
Kl VI historia

Temat : Rzeczpospolita szlachecka ( powtórzenie)

   Przywileje szlacheckie to szczególne prawa nadawane przez władcę dla
stanu rycerskiego. Ich geneza wiąże się nierozłącznie z ustrojem monarchii
stanowej,  w  której  państwo  przestawało  być  własnością  (patrymonium)
monarchy. Władca musiał liczyć się z głosem społeczeństwa podzielonego na
stany:  rycerstwo,  mieszczaństwo  i  duchowieństwo.  Nadając  specjalne
uprawnienia wyodrębniającej się warstwie społecznej władca otrzymywał w
zamian jej poparcie i lojalność, co w przypadku rycerstwa przekładało się
także na pomoc zbrojną.
   Przywileje szlacheckie – stare narzędzie polityki władców
W Polsce przywileje pojawiają się już w okresie rozbicia dzielnicowego. Za
najważniejszy z nich uznaje się dokument wystawiony w Cieni w 1228 roku
przez  Władysława  III  Laskonogiego  dla  możnowładztwa  małopolskiego  w
zamian za oddanie mu tronu krakowskiego. Prawdziwy rozkwit przywilejów
przypadł na czasy zjednoczonego królestwa, poczynając od rządów Ludwika
Węgierskiego.  Wynikało  to  z  tego,  że  po  śmierci  Kazimierza  Wielkiego
kolejni władcy musieli zabiegać każdorazowo o gwarancję sukcesji tronu dla
swoich  potomków.  Poza  tym  nadal  istotna  była  siła  zbrojna  jaką
reprezentowało sobą rycerstwo-szlachta – bez niej monarchowie nie mogli
prowadzić wojen z Zakonem krzyżackim.
   Ludwik Andegaweński
Serię  najważniejszych  przywilejów  nadanych  stanom  całego  królestwa
Ludwik Andegaweński. 
Węgierski monarcha, będący siostrzeńcem Kazimierza Wielkiego, miał objąć
po nim władzę w Polsce.
 Przywilej wydany w Budzie można określić jako międzystanowy, gdyż na
mocy  jego  postanowień  zostały  zagwarantowane  dotychczasowe prawa  i
wolności przedstawicieli wszystkich grup społecznych.
Ludwik Andegaweński objął tron polski w 1370 roku. Troską króla Polski i
Węgier  było  zapewnienie  którejkolwiek  z  córek  objęcia  po  nim
piastowskiego tronu. Król rozpoczął  starania by przekonać szerokie masy
społeczne do uznania sukcesji w linii żeńskiej.
 Przywilej koszycki wydany 17 września 1374 roku w Koszycach dotykał



tych samych aspektów co wcześniejszy dokument podpisany w Budzie 

  Kolejne  przywileje:  czerwiński  (1422),  warcki  (1423),  gwarantowały
ograniczenie samowoli królewskiej w zakresie wymiaru sprawiedliwości, a
podstawą kary musiał być wyrok sądowy. W przywilejach jedleńskim (1430)
i krakowskim (1433) uległa wzmocnieniu pozycja szlachcica, który uzyskał
zapewnienie,  że  nie  zostanie  uwięziony  ani  ukarany  bez  prawomocnego
orzeczenia  sądu.  W  przywilejach  cerekwicko-nieszawskich  (1454)
zabroniono władcy zwoływania pospolitego ruszenia,  nakładania podatków
oraz wydawania nowych praw bez zgody sejmików ziemskich. 

Po przeczytaniu tekstu odpowiedzcie na pytania:
– Dlaczego  jedna  z  córek  Ludwika  Węgierskiego  miała  zostać  królem

Polski?
– Co  zrobił  król,  aby  zrealizować  swoje  plany  dynastyczne  do  tronu

Polski?
Praca dla chętnych


