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Wsröd niebezpieczeristw, na kt6re naraiony jest badacz przeszlosci, 
jest to, ze znajqc ustalony i okreslony ksztalt wspölczesnych mu lub 
stosunkowo niedawnych urzqdzeri rad by je w podobnej formie widziei: 
röwniez w epokach poprzednich. Tymczasem zas - szczegölnie w forma
cji feudalnej - nie ma na dobrq spraw1a nie ustalonego i skoriczonego. 
Wszystko jest zywq, nie tylko w tresci, ale i w formie, zmieniajqcq sita 
materiq, wymykajqcq sita statycznym uj"ciom i zakladanej z göry syste
matyce. Stqd tez plynie powszechnie odczuwana koniecznosc tworzenia 
teorii feudalnych ustroj6w i instytucji: cel wazny, ale jeszcze mimo 
wszelkich wysi!kciw bardzo odlegly. 

Ponizsze refleksje S'l inspirowane zyciorysem Henryka XI legnickie
go (1539-1588) spisanym przez jego marszalka, Jana Schweinichena 1• 
Ich przedmiotem jest sejmik legnicki, odbyty w drugiej polowie grudnia 
1571 r., kt6rego opis dany przez tego autora tak bardzo odbiega od utar
tych w tym wzgl1adzie wyobrazeri, iz wr"cz narzuca koniecznosc kome!'l
tarza. 

Ksiqz1a Henryk, aby zdobyi: pieniqdze na splat1a zaciqgni1atych dlugciw, 
zwolal na dzieri 19 XII 1571 r. sejmik do Legnicy' i zaz<1dal 100 000 
talar6w pod zastaw' swoich dornen i klejnot6w. Jak wynika z opisu 
Schweinichena, sejmik odbyl sita na zamku ksiqztacym i mial nast1apujqcy 
przebieg. Najpierw Henryk osobiscie przedstawil i uzasadnil swoje postu-

1 Scriptores rerum Silesiacarum, t. IV, Wroclaw 1850, s. 21-162. \Vydawc:a 
G. A. Stenzel okreSla Henryka jako IX tego imienia, wedlug W. D w o  r z a c z k a, 
Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 7, jest to Henryk XI. 

t Co do daty por. Script. rer. Sil., t. IV, Beilage 21, s. 245, nota wydawcy. 
3 SciSlej szlo tu albo o podatek (Contribution), albo o przej�cie dlug6w ksiE:cia 

· w zamian za dochody z dornen i kwoty, kt6re mogly byC u·zyskane ze sprzedaiy 
klejnot6w. 

1 - Sob6tka 2/71 
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laty (Proposition und Begehren) 4
• Nasl<,pnie „ziemianie" przez dwa dni 

naradzali si,: osobno, po czym. na wsp6lnym zn6w posiedzeniu z ksi,:ciem, 
odrzucili jego ziidania. Ten sam proceder powt6rzyl si,: jeszcze dwukrot
nie i zawsze z tym samym rezultatem. W6wczas Henryk chwycil si,: 
drastycznego srodka, by oporne zgromadzenie zmusic do zmiany stano
wiska. Sluzbie kazal opuscic Wielkq Sa!,:, gdzie obradowano, i zamkniiw
szy t,: sal,: nikogo nie wypuszczac. Bylo to zimii, tuz przed Bozym Naro
dzeniem, sala z czasem wyziP,bla, ksi,ii<: zas kazal napalic w przyleglych 
komnatach i ucztowal tarn z zaproszonymi z miasta osobami. Od czasu do 
czasu napominal tylko szlacht,:, aby zgodzila si,: na jego ziidania, jezeli 
chce odejsc wolno. Uwi,:zieni o glodzie i chlodzie protestowali, lecz bez 
skutku. Gdy wreszcie - do ostatecznosci przywiedzeni - zapowiedzieli, 
ze ze skargq na ksi,:cia zwrcicq si,: do cesarza, Henryk uzna1 to za zla
manie przysi<,gi wiernosci i nakaza! ich rozbroic. Mimo iz byla to wlasnie 
Wigilia, zebral zbrojnych mieszczan (400 ludzl) i wydawszy im jeszcze 
bron z arsenalu obsadzil zamek. Na drugi dzien, w swi,:to, polecil zam
kni,:tej szlachcie udac si� z nim na nabczenstwo i pcizniej z niq ucztowal, 
wszystko jednak pod licznii stra,zii, po czym znciw zamkniil iii w Wielkiej 
Sa1i, -nie dostarczajqc jadla. 

Zajscie odbilo si<: szerokim echem na Sl11sku •. Totez kilku dostojnikciw 
(z wlasnej inicjatywy - jak to ostentacyjnie zaznaczyl Schweinichen), 
wsr6d nich znany i wplywowy starosta swidnicko-jaworski Maciej von 
Logau, przybylo do Legnicy, aby zaposredniczyc w sporze mi,:dzy Hen
rykiem i jego rycerstwem. Pertraktacje by!y uci&zliwe i ciqgn,:!y si,: 
przez 4 dni. Wynikiem ich hyly obustronne ust,:pstwa, poniewaz ksi&i<: 
przyrzekl uwolnic szlacht<:, ta zas uiscic podatek. Kazdy z rycerstwa 
natychmiast „na swe sumienie" dokonal szacunku swego majqtku nieru
chomego, z kt6rego w przeci,igu roku mial uiscic Henrykowi 40 promille 
jako podatek. W sumie powinno to bylo przyniesc z g6rq 66 000 talar6w. 
Rzeczywiscie tez po owym szacunku szlachta zostala rozpuszczona do 
dom6w. Sprawa na tym jeszcze nie ucichla, poniewaz legnickie rycerstwo 
wystqpilo ze skargq do cesarza. Jej nast,:pstwem bylo kilka kolejno 
powolanych komisji. Te jednak - jak to cz,:sto w owych czasach bywa
lo - nie doprowadzily do niczego. 

Opis sejmiku dany przez ksiiiz,:cego marszalka przynosi szereg cjeka
wych fakt6w. Niekt6re z nich byly juz znane lub mozna bylo si,: ich 

4 Script. rer. Sil., t. IV, s. 31, sq to terminy identyczne jak przy sejmie Shiskim. 
5 Maciej v. Logau (por. niZej) nazwal to w swym liScie ,,seltzamer Process'', 

tami.e, s. 245. 
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domyslac: ze w ksi<;stwach lennych sejrnik zwolywal ksif!Z� pisemnym 
wezwaniem •, ze na nim osobiscie przedk!adal „propozycjf'. Ze znanego 
dokladniej przebiegu obrad og6lnoslf!skiego sejmu, gdzie kr6lewscy (ce
sarscy) komisarze nie byli dopuszczani do obrad kurii, mozna bylo si<, 
tylko domyslac, ze analogicznie w ksi"stwach lennych narady byly pro• 
wadzone pod nieobecnosc ksif\Zf\ t. Przypuszczenie to dzi"ki tekstowi 
Schweinichena zamienilo si" w pewnosc '· Tym ciek·awsze Sf\ pozostale 
szczeg6ly zapisane przez tego autora. Przede wszystkim uderzajqce jest 
w tekscie Schweinichena. ze obradujf\Ce zgromadzenie, najpie1w w tytule 
nazwane sejmikiem (Landtag) 8, w dalszym cif!gu nazywa on inaczej. 
Ludzie, z kt6rymi ksif\z<; pertraktowal, okreslani sa, z reguly jako podda
ni (Unterthanen) lub jako „Landschafft", czyli ziemianie, przygodnie zas 
jako rycerstwo (Ritteschafft •, rittermässige Leute'°) bf\dz jako szlachta 
(adeliche Rittersleute 1t, Adel") lub ziemianstwo rycerskie (die Land
schafft vom Ritterstand "). Wszystko to czyni wrazenie, ze w czasach 
Schweinichena sejmik legnicki byl cialem jednolitym i skladal sif; tylko 
z ziemianstwa-szlachty. Na poparcie powyzszego mozna tez przytoczyc 
ze Schweinichena tekst odpowiedzi, kt6rf\ Henryk w 1581 r. da! cesarskim 
komisarzom "· I tu bowiem jest mowa tylko o uporczywej absencji 
,,ziemian" na daremnie przez ksi�cia zwolywanych sejmikach. 

Wrazenie, ze sejmik legnicki byl wylqcznie szlachecki jak w niedalekiej 
Rzeczypospolitej, jest nieprawdopodobne i nie znajduje potwierdzenia 
w innych zr6dlach. · Wiadomo bowiem z material6w XVII i XVIII w., ie 
sejmik ksi"stwa legnickiego skladal si<, prawdopodobnie z trzech kurii, 
mianowicie duchowienstwa, rycerstwa i miast "· Jezeli nawet trzeba b"-

' Schweinichen informuje o tym, choC lakonicznie. 
7 W kaidym razie dla ksi�stwa legnickiego drugiej polowy XVII w. 
8 Script. rer. Sil., t. IV, s. 31. 
e Tam:Ze, s. 33. 
10 Tamie, s. 35. 
tt TamZe. 
12 TamZe, s. 36. 
u Tamie, s. 37. 
u Tamie, s. 107-108. 
15 Wykorzystane przez autora fr6dla nie zawierajq wiadomoSci, kt6ra by bezpo

Srednio informowala o strukturze legnickiego sejmiku. Niemniej reskrypt cesarski 
z 23 III 1711 r., przyznaj&cy O.Patowi lubi&skiemu pierwS'Ze miejsce i votum, do
wodzi jego udzialu w sejmiku (G. C r  o o n, Die landständische Verfassung von 

Schweidnitz-Jauer, Wroclaw 1912, s. 48, nota); w XVII w. udzial ctuchowiet'l.stwa 
w sejmiku jest wielokrotnie potwierdzony. O udziale miast informuje np. pismo 
rejencji legnickiej do UrzE:du Zwierzchniego z 1719 r. (Centr. Arch. w Pradze, 

C. D. K., IV-H-3, karton 713). 



138 Kazimierz Orzechowski 

dzie uznaC, Ze duchowni nie stanowili w nim odr�bnej izby 1s, zawsze 

jednak bezsporny udzial miast b"dzie stal w jaskrawej sprzecznosci z tym, 
·Co przekazuje nam Schweinichen. W interesujacym tu opowiadaniu ksüi
z"cego biografa tylko dwa razy jest wzmianka o mieszczanach, jednak 
w zastanawiaj,icy spos6b. Najpierw dowiadujemy si", ze Henryk XI po 
uwi"zieniu szlachty w wielkiej sali ucztowal z kilkoma ludzmi z m i a
s t a. Druga wiadomosc jest wr"cz drastyczna, ksi,iz" bowierr: nast,:pnie 
dla otoczenia wojskiem pomieszczeii zamkowych zwolal (umbschlagen 
lassen) m i e s  z c z a n  legnickich i ich dodatkowo uzbroil. Fakty te maj,i 
szczeg6ln,i wymow", do kt6rej powr6cimy ponizej, mimo to jednak nie 
w nich nie wskazuje, aby mieszczanie wyst,:powali jako skladowa cz"�c 
sejmiku. 

Powyzszei w,itpliwosc rozwiewa wsp6lczesne zr6dlo, pochodzeniem 
wczesniejsze niz wywody Schweinichena, mianowicie !ist starosty swid
nicko-jaworskiego, Macieja von Logau, kt6ry - jak juz wiemy - posred
niczyl w sporze mi"dzy ksi,:ciem legnickim i tamtejsz,i szlacht,i. List ten, 
datowany 27 XII 1571 r., przeslany zostal do Nysy do braci starosty 17 
z prosb,i o podj"cie dalszych interwencji. Wywody pisma s,i bardzo inte
resuj,ice. Najpierw bowiem sugeruj,i, ze sejmik skladal si<, tylko z ry
cerstwa ", nast<,pnie jednak daj,i szereg wiadomosci, z kt6rych wynika, 
ze drugim stanem w legnickim sejmiku byly miasta ••. Sprzecznosc t<,
wyjasnia_ tekst, i to w spos6b bardw charakterystyczny. Okazuje si" mia
nowicie, Ze ksürZ�ca "propozycja" obejrnowala dwa i:qdania, a wi�c nie 

tylko drugie, zanotowane przez Schweinichena. Przede wszystkim do
magal si<, on od stan6w zlozenia ponownego holdu jemu i jego bratu, ks. 
Fryderykowi 20. Dopiero w dalszej kolejnosci z<1dal swiadczen pieni<,znych 
na pokrycie dlug6w. Stany (Logau mowi tu wprawdzie tylko o rycerstwie, 
ale dalszy tekst nie pozo�tawia kwestii, ze z,idanie r6wnoczesnie przedsta
wiono miastom) wobec pierwszego postulatu zaj"ly najpierw stanowisko 
odmowne, powolujeic si,; na hold zlozony wczesniej 21. Nast<,pnie jednak, 

J6 Wspomniany bowiem reskrypt z 1711 r. postanawial, i:e poslowie opata (nie 

on osobiScie) mieli zasiadaC i wotowaC dopiero po starszych ziemskich (Landes

älteste), eo z powodzeniem sugeruje, i:i duchowni wyst�powali tarn przede wszyst

kim jako posiadacze döbr ziemskich. Inna rzecz, Ze to samo przez sif; nie dowo

dzi jeszcze h\cznego obradowania duchowiel1stwa i szlachty, tzn. braku odrf;bnej 

kurii duchowiell.stwa. 
11 Script. res. Sil., t. IV, s. 245-248. 

Herzog ... schon mit ihnen (dj Rietterschafft seine Vnderthanen) ein 

Landtag angefangen, in welchem er zuforderst begehret, sie dj Rietterschafft 

Ihme . . Erbholdung thun sollen ... " 
111 0 duchowiell.stwie w tekScie nie ma najmniejszej wzmianki. 
20 Obaj bracia poczqtkowo wsp6lnie zarzqdzali ksi�stwem. 

in dem ersten Pehgeren der neuen Pflicht [tzn. holdu] alle Stette bej 

dem Adel gehalten ... " 
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oczywiscie z pewnymi trudnosciami, udalo si� Henrykowi zmienic sta
nowisko stolecznej w ksi�stwie Legnicy, kt6rej przedstawiciele z!ozyli 
koniec konc6w Zqdany hold "· W ten spos6b jednosc stanowiska sejmiku 
zostala naruszona. Z tekstu Logaua wynika, ze ta sama sytuacja istniala 
r6wniez przy dyskusji nad drugim postulatem, mianowicie przy sprawie 
podatk6w: ,,die andern Stette aber seindt noch zur Zeit beim Adell". 
Wygl&da wi�c na to, ze Henryk w obydwu sprawach zdolal przekonac 
legniczan. Zdanie starosty swidnicko-jaworskiego sugeruje jednak rciwno
czeSnie, i:e „ wspülny .front" rycerstwa i mniejszych miast w sprawie po

datk6w istnial tylko w pierwszej fazie sporu "· Gdy bowiem pisze 
o uwi�zieniu (Arrest oder mocht wohl sagen Custodia) stan6w, m6wi j'uz 
tylko o rycerstwie. Czyzby wi�c rzeczywiscie szlachta znalazla si� koniec 
koiicüw w osamotnieniu? 

Zar6wno Schweinichen, jak Logau m6wi& konkretnie o pomocy udzie
lonej Henrykowi przez mieszczan legnickich przy uwi�zieniu szlachty 
przybylej na sejmik. Szczegoly te nasuwaj& przypuszczenie, i.e mi�dzy 
mieszczanstwem i szlacht<1 mogl istniec (lub zaistniec) konflikt, kt6ry 
taki wlasnie uzyskal wyraz. G. Thebesius, zasluzony badacz dziej6w ksi�
stwa legnickiego, informuje '". ze zajscia z grudnia 1571 r. staly si� przy
czym\ skargi tamtejszego rycerstwa przeciw legnickim mieszczanom. Final 
sw6j znalazla ona przed specialn& komis.i'l (Haupt-Commission) w 1585 r. 
we Wroclawiu w postaci zawartej wciwczas ugody. Rada miasta Legnicy 
tlumaczyla si� tarn zupelm1 nieSwiadomoScü=� celu, w jakim uzbrojeni mie

szczanie mieli byc uzyci w 1571 r. 25 Przyczyny rozdzwi�ku musialy byc 
jednak gl�bsze, skoro Thebesius m6wi: ,,Dieses verursachte n:;n die Tren
nung des Landes [ = szlachty J von der Stadt Liegnitz, und ist eine solche 
Uneinigkeit daraus worden, so nachmals viel Tonnen Goldes gekostet 
haben soll". Jedno zdaje siP, pewne, mianowicie ze nie byl to sp6r mi�dzy
stanowy, szlachty z mieszczanstwem w ogole, lecz tylko szlachty ze sto
tecznq Legnic&. 

Zestawiwszy material faktograficzny czas jest przyst&pic do omowienia 
refleksji, kt6re nasuwa. Jest ich kilka, i to nieblahych. Pierwsze pytanie 

22 ,, ••• so hatt er doch dj Stadt Lignitz entliehen von ihnnen [tzn. od szlachty] 
getrennet, und dj Pflicht von ir angenohmben". 

23 Pami�tamy, :ie Henryk trzykrotnie domagal si� Swiadczeil i tyle:i razy 
otrzymywal odmownq odpowiedi. 

u G. Th e bes i i, Liegnitzische Jahr-Bücher, wyd. G. B. Scharffer, t. II, Jawor 
1733, s. 162. 

2� ,, ... dass sie [rada miejska] und die Gemeine von dem Aufbote der Bürger
schaft und desselben Ursache gar nichts gewusst, biss Hertzog Heinrich selbst in 
die Stadt kommen, auf alle Viertheile der Stadt geritten, und durch ein publicum 
proclama ausruffen lassen, dass ein ieder in seiner besten Rüstung und Wehre sich 
finden lassen, und wenn er erfordert: aufs Schloss erscheinen solle". 
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jest zasadnicze: czym zatem byl dla wspolczesny�h sejmik? Swiadectwem 
tutaj moze byc jedynie nazewnictwo i fakty, do kt6rego bylo ono odno
szone. Tymczasem jednak wlasnie to jest zmienne, przede wszystkim 
w swym znaczeniowym zakresie. Najpierw uderza to, ze termin „sejmik" 
(Landtag) tylko wyjqtkowo zostal uzyty. Schweinichen posluzyl si<c nim 
w opowiadaniu tylko d,wa razy, w tytule rozdzialu i w jego pierwszym 
zdaniu 2•. Wydaje si", ze pozniej okreslenie to bylo mu zbyteczne. Logau 
uzyl go tylko jeden raz "· Nazwy inne, ktore odpowiadalyby sejmikowi, 
tak jak bywa on na ogol rozumiany, wyst"puj;, - rzecz charakterystycz
na - tylko w liscie starosty swidnicko-jaworskiego. Jest to mianowicie 
slowo „Tag"" - obrady, skqdirn1d tez wieloznaczne (jeden raz) oraz 
czterokrotnie przezen uzyty pluralis „Stände" 29 - stany. Wszystkie inne 
natomiast okreslenia, w obu tekstach licznie uzywane, odnoszq si� tylko 
do szlachty (Landschafft, Ritterschafft, rittermässige Leute, adelmässige 
Leute, Adel, die Landschafft vom Rilterschafft) '°· Ostatni z przytoczonych 
terminow: ,,die Landschafft vom Ritterschafft", moglby sugerowac, iz 
ziemianstwo w zasadzie moglo obejmowac rowniez inne stany, skoro tutaj 
wyraznie zakwalifikowano je jako „rycerskie", niemniej jednak sam tekst 
dowodzi, ze Schweinichen uzywa! go" jako synonimu szlachty. Podobnie 
ma si" sprawa z cz�sto stosowanym terminem „Unterthanen" - poddani. 
W przewazaj&cej liczbie wypadkow jest on u obu autorow synonimem 
rycerstwa; tylko w jednym zdaniu z opowiadania Schweinichena rzecz 
zdaje siE; mieC inaczej 32_ 

Ustalmy zatem, CO oznacza slowo „Landtag" - najpierw w wywodach 
Schweinichena. Dysponujemy tu trzema tekstami. Tytul: ,,F. G. halten 
einen Landtag, und nehmen sie in Custodia", skoro wiemy, ze tylko 
szlachta zostala na zamku uwi"ziona, nie pozostawia Wqtpliwosci, ii sej
mik oznacza w nim tylko rycerstwo. Ze wst"pnym zdaniem tego rozdzialu 
sprawa moze jui jednak wyglqdac inaczej. Czytamy tam, :i:e „der fromme 
Herr . . schrib ... einen Landtag auss". I z listu Logaua, i z wywod6w 
Thebesiusa wiadomo, ze na sejmik stawila si" zar6wno szlachta, jak mia
sta. J ezeli wi1cc ksi'l:i:"cy marszalek swi'adomie nie przeinaczal fakt6w, slo
wo „Landtag" odpowiadalohy tu sejmikowi jako zgromadzeniu uprzy-

2� Poza tym w calym dziele wyst�puje on jeszcze tylko jeden raz, Script. rer. 

l'(i!., t. IV, s. 108. 
21 Tamie, s. 245. 
2s TamZe, s, 247. 
2g TamZe, s. 246-247. 

so Por. wyZej przyp, 9--13. 

31 Logau w swym· liScie ani razu nie ui:yl tego okreSlenia. 
32 Script. rer. Sil., t. I\''i s. 31, tu na oznaczenie wszystkich (tzn. obu) stan6w 

zasiadaj <1cych w sejmiku. 
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wilejowanych stan6w ksi�stwa (bqd:< ich przedstawicieli, w wypadku 

miast). Tekst trzeci zaczerpni�ty jest nie z interesuj,icego nas opowia

dania, lecz wi,ize si� z nim tresciowo. Jest to odpowiedz Henryka na 

zarzuty kr6lewskich komisarzy, konkretnie na skarg� rycerstwa (Land
schafft) "· Ksi,iz� stwierdzil w niej, ze dla porozumienia si� z „poddany

mi", tzn. szlacht,i, jak z tekstu wynika, ,,zween Landtage ausge

schreiben" "· I tutaj wi�c, jak w pierwszym tekscie, sejmik oznacza 

szlacht�. 

U Logaua napotykamy znaczenie identyczne: ,,Herzog schon mit 

ihnen [tzn. dj Rietterschafft. seine Unterthanen) ein Landtag angefan
gen ... "" ,,Landtag" tutaj to wyrainie szlachta, choc z dalszej narracji 

wynika, iz zgromadzona w6wczas byla zar6wno ona, jak miasta. Nie jest 

natomiast tak latwo ustalic sens, w jakim autor listu uzyl og6lniejszego 

slowa „Tag" (narady, obrady). M6wi on najpierw o oporze stanciw wobec 

z&dania zlozenia ponownego holdu, czemu Henryk powinien byl ust11pic 

,,vnd dan des andern Begehrens [tzn. podatki] halber einem anderen för

derlichen Tag legen, dieweil sie in der vngelegen Zeit so lang wehren 
arrestiret gewesen" 36, Wzmianka o uwi�zieniu dowodzilaby, Ze 6w „Tag" 

mial obj<1c tylko szlacht�. kt6ra opar!a si� podatkom. Przeciwstawienie 

zebraniu, na ktcirym szlachta i miasta, poza Legniq, odm6wily holdu, 

kazaloby znciw „Tag" pojmowac tu jako zgromadzenie obu stnnciw. Pozo

staje jeszcze trzeci termin (tez tylko u Logaua), mianowicie „Stände". 

Jak wiadomo, slowo to uzywane bylo w dw6ch znaczeniach: na okreslenie 

stan6w jako uprzywilejowanych grup spolecznych (b,idz zgromadzenia sta

nowego) oraz na oznaczenie jednostki b�d,icej czlonkiem okreslonego sta

nu. U Logaua w trzech wypadkach mamy do czynienia z tym drugim 
znaczeniem wyrazu: ,,Stände" w nich - to uwi�ziona przez ksi�cia 

legnickiego szlachta. Tylko w jednym istnieje mozliwosc, ze autor listu 

uzyl go w sensie zgromadzenia szlachty i miast "· 

Trzeba przyznac, ze rezultat tego zestawienia jest zaskakuj,icy. Stwier
dzilismy r6zne nazwy (Landtag, Tag, Stände), kt6re moglyby oznaczac 

zgromadzenie stanowe ksi�stwa, tak jak je dzis rozumiemy. Widzielismy 
jednak r6wnoczesnie, :i:e nazwy te wyst�pujei tylko z rzadku, gdy tym

czasem okreSlenia opisowe naturalne (szlachta, ziemianie, rycerstwo, mia

sta, poddani) bezwzgl�dnie w tekstach dominujq. Poza tym zaden z tych 

trzech termin6w nie jest jednoznaczny: przemiennie okreslaj,i one raz 

aa TamZe, s. 104. 
34 'DamZe, s. 108. 

3::; TamZe, s. 245. 

3& Tamie, s. 247. 
37 TamZe, s. 247: ,dieweil dj Stend sunderlich vmb dj Nottel der Pflicht 

[tzn. holduJ, ob sie sich so paldt nit erkleren konten, pietten thetten .. " 
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jeden tylko stan, raz stanowe zgromadzenie. W rezultacie mc1simy dojsc 
do wniosku, ze wsp6lczesnie nie istnial zaden techniczny i powszechny 
termin na okreslenie interesuj;,cego nas zjawiska. To zas uzasadnia dalszy 
wniosek: brak technicznego terminu (wszystko to bowiem s11 oczywiscie 
wyrazenia przyblizone i opisowe) dowodzi, iz instytucja nie byla jeszcze 
ustalona i oznaczona, aby mogla odbic si� w konkretnej nazwie. Innymi 
slowy przyjqc wypadnie, ze zgromadzenia stanowe tamtego czasu byly 
czyms jeszcze nie okreslonym, nie zinstytucjonalizowanym, choc bezspor
nie istniej11cym i dzialaj'!cym. Faktem - jak si� wydaje - byla nie 
instytucja, lecz fu n k  c j a, dzialanie. Tylko to dla wsp6!czesnych bylo 
wazne. I tylko to odzwierciedlalo si� w slowie „Tag" - w tym uj�ciu 
zupelnie juz jednoznacznym. 

Drugie z pytan, kt6re nasuwa tekst Schweinichena, wü1±e sii: scisle 
z poprzednim. Brzmi ono: jaki - choc jak m6wilismy, nie ustalony -
mialy ksztalt owe stanowe zgromadzenia i jak dzialaly? Przypomnijmy 
jeszcze raz fakty poznane dzi�ki opisom Schweinichena, Logaua i Thebe
siusa. Henryk XI zwolal najpierw zgromadzenie stanowe, bezsprzecznie 
dwu stan6w, szlachty i miast, i przedstawil mu swoje zqdania. Wobec so
lidarnie odmownego stanowiska stan6w rozpoczql pertraktacje tylko z mia
stami 38, przy czym r6wniez w zasadzie mu si� nie powiodlo. W6wczas 
skoncentrowal swoje starania wylqcznie na stolecznej Legnicy i dopiero 
tutaj osi11gn11! cel. Juz w warunkach zaistnialego ostrego konfliktu -
mozna to wyczytac mi�dzy wierszami listu starosty - usta,pily wobec 
jego z11dan r6wniez pozostale miasta. Na koniec wreszcie, w wyniku inter
wencji z zewrn:itrz, r6wnieZ rycerstwo przystalo na ponowne oszacowanie 

maj<1tk6w i podatek. 

Zaistnia!y sp6r nie by! wi�c sporem nü�dzy ksi�ciem i zgromadzeniem 
stanowym, lecz mi�dzy nim i rycerstwem. Dowodzq tego bez W'Jtpienia 
p6zniejsze wzmianki o toczonych sporach przed cesarzem i jego komi
sarzami: przeciwnikiem ksi�cia jest tarn zawsze tylko rycerstwo, chocby 
nawet wyst�powalo pod eufemistycznq nazw11 „Landtagu". I tylko ono, 
nie sejmik, nie rycerstwo wraz z miastami, kwestionowalo moc uchwaly 

podatkowej, dlatego ze zosta!a wymuszona "· Mamy zatem gotowq odpo
wiedz. Pertraktacje ksi�cia z uprzywi!ejowanymi grupami spo!ecznymi 
m o g ! y, lecz nie musialy, przebiegac !.,cznie. Skutecznosc powzi�tej 
uchwaly wcale nie byla mniejsza, gdy wyszla ona osobno tylko od jednej 
z tych grup. Co wi�cej, jak poucza przyklad Legnicy, zgoda wyrazona 
tylko przez jedn11 cz�sc okreslonej grupy (stanu) - tylko wobec niej sa-

18 Wynika t.o z pisma Logaua: ,,Die andern Stette aber seint noch zur Zelt 
beim Adel!..." 

st Tam:te, s. 146-149. 
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mej oczywiscie - miala moc zupelnie analogiczna,. Z cala, jasnoscia, mamy 
\eraz przed oczyma wlasciwa, istot� calego zjawiska, jego f u n k c j �
Jej tresc - to porozumienie zupelnie niezaleinie od formy i plaszczyzny, 
w kt6rej zostalo urzeczywistnione. 

W Swietle powyZszego zg-ron1adzenie stanowe, tzn. sejmik, nie jest in

stytucja, organizacyjnie „zamkni�ta,", o scisle ustalonym ustroju. Jest tylko 
sposobem bezwzgl�dnie najprostszym i najszybciej wioda,cym do celu. J est 
to moZliwoSC porozumienia sif; ze wszy�tkitni uprzywilejowanyn1i grupami 

spolecznymi w tych samych kwestiach, w tym samym miejscu i w tym 
samym czasie. W konsekweneji staje si� \ez moiliwe okreslenie swoistego 
punktu zwrotnego, ktciry „bezpostaciowe" zgromadzenie stan6w uprzy
wilejowanych przeksztalca w ostatecznie okreslona, instytuc_i� stanowej 
reprezentacji. Wydaje si� nim byc moment. gdy warunkiem skulecznosci 
porözumienia jest zbieZnoSC stanowisk (nie zawsze od razu wsp6lnoSC sta

nowiska) wszystkich reprezentowanych w zgromadzeniu uprzywilejowa
nych grup spolecznych. 

Na koniec wreszcie trzecia refleksja. Nasuwa ja, grozba wypowiedziana 
przez uwi�zione legnickie rycerstwo pod adresem Henryka. Widzqc bo
wiem, Ze przez owq „Custodia" do uchwalenia podatku ma byC zn1uszone, 

zastrzeglo, ii zwr6ci si� do cesarza o rozstrzygni�cie (Erkäntnüs) zaistnia
lego sporu. Reakcja ksi�cia byla bardzo gwaltowna 40 i wyrazila si� w de
cyzji rozbrojenia uwi�zionej szlachty. Wiadomo, ie przejsciowo sp6r 
zostal za!agodzony i szlachta uchwalila podatek, niemniej jednak p6zniej 
wysta,pi!a do cesarza ze suplika, przeciw ksi�ciu u. W sytuacji tej zastana
wia fakt, ie dla stanowiska ksi�cia wobec sejmiku niewa,tpliw<1 przeciw
waga, byla lub mog!a byc wladza cesarza. Udzielnosc legnickiego terytorium 
jest tu jui mocno zatarta. Sejmik wprawdzie nadal nie ma kontaktu ze 
swym og6lnosla,skim odpowiednikiem w postaci sejmu, niemniej jego bez
posredni zwia,zek z cesarzem nie jest przez to wykluczony. Oczywiscie 
mamy tu jui do czynienia z przejawem narast.aja,cych tendencji absoluty
stycznych i z dowodem oslabionego stanowiska lennych ksi<1i'lt . 

. Wiadomosci o samym sporze S<! - jak widzielismy - bardzo szczup!e. 
Nie pozwalaja, tei na rozstrzygni�cie pytania, jaka byla, prawniczo bion1c, 
jego przyczyna: czy polityka ksi�cia wobec stan6w w og6le (tzn. sejmiku), 
czy tei tylko fakt zastosowania przymusu wobec pewnej grupy szlachty. 

40 Schweinichen m6wi o ksi�ciu, Ze byl w6wczas „noch hefftigcr verbittert" 

(tamie, s. 34), Logau, ie byl „in Collera" (tamZe, s. 246). 
41 Z wywod6w Thebesiusa (op. cit.) wynika, ie sp6r ten, zakollczony w 1585 r., 

toczyl si� mi�dzy rycerstwem i mieszczanami. Nie jest wykluczone, ie wspomniana 

przez Schweinichena suplika dotyczyla zar6wno post�pku ksi�cia, jak stanowiska 

zaj�tego w tej sprawie przez miasta (Legnic�). 
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W kazdym razie faktem bezspornym pozostaje mozliwosc ingerencji cesarza 

w stosunki mi�dzy ksi&z<;tami i stanami w udzielnych terytoriach. 

Wydarzenia, kt6re zaistnial.y w Legnicy w grudniu 1571 ,·., daly nam 

sposobnosc do wypowiedzenia szeregu obserwacji i do kilku refleksji 

o szerszym zasi�gu. Wydaje si<;, ze warte S'l one zastanowienia, choc 

z uwagi na w&skosc ir6dlowej podstawy nie mog& roscic sobie pretensji 

do og6lniejszych stwierdzer\. Nasze wywody traktujemy tylko jako posta

wienie pewnych problem6w i sformulowanie okreslonych pytar\, jednak:i:e 

zasadniczej natury. W ich swietle wydaje si� pewne, :i:e instytucji ustalo

nych i „spetryfikowanych" p6zniej ustrojowo, a odpowiadaj&cych wsp6!

czesnemu sposobowi myslenia, nie mozna bezkrytycznie transponowac 

w stulecia wczesniejsze. Faki, :i:e w spoleczei\.stwie odnosne f u n k c j e 

byly poprzednio spelniane, cz<;stokroc z wi�kszq skutecznosci& ni:i: p6zniej, 

nie oznacza jeszcze, :i:e vstrojowe i spoleczne formy w tej funkcji za

anga:i:owane byly od razu w og6lnych zarysach podobne do p6zniejszych. 

To :i:e 6wczesni nie znali :i:adnej nazwy dla ich okreslenia, :i:e oczywiscie 

nie odczuwali nawet takiej potrzeby ", musi byc tutaj wzi�te pod uwag�. 

Na zakor\.czenie jeszcze zastrzec sii; nale:i:y, i± obserwowana tutaj „plyn

noSC" i „bezpostaciowoSC'' legnickiego sejmiku nie moZe byC rozumiana 

jako status nascendi samej instytucji. J ej organizacyjne spetryfikowanie 

zupelnie nie musi oznaczac jej pelnego rozkwitu. Wr�cz przeciwnie, gdy 

ono wyst&pi, nale:i:aloby w nim widziec zdecydowany przejaw jej dekaden

cji oraz upadku roli i znaczenia. 

DER LIEGNITZER LANDTAG IN DER DARSTELLUNG 

VON HANS SCIIWEJNICHEN 

Die Lebensbeschreibung des Liegnitzer Fürsten Heinrichs XI. aus der Feder 
von Hans Schweinichen, seines Hofmarschalls, und ein Brief Mathes' von Logau, 
des Landeshauptmanns von Schweidnitz-Jauer, aus dem Jahre 1571 lassen erkennen, 
dass der Liegnitzer Landtag gegen Ende des XVI. Jh. noch immer keine bestimmte 
und eindeutige Benerinung besass. Da Unterhandlungen des Fürsten mit den Ständen 
(Adel und Städte) gesondert geführt wurden, fühlt sich der Verfasser zu der Schluss
folgerung berechtigt, dass der Landtag jener Zeit im organisatorischen Sinne noch 
immer keine endgültig ausgebildete Institution darstellte. Das Wesen der Stände
repräsentation bestand daher anscheinend nur darin, dass sie - abgesehen von der 
Form - nur die Möglichkeit zu Unterhandlungen zwischen dem Landesfürsten und 
den Ständen schuf; entscheidend war also nicht ihre organisatorische, verfas
sungsrechtliche Gestalt, sondern ihre Funktion, die Standesinteressen dem Lan
desfürsten gegenüber zu repräsentieren. Die Tatsachen, die den beiden Texten 
entnommen worden sind, erweisen, dass der Kaiser schon damals einen gewissen 
Einfluss auf die Verhältnisse zwischen dem Landesfürsten und seinen Ständen 
ausüben konnte. 

42 W wykorzystywanych tutaj tekstach SciSlejsze rozröi:nienie „sejmiku" od 
„stan6w" oraz innych nazw opisowych daje siE:: dostrzec dopiero u Thebesiusa 
(1636-1688), ktöry pracE:: nad swym dzieJ:em rozpoczcll zapewne dopiero po 1664 r. 




