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MONARCHIA I STANY W EUROPIE SRODKOWEJ XIV WIEKU 

ZARYS PROBLEMATYKI 1 

l. W skład regionu środkowoeuropejskiego wchodzą m. in. trzy pań
stwa, coraz częściej porównywane, i to z różnych punktów widzenia, 

czyli Polska, Czechy i Węgry 2. 

W interesującym nas tu okresie łączy je, w przeciwieństwie do za

chodu Europy, przeżywającego pierwszy kryzys ustroju feudalnego, 

utrzymanie trendu wielostronnego rozwoju społeczno-gospodarczego 
i kulturowego. Jak się wydaje, wzrost ów zawdzięczały rzeczone mo

narchie w dużym stopniu aktywnej polityce swoich władców. Na prze
łomie XIII i XIV w. coraz wyraźniejsze stawały się też na badanym te
renie kontury stanowego społeczeństwa. Poszczególne jego człony, głów
nie na Węgrzech, a w najsłabszym stopniu w Polsce, rozwijały samo

świadomość polityczną, umacniały się w toku podejmowanych działań 
w poczuciu odgrywania coraz istotniejszej roli w walkach o władzę. 
Z wyjątkiem Czech, nikłą rolę odgrywał czynnik mieszczański. 

1 Z;1proswni w listopadzie 19';'8 r., wespół ze śp. Romanem n,1 sesję naukową

z okazji 600-lccia z�onu Karola IV, przedstawiliśmy tam referaty -- On, porównu

jący osohowoś<.:i K:irola i Kazimierza W. (po czesku), ja zaś wrn1i,1:1ko\vany w ty

tule problem (po ft-anc:nsku). Zmodyfikowaną wersję tego wystqpienia. próby 

wstępnego spenetrowania antecedencji spraw analizowanych wcześniej - por. 

S. Russo ck i, Protoparlamentaryzm Czech do początku XV w., Warszawa 1973;

te n że, Poczqt.ki zgromadzeń stanowych w Europie środkowej (Przegl.1d Histo

ryczny, t. 66, 1975, z. 2, s. 171 nn.); te n że, Monarchie stanowe środkowo-wschod

niej Europy XV-XVI w. (Kwartalnik Historyczny, R. 84, 1977, z. 1, s. 73 nn.) -

pośv.·!i.ęcam pamięci Kolegi i nier.apomnianego Towarzysza wielu debat naukowych.

2 Przyznany limit miejsca zmusza do rezygnocji z ciągłego odwoływania się do 

literatury. Podstawowe sprawy poruszane zostały w szczególności przez: J. Kl o

c z owskie g o, Rozwój środkowowschodniej Europy w XIV w. (Sztuka i ideologia 

XIV w., Warszawa 1975, s. 13 nn.); .J. M. Bak a. Kónigtum und Siiindc in Ungarn 

im 14.-16. Juhrlwnclert, Wiesbaden 1973; .J. Spe va ck a, Karet IV - zi1:ot a dilo 

(1316-1378), Praha 1979; z. Kaczmarczyk a. Polska czasów Kazimierzn Wie+ 

kiego, Kraków Hl64; S. Russo ck ie go, Społeczno-polityczna i narodowa świa

dom.ość rycerstwa śroclkowowschodniej Europy przełomu XIII i XIV w. {Z polskich 

studiów slawistycznych, seria V, Warszawa 1978, t. II, s. 397 nn.); wreszcie w tomie 

Corona Regni, pod red. M. Hellmana, Weimar 1961. 
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Zarówno Czechy, jak i Vvęgry przeżywały na progu XIV stulecia nie
łatwe chwile wynikające z wygaśnięcia narodowych dynastii i związa
nych z tym walk o władzę, przejmowaną przez cudzoziemskich monar

chów. Ci, na początku panowania nad obcymi sobie społeczeństv,·ami, 
znajdo\vali poparcie jedynie w odłamach formujących się „politycz,1ych 
narodów". Nic też dziwnego, że zarówno Jan Luksemburczyk, jak i Ka

rol Robert Andegav;eński wiele wysiłku i środków musieli poświęcić !1a 
przezwyciężanie wewnętrznej opozycji i zapewnienie sobie swobody ma
newru w realizacji ambitnych, lecz obcych nowym poddanym planów 
dynastycznych. Inaczej w Polsce. Tu pod rządami dwu ostatnich Pias
tów na czoło wysu,Nało się zadanie przywrócenia jedności Króle.,t1,,vu, 
odzyskania bodaj części ziem utraconych w okresie rozdrobnienia feadal

nego. Te zamierzenia, realizowane pod kierunkiem panujących, z dawien 
dawna uznanych za „domini naturales", znajdo,vały w o wiele wi�kszym 
stopniu poparcie różnych odłamów społeczeństwa niż ambitne, lecz tyl
ko dynastyczne plany snute w Budzie c:,:y na praskim Hradzie . .Jak się 
wydaje, dopiero Karol IV, a w pewnym stopniu również Ludwik zdołali 
utożsamić siE; z ospirncjami „politycznych narodów" swych nowych 
ojczyzn. 

2. Wszystkie trzy monarchie w dążeniu do realizacji postawionych
sobie celów musiały ze.dbać o zorganizowanie silnego, a z2razem spr;-nv
nego aparatu zarządu. Musiał on zapewniać nie tylko prowadzenie coraz 
bardziej skomplikowanej polityki zagranicznej, ale również utrzymywa
nie ładu \Vev.mętrznego, pobudzać poszczególne działy gospodarki krajo
wej, mobilirnwać wysiłki finansowe i obronne społeczeństwa, do których 
not2.bene czcc;ściej się odwoływano. 

l..V tym stanie rzeczy tradycyjne formy zarządzania państwem, opar
te na systemie „curia regis", jawiły się jako niewystarczające. Pomoci/ -
cy królewscy odznaczać musieli się już nie tylko „wiernością" \Yobec 
S\vego „pana", ale w równym stopniu fachowością i wykształceniem. 
Nic też dziwnego, że wzmiankowani władcy, w najmniejszym może stop
niu w Polsce, przystąpili do reformy takich organów zarządu, jak kance
laria, skarb, rada przyboczna czy sądownictwo. Z tej przede wszystkim 
perspektywy należy patrzeć na inicjatywy tworzenia uniwersytetów 
w Pradze, Krakowie i Pecsu. Umocnieniu nowych struktur państwo\vych 
służyć miały próby kodyfikacji lokalnego prawa, tzw. Statuty Kazi
mierza Wielkiego, czy Maiestas Carolina. 

Dążąc do podniesienia prestiżu władzy monarchowie środkowej Euro
py uciekali się nie tylko do środków instytucjonalnych, lecz również 
ideologicznych. Zarówno Karol IV, jak i Ludwik Andegaweński w trosce 
o legitymację pozycji swych dynastii, rozwijali kult świętych poprzed
ników, Wacława z rodu Przemyślidów i Władysława z rodu Arpadów.
Piastowie w swym charakterze „domini naturales" poprzestawali na

umacnianiu kultu patronów-męozenników Królestwa - świętych Woj-
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ciecha i Stanisława. Zauważmy jeszcze, że choć we ·wszystkich trzech 
królestwach zaczęto posługiwać się pojęciem „Corona regni", używano 
go jednak raczej w znaczeniu pierwotnym - królewskiego majestatu 
i związanych z nim uprawnień. Jedynie w Czechach doby Karola !V za
częło to pojęcie funkcjonować jako transpersonnlne pojęcie państwa. 

3. Wszyscy ci władcy, nawet najbardziej aulokratycmi, korzystaj<-lCY
z pozycji uznanych „panów przyrodzonych" c"L.y dopiero zabiegający 
o to, stawali wobec konieczności tak współpracy, jak i pertraktowania
z siłami politycznymi państwa. Te, ukonstytuowane w swego rodzaju
„polityczne narody", różniły siG pomiędzy sobą pod względem s;:laclu
społecznego, stopnia integracji czy ck:rakteru wytwarzanej snrno�wia
domości.

Kościół, nawet na W�grzcch, gdzie jego dostojnicy przez cz(;::: j:.kiś 
opono\vali przeciwko autokratycznym rządom Karola Roberta, zctaje się 
stanowić w Europie środkowe.i jedną z zasadniczych podstaw y:l.::dzy 
królewskiej. Służył jej tak S\Yymi zasobami materialnymi, jak clo
świadc1.enicm politycznym swych przedstawicieli. 

Trzon wspomnianych „politycznych narodów" t\vorzyli możni - .. bn
rones". Zresztą ich pozycja różniła się w poszczególnych krajach. :<foj
bogatsi, a zarazem najpotężniejsi, dysponujący rzeszą klientów i ; o co 
najmniej od XIII w., byli oni, jak się zdaje, na Wqgrzech. Pinwszy 
Andegawe11czyk na tamtejszym tronie z bronią w rqku usilownł pC1skro
mić ich odśrodkowe tendencje. Inna sprawa, że nic:�alcżnie od powodze
nia tPj 2,kcji, syn Karola, Ludwik, stworzył S\\'ym ,,•.\·iernym" :.!oż
liwość przekształcenia sic: w no\\"<) generacje; magnalów, n:e mni�j ,1ie
bezpieczną dla jedności państwa od poprzedniej. Sto::;unko·.0:o nie-_,·joJkie 
rozmiary właściwych Czech oraz Moraw, wespół z tradycjami we\vn,;trz.
nej polityki ostatnich Przemyśl:dów, spowodowały ogra1,iczenie 2.:1F

0

J\Vno 
rozmiarów majątków miejscowych panów, jak i ich politycznej potqgi. 
Niemniej pierwsi Luksemburgowie musieli podjąć walkę z ich aspira
cjami, ale zwycięstwo przyszło im łatwiej. Karolowi IV znacznie lepiej 
niż Ludwikowi Andegaweńskiemu udało utrzymać siq \V ryzach r"z po
konanych. Kajsłabsi, prawdopodobnie w skutek przedłużającego sic; roz
bicia dzielnicowego i gruntowania lokalnych partykularyzmów. byli 
możnowładcy Polski. Piasto,vie-jednoczyciele umiejętnie prowadzT po
lityk� personalną. Zapewniali sobie wierność zwolenników, czyniqc 
z nich osobistości o znaczeniu ogólnopaństwowym. Opozycjonistów po
zostawiali raczej w charakterze lokalnych „wielkości". Ich wystqpienia, 
nawet zbrojne, jak to miało miejsce z konfederacją Maćka Borkowica, 
skutecznie poskramiane, nie stanowiły, jak można sądzić, śmi0rtelnego 
niebezpieczeństwa dla jedności Królestwa, poróv,rnywalnego z tym, co 
działo się współcześnie na Węgrzech. 

Rycerstwo-szlachta najwcześniej, bo już w ciągu XIII w., dało odczuć 
swoją siłę na Węgrzech, wchodząc w skład tamtejszego „narodu politycz-
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nego". W charakterze podpory monarchii w jej walce przeciwko ma
gnatom za ostatnich Arpadów znaleźli się oni w składzie zarówno wal
nych zjazdów królestwa, jak i rady monarszej (1292-1298). Andegawe
nowie zapewnili im z kolei opiekę „contra tyrampnorum opressione" 

(1309), a nawet uczynili formalnie równymi magnatom w przywileju 
Ludwika Wielkiego z 1351 r. Większą samodzielność na politycznej sce
nie zapewniła sobie ta grupa na przełomie XIV i XV w. Z braku danych, 
a także stosownych badań nic pewnego nie da się powiedzieć na temat 
roli pospolitego rycerstwa Czech. Zdaje się ono w omawianym okresie 
pozostawać w zależności politycznej bądź od panów, bądź też od monar
chii rozwijającej działalność, zmierzającą do pozyskania oparcia ze stro
ny tych, którzy awansowani ponad dotychczasową kondycję gwaranto
wali wierność swym dobroczyńcom 3

• Jeżeli chodzi o Polskę, to jak się 

wydaje płynna raczej granica między możnymi a średnim rycerstwem 
spowodowała, że obie te grupy znalazły się w zajmującym nas czasie 
w ramach jednego, wspólnego stanu szlacheckiego. 

Wreszcie miasta, to tradycyjne źródło dodatkowych wpływów finan
sowych dla monarchii. Prawdziwą siłę polityczną stanowiły one, i to nie 
wszystkie (głównie Praga i Kutna Hora) w Czechach, poczynając od 
XIII w. W pozostałych dwu krajach widoczne są jedynie zabiegi ze stro
ny monarchii zmierzające do tego, by poprzez r6żnego rodzaju przywi
leje i nadania stworzyć z mieszczan przeciwwagę w stosunku do feu
dałów. 

Jeżeli chodzi o całość „politycznych narodów", wrażenie najbardziej 
i najwcześniej zwartego, świadomego swej siły i możliwości wpływania 
na bieg wydarzeń czyni czeski. Odgrywał on niemałą rolę już w chwili 
śmierci w 1278 r. Przemysła Ottokara II. Nic też dziwnego, że wstępu
jącym na tron Luksemburgom przedstawił on własną wersję ogólnego 
przywileju. Choć nie w pełni zaakceptowany przez króla Jana, zapewnił 
on Czechom możliwość pozyskania szeregu ustępstw i swobód już 
w 1310 r., zresztą następnie uzupełnianych w 1318 oraz 1348 r. (Karol 
IV). W tym samym czasie panowie i szlachta węgierska toczyli między 
sobą nieustanne walki. Umożliwiły one monarchii ,vystąpienie w cha
rakterze mediatora. Stąd też i przywilej Ludwika Wielkiego z 1351 r. 
nosi tego rodzaju charakter. Szlachecka „communitas" Polski aż do 
chwili wygaśnięcia dynastii piastowskiej kontentować musiała się indy
widualnymi nadaniami i przywilejami. 

4. Najłatwiej było „politycznym narodom" dać odczuć swoją siłę
i znaczenie w wypadku poważniejszych kryzysów politycznych, w szcze-

a Por. ,J. Petr a il, Skład ba pohusitske aristokracie w Cechach (Acta Universi
tatis Carolinae. Studia Historica XIV, Praha 1976, s. 9 nn.); D. T fest i k, Promeny

ceske spoiecnosti ve 13. stol. (Folia Histon.ca Bohemica 1, Praha 1979, s. 131 nn.);
.Rus s o ck i, Protoparlamentaryzm ... , s. 89 nn. 
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gólności bezkrólewi, jakie następowały po wygaśnięciu narodowych dy

nastii. Z chwilą inauguracji rządów nowej dynastii sytuacja kompliko
wała się. Rozpoczynała się długotrwała walka na różnych płaszczyznach, 
o obsadę najwyższych stanowisk w królestwie, rady monarszej, sądow
nictwa. Tę notabene prowadziła przeważnie elita wspomnianych „naro
dów". Do ich całości odwoływali się władcy szczególnie wtedy, gdy po
trzebne im było poparcie w niecodziennych przedsięwzięciach lub
materialna pomoc (finansowa, wojskowa) ponad ustaloną ewentualnymi
przywilejami normę. Przy takich to okazjach „Korona" i „polityczny na
ród" stawały naprzeciwko siebie w charakterze partnerów.

Praktyka zwoływania · takich walnych zgromadzeń upowszechniła 
się najbardziej w Czechach, gdzie za panowania króla Jana i Karola IV 
w latach 1310-1378 odbyto 27 zjazdów, czyli przeciętnie jeden co 
2 1/2 roku. W Polsce, w ciągu półwiecza, jakie minęło od koronacji Wła
dysława Łokietka do śmierci Kazimierza Wielkiego, odbyto takich zjaz
dów około 10, czyli przeciętnie jeden na 5 lat. Jeżeli chodzi natomiast 
o dwu pierwszych Andegawenów, zdają się oni w ogóle unikać takich
okazji konfrontacji stanowisk 4-_

Monarchów wszystkich trzech krajów łączyło dążenie do wprowa
dzania, w miarę możliwości, rządów osobistych, wspartych jedynie na 
wąskiej, przez siebie samych dobieranej radzie. Możliwości takich naj
mniej mieli Luksemburgowie. Jednakże, w szczególności Karol IV, za
pewniwszy sobie kontrolę nad składem i przebiegiem sejmów czeskich, 
potrafił przekształcić je w narzędzie służące zarówno utrzymaniu równo
wagi sił politycznych, jak i ładu wewnętrznego w państwie. 

Istotny czynnik ustroju określanego jako stanowy - lokalne zgro
madzenia „politycznego narodu", pełniące w pewnym stopniu funkcje 
samorządowe - pojawiły się w analizowanym okresie jedynie na Wę
grzech. Periodycznie zwoływane przez komitackich „ispanów" zdołały 
one zapewnić sobie trwały wpływ na obsadę lokalnych urzędów sądo
wych i administracyjnych. Domniemywać można tylko, że analogiczne 
procesy, ale w stanie zalążkowym, zarysowywały się w ramach wielkich 
roków sądowych, sprawowanych w Polsce przez starostów generalnych, 
na l\.forawach zaś przez specjalnie delegowanych sędziów prowincjonal
nych. We właściwych Czechach podstawowym forum sądowym dla 
szlachty stał się jeszcze w XIII w. ,,praski sąd ziemski", organ początkowo 
królewski, z czasem stanowy. 

5. W ślad za Bryce Lyonem skłonni bylibyśmy określać mianem
monarchii stanowej taką formę ustroju, w którego ramach „polityczne 
narody" zdobyły sobie zinstytucjonalizowaną możność współuczestnicze-

4 Dane na temat Czech por. Ru s s o c k i, Protoparlamentaryzm ... , s. 86 i 93;

Polski - nie opublikowane jeszcze wyniki badań własnych; Węgier - Decreta 

Regni Hungariae 1301-1457, ed. F. Dory, G. Bonis, V. Bacskai, Budapest 1976. 
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nia, jeżeli jeszcze nie w rządach krajem, to w każdym razie w najważ
niejszych decyzjach tyczących się „status regni". Zasady takiej właśnie 
formy rządów można by, podobnie jak to czyni wspomniany badacz 
amerykański, określać mianem „feudalnego konstytucjonalizmu" s. Jak 
się wydaje, żadne spośród omawianych tu państw nie mieści się w powyż
szym określeniu, nawet Czechy, mimo iż w XIV w. najbliższe były ta
kiego układu stosunków. Zarówno państwo Luksemburgów, jak też An
degawenów czy ostatnich Piastów aż po lata osiemdziesiąte XIV w. zdają 
się pozosta\!.rać na etapie centralizuj,icych się monarchii feudalnych, by 
posłużyć się propozycją przed,,,·cześnie zmarłego, v.rybitnego kompara
tysty V. Prochazki e. 

Różne były powody, dla. których podejmowano dzieło O\vej centrali
zacji, różne były też warunki, w których się ona dokonywała. Najbar
dziej zbieżna z interesami miejscowego „narodu politycznego" była ona, 
jak można sądzić, w Polsce. Na Węgrzech i w Czechach konflikt dynastycz
nej i lokalnej „racji stanu" był ostry. Szczególna musiała być rola histo
ryczna Karola IV, który potrafił nie tylko utożsamić sic; z narodem, nad 
którym przyszło mu panować, ale również przekonać go do tego, by in
teresy dynastyczne i cesarskie tegoż władcy uzncł za swoje. 

Godzi się wreszcie podkreślić, iż owe centralizujące się monarchie, 
zapewniające przewagą „maiestas" nad „communitas", miały raczej krót
ki, parodziesięcioletni żywot. Kolejnym zgonom Kazimierza Wielkiego 
w 1370 r., Karola IV w 1378 r. i Ludwika w 1382 r. towarzyszył natych
miastowy wzrost aktywności politycznej stanów. Jak gdyby przytłu
mione w okresie poprzedzającym, lepiej zorganizowane potrafiły one od 
razu wystąpić wobec nowych panujących z licznymi, przeważnie uzna-
nymi roszczeniami. 

DIE :\10NARCHIEN L'ND STXl'.DE 1:-; MITTELEUROPA DES 14. 

JAłlRHU!\'.DERTS. ABRISS DER PROBLE:'.\-1!\TIK 

!n Fort�etzung �einer fruheren Forschung0n erortert der Verfasscr Fragen,.
dll' cicu cirei :,Ion;:n:hicn - Polen, Ungarn und Biihmcn gcmcin wan,n, und zw.:tr: 
die Stcllung der Eerrschc-r und ihr Streber. rnu:h dem Umbau und der Zentra
li�icrung des Staatcs sowie nach der okonomi:;chcn und kulturc!len Aktivierung 
ihrcr Konigreichen; der Gr:id de:· OrganisicrutH! und Konsolidienmg der eim:elner::. 
privilcgiertcn Standc, dit: zt,sarn,1,en einc Art .. l)O(it:scher )rationcn" de:· cinze!nen 

; B. L yo :1. A Mcclievnl Consti.tutionalism: .-\ Ba!ancc of I'oirer, o,tatn:o w: 
t cg oż. Swdies of West European Medieval Institutźons, London 1978, no. VII. 

G V. Pr och a z ka, Centraiizujfci se stfedoveka monarchie, Prńvnik, 1960,

s. 144 nn. Por. też Russo ck i, Protoparlamcntarvzm ... , s. 100. Analogiczną opinię

w udnicsicniu do Franc:ji formułuje ostatnio P. L c wis, La France d Zn jil, cl11 

Moyen Age, Paris 1977, w szczególności s. 543 nn.
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Staaten bildeten, wie auch ihr Beteiligung am politischen Leben. Ausgehend von 

der D!c'finition, wonach man ais ,,standisch" eine Monarchie betrachten kann, in 

deren Rahmen die „politi.schen Nationen" eine institutionalisierte Beteiligung, wenn 

n�cht an der Staatsregierung, dann wenigstens an Beschli.issen betreffs „status 

1·cgni" erreicht haben, schlussfolgert der Autor, dass keine der drei untersuchten 

�Iona1 chi en im behanclelten Zeilraum solch eine Staatsform erreicht habe. Erst 

znm Ausgang des 14. Jh. begann sich innerhalb der sich zentralisierenden feudalen 

?.-I.-m,,rchicn -in Polen, Bi:ihmen und Ungarn eine Standeordnung herauszubilden. 




