i Oleśnicy. Tylko dziedziczenie męskich zstępnych 
mogło mieć miejsce też w księstwie legnickim, podobnie kwestia 18

18 GM II 308.
20 Tamże II 18. Jeżeli ojciec zmarł nie wyposażywszy córek, brak zaś było 

męskiego potomka, król winien był je wyposażyć (po 2000 wielkich groszy pras
kich) i wydać za mąż.



została uregulowana również w księstwie ziębickim, które dopiero 
w 1336 r. weszło w zależność lenną od Czech.

Zupełnie odmienna była sytuacja księstwa wrocławskiego, które 
Henryk VI w 1327 r. oddał Janowi Luksemburskiemu, otrzymując je 
następnie od niego w dożywocie 21. Wbrew opinii niektórych uczonych 22 
nawiązany stosunek nie był stosunkiem lennym, nawet na zasadzie 
lenna niedziedzicznego. W odnośnym akcie nie znajdujemy żadnej 
wzmianki o hołdzie księcia i złożonej przysiędze wierności. Dlatego 
•też nie można w księstwie wrocławskim widzieć przykładu lenna 
o najdalej idących ograniczeniach w dziedziczności, jak to twierdził 
Z. Wojciechowski.

Mimo iż omówione tu teksty pochodzą z krótkiego okresu (1327— 
1336), wydaje się, że można w nich dostrzec tendencję do ograniczania 
kręgu osób, które mogły dziedziczyć lenne księstwa śląskie. Tendencja 
ta harmonizowałaby z ogólną linią polityki Luksemburgów wobec 
Śląska, wyrażonej najdobitniej w znanych aktach inkorporacyjnych. 
Jakkolwiek zresztą będziemy patrzyli na problem tej tendencji, jedno 
nie może ulegać najmniejszej kwestii. Oto ograniczenia sukcesji były 
niewątpliwie najistotniejszą zmianą w sytuacji zhołdowanych Luksem
burgom książąt śląskich. Istnienie lub nieistnienie dążności do zwięk
szania tych ograniczeń nie jest tu ważne. Istotne jest tylko to, że odtąd 
krąg następców (dziedziców) stawał się zamknięty, i to w stosunkowo 
wąskich ramach.

*  *

*
'  i

Podstawą stosunku lennego w potocznym rozumieniu tego wyrazu 
jest podzielona własność między seniora a wasala. Skąd też szczególne 
ograniczania wasala: będąc tyl^o użytkowym właścicielem, nie mógł 
on swobodnie rozporządzać przedmiotem swoich praw. W sytuacji 
prawnej książąt śląskich ograniczenia te obserwowaliśmy już przy 
sposobności prawa spadkowego. Pozostaje więc jeszcze kwestia roz
porządzania lennem inter vivos.

Posiadany materiał źródłowy przynosi nam tutaj pewne informacje, 
co ciekawe jednak, dopiero z 1329 r. Liczne akty wcześniejsze milczą 
uporczywie w tym przedmiocie. Wiadomości nasze dotyczą trzech 
księstw: żagańskiego, oleśnickiego i legnickiego. Dysponujemy także 
informacją dotyczącą księstwa ziębickiego, ta jednak nie pochodzi 
z czasu, w którym Bolko przyjął zwierzchnictwo Czech (1336), lecz 
wiąże się dopiero z rządami jego syna, Mikołaja (1343) 23.

21 GM I 66.
22 W o j c i e c h o w s k i ,  op. cit.. s. 223.
23 GM II 134—135.



Wspólną cechą wszystkich omawianych postanowień jest, że nie 
dotyczą alienacji księstw jako całości, lecz tylko ich części: kluczy, 
miast, grodów. Tak np. król Jan w dokumencie dla Konrada oleśnic
kiego mówił o prawie książąt „ire lant und gut, stat oder burge . . . 
ze vorseczen oder vorkaufen”. Podobnie, choć nieco krócej, brzmi to 
w dokumencie dla Bolka legnickiego i w akcie Henryka żagańskiego 
z maja 1329 r.

Wszystkie te teksty określają również konkretnie, o jaki sposób 
rozporządzania chodzi. Dokumenty wcześniejsze, z 1329 r., mówią
0 sprzedaży i o obciążaniu zastawem24, akty z 1331 r. (dot. księstwa 
legnickiego) oraz z 1343 r . 25 (dot. księstwa ziębickiego) wymieniają 
już tylko sprzedaż. Wydaje się więc, że też w tej płaszczyźnie prawa 
książąt z biegiem czasu (i to już dość rychło) ulegały ograniczeniu. 
Byłby to więc dalszy przejaw tendencji już poprzednio obserwowanej.

Na temat darowizny panuje w źródle zupełna cisza, prawdopodob
nie dlatego, że odnośne sformułowania mówią o alienacjach przedsię
branych przez książąt w ciężkiej sytuacji m aterialnej26. W innych 
kontekstach jednak27 mowa jest o nadawaniu przez nich w lenno 
majątków w ich księstwach. W tej sytuacji nie można wykluczyć 
prawa dokonywania darowizn przez książąt. Jest oczywiste, że było 
to możliwe tylko na takich warunkach i w takim zakresie, aby prawa 
seniora nie ulegały przy tym uszczupleniu.

Dokumenty dla księstw żagańskiego, oleśnickiego i legnickiego 
konstatując prawo książąt do częściowej alienacji ich terytoriów wpro
wadzają równocześnie bardzo interesujące rozróżnienie w tej kwestii. 
Dotyczy ono zarówno osoby nabywcy, jak i alienowanej nierucho
mości.

W pierwszej z tych płaszczyzn akty przeciwstawiają książąt oraz 
inne osoby równe stanem książętom wasalom28 wszelkim pozostałym 
nabywcom29. W odniesieniu do pierwszej grupy osób postanowiono,

24 Tamże I 131, księstwo ziębickie: „si vendere aut obligare continget” ; tamże
1 304, księstwo legnickie: „verkouffen oder versetzen muezzen”.

25 Tamże II 134—135.
2,1 Henryk żagański: „nos ... gravatos inopia debitis aut alia causa rationabili” ; 

król Jan w dokumentach dla księstwa oleśnickiego i legnickiego: „swo sie des 
dunkt, daz ez in guet sei oder nutcze, und durch not”; „von noeten oder ander 
Sachen”.

27 Por. niżej.
28 Henryk żagański: „princeps nobis equalis” ; król Jan w dok. dla Konrada 

oleśnickiego: „irem genozzen oder einem fuglichen manne”, w akcie dla Bolka 
legnickiego identycznie.

29 Henryk żagański: „alter vero non princeps” ; Jan w dok. dla Konrada: „irem 
untergenozzen” ; w dok. dla Bolka: „iren mannen”.



że muszą one z tytułu nabytej nieruchomości wejść wobec króla 
w taki sam stosunek zależności lennej, w jakim znajduje się po- 
zbywca. W tych wszystkich wypadkach królowi miało przysługiwać 
prawo pierwokupu, lub też objęcia odnośnej nieruchomości w zastaw 
na warunkach, które strony już uzgodniły między sobą. Wszystkie te 
ograniczenia nie miały miejsca, gdy szło o osoby „niższego stanu”. 
Tym książęta mogli sprzedawać i zastawiać nieruchomości, miasta 
i grody zupełnie swobodnie 30. Zależność lenna powstawała wówczas tyl
ko między kontrahentami, przy czym seniorem w tym stosunku był 
książę31. Zawsze jednak w tych wypadkach królowi było zastrzeżone 
prawo odkupu32. Cel przedstawionych tu urządzeń jest przejrzysty. 
Alienacja nieruchomości na rzecz księcia nie związanego w sposób 
lenny z królem czeskim kryła w sobie niebezpieczeństwo usamodziel
nienia się danego terytorium bądź rozluźnienia istniejącego związku. 
Stąd więc szczególne środki ostrożności w postaci bezpośredniego 
stosunku lennego wobec króla Czech. W odniesieniu do rycerstwa 
niższego, „Untergenozzen”, zagrożenie to nie istniało. Dlatego też zby
teczne były tego rodzaju zabezpieczenia.

Gdy idzie o alienowaną przez księcia nieruchomość, dokumenty 
rozróżniają dwa jej rodzaje, a więc „municia territorium habentes 
seu dominium” od wszystkich innych, które ani „territorium”, ani 
„dominium” nie posiadały (Henryk żagański). W terminologii niemiec
kiej mamy na to rozróżnienie dwa odpowiednie sformułowania. W do
kumencie Luksemburczyka dla Konrada oleśnickiego „burge, die nicht 
wichbilde haben, noch herschaft” odróżnione są od „gut, daz wich- 
pilde hat”. Jest to dla nas ważne, gdyż „bürg” i „gut” potraktowane 
tu są jako synonimy, tak jak i „weichpild” oraz „herschaft” wykazują 
tu też ścisły znaczeniowy związek. Terminologia dokumentu Luksem
burczyka dla Bolka legnickiego jest oszczędniejsza i mówi tylko 
o „gewichpildet veste”.

Powyższe rozróżnienie w pewnej mierze pokrywa się z przytoczo
nym podziałem nabywców na książąt i osoby „niższego stanu”. Naj
dobitniej w tym względzie wypowiedział się król Jan w dokumencie 
dla Konrada, gdzie „burge, die nicht wichbilde haben, noch herschaft”, 
mogą być przez księcia komukolwiek zbywane, te jednak, „die . . . 
wichpilde haben und herschaft”, tylko książętom i im równym, na 
zasadach wyżej już opisanych. Tak samo Henryk żagański stwierdza 
w odniesieniu do grodów pozbawionych „terytorium”, że przy sprze
daży ich bądź zastawie w nawiązywanym wówczas stosunku lennym

30 Np. dok. króla Jana dla Konrada oleśnickiego: „swem sie wollen”.
31 Dok. Jana dla Bolka legnickiego.
32 Henryk żagański.



on sam miał być seniorem, nie król. Wskazana zbieżność nie jest 
konsekwentna, ponieważ według dokumentu Luksemburczyka dla Bol
ka legnickiego „gewichpildet věstěn” mogą być również zbywane 
ludziom niższego stanu niż książęcy, i to z nawiązaniem zależności len
nej tylko wobec księcia.

*  *

*
Stosunki lenne nawiązane w 1. 1327, 1329 oraz 1336 o tyle były 

szczególnego rodzaju, że w zależność wchodził tam dynasta, który 
zatrzymywał — mimo tej zależności — zasadniczy zrąb swej dotych
czasowej władzy. Dlatego też trzeba tu jeszcze sprawdzić, jakim 
ewentualnie zmianom uległa sytuacja książąt wewnątrz ich księstw. 
Sprawę rozpatrzymy w trzech płaszczyznach: skarbowości, wojskowości 
i sądownictwa.

O pierwszej z tych dziedzin niewiele znamy szczegółów. Wiemy 
tylko, że książęta oddawali Luksemburczykowi swe księstwa „cum . . .  
omnibus appendiis . . . iuribus reditibus proventibus et utilitatibus 
eorundem quocunque vocentur nomine vel in quibuscunque consistant” 
(Henryk żagański) i następnie odbierali je z powrotem na tych sa
mych prawach. W dokumencie króla dla Bolka legnickiego mamy 
pośrednie stwierdzenie, iż również ich regalia zostały nienaruszone, 
rzecz jasna, o ile jeszcze istniały.

W zakresie wojskowości mamy szereg charakterystycznych danych, 
wszystkie podobnej treści. Oto bowiem książęta zastrzegają sobie zupeł
ną swobodę wznoszenia nowych umocnień i możność likwidowania 
starych grodów. Tak np. Henryk żagański hołdował „reservata . .. 
edificandi ac restaurandi municiones novas in terris nostris et bonis 
premissis et destruendi veteres ubicunque et quandocunque nobis 
videbitur pro nostro terrarum  predictarum et hominum nostrorum 
commodo expedire libera facultate”. Podobne zastrzeżenia znajdujemy 
w aktach wydanych przez króla Jana dla książąt legnickiego i oleś
nickiego. W odniesieniu do innych księstw brak nam analogicznych 
wiadomości, zdaje się jednak, że prawo to można rozciągnąć również 
i na nie 33. Jak więc widać, sprawy obronności terytoriów, i to w dzie
dzinie decydującej w ówczesnym sposobie wojowania, znalazły się 
w wyłącznej kompetencji książąt. Tak wyraźne podkreślenie tego 
w źródłach ma tu jeszcze dodatkową wymowę. I stąd też zapewne 
płynie twierdzenie wcześniejszej literatu ry34, że śląskim książętom

83 Były bowiem posiadane na analogicznych prawach jak przed wejściem w za
leżność. Por. też [G u d e], Staat von Schlesien, s. 378.

94 K a p r a s ,  op. cit., t. II, cz. 1, s. 195.



wasalom przysługiwało prawo prowadzenia wszelkich wojen, z jedy
nym wyjątkiem wojen przeciw seniorowi.

W zakresie sądownictwa zhołdowani książęta niewątpliwie zachowali 
wszystkie swoje dotychczasowe prawa. Król Jan zagwarantował Bol
kowi legnickiemu sądownictwo najwyższe i najniższe, w innych ana
logicznych aktach wyłączał się ostentacyjnie z jakiegokolwiek udziału 
w jurysdykcji na terenie księstw. Uregulowanie powyższe było po
traktowane wprawdzie bardzo szeroko, lecz w niejednakowej mierze 
dotyczyło sądownictwa każdego stanu. Henryk żagański np. zastrzegł 
sobie, że gdy „cum clericis civibus rusticis et iudeis nostris aliquid 
cause questionis vel iudicii instauraverimus de his et huiusmodi rex 
. . .  nobis . . .  intromittere se non debeat”, co oznacza, że w zakresie 
sądownictwa senior na terenie jego księstwa pozbawiony był wobec 
wymienionych grup społecznych jakichkolwiek praw. Nieco już ina
czej przedstawiała się sprawa w odniesieniu do szlachty i wasali księ
cia. „Nobiles et fideles” bowiem odpowiadali wprawdzie przed księ
ciem, lecz mieli zarazem zastrzeżone prawo odwołania do króla, przede 
wszystkim w wypadku denegatae iustitiae. Podobne postanowienia 
obowiązywały wobec księstwa legnickiego oraz oleśnickiego.

Widzimy więc, że książęta śląscy nie zostali pozbawieni swych 
dotychczasowych praw sądowniczych. Jedynie w odniesieniu do ry
cerstwa i lenników jurysdykcja książęca utraciła swój ostateczny 
charakter. Ponad księciem w tym względzie stanął król, przed którego 
forum książę mógł być pozwany przez swego rycerza lub lennika. 
Pozwany winien był odpowiadać nie tylko przed królem, lecz również 
przed sędzią do tego wydelegowanym przez monarchę.

Na koniec — gdy chodzi o władzę książąt wewnątrz ich tery
toriów — należałoby zwrócić uwagę jeszcze na dwie okoliczności. Oto 
przez sam fakt wejścia śląskich dynastów w zależność lenną od króla 
Czech uległa osłabieniu ich pozycja wobec ich własnych wasali, wzmoc
niła się zaś sytuacja tych ostatnich. Inna rzecz, że zmiana ta mogła 
już mieć tylko teoretyczne znaczenie, skoro związki seniora z lenni
kami jego bezpośrednich wasali były już w tym czasie bez prak
tycznego znaczenia35. Druga kwestia dotyczy władzy ustawodawczej 
książąt. Nie ma o niej wzmianki w źródłach, lecz istnienie jej jest 
oczywiste. Ten kto miał prawo nakładania ciężarów, ten mógł również 
zwalniać od nich drogą szczególnych przywilejów. Ten kto nadawał 
przywileje, tzn. wyjmował ich odbiorców spod norm ogólnie w księ
stwie obowiązujących, musiał mieć również prawo stanowienia tych

35 I. J a w o r s k i ,  Zarys powszechnej historii państwa i prawa, Warszawa 
1961, s. 65.



ogólnie obowiązujących norm. Toteż władza ustawodawcza książąt 
w tym czasie (bez jakiegokolwiek udziału w niej króla) jest ogólnie 
uznawana w literaturze36.

* *
*

Ongiś Rachfahl podkreślał formalny tylko charakter związku len
nego książąt śląskich z królem Czech i faktyczną niezależność księstw, 
jednak pogląd ten był zbyt uproszczony. Wprawdzie bowiem książęta 
wasale zachowali duży zakres samodzielności i wiele dziedzin życia 
publicznego ich terytoriów zdawało się być niedostępnych dla wpły
wów i władzy króla czeskiego, niemniej jednak nawiązana zależność 
lenna stworzyła podstawę do kształtowania się tych wpływów i od
działywania tej na zewnątrz stojącej władzy. Faktu tego nie można 
lekceważyć.

Okoliczność, że wkraczanie króla Czech w wewnętrzne stosunki 
Śląska nie zawsze było równie drastyczne i wzajemny związek Śląska 
i Czech niejednokrotnie się rozluźniał, o niczym tu jeszcze nie decyduje. 
Aktami z lat 1327, 1329 i 1336 stworzone zostały szerokie ramy, lecz 
prawnie mało konkretne. Treść, która miała je w przyszłości wypeł
nić, zależała zatem wyłącznie od stosunku sił obu stron tutaj zaintere
sowanych. Rosnąca potęga królestwa czeskiego przesądziła ostatecznie 
o treści i losach tego stosunku.

DIE LEHNSABHÄNGIKEIT DER SCHLESISCHEN FÜRSTEN VON BÖHMEN 
IM LICHTE DER AKTEN AUS DEN JAHREN 1327, 1329 UND 1336

Die Arbeit gibt zunächst eine Analyse des Dokumentenmaterials, das mit dem 
Entstehen der Lehnsabhängigkeit der schlesischen Fürsten vom böhmischen König 
in Verbindung steht. Dabei ist die Form der diesbezüglichen Akten für die Bestim
mung des Charakters der so entstandenen Lehen von Bedeutung. Die Aufmerksam
keit wird sodann im Rahmen der behandelten Beziehungen auf die Rolle der P er
son des Königs als Senior gelenkt. Als Ergebnis des rechtsgeschichtlichen Teiles wird 
die These formuliert, daß die politische Tendenz auf die Vereinigung der schle
sischen Fürstentüm er mit der böhmischen Krone hinauslief. Ein w eiterer Teil der 
Arbeit befaßt sich mit den Rechten und Pflichten beider Seiten, vor allem aber 
mit der Funktionsbeschränkung, der die Fürsten nach der Festigung des Lehnsver
hältnisses unterlagen. Dabei konnten landläufige Meinungen der bisherigen L ite
ra tu r berichtigt werden. Grundsätzlich lenkt die Arbeit das Interesse auf den 
Charakter der Beziehungen zwischen den schlesischen Fürsten und dem Böhmen
könig auch unter dem Aspekt der sich aus ihren Modifikationen für die Folgezeit 
ergebenden Praktiken.

36 K a p r a s ,  op. cit.0 t. II, cz. 1, s. 195.




