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Pocz¹tek obecnoci szlachty niemieckiej na terytoriach dzisiejszej £otwy
i Estonii wi¹¿e siê z wydarzeniami towarzysz¹cymi ba³tyckim wyprawom krzy¿owym, kierowanym na te pogañskie tereny przez papie¿a i cesarza niemieckiego. Ziemie ba³tyckie, nawracane mieczem, od samego pocz¹tku nie stanowi³y
organizacyjnego monolitu; jedynymi elementami, które ³¹czy³y udzielne pañstewka inflanckie, by³o formalne przynajmniej uznawanie zwierzchnoci papiestwa
oraz silne kulturowe wiêzi z Rzesz¹ Niemieck¹. redniowieczne losy tego regionu to historia nieustannej walki o zwierzchnictwo nad terytorium Marienland
Livland.1
Walka ta wymog³a na osiad³ym tutaj niemieckim rycerstwie koniecznoæ
organizowania siê w korporacje. Taka by³a w³anie geneza wykszta³cenia siê
w okresie redniowiecza czterech niezale¿nych korporacji szlachty niemieckiej 
Ritterschaften (by³y to rycerstwa: inflanckie, estlandzkie, ozylijskie, kurlandzkie). Pamiêæ owych zmagañ i silne poczucie niezale¿noci sprawi³y, ¿e nigdy nie
* Praca zasiêgiem geograficznym obejmuje jedynie obszar Kurlandii, Inflant i dzisiejszej
Estonii.
1
A. T o b i e n, Die Livländische Ritterschaft in ihren Verhältnis zum Zarismus und Russische
Nationalismus, t. 1, Riga 1925, s. 3 i n.; Inflanty w redniowieczu nazywano tak¿e Ziemi¹ Maryi
 Terra Mariana.

68

ANDRZEJ SZABACIUK

dosz³o do zjednoczenia ziem ba³tyckich i nigdy nie powsta³ jeden, wspólny organizm samorz¹du szlacheckiego.2 Tradycja lokalnych partykularyzmów by³a bardzo silna, a jej echa s³yszalne by³y jeszcze w wieku XIX.3
Dokumentem, który ostatecznie ugruntowywa³ suwerenny charakter niemieckich rycerstw ba³tyckich, by³a inflancka Magna Charta, jak to zgrabnie okreli³ wybitny inflancki historyk Aleksander von Tobien, czyli przywilej polskiego
króla Zygmunta Augusta (Privilegium Sigismundi Augusti, popularna nazwa funkcjonuj¹ca w literaturze) z 28 listopada 1561 roku. Przywilej Zygmunta Augusta
nadawa³ konfesji ewangelicko-augsburskiej, niemieckiemu samorz¹dowi (którego g³ównymi organami by³y Landtagi), prawu oraz autonomicznemu s¹downictwu uprzywilejowan¹ pozycjê w regionie.4 By³a to forma wynagrodzenia miejscowej szlachty za zaakceptowanie porozumienia (pacta subiectionis) zawartego
wówczas pomiêdzy Gotthardem Kettlerem i Zygmuntem Augustem w Wilnie,
przy porednictwie wielkiego kanclerza litewskiego Miko³aja Radziwi³³a Czarnego.5 Dobrze znany jest jego skutek  w zamian za uznanie zwierzchnictwa
Rzeczypospolitej oraz sekularyzacjê zakonu inflanckiego Kettler zosta³ ksiêciem
Kurlandii i Semigalii, które uzyska³y status lenna podleg³ego Rzeczypospolitej.6
Privilegium Sigismundi Augusti oraz kolejne regulacje prawne z lat 1562
i 1566 by³y ukoronowaniem procesu przekszta³cenia niemieckich korporacji szlacheckich w stany. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e przynale¿noæ do okrelonego
Landstandu zale¿na by³a w równiej mierze od pochodzenia, jak i zamieszkiwanego terytorium.7
Wydany w czasach panowania Stefana Batorego zbiór praw z 14 grudnia
1582 roku (Constitutiones Livoniae) potwierdza³ przywileje Zygmunta Augusta,
wprowadza³ tak¿e zmiany w administracji terytorialnej, które mia³y usprawniæ
jej dzia³anie na obszarach okrojonych po wojnie pó³nocnej Inflant. Dzieli³ on
pozosta³e przy Rzeczypospolitej ziemie na trzy prezydentury (województwa):
praesidatus Vendensis, Dorpatensis i Parnavensis. Prezydentury dzieli³y siê nastêpnie na powiaty.8
2
O nieudanych próbach utworzenia ogólnoinflanckiego przedstawicielstwa stanowego pisa³
J. K o s t r z a k, Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeñ stanowych. Od po³owy XIII wieku do XV
wieku, WarszawaPoznañToruñ 1985.
3
A. T o b i e n, op. cit., t. 1, s. 4 i n.
4
Volumina Legum, t. 6, St. Petersburg 1860, s. 258261.
5
G. M a n t e u f f e l, Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich, wstêp, redakcja i opracowanie tekstu K. Zajas, Kraków 2007, s. 105107.
6
L. A r b u s o w, Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurland [dritte verbesserte und
ergänzte Auflage], Riga 1918, s. 192; M. M a r k i e w i c z, Historia Polski 14921795, wyd. 2
popr., Kraków 2004, s. 370.
7
A. T o b i e n, op. cit., t. 1, s. 6 i n.
8
G. M a n t e u f f e l, op. cit., s. 128.
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Nowy podzia³ administracyjny Inflant utrzyma³ siê do pierwszej po³owy XVII
wieku, kiedy to po rozejmie w Starym Targu (1629 roku) ziemie Inflant i Estonii
znalaz³y siê pod panowaniem szwedzkim. Z czêci prezydentury wendeñskiej,
która pozosta³a przy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, utworzono województwo inflanckie, popularnie nazywane Inflantami polskimi, a póniej Latgali¹.
W roku 1634 Inflanty szwedzkie wraz z wchodz¹cymi w ich sk³ad, wczeniej
opanowanymi przez Szwedów, ziemiami estoñskimi, podzielono na dwie gubernie, inflanck¹ i estlandzk¹. Na ich czele stanêli szwedzcy genera³owie-gubernatorowie, najwy¿si przedstawiciele Korony w terenie, ³¹cz¹cy kompetencje
administracyjne i wojskowe.9
Nieco odmiennie wygl¹da³a sytuacja w Kurlandii. Stosunki prawne w ksiêstwie regulowa³ bazuj¹cy na przywileju Zygmunta Augusta przywilej ksiêcia
Gottharda Kettlera z 25 czerwca 1570 roku (Privilegium Gotthardinum). Na relacjach ksiêcia ze szlacht¹ znacz¹co zaci¹¿y³a zwierzchnoæ lenna Kurlandii; w spory
w³acicieli ziemskich z ksiêciem ingerowa³y w³adze Rzeczypospolitej, szlachcie
przys³ugiwa³o bowiem prawo apelacji od wyroków s¹dów kurlandzkich do s¹du
królewskiego.10 Stosunkowo silna pozycja szlachty miejscowej odbi³a siê na strukturze lokalnego samorz¹du.
Do centralnych urzêdów ksiêstwa kurlandzkiego zaliczyæ mo¿emy najwy¿sz¹ na jego terenie instancjê s¹dow¹, S¹d Dworski  Hofgericht, Kancelariê 
Kanzlei, Izbê Skarbow¹  Rentkammer oraz konsystorz luterañski  Konsistorium. Organizacja administracji bazowa³a na wczeniejszych strukturach, siêgaj¹cych swoj¹ metryk¹ czasów redniowiecza. Ksiêstwo dzieli³o sie na 4 Oberhauptmannschaften (Kuldyga, Mitawa, Tukums i Zelburg), Oberhauptmañstwa
dzieli³y siê na 8 Hauptmannschaften, które dzieli³y siê nastêpnie na 27 parafii
luterañskich bêd¹cych najni¿szym organem samorz¹du ziemskiego.11
Kurlandia po mierci Gottharda Kettlera w roku 1587 znalaz³a siê we wspólnym w³adaniu jego synów, tak jak przewidzia³ to ksi¹¿ê w swoim testamencie
zatwierdzonym przez sejm Rzeczypospolitej. Po perturbacjach zwi¹zanych z narastaj¹cym konfliktem pomiêdzy braæmi, zakoñczonym banicj¹ starszego Wilhelma, obszar ca³ego Ksiêstwa znalaz³ siê pod panowaniem Fryderyka. W 1617
roku w Kurlandii obradowali wydelegowani przez króla Zygmunta III Wazê przedstawiciele szlachty z terenów Korony i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, którzy
A. K e r s t e n, Historia Szwecji, Wroc³aw 1873, s. 189194.
R. W i t t r a m, Baltische Geschichte. Die Ostseelande Livland, Estland, Kurland 1180
1918. Grundzüge und Durchblicke, München 1954, s. 110 i n. Praktycznie od wszystkich wyroków s¹dów kurlandzkich przys³ugiwa³o prawo odwo³ywania siê do królewskich s¹dów relacyjnych. Wyj¹tek stanowi³y sprawy karne, które, na mocy przywileju szlachty kurlandzkiej, rozpatrywane by³y wy³¹cznie na terenie ksiêstwa (G. M a n t e u f f e l, op. cit., s. 133 i n.).
11
R. W i t t r a m, op. cit., s. 111.
19
10
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po os¹dzeniu Wilhelma przyst¹pili do kodyfikacji miejscowego prawa. Spod ich
pióra wysz³y przepisy reguluj¹ce zasady panowania ksiêcia kurlandzkiego  tzw.
Formula regiminis, oraz skodyfikowane prawo krajowe pod nazw¹ Curoniae
statuta. Formula regiminis przewidywa³a, ¿e Landtag zbieraæ siê bêdzie raz na
dwa lata, a w nadzwyczajnych wypadkach i czêciej; w takich sytuacjach na
probê ksiêcia Landtag zwo³ywaæ mia³ sam król. Chc¹c polepszyæ relacje z miejscowym rycerstwem, ksi¹¿ê Fryderyk powo³a³ nowy urz¹d pe³nomocnika krajowego (Landbevollmächtigte, ok. 1720 roku), porednicz¹cego w kontaktach pomiêdzy ksiêciem i szlacht¹. W przeciwieñstwie do szlachty estlandzkiej czy inflanckiej, która mia³a obowi¹zek uczestniczenia w Landtagach, Landtag kurlandzki
nie mia³ charakteru powszechnego zebrania szlachty, by³ raczej form¹ jej przedstawicielstwa; gromadzili siê na nim delegaci z 27 parafii luterañskich.12
Kamieniem milowym w rozwoju inflanckiego, estlandzkiego i ozylijskiego
samorz¹du ziemskiego by³y lata rz¹dów regencyjnych w okresie ma³oletnioci
szwedzkiej królowej Krystyny. W roku 1634 dokonano wyboru pierwszych marsza³ków szlachty (Ritterschafthaupmann  estlandzki, Landmarschall  inflancki
i ozylijski) i utworzono urz¹d sekretarza rycerskiego (Ritterschaftssekrätar), oddzielny dla szlachty inflanckiej, estlandzkiej i ozylijskiej. W roku 1637 powo³ano tak¿e Kasy Krajowe  Landeskassen, a od roku 1643 swoj¹ dzia³alnoæ rozpoczê³y organy wykonawcze  Kolegia Landratów (Landratskollegien). W ich sk³ad
wchodzi³o 6 landratów. Kilka lat póniej, w roku 1647, zatwierdzono przepisy
reguluj¹ce zasady zwo³ywania i obradowania Landtagów.13
17 sierpnia 1648 roku mia³a miejsce generalna konfirmacja przywilejów estlandzkiego, inflanckiego i ozylijskiego rycerstwa; od tego czasu pracê rozpoczê³y tak¿e dwunastoosobowe kolegia landratów. Inflanckie Landratskollegium,
w przeciwieñstwie do estlandzkiego, nie pe³ni³o jednoczenie funkcji najwy¿szego organu s¹dowego prowincji. Pocz¹tkowo, od roku 1630, s¹d taki znajdowa³
siê w Dorpacie (Hofgericht). Z czasem przeniesiono go do Rygi, a od roku 1648
wybierano do niego 3 inflanckich landratów.14
Nie wszyscy w³adcy szwedzcy byli przychylnie nastawieni do posiadaj¹cego
szerokie kompetencje samorz¹du ziemskiego. Zmiana polityki Korony wobec
inflanckiego, estlandzkiego i ozyljskiego rycerstwa szczególnie widoczna by³a
w okresie panowania Karola XI. Dekretem z 20 grudnia 1694 roku zlikwidowa³
on funkcjonuj¹cy od roku 1643 organ wykonawczy samorz¹du szlachty Landrats12
Ibid., s. 112; G. M a n t e u f f e l, op. cit., s. 128 i n., 138 i n.; The History of the Baltic
Countries, pod red. Z. Kiaupy, Ain Mäesalu, Ago Pajur, Gvido Straube, 3rd revised edition,
Tallinn 2002, s. 84.
13
R. W i t t r a m, op. cit., s. 90.
14
Ibidem.
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kollegium, zakazuj¹c tak¿e zwo³ywania Landtagów, a tworz¹c na ich miejsce
tzw. Adelskonvent, zale¿ny od szwedzkich genera³ów-gubernatorów. Praktycznie stosowanie nowego prawa zosta³o powa¿nie ograniczone, na przeszkodzie ku
temu stanê³a kolejna wojna pó³nocna. W 1710 roku, w generalnej konfirmacji
wydanej szlachcie estlandzkiej i w warunkach kapitulacji Rygi, Piotr I Wielki
przywróci³ przywilej Zygmunta Augusta w jego oryginalnym brzmieniu, znosz¹c szwedzkie ograniczenia.15 Panowanie rosyjskie dodatkowo otworzy³o przed
dobrze wykszta³conymi elitami miejscowymi nowe perspektywy, mo¿liwoæ kariery w carskiej administracji i wojsku.16
Po przerwie spowodowanej dekretem Karola XI pierwszy Landtag szlachty
inflanckiej zebra³ siê 6 wrzenia 1710 roku w Rydze. Przez ponad 200 lat Landtagi pe³ni³y odt¹d funkcje najwa¿niejszych organów samorz¹du szlachty w czterech samorz¹dnych prowincjach ba³tyckich. Ostatnie Landtagi zebra³y siê w roku
1920; postanowieniem niepodleg³ych Republik Estoñskiej i £otewskiej zlikwidowano organy samorz¹du stanowego, ustanawiaj¹c demokratyczne przedstawicielstwa wy³aniane w powszechnym g³osowaniu. Rok 1920 by³ to tak¿e ostatni
rok funkcjonowania de facto przywileju Zygmunta Augusta; formalnie przywilej
ten nie zosta³ zatwierdzony przez cara Aleksandra III i jego nastêpcê, jednak
w praktyce niemiecka szlachta zachowa³a spor¹ czêæ swoich tradycyjnych uprawnieñ i przywilejów.17
Opisuj¹c dzieje niemieckich landtagów na terenach dawnych Inflant pod panowaniem rosyjskim, nale¿y wspomnieæ równie¿ o jedenastoletnim okresie funkcjonowania, w czasie panowania carycy Katarzyny II, szlacheckiej Komisji Administracyjnej. Dzia³a³a ona od grudnia 1785 do grudnia 1796 roku przy namiest15
Piotr I rozszerzy³ przywilej Zygmunta Augusta, id¹c na powa¿ne ustêpstwa wobec miejscowych rycerstw. Jak s³usznie podkrela Aleksander von Tobien, w Privilegium Sigismundi Augusti
z 28 listopada 1561 roku, w artykule XXIII, Zygmunt August zastrzega, ¿e stare inflanckie obyczaje i prawa nie mog¹ poci¹gaæ za sob¹ zwiêkszenia powinnoci ze strony ch³opów na rzecz swoich
panów, poza wymiarem ustalonym w spisach prac i powinnoci. Zatwierdzony przez cara przywilej nie okrela³ jednoznacznie statusu miejscowych w³ocian. Status ten uregulowano dopiero na
mocy opinii prawnej nazywanej deklaracj¹ Rosena, sporz¹dzonej przez inflanckiego szlachcica
na probê petersburskiego Justizkollegium w roku 1739. Sprowadza³a ona miejscowych ch³opów
do kategorii maj¹tku ruchomego szlachty (A. T o b i e n, op. cit., t. 2, s. 23).
16
A. T o b i e n, op. cit., t. 1, s. 9. Car Piotr I w 1723 roku zezwoli³ Ritterschaften z dawnych
Inflant na obejmowanie urzêdów imperialnych, a w 1734 roku caryca Anna Iwanowna wyrazi³a
zgodê na wstêpowanie niemieckiej szlachty i mieszczañstwa do wojska (M. H. H a l t z e l, The
Baltic German, [w:] Russification in the Baltic Provinces and Finland 18551914, pod red. E. C. Thadena, New Jersey 1981, s. 111; J. F. S a m a r i n, Pisma iz Rigi. Pismo trietje. Sowriemiennoje
otnoszenie ostziejskogo kraja k Rossii i k prawitielstwu, [w:] Soczinienia, t. VII, Moskwa 1889, s.
38).
17
A. T o b i e n, op. cit., t. 1, s. 10; E. C. T h a d e n, The Russian Government, [w:] Russification in the Baltic Provinces and Finland..., s. 54.
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niku. W jej pracach uczestniczyæ mogli przedstawiciele szlachty rosyjskiej zamieszkuj¹cy obszar ziem ba³tyckich, którzy zostali zrównani w prawach ze szlacht¹
miejscow¹. Nie funkcjonowa³y wówczas Landtagi, Adelskonwenty, podobnie
jak Landsratskollegium; nie wybierano tak¿e marsza³ka.18
Znaczne ograniczenie kompetencji ba³tyckich samorz¹dów ziemskich przynios³o ze sob¹ panowanie cara Aleksandra III. Reforma szkolnictwa, s¹dowa,
administracyjna i policyjna wprowadzi³a na terenach ba³tyckich prawodawstwo
ogólnorosyjskie (z niewielkimi odstêpstwami spowodowanymi specyfik¹ lokaln¹), reguluj¹c dziedziny ¿ycia prowincji ba³tyckich, zmonopolizowane dotychczas przez ba³tyckich Niemców.19
W okresie rosyjskim najwa¿niejszym organem samorz¹du ziemskiego20 nadal pozosta³ Landtag. G³os w Landtagu okrelonej ziemi przys³ugiwa³ ka¿demu
przedstawicielowi danego Ritterschaft, który ukoñczy³ 21 lat i by³ posiadaczem
lub dzier¿awc¹ maj¹tku ziemskiego. Nie móg³ on jednak znajdowaæ siê pod czyj¹ opiek¹ czy kuratel¹. Ka¿dy w³aciciel maj¹tku dysponowa³ tylko jednym g³osem, odnosi³o siê to tak¿e do osób, które by³y w³acicielami kilku maj¹tków.
Z drugiej strony, kiedy maj¹tek by³ wspóln¹ w³asnoci¹ kilku cz³onków rodziny,
ka¿demu z nich przys³ugiwa³o prawo g³osu. Prawo do wyboru dwóch deputatów
do inflanckiego Landtagu, co by³o wyj¹tkiem w skali ziem ba³tyckich, posiadali
tak¿e mieszczanie ryscy, dysponowali oni jednak tylko jednym g³osem; stan ten
okrela³o zgrabnie niemieckie powiedzenie: Zwei Männer in einem Rock.21
Kompetencje Landtagów w³adcy rosyjscy okrelili nastêpuj¹co: Wszystko
co siê z prawem interesami, urz¹dzaniem przez rycerstwo oraz dobrem ca³ej
prowincji ³¹czy, powinno wchodziæ w obszar kompetencji samorz¹du ziemskiego. Landtagi dysponowa³y prawem uchwalania przepisów prawnych reguluj¹cych ¿ycie prowincji, mog³y tak¿e wystosowywaæ do cara petycje i mediowaæ
z nim w sprawie wyroków s¹dowych. Mia³y tak¿e du¿y wp³yw na administracjê
18
A. T o b i e n, op. cit., t. 1, s. 10; M. L a u r, A. P a j u r, T. T o n n b e r g, Istorija Estonii,
t. 1, Tallinn 1995, s. 137 i n.; A. B i l m a n i s, A History of Latvia, New Jersey 1951, s. 221.
19
J. L e w a n d o w s k i, Historia Estonii, Wroc³aw 2002, s. 39 i n.; A. S z a b a c i u k, Dawne Inflanty na tle dziewiêtnastowiecznej polityki rusyfikacyjnej Imperium Romanowów, praca magisterska (wydruk komputerowy), Lublin 2007, s. 105110.
20
Prawn¹ podstaw¹ funkcjonowania autonomicznych samorz¹dów ziemskich w przypadku
czterech omawianych w niniejszym artykule korporacji szlacheckich by³ oczywicie wspomniany
przywilej Zygmunta Augusta, zatwierdzaj¹cy funkcjonuj¹ce wczeniej prawo zwyczajowe. Ca³oæ
miejscowego prawa zwyczajowego, bêd¹ca podstaw¹ organizacji tzw. Osobnego Sytemu Ba³tyckiego, zosta³a skodyfikowana w czasach Miko³aja I i wydana po rosyjsku w roku 1845. Pierwszy
oficjalny niemiecki przek³ad tego kodeksu wydany zosta³ w 1864 roku (zob.: Provinzialrecht der
Ostseegouvernements, St. Petersburg 1864, passim).
21
A. T o b i e n, op. cit., t. 1, s. 10; Deutsche Geschichte im Osten Europas. Baltische Länder,
pod red. G. Pistholkorsa, Berlin 1993, s. 274.

ORGANIZACJA SAMORZ¥DU ZIEMSKIEGO SZLACHTY BA£TYCKIEJ...

73

kocieln¹ i szkoln¹. W praktyce jednak ich zakres uprawnieñ ogranicza³ siê do
regulowania lokalnych problemów okrelonej prowincji. W latach panowania
rosyjskiego o wszystkich planowanych zmianach zobowi¹zane by³y informowaæ
okrelonych genera³ów-gubernatorów, bêd¹cych przedstawicielami cara w terenie; z czasem musia³y byæ one przez nich zatwierdzane.22
Landtagi estlandzkie, ozylijskie i inflanckie zobowi¹zane by³y zbieraæ siê co
najmniej raz na trzy lata, poniewa¿ tyle trwa³a kadencja marsza³ka przewodnicz¹cego obradom Landtagów i reprezentuj¹cego rycerstwo na zewn¹trz. Inflanckiego Landmarschalla wybierano sporód 12 landratów tworz¹cych Landratskollegium, natomiast estlandzki Ritterschaftshauptmann by³ wybierany sporód 3 kandydatów, którzy byli proponowani sporód cz³onków Landratskollegium.23 Estlandzkie Landratskollegium stanowi³o 12 wy¿ej wspomnianych landratów pod
przewodnictwem marsza³ka szlachty, pe³ni³o ono jednoczenie funkcjê najwy¿szego s¹du prowincjonalnego  Oberlandgericht.24
12 estlandzkich landratów wspólnie z dwunastoma deputatami powiatowymi
(wydelegowanymi przez Kreistagi zbieraj¹ce siê w ka¿dym powiecie, obraduj¹ce pod przewodnictwem marsza³ka powiatowego) zbiera³o siê pod przewodnictwem Ritterschaftshauptmanna, tworz¹c razem tzw. Komisjê Rycersk¹ (Ritterschaftlichen Ausschuss). Komisja ta kierowa³a ¿yciem prowincji w okresie pomiêdzy kolejnymi Landtagami.25 Wszyscy przedstawiciele szlachty matryku³owej26, którym przys³ugiwa³o prawo uczestniczenia w sesjach Landtagu, zobowi¹zani byli do pojawiania siê na nich pod grob¹ kar pieniê¿nych.27 Urzêdnicy
estlandzcy, wybrani na stanowisko przez Landtag, nie potrzebowali zatwierdzenia swojego wyboru przez przedstawicieli administracji rosyjskiej, jak to mia³o
miejsce w przypadku pozosta³ych trzech korporacji rycerskich.28
W czterech omawianych prowincjach decyduj¹c¹ rolê ogrywa³a szlachta
matryku³owa posiadaj¹ca ziemiê. Mimo tego w guberni inflanckiej prawo g³osu
i miejsce w Landtagu przys³ugiwa³o tak¿e przedstawicielom niematryku³owej
szlachty niemieckiej (Landsassen), którzy byli jednoczenie posiadaczami maj¹tA. T o b i e n, op. cit., t. 1, s. 12.
R. W i t t r a m, op. cit., s. 136.
24
A. T o b i e n, op. cit., t. 1, s. 12 i n.
25
Deutsche Geschichte..., s. 274.
26
Chc¹c uchroniæ swoj¹ odrêbnoæ i zawarowaæ przywileje nadane przez Piotra I wy³¹cznie
dla siebie, szlachta niemiecka przyst¹pi³a do sporz¹dzania matryku³ szlacheckich (metricule), spisów miejscowej szlachty rodowej. Dla terenów Inflant sporz¹dzono je w 1747, Ozylii 1741 i Estonii w 1756 roku. Szlachta kurlandzka takie spisy przeprowadzi³a jeszcze w XVII wieku, w 1634
roku. Zobacz: J. F. S a m a r i n, Pisma iz Rigi. Pismo czetwiertoje. Po³o¿enie Russkich w ostziejskom kraje, [w:] Soczinienia, t. VII, Moskwa 1889, s. 62; Deutsche Geschichte..., s. 247.
27
R. W i t t r a m, op. cit., s. 135.
28
Ibid., s. 136.
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ków ziemskich. Nie ci¹¿y³ na nich jednak obowi¹zek uczestniczenia w posiedzeniach Landtagu.29 W³adza wykonawcza w okresie pomiêdzy poszczególnymi sesjami Landtagu inflanckiego spoczywa³a w rêkach Konwentu Szlachty (Adelskonvent). Stanowi³o go 12 landratów, 12 deputatów powiatowych i dwóch deputatów skarbowych (Kassadeputieren). Trzej przedstawiciele Landratskollegium
wybierani byli, jak ju¿ wspomniano, jako cz³onkowie ryskiego Hochgericht, najwy¿szej instancji s¹dowej na terenie guberni inflanckiej.30 Landratami wybierano
zazwyczaj przedstawicieli starszych generacji rycerstwa; zasadniczo pe³nili oni
w konwencie funkcje doradcze, chocia¿ wed³ug zwyczaju przys³ugiwa³o im pe³noprawne miejsce w Konwencie, z mo¿liwoci¹ g³osowania. Za kszta³t uchwa³
Konwentu odpowiadali deputaci powiatowi.31
Samorz¹d ziemski rycerstwa ozylijskiego zorganizowany by³ na wzór inflancki. Dysponowa³ on w³asnym Landtagiem, Kolegium Landratów, konwentem i marsza³kiem  Landmarschall.32
Zupe³nie inaczej wygl¹da³a sytuacja na terenie Kurlandii.33 Miejscowy Landtag
zdecydowanie ró¿ni³ siê od Landtagu estlandzkiego i inflanckiego. Przede wszystkim nie mia³ on charakteru powszechnego, by³ raczej form¹ reprezentacji rycerstwa kurlandzkiego, o czym ju¿ wspominano. Deputaci z poszczególnych parafii
luterañskich, pod przewodnictwem marsza³ka (Landbotenmarschall), tworzyli
tzw. Izbê Deputatów (Deputiertenkammer). Obradowa³a ona w dwóch terminach: tzw. terminie instrukcji i terminie relacji. W zebraniach Landtagu uczestniczyli tylko przedstawiciele szlachty matryku³owej; deputaci byli wyposa¿ani
w instrukcje przez swoje parafie luterañskie; pocz¹wszy od roku 1819 by³o ich
w sumie 33.34

Ibidem.
Deutsche Geschichte , s. 275.
31
R. W i t t r a m, op. cit., s. 137.
32
Ibidem. Przy czym ozylijskie Landratskollegium tworzy³o zaledwie 6 landratów (J. L e w a n d o w s k i, op. cit., s. 87).
33
Kurlandia nie wchodzi³a w sk³ad autonomicznego Osobnego Systemu Ba³tyckiego (wyjanienie tego terminu, geneza autonomicznego statusu guberni ba³tyckich oraz jego funkcjonowanie
zob.: ibid., s. 108 i n.), wesz³a dopiero po trzecim rozbiorze Polski. Pocz¹tkowo wchodzi³a w sk³ad
utworzonego jeszcze przez Katarzynê II namiestnictwa ryskiego (w roku 1783), a od 1797 roku
uzyska³a status guberni. Faktycznie administracyjnie podlega³a pod genera³a-gubernatora ryskiego, co zosta³o formalnie zatwierdzone przez cara Aleksandra I, który w 1801 roku powo³a³ stanowisko genera³a-gubernatora ba³tyckiego (priba³tyjskogo) podlegali mu gubernatorzy: kurlandzki,
estlandzki i inflancki. Urz¹d ten funkcjonowa³ do roku 1876. Zob.: ibid., s. 199; M. L a u r,
A. P a j u r, T. T o n n b e r g, op. cit., t. 1, s. 137 i n.; A. B i l m a n i s, op. cit., s. 221; T. R a u n,
Estonia and the Estonians, Stanford 1987, s. 39.
34
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Pe³nomocnikami krajowymi szlachty kurlandzkiej (Landsbevollmächtigte)
byli od okresu namiestnictwa35 marsza³kowie powiatowi (Kreismarschälle). Funkcjê tê pe³nili po kolei, ka¿dy z czterech, a po przy³¹czeniu Piltynia w roku 1819
 5 marsza³ków powiatowych, stoj¹cych na czele Oberhauptmannschaften. Po
zlikwidowaniu Oberhauptmannschaften i wprowadzeniu jednolitego podzia³u na
powiaty w roku 1865 w ka¿dym z 10 powiatów  Hauptmannschaften, urzêdowa³ jeden Kreismarschall, dodatkowo wybierano jeszcze trzech powiatowych
marsza³ków rezyduj¹cych36, pe³ni¹cych na zmianê funkcjê pe³nomocnika krajowego szlachty kurlandzkiej.
Landsbevollmächtigte razem z pozosta³ymi rezyduj¹cymi marsza³kami powiatowymi, Obereinnehmerem (urzêdnikiem zajmuj¹cym siê sprawami podatkowymi prowincji) oraz sekretarzem szlachty (Ritterschaftssekretär) tworzyli Ritterschaftskomitee  najwy¿szy organ wykonawczy prowincji, który wspólnie
z 10 powiatowymi marsza³kami, ewentualnie z zebraniem plenarnym szlachty
kurlandzkiej czy wytypowan¹ przez szlachtê reprezentacj¹, kierowa³ ca³okszta³tem ¿ycia prowincji w okresie pomiêdzy kolejnymi sesjami Landtagu. Zakres
spraw, jakimi zajmowaæ siê powinien Landsbevollmächtigte i Ritterschaftskomitee, okrela³y instrukcje sformu³owane przez poszczególne parafie luterañskie.
Wspomnieæ nale¿y jeszcze, ¿e w sytuacjach nadzwyczajnych, inaczej ni¿ to mia³o miejsce w prowincji estlandzkiej czy inflanckiej, zwo³ywano zjazdy, w których mieli obowi¹zek uczestniczyæ wszyscy przedstawiciele kurlandzkiego rycerstwa (by³y to tzw. Powszechne lub Braterskie Konferencje).37
Specyficznym i niezwykle wa¿nym urzêdem inflanckim, wymagaj¹cym osobnego omówienia, by³o stanowisko landrata rezyduj¹cego. Nied³ugo po ukonstytuowaniu siê Kolegium Landratów (Landratskollegium), 15 listopada 1654
roku, wydano postanowienie, wed³ug którego kolegium powinno wytypowaæ co
miesi¹c dwóch swoich cz³onków, którzy mieli pe³niæ funkcjê doradców genera³ów-gubernatorów. W 1669 roku postanowienie to uleg³o zmianie, wytypowano
jednego landrata, który mia³ pe³niæ funkcjê landrata rezyduj¹cego przy generale-gubernatorze, a wspieraæ go mia³o dwóch deputatów powiatowych. Na mocy
postanowienia Landtagu z roku 1676 zdecydowano powróciæ do wczeniejszego
stanu i znowu delegowano dwóch landratów, jako doradców genera³a-gubernatora, którzy zmieniali siê co miesi¹c. Taka sytuacja utrzyma³a siê do koñca okresu
szwedzkiego. W roku 1723 postanowiono, ¿e funkcjê landrata rezyduj¹cego
pe³ni³ bêdzie przez miesi¹c ka¿dy z 12 cz³onków rady. O wiele wygodniejsze
i bardziej praktyczne by³oby wybieranie oczywicie jednego landrata rezyduj¹Wczeniej stanowisko pe³nomocnika szlachty inflanckiej obsadzane by³o przez ksiêcia.
R. W i t t r a m, op. cit., s. 137.
37
Ibid., s. 137 i n.
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cego raz na 3 lata. Ostro temu sprzeciwia³a siê jednak szlachta inflancka. Doprowadzi³o to wiêc do wrêcz kuriozalnych sytuacji, przyk³adowo, tylko przez
okres sprawowania urzêdu genera³a-gubernatora ba³tyckiego przez ksiêcia Aleksandra Suworowa, czyli przez nieca³e 14 lat, urzêdowa³o przy nim a¿ 161 inflanckich landratów rezyduj¹cych.38
Pierwszym landratem rezyduj¹cym, który swoje stanowisko obj¹³ na czas
d³u¿szy ni¿ miesi¹c, by³ wczeniejszy marsza³ek szlachty inflanckiej, Miko³aj
von Oettingen-Ludendorff, który zacz¹³ urzêdowaæ 27 wrzenia 1875 roku i pozosta³ na stanowisku a¿ do mierci w czerwcu 1876 roku.39 Urz¹d landrata rezyduj¹cego sta³ siê funkcj¹ presti¿ow¹, jednoczenie bêd¹c jednym z wa¿niejszych elementów prowincjonalnej administracji szlachty niemieckiej w tym okresie,
a¿ do pocz¹tku lat 80. XIX wieku.
Analizuj¹c zagadnienie niemieckiego samorz¹du ziemskiego na terytorium
Inflant, warto tak¿e pokrótce omówiæ inflanckie s¹downictwo stanowe. We wszystkich omawianych prowincjach by³o ono zorganizowane na podobnych zasadach.
Dla szlachty inflanckiej s¹dami pierwszej instancji by³y Landgerichte, którym
w guberni estlandzkiej odpowiada³y Manngerichte. W Ksiêstwie Kurlandzkim,
a w nastêpstwie w guberni kurlandzkiej, tak¹ funkcjê pe³ni³y Oberhaupmannsgerichte. Najwy¿szymi instancjami s¹dowymi rycerstwa w omawianych prowincjach by³ w Kurlandii Hofgericht (póniej Oberhofgericht, w okresie Ksiêstwa,
jak zaznaczono, istnia³a tak¿e mo¿liwoæ odwo³ywania siê do s¹dów królewskich), Hofgericht (w okresie póniejszym przemianowany na Hochgericht) w guberni inflanckiej i Oberlandgericht w estlandzkiej.40
Co siê tyczy ch³opów, ich sytuacja prawna by³a zró¿nicowana.41 Do pocz¹tków XIX wieku to w³aciciel ziemski wymierza³ swoim ch³opom sprawiedliwoæ, dyscyplinuj¹c ich tak¿e karami cielesnymi. W pierwszych latach XIX wieku zatwierdzone przez cara Aleksandra I reformy w³ociañskie wprowadzi³y pierwsze s¹dy gminne, zale¿ne od w³acicieli maj¹tków, funkcjonuj¹ce w ramach ograniczonego samorz¹du gminnego. S¹dem apelacyjnym dla nich by³ w guberni
inflanckiej i estlandzkiej s¹d parafialny, od którego odwo³ywano siê do s¹dów
A. T o b i e n, op. cit., t. 1, s. 16 i n.
Ibid., s. 17 i n.
40
Ibid., s. 138.
41
W okresie szwedzkim ich status zale¿ny by³ od tego, pod jak¹ kategoriê ch³opów podpadali,
szczególnie to by³o istotne w czasach panowania Karola XI. Po przeprowadzeniu redukcji maj¹tków rycerskich znaczna czêæ ch³opów estoñskich i ³otewskich uzyska³a status ch³opów królewskich, z wszystkimi p³yn¹cymi z tego korzyciami. Pierwsze stulecie panowania rosyjskiego zdegradowa³o przewa¿aj¹c¹ czêæ miejscowego ch³opstwa do kategorii maj¹tku ruchomego lokalnej szlachty.
Ich sytuacja poprawi³a siê nieco w czasach carycy Katarzyny II, jednak prze³omem okaza³o siê
dopiero panowanie Aleksandra I (J. L e w a n d o w s k i, op. cit., s. 90122).
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powiatowych (na terenie guberni kurlandzkiej s¹dy powiatowe pe³ni³y funkcje
s¹dów I instancji). Zbiera³y siê one pod przewodnictwem sêdziego parafialnego,
ewentualnie sêdziego powiatowego (Kirchspielrichter, Kreisrichter). Byli oni
wybierani przez lokaln¹ szlachtê ze swojego grona. Na najni¿szym szczeblu,
równolegle do s¹dów gminnych, funkcjonowa³y wybieralne urzêdy o charakterze s¹dowo-policyjnym, dzia³aj¹ce w ramach poszczególnych maj¹tków, ziem
w guberni inflanckiej  Ordnungsrichter, w guberni estlandzkiej  Hakenrichter,
w Kurlandii  Hauptman.42 Niemieckie s¹downictwo stanowe utrzyma³o siê na
tym obszarze a¿ do drugiej po³owy lat 80. XIX wieku, kiedy to reforma s¹dowa
i policyjna wprowadzi³a na te tereny rozwi¹zania rosyjskie.43
Silnie konserwatywny samorz¹d ziemski rycerstwa niemieckiego na terenie
Inflant, formuj¹cy siê przez stulecia, gwarantowa³ niemiecki charakter tych obszarów. Car Piotr I Wielki, zafascynowany kulturalnymi i technicznymi osi¹gniêciami Europy Zachodniej, z ogromn¹ radoci¹ przywita³ przy³¹czenie Inflant
do Rosji; z nowych obszarów imperium móg³ rekrutowaæ dobrze przygotowanych urzêdników niebêd¹cych najemnikami, a poddanymi.44 Dopiero druga
po³owa XIX wieku przynios³a zmianê sytuacji, wzrost nastrojów antyzachodnich
i ksenofobicznych spowodowanych przez wojnê krymsk¹, a nastêpnie powstanie
styczniowe. Odbi³o siê to wyranie na rosyjskiej polityce wewnêtrznej; ka¿da
forma autonomii postrzegana by³a przez rosyjski aparat urzêdniczy jako ród³o
przysz³ych separatyzmów. £atwiej przyjdzie nam zrozumieæ przyczyny silnego
oporu niemieckiego rycerstwa przeciwko wszelkim zmianom, jeli zrozumiemy
umi³owanie miejscowej szlachty do tradycji. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ choæby
omawiana sprawa anachronicznego urzêdu landrata rezyduj¹cego, o którego
utrzymanie w jego tradycyjnej formie walczy³y ca³e pokolenia Ba³tów. Zabiegaj¹c przez lata o utrzymanie w mocy autonomii, ba³tyccy Niemcy nie wyzbyli
siê swojej rycerskiej retoryki, nawet w czasach najsilniejszej presji rusyfikacyjnej caratu. Dobrze obrazowaæ to mog¹ s³owa barona Ferdinanda Wrangla z roku
1888:
Czy my omielimy siê pozowaæ na Rosjan, pozostaj¹c Niemcami w ca³ej sile naszego
jestestwa Mówiê: Nie! Inne nacje mog¹ siê tego podj¹æ, przyk³adowo Polacy i ¯ydzi,
którzy posiedli tê specjaln¹ w³asnoæ ukrywania oporu pod p³aszczem. My, Ba³towie, nie
potrafimy tego robiæ, dlatego nasz sposób zachowania musi korespondowaæ z nasz¹ natur¹.45

R. W i t t r a m, op. cit., s. 138.
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Pomimo aktywnych prób umniejszania znaczenia ¿ywio³u niemieckiego w rejonie ba³tyckim, jêzyk niemiecki i wysoka kultura niemiecka utrzyma³y swoj¹
dominuj¹c¹ pozycjê. Sami Niemcy nadal stanowili lojaln¹ i znacz¹c¹ grupê w rosyjskim aparacie administracyjnym i wojsku, której Rosja zawdziêcza³a wiele.
ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel analysiert die Organisierung der Selbstverwaltung des deutschen
Adels auf dem Gebiet von Livland und Kurland. Er stellt kurz dar, wie sich ursprünglich die
deutschen Landstände bildeten und wie die Grundorgane der Selbstverwaltung konstituiert wurden.
Analysiert wurde auch die Bedeutung des Privilegs von Zygmunt August vom November 1561 und
sein Einfluss auf die Entwicklung der unabhängigen lokalen deutschen Selbstverwaltung. Es wurde
auch die Situation im schwedischen Livland vom späten Mittelalter bis zum Ende des Ersten Weltkrieges dargestellt. Analysiert wurden auch die Situation in Kurland, die Genese der Gründung von
Herzogtum Kurland und dessen Funktionieren unter der schwedischen und später  russischen
Regierung. Der zweite Teil des Artikels untersucht die Grundregeln des Funktionierens einer Selbstverwaltung, ihre Struktur, die Abhängigkeit einzelner Organe voneinander und den Kampf der
Deutschen mit der russischen Verwaltung, um die autonome Selbstverwaltung zu bewahren.

