
Wspófczesnosc

I ~~
1914

1569
lubelska

1573

pierwsza
wolna elekcja

1577 -1582
wojna z Rosja
o Inflanty

I

XVIIw.

pospolita.
eSIe . .
{raCJI
leckiej
emokracji szlacheckiej
sp o litej
nowy temat:

:zenie slowa "demokracja".
, jaki sposób rycerstwo przeksztal-
chte.

ecka j przywileje

iecza rycerstwo, osiadle w swych do-
zyskiwalo coraz Wiekszy wplyw na
cHa sie w szlachte. W Polsce we-
anowala równosc, co najlepiej oddaje
ldc na zagrodzie równy wojewodzie".
sie ze szlacheckiej rodziny i posiadal

lC z przywilejów, czyli praw swego
Ily nadawane szlachcie przez kolej-
nian za udzial w wojnach, zgode ~a
ki lub poparcie polityki królewskiej.

f nietykalnosc majatku (przyWilej
.l

Przywilejeszlacheckie
Po wygasnieciu dynastii Piastów wzrosla rola rycerstwa. To ono
mialo wplyw na wybór nowego wladcy. Kolejni rzadzacy - Lu-
dwik Wegierski i Wladyslaw Jagiello, aby pozyskac poparcie

rycerstwa dla planów przekazania wladzy swoim potomkom,
nadawali im kolejne przywileje. Dzieki temu rycerstwo

przeksztalcilo sie w szlachte i stalo sie nie tylko glówna sila po-
lityczna, ale takze gospodarcza w panstwie. Przywileje staly sie
fundamentem demokracji szlacheckiej, która ostatecznie
uksztaltowala sie w XVI w. W ten sposób szlachta w Polsce
osiagnela wysoka pozycje w porównaniu ze szlachta innych
panstw europejskich.
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I Ograniczyla takze do minimum prawo chla-

I pów do opuszczania wsi. Mieszczanie nie
; mogli sprawowac urzedów i godnosci pan-
i stwowych. Szlachta zostala zwolniona z opiat

I celnych za przewóz swoich towarów. .
I
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IOdtad zadna nowa ustawa nie mogla byc
. uchwalona bez zgody izby poselskiej.
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Przywilej Postanowienia przywileju
I

Data Król

Król zobowiazal sie, ze nie bedzie ustanawial
nowych podatków bez zgody rycerstwa,za
wyjatkiem stalego podatku (dwóch groszy

koszycki rocznie od lana ziemi chlopskiej). Odtad 1374 Ludwik Andegawenski
koszty sluzby rycerskiej poza granicami pan-
stwa oraz wykupu rycerzyz niewoli pokrywac
musial wladca. Ponadto wszystkie urzedy
w panstwie sprawowac mogli jedynie Polacy.

Król przyrzekl, ze nie bedzie konfiskowac
czerwinski ani zajmowac majatku szlachcica bez 1422 Wladyslaw Jagiello

niezaleznego od monarchy wyroku sadu.

Odtad wojewoda wyznaczal ceny maksy-

warckl malne na artykuly rzemieslnicze, a na wsi 1423 Wladyslaw Jagiello
szlachta mogla zajmowac gospodarstwa
soltysów.

jedlensko- Król zapewnil, ze nie uwiezi zadnego szlach- 1430
Wladyslaw Jagiello-krakowski cica bez wyroku sadowego. 1433

cerkwicko- Król odtad nie mógl ustanawiac nowych Kazimierz
I -nieszawski praw, ani zwolywac pospolitego ruszenia . . 1454

Jagiellonczyk
bez wyrazonej na sejmikach zgocJyszlachty. : I iI


