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KOMPETENCJE OGOLNOSLĄSKICH ZASTĘPCZYCH ZGROMADZEŃ 
STANOWYCH I ICH MIEJSCE W SYSTEMIE ZJAZDÓW 

W systemach zgromadzeń stanowych niejednokrotnie występowały 
formy zastępcze IW odniesieniu do zgromadzeń naczelnych, tzn. wielkich 
i bezpośrednich, o pełnym składzie 1

. Za•ledwie przed rok.iem poświęci
liśmy już nieco uwagi temu zjawisku na Sląsku 2• Obecnie zaś pragnie
my dokładniej przebadać kompetencje śląskich zastępczych zgromadzeń 
oraz ich stosunek do innych form w ogólnośląskim systemie. Trzeba jed
nak się zastrzec, że nie zamierzamy tych !kompetencji ustalać ściśle ani 
wyczerpująco. Byłoby to niemożliwe, ponieważ wiadomo, iż zasadniczą 
cechą wszystkich feudalnych zgromadzeń stanowych była właśnie 
niekonkretność i nieokreśloność ich uprawnień i ikompetencji. Wydaje 
się, że najbardziej tutaj celowe będzie negatywne ujęcie 1kwestii, to zna
czy ustalenie, czego zgromadzenia za.;;tępcze nie mogły rozstrzygnąć swo
ją uchwałą. Tym bardziej ,że i źródła zawierają tylko tej treści określe
nia, przy zUipełnym braku pozytywnych. 

Dla zobrarzowania funkcji (czyli ikompetencji) zastępczych q,gromadzeń 
-należy wyjść od ich istoty: wprawdq,ie początek swój wzięły one z komi
sji (deputacji) ad casum powoływanych przez zgromadzenia o pełnym 
składzie, rychło jednak stały się w stosunku do ·generalnego starosty 
s�ciególnego rodzaju ciałem pomocniczym. Wynika to bezpośrednio 
z uchwały sejmowej podjętej 13 II 1552 ir., gdzie m. in. prrzewidrziano od
bywanie zgromadzeń zastępczych. Czytamy tam: ,,Insonderheit aber wo 
es zur Ausgabe 5olches koniglichen Steuergeldes 'karne, sollen zuvor von 
dem Obersten Koniglichen Landes Hauptmann ... die Herzogen zu Lieg
nitz und Brieg, Munsterberg, Teschen desgleichen die von Breslau ibe
schrieben, und durch sie oder ihre Rate und Geschickten solche Ausga!be 
diirigiret und vollzogen iworden, als welchen Fiinf Stannden das ganze 
Land ein solches ganzlich will vortrauet haben" s. Jak widać, �omad.ze-

1 Co do tych pojęć por. K. O r z e c  h o w s ki, Ogólnoślqskie zgromadzenia sta

nowe, Warszawa-Wrocław 1979, s. 32 i n. 
t „Studia Sląskie", ser. now., XXXVI (1979), s. 299 ci n. 
• WAP Wrocław'. Archiwum Schaffgotschów, Acta publica (dalej skrót: AP) 4: 

�4. 
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nie zastępcze wspomaga tutaj starostę w ważnym akóe wykonawczym, 
przy podejmowaniu decy,zji o wydatkowaniu kwot z królewskiego podat
ku. Tym samym jego funkcja jest czysto wykonawcza. Nie jest ona przy 
tym samoistna w tym sens·ie, iż zrealizowanie jej jest dopiero wynikiem 
inicjatywy podjętej .przez generalnego st::lrostę. tDalszą wiadomość w tym 
względzie 21najdujemy rw piśmie starosty do W,rocławia z 5 XII 1579 r., 
którym zwoływał on zastę,pcze zgromadzenie. Szło wówczas o to, iż mo
narcha zażądał uiszczenia w suknie połowy kwot uchwalonych przez sejm 
na wojsko, żadnej jednak o tym w12mianki nie było w powziętej uchwale. 
Odnośny ustę.p starościńskiego ,pisma brzmi: ,,dieweil und dann be
denoklichen, <lass iwir vor unser Person wes andern sollen, dann da die 
Zahlung auf Tuch gerichtet werden volte, wii'ren alhie im Lande auch 
derselben zu bekommen, haben dero'halben der notturft befunden, sin
temal ihre L. Herzog George zum Brieg, Herzog Carl izue Oels und Ihr 
[idzie 1:u o Wrocław] uns in vorfallenden Sachen 12ugeordnet und gevoll
mechtiget mit euch was disfa.llls zu tun, eilenden Rat zu halten, ist dero
wegen an Euch unser gunstiges Ersuchen, ihr wollet unbesc'hwert auf 
den 12 Decemlbris frilh, alhie zur Neiss euer Abgesandten 'bein uns er
scheinen, und was in den Sachen zu tun, ferner mit u.ns R:at halten und 
schliessen helfen lassen" 4

• Jest to tekst bardzo interesujący, ponieważ 
odzwierciedlił się w nim rozrost funkcji i kompetencji stanowych zgro
madzeń. 

P,r,zede wszystkim ,znamienna jest w nim pr,zy;czyna, na którą staro
sta powołał się zwołująic zgromadzenie. Nie ma tam zupełnie mowy 
o uczestnictiwie zastępczego zgromadzenia w podjęciu aiktu wykonawcze
go, zasadniczo leżącego w kompetencjach starosty, lecz o zmianie względ
nie uzupełnieniu wcześniejszej sejmowej uchwały, a więc o czynności, do
której generalny starosta nie był powołany. Szło 12atem o typową uchwa
łodawczą czynność stanowego zgromadzenia i znalazło to dobitny wyraz
w koń<:owych słowach przytoczonego uryiwku: ,,mit uns Rat halten und
schliessen" - deliberować i podjąć uchwałę. W ten sposób jesteśmy
świadkami istotnej zmiany, której uległy kompetencje zastępczych zg,ro
madizeń. Z dała doradczego w zakresie starościńslkiej wład,zy wykonaw
czej przekształciły się w organ uchwałodawczy, w pewnyc'h szczególnych
okolicznościach mogą,cy uzupełniać czy zgoła zmieniać u.chwały podjęte
wcześniej przez ogó.lnośląskie zgromadzenie o pełnym składzie.

Naszkicowana ewolucja, choć będąca diziełem samych stanów, kryła 
jednakże w sobie bardzo p01Ważne dla nich niebezpieczeństwo. Wytyczała 
bowiem drogę do zneutralizowania zgromadzeń stanowych o pełnym skła
dzie przez wprowad:zenie na ich miejsce stale drzi•ałających stanowych 
,,wydziałów" 5

• :Ojawisko .to było częste ,w XVI-wiecznej Europie, szcze
gólnie zaś typowe w poHtyce władców zmierzających do z'budowania sy-

4 AP 8: 746-747. 

5 Zresztą w ty,m czasie ta sama nazwa miała zastosowanie. 
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stemu rządów absolutnych. W tej sytuacji nie powinno dziwić, iż cesarz 
niezwłocznie starał się wyikor-zystać nadarzającą się sposQlbność. Pierwsze 
znane nam próby w tym względzie podjął na dwóch zastęp,czy:ch zjaz
dach odbytych w Grodkowie w 1581 r. 6, w propozycji zaś na czerwcowy 
sejm rw roku następnym wysunął już wprost koncepcję utworz·enia stale 
funkcjonującego sejmowego ,,!Wydziału". Zażądał tam: ,,Damit auch hin
fiiro •in dergleichen Fallen die ... Filrsten und Stande urn so viel weniger 
bemilhet, sondern desto mehr verschonet we.rden mochten, SO sollen un
sere Commissarien .bei ... Filrsten und Stand-en an'halten, dass sie sich 
bei itzo wahrenden Filrstentage eines Ausschuss von den furnemsten 
ihres Mitte-ls einhel,lig vorgleichen, und denselbten zu befilrderung ge
meines Landen, auch des ungrischen Wehsens notturft, zu schliessen, 
volle Macht auftragen, der genedigsten Zuvorsicht, weil es ihnen selbst, 
so wohl dem ganzen Wehsen zum besten gereicht, dasselbte auch ihnen 
samtlichen in konftigen unvorsehenen Notfall jeder Zeit zu gutem ge
langen kann, sie werden sich hierinnen zu erzeigen wissen" 7

• Była to -
jak widać - koncepcja stale działającego stanowego organu o pełnej 
władzy uchwałodawczej. Mimo zręcznej argumentacji, akcentującej je
dynie chęć ulżenia stanom 8, właściwego celu tej inicjatywy nie udało się 
ukryć. Sejm zajął wobec propozycji zdecydowanie negatywne stanowisko 
i na tym sprawa upadła 9. 

Niepowodzenie cesarza w dążeniu łby sejm zastąpić stale działającym 
. ,,wydziałem", pozostało be,z wpływu na rz.e.czywistą 'kompetencję i funk
cję ogólnośląskkh zgromadzeń zastęp·czych. Ostatecznie ł>owiem utrwalił 
się i.eh chara1kter jako ciał uchwałodawczych. Fakt ,ten stwarza koniecz
ność określenia stosunku tych zgromadzeń, przede wszystkim zaś ich 
uchwał, do zgromadzeń ogólnośląski,ch typu „sejmowego" o pełnym skła
dzie i do podejmowanych pr,zez nie decyzji. 

Faktyczne funkcje r 'kompetencję ·zgromadzeń 1zastępczych można do
brze poznać na podstawie ich uchwał, tym bardziej ·że ten właśnie rodzaj 
ich aktów najhczniej się zachował. Wśród 1wszystkich w ,ten sposób da
jących się uch:wycić najważn'iejsze są te, w których śląskie stany za p.o
średnictwem zgromadzeń zastępozych wikraczały w stosunki z cesarzem. 
Tutaj na pierwszym miejscu trzeba wymienić udzielanie „odpowiedzi" 
(ozęsto tak nazywano formalną stanOl\vą uchwałę) na różne żądania mo
narsze 10, wysyłanie poselstw do monarchy z tzw. grarwaminami 11, co łą-· 

6 AP 9: 522 i n., 535 i n., 557 i n. 
7 Tamże, 760-768. 
8 Zbyt częste zgromadzanie się w pełnym składzie było niechętnie widziane

przez stany. 
9 Tamże, 769-777. Również nieco później monarchowie podejmowali podobne 

próby, jednak z równie negatywnym rezultatem. 
10 Arch. Archidiec. we Wrocławiu (skrót: Bisk.) Vla 13: 430-433. 
u Tamże, 92 i n., 424 i n. 
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czyło w sobie sze.reg aktów: ustalenie tekstu -grawarninów, wybór posel
stwa, udzielenie mu kredencjałów i pełnornocnidw, na koniec zaś odebra
nie od posłów sprawozdania z i�h czynności. Domagano się od panującego 
rewersów rw Z!Wiązku z wcześniejszymi u.chwałami, również takimi, które 
podjęły z�oma�eni1a o 'pełnym S'kładz-ie 12. Wypowiadano się w kwestii 
składania hołdu przy obejmowaniu tronu prze.z nowego władcę 13. Zgro
madzenia zastępcze działały również w stosunku do stanów innych kra
jów Korony, udzielając odpowiedzi (w postad uchwał) na żądania stanów 
czeskich 14 i morawskich 1s; również i te czynności· wiązały się z wyborem 
posłów, dawaniem im pełnomocnictwa oraz z udzielaniem im instrukcji. 
O wiele !bardziej bogata lbyła ich działalność w ogólnokrajowych spra
wach o charakterze wewnętrznym. I tak znane są kh uchwały, w których 
decydowano o świadczeniach na rzecz stacjonujących na Śląsku wojsk 1&,

o przeprowadzeniu ich generalnego przeglądu, czyli tzw. Genera1-Muste
rung 17, o dostarczaniu im zaopatrzenia materiałowego i wyżywienia 1s,
o wypłacaniu im żołdu, przy ozym niejednokrotnie uchwalano zaciągnię
cie oprocentowanych pożyczek na ten cel 19. Słyszymy też o decyzji za
stępczych zgromadzeń, by wojska wysłać do Węgier 2°, czy też w ogóle
w kwestiach przemarszów wojsk 21, choć regułą było, iż tego rodizaju
uchwały podejmowały zgromadzenia stancxwe o pełnym składzie. Wielo
krotni·e powtarzają się uchwały zgromadzeń zas,tępczych w sprawie po
datkowych zaległ·ości, ich ściągania i prowadzenia egzekucji 22, polecania
dokonania określonych wypłat '1; Generalnej Kasy Podatkowej, albo też.
zakazów uskutecznienia pewnych wypłat 23. Marny też uchwałę o zwięk
szeniu licz,by 'krajowych żandarmów (tzw. Einspannige) i ich 0jpłaca
niu 24

• Zastępcze zgromadzenia powoływały także niejednokrotnie stano
wych urzędników i funkcjonariuszy, jaik np. prowiantowego (Proviant
rneister), czy też płatników wojskowych, czyli tzw. Muster- und Zahl
kommissarien 25. W ich uchwałach nie braknie też spraw znacznie waż
niejszych, jak generalny zakaz wwozu na teren Śląska obcej podłej mo-

12 Tamże, 291-292. 
n Bisk. VIa 14: 645. 
14 Tamże. 
15 Bisk. Vla 12: 588 i n. 
is Tamże, 587; VIa 13: 270; AP 5: 76. 
11 Bisk. VIa 13: 427. 
is Bisk. VIa 12: 589 i n.; AP 5: 68-75. 
19 Tamże.
20 Bisk. Vla 12: 599 i n.
21 Bisk. VIa 13: 92 i n.
22 Bisk. Vla 12: 567 i n. 
2a Tamże, 590; AP 5: 71.
2, Tamże, 73-74. 
t& Tamże, 70; Bisk. VIa 12: 606---609 i in. 
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nety, zaopatrzony w bardzo rpoważne sankcje 26, oraz .szereg innych po
stanowień w sprawach monetarnych. 

W uchwałach zastępczych zgromadzeń występują też ba.rdzo liczne 
drobne sprawy, ,czasem o :zupełnie lokalnym znaczeniu. W propozycjach 
i teikstach uchwał są one ujmowane pod łącznym tytułem LandesS'achen 
lub Privata. Nie sposćfu ich tu opisać crzy wymienić: są to prośby o re
kompensatę szkód poniesionych od stacjonujących wojsk, zalbiegi o ulgi 
podatkowe z powodu klęsk elementarnych, o wynagrodzenie z tytułu 
pełnionych funlkcji publicznych, spory najróżniejszej treści. Nie !Wszyst
kie one zresztą, aczkolwiek zaniesione przed izastępczy :zj,azd, były prze
zeń ro:z;patrywane i decyd01Wane. Niejednokrotnie bowiem odsyłano je na 
przyszły zjazd, czasem ogólny, nie jest jednak jasne, z jaki,ej działo się 
to przyczyny: w uznaniu .braku swej ikompetencji, dla szczupłości czasu 
(zja.zdy zastępcze często były izalediwie jednodniowe), czy też z uwagi na 
konieczność dokładniejszego zbadania sprawy 21

• 

Wyliczenie to na pewno nie jest wyczer:p,ujące, ale ite:ż i funkcje 
wszystkich zgromadzeń stanowych nigdy nie były ściśle rzeczowo okre
ślone. Mimo to pozwala ono zorientować się rw tym, jak ba:rdzo szeroki 
był wachlarz aktów dokon)llWanych przez ogólnośląskie ,zastępcze zgro
madzenia .stanowe. Wśród wszystkich wymienionych tu dz�edzin i spraw 
jedna zasługuje na szczególną uwagę, mianowicie uchwały rz.gromadzeń 
iz;astępczych w kwestiach natury .skarbowej i wojskowej, tutaj zaś przede 
wszystkim ,tych, które wchodziły w ,zakres t.ziw. obrony krajowej. Były 
to ibowiem wszyst!ko :zagadnienia decydowane tylko przez zjazdy o peł
nym, czyli „sejmowym" .sikład!zie. Zgromadzony materiał świadczy, że 
przy tego rodzaju sejmowych -sprawach stanowisko :vastępczego 2;groma
dzenia nie ,zawsze było jednakowe. 1 

Generalną zasadą - jak się wydaje - 'było, iż zgromadzenie zastęp
cze nie podejmowało uchwał w sprawach, które tradycyjnie należały do 
kompetencji zgromadzeń o pełnym składzie. I tak na takim grodkowskim 
zjeżd!zie z 10 V 1605 r., .gdy cesar-z zażądał przyspieszenia przeglądu 
wojsk i następnie użycia ZJWerbo.wanych na Śląsku żołnier,zy do wzmoc
nienia załóg fortecznych (nie do walki w polu), zebrani odmówili podję
cia uchwały, uzasadniając to brakiem swej kompetencji: ,,es stehet in der 
Anwesenden Macht nicht" 28• Z całości wywodów przy tym wynika, iż 
nie szło tu o :brak konkretnego pełnomocnictwa uczestników zjazdu, tyl
ko o to, iż odnośna uchwała stanowiłaby zmianę uchwały (Landes�Be
schluss) uprzednio podjętej przez zgromadzenie o pełnym składzie. W trzy 
lata później generalny starosta na polecenie monarchy domagał się 
uchwalenia pewnych świ•adczeń od zjazdu najbliżej osiadłych stanów 

28 AP 5: 71-73.
27 Tamże, 74-75.

zs Bisk. Wa 12: 564-565. 
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i spotkał się ze zdecydowaną odmową w uchwale z 26 VIII 1608 r., któ
rej uzasadnienie warto przytoczyć: ,,Jedoch da dem Lande ,Contributio
nes od,er andere Beschwerunge angemutet werden woHte [tzn. generalny 
starosta], sie ausser einer Allgemeinen Versammlung solche nicht berath
schlagen, noch darauf schliessen sollen" 29. W tejże uchw_ale w związku 
z żądaniem cesarskiej kamery, by wypłacić pewne kwoty z wpływów 
z tytułu grosza ,piwnego (Biergroschen), żądanie to odrzucono z następu
jącym stwierdzeniem: ,,Die \Herren Fursten und Stande sich erinnert, 
dass solche gutwillige Hillfen hiebevorn von Ihrer Kay. Mait selbsten 
auf offentlichen Fiirstentagen, durch gewisse A1bgesandten gesucht wor
den" 30

• Na zastępczym ,zjeździe iw dniu 26 V 1611 .r., gdy szło o rozpusz
czenie (Abdankung) wojsk zwerłbowanych przez stany śląskie, zgroma
d.zeni -odmówili uchwały, przypominając, iż werbunek został uchwalony 
ongiś przez .zgromadzenie o pełnym składzie, wskutek czego oni (zj•azd 
zastępczy) nie mogą decydować o rozpuszczeniu zwerbowanych wojsk 31

• 

W 1622 r. najbliżej osiadłym przedłożono do deliberacji sprawy monetar
ne, jednak bez jakiegokolwiek rezultatu, m. in. dlatego, ,,dass derogleichen 
Valvationes bei •allgemeinen Fiirstentagen von allen Standen insbesamt 
zu geschehen pflegen" 32. Gdy generalny starosta te same sprawy ponow
nie przedstawił zjazdowi tego samego rodzaju ,(6 kwietnia t.r., również 
w Legnicy), także nie zaczęto nawet nad nimi deliberacji i oczywiście 
żadnych nie podjęto uchwał. Tym ra:zem jednak uzasadniano, iż .wśród 
obecnych nie było wszystkich „Miinzberechtigte", co koniec końców spro
wadza się do tego samego, co poprzednio 33. Jeszcze na popnednim stycz
niowym zjeździe najbliż.ej osiadłych wynikły trzy sprawy, które jednak 
zostały odłożone do najibhż,szego zgromadzenia o pełnym składzie - tym 
razem bez ,podania bliższego uzasadnienia. Była to sprawa sfinansowania 
przemarszu wojsk przez Śląsk, 'kwestia przyjęcia poselstwa opawskich 
stanów augustanae confessionis oraz sprawa intercesji do cesarza 
o udzielenie generalnej amnestii 34• 

Wszystkie przytoczone tu fakty mają peW11e wspólne cechy. Pierwszą
jest, iż stwiei:dzenie bra1ku kompetencji zastępczego zgromadzenia wycho
dziło zawsze od samych stanów. tDrugą - ów tak ostentacyjnie ,prze.z 
zgromadzenie stanowe podkreŚ'lany brak kompetencji, co łączyło się zaw
sze z akcentowaniem kompetencji w danej sp.rawie zgromadzenia o peł
nym składzie, mianowic,je albo sejmu, albo zjazdu ogólnego. Po trzecie 
wreszcie 112uca się w oczy, iż tego braku kompetencji zgromadzeń za
stępczych zupełnie nie brał pod uwagę monarcha, ani ,też generalny sta-

29 Bisk. Via 13: 429. 

ao Tamże, 430. 

31 Bisk. Vla 14: 648. 

32 AP 5: 73 (zjazd w Legnicy, 12 I). 

33 Tamże, 80. 

M Tamże, 73-75. 
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rasta, gdy reprezentował jego interesy. Wszystkie fakty, które poprzed

nio przytoczyliśmy, wynikły właśnie z tego, że od zastępczych zgroma
dzeń zażądano uchwał, których one - ich �daniem - nie były władne 
podjąć. Co cie!kawe, stany uzasadniając swoją odmowę nie powoływały 
się ani na ogólne założenia ustrojowe, ani· na formalnie dbowiązujące za
sady, ani na „starodawny obyczaj". W1'aściiwą przesłanką odmowy i jej 
podłożem było, a•by zjazd zastępczy, w szczupłej wystę.pując liczbie, nie 
podejmował uchwał, które miałyby obowiązywać ogół .bezpośrednio lub 
pośrednio uczestniczący w zgromadzeniach o pełnym składzie. 

Czasami jednak zdarzało się, że zjazd zastępczy podejmował uchwałę 
w typowych sprawach „sejmowych". •Przykładem tu może być zjazd za
stępczy, odbyty w Grodkowie 10 V 1605 r. Uchwalono tam mianowicie po
datek oparty na zasadach indykcji, który miał być obrócony na po�rze
by tzw. gotowości krajowej (Bereitschaft). Ustanowiono tam dowódców 
wojskowych, udzielono im instrukcji i wydano tzw. Bestallungen. Pro
wadzono korespondencję ze stanami morawskimi w sprawie obronności. 
Wreszcie uchwalono akt normatywny o wysokiej .randze, mianowicie tzw. 
Bereitschaftsordnung, polecając podanie go do puiblicznej wiadomości 35

• 

Wszystko to jedna1kże uczyniono powołując się na wcześniejszą general
ną uchwałę sejmową. W ten sposób działanie zjazdu zastępczego zostało 
tu w szczególny sposób podporządkowane wcześniejszej uchwale sejmo
wej. Można .by nawet rzec, że zgromadzenie .zastępcze zostało tu s,woiś
cie upoważnione do podjęcia uchwał szczegółowych, wynikających 
z wcześniejszej, ogólnej. 

Wreszcie mamy do czynienia jeszcze z trzecią sytuacją, w !której zgro
madzenie zastępcze podejmowało uchwały w sprawach sejmo.wych i nie 
odwoływało się do wcześniejszych generalnych uchwal zgromadzenia 
o pełnym składzie. Na zjeździe najbliżej osiadłych odbytym rw Grodko
wie 20 IX 1'607 r. zgodz·ono się na antycypowanie podatku, który wcześ
niej przez sejm został uchwalony jako płatny w innych, późniejszych
terminach, a to celem opłacenia i wcześniejszego rozpuszczenia stacjonu
jących na Sląsku wojsik 36. Tego rodzaju uchwały podejmował tylko peł
ny sejmowy skład. iPonieważ jednak stanom ogromnie zalefało na pozby
ciu się uciążliwych .pułków, nie ,zasłaniano się brakiem kompetencji za
stępczego :zgromadzenia i podjęto odnośną uchwałę. W tym samym .roku
odbyto jeszcze dwa zj-azdy wąskie, zwołane iw związku z koniecznością
pokrycia kosztów wojsk stacjonujących w księstwie opawsik-im s1

. Zgro
madzeni uchwalili tam konieczne świadczenia, które miały zostać uisz
czone na zasadach indykcji (podatku szacunkowego). Podstawowy ten
śląs!ki podatek bezpośredni 'był jednak na ogół uchwalany tylko przez

35 Bisk. Vla 12: 557 i n. 

as Bisk. Via 13: 247-248.

37 Były to zjazdy „sąsiedzkie", tamże, 267 i n., 285 i n. 
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sejmy. Podobnie ma się rzecz z uchwałami na temat rozpuszczania wojsk 
(szczególnie w ramach t?JW. Landesdefension), wiążącymi się z tym roz
liczeniami itp., talk często spotykanymi w uchwałach zjazdów zastęp
czych. Przykłady można by jeszcze mnożyć. Jak zatem widać, samo zgro
madzenie zastępcze bez skrupułów przekraczało granice kompetencyjne, 
które zakreślało sohie z uporem w innych sytuacjach. Czyniło to przy 
tym bez żadnych dodatkowych uzasadnień. Działo się tak wówczas, gdy 
stany widziały swój żywotny interes w jak najszybszym podjęciu od
nośnej uchwały. 

Wszystko powyi.sze można zatem ująć stwierdzeniem, iż monarcha 
nie mógł domagać się od zgromadzeń zastępczych powzięcia uchwały 
w sprawach sejmowych; uczynić to jednak mogły stany z swojej własnej 
woli. 

Nakreślony stan rzeczy cechował jednak tyl,ko czasy, gdy stany miały 
na Sląsku sytuację względnie potężną. Nie jest bowiem przypadkiem, iż 
większość wykorzystanych wiadomości pochodzi z kilkunastu lat przed 
powstaniem czeskim, głównie z lat skupionych wokół znanego listu ma
jestatycznego z 1609 r. Klęska pod Białą Górą i gwałtownie rosnąca prze
waga monarchy nad stanami musiała jednak przynieść: tu daleko idące 
zmiany. Wyraziły się one w tym, że cesarz żądał już t�raz uchwał typu 
sejmowego (przede wszystkim szło tutaj o zmianę powziętej już sejmo
wej uchwały) od jakiegokolwiek zgromadzenia. Sterroryzowane stany nie 
myślały o oporze i zdarzało się 38, że uprzednią formalną uchwałę sejmo
wą �mieniał zwołany naprędce zastępczy zja,zd. Tego rodzaju praktyka 
nie zdołała się jednakże upowszechnić. Około 1662 r. wykształcił się bo
wiem śląski conventus publicus, który skład miał sejmowy (choć czysto 
poselski) i działał niemal nieprzerwanie. Nie trzeba było więc już odwo
ływać się do zastępczych zgromadzeń, gdy chodziło o uchwałę w kwe
stiach sejmowych, sejm zaś aktualnie nie był zwołany. 

* 

Na !koniec trzeba jeszcze ustalić miejsce ogólnośląskich zgromadzeń za
stępczych w całym systemie tych zgromadzeń istniejącym na Śląsku. 

Systemami zgromadzeń stanowy.eh zaj�liśmy się szczegółowiej na in
nym miejscu. Tutaj przypomnimy jedynie, iż biorąc rzecz najogólniej 
mogły one 'być pionowe, gdy istniejące zgromadzenia były sobie wzajem
nie w kolejności podporządkowane, tworząc w ten sposób zhie.rarchizo
waną strukturę, lub też poziome, gdy najważniejsze terytorialne zgroma
dzenia egzystowały obok siebie, żadnemu jednak nie będąc podporząd
kowane, tworząc zatem strukturę opartą na równorzędności i koordy
nacji. Zarówno monarchia habsburska jako całość, jak kraje samej tyllko 
Korony Czeskiej posiadały ;poziome systemy zgromadzeń. Jednym ich 

SS Np. AP 33: 59-62 (1645). 
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elementem był śląski sejm, ucieleśniający w sobie system zgromadzeń 
stanowych, który istniał na samym Śląsku. W chwili obecnej interesuje 

nas zatem miejsce ogólnośląskich stanowych zgromadzeń zastępczych 
w ś 1 ą s 1k. i m  systemie zgromadzeń. 

System ten był dość skomplikowany. Z jednej bowiem strony posia
dał on cechy pionowe, iwyrażające się w podporządkowaniu sejmików 
dziedzicznych księstw Korony zgromadzeniom ogólnośląskim. Z drugiej 
jednak strony - mniej więcej od połowy XVI w. - zanikła wcześniej
sza jedność zgromadzeń ogólnośląskich: dawniej był to tylko sejm, teraz 
jednak pojawiło się stosunkowo wiele form ze sobą nawzajem skoordy
nowanych, w czym z kolei wyrażały się cechy systemu poziomego. Tutaj 
formą naczelną i najważniejszą był sejm jako zgromadzenie zwoływane 

tylko przez monarchę, tktóremu ten .przed.stawiał swoje formalne żąda
nia-,propozycje. Obotk niego istniały - o identycznym skład�ie i struk
turze - zjazdy ogólne odbywane w zasadzie za zgodą panującego oraz 
zgromadzenia trybunalskie, hędące niemal automatyczną kontynuacją 
periodycznych sesji śląskiego trybunału - Ober- und Ftirsten-Recht. • 
Ani na jedne, ani na drugie zgromadzenie monarcha nie przysyłał komi
sarzy i propozycji Nie jest łatwo przeprowadzić ścisłe rozróżnienie mię
dzy tymi dwiema formami. W !każdym razie zasadą była zupełna samo
rzutność .zgromadzeń trybunalskich, stosunkowo rzadka przy ogólnych 
zjazdach. Była też różni:ca w przedmiocie ich obrad, ponieważ trybunal
skie zajmowały się codziennymi, bieżą'Cymi sprawami, zjazdy ogólne zaś 
deliberowały z reguły nad bardzo ważnymi sprawami wewnętrznymi, np. 
nad śląskimi aktami normatywnymi itp. W trzeciej ćwier·ci XVI iw. pa
ja.wiły się wreszcie jeszcze dwie inne formy ogólnośląskich zgromadzeń, 
mianowicie .zjazdy dla odbioru rachunków o pełnym i(sejmowym), lecz 
tylko poselskim s'kład,z;ie oraz interesujące nas tu zgromadzenia za
stępcze. 

Aby obecnie określić miejsce zgromad·zeń zastępczych w tym syste
mie, należy jeszcze uzupełnić pewnym szczegółem to, co poprzednio zgro
madziliśmy na temat faktycznej funkcji i !kompetencji tych zgromadzeń. 
Jak pamiętamy, była tam mowa jedynie o ich odgraniczeniu w stosunku 
do sejmów i zja.zdów ogólnych. Jak jednak miała się rzecz z trybunalski
mi? Tutaj przychodzi nam z pomocą tekst (rodzaj protokołu) dotyczący 
,,der nachstangesessenen Ftirsten und Stande eilfertige Zusammenkunft" 
odbytego w Środzie Śląskiej 6 IV 1626 r. 39 Dwukrotnie bowiiem czytamy 
tam, iż deliberacje toczone nad ,peiwnymi kwestiami mają być kontynuo
wane po trybunale Jubilate, czy też na najbliższym trybunale jeszcze 

dodatkowo zrewido,wane. Sformułowania te dowodzą, że relacja między 
zgromadzeniami zastępczymi i trybunalskimi polegała na rzeczywistej 
równorzędności i wzajemnej przemienności. Czego nie dokończono na 

39 AP 6: 122 i n. 

I 
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zjeździe zastępczym, prowadzono d•alej po najbliższym trybunale. Nie 
ma .tu zupełnie mowy o tym, co tak ostentacyjnie podkreślano w stosun
ku do sejmów i a.Ugemeine Zusammenklinfte, że mianowicie tylko one -
nie zjazdy zastępcze - w pewnych kwestiach iwładn€ są wiążą<:o się wy
powiadać. Wykorzystany materiał nic nam nie mówi o stosunku zgro
madzeń zastępczych do zjazdów, na !których dokonywano odbioru i kon

troli rachunków. Nic w tym dziwnego, skoro obie te formy powstały 
w podobny sposób i z tego samego pnia, mianowicie z deputacji ad hoc 
powoływanych przez ,zgromadzenia o pełnym składzie. 

D� KOMPETENZEN DER GESAMTSCHLESISCHEN ENGEN 
ZUSAMMENKONFTE UND DEREN PLATZ IM SYSTEM 

DER STXNDEVERSAMMLUNGEN 

Die Funktionen und Kompetenzen der gesamtschlesischen engen Zusammen

kunfte rder Stande unterlagen einer Evolution. Anfangs lbi'ldeten ·sie ein Standeor

gan, das den Oberlandeshauptmann in seiner V,ollzugstatigkeit unterstutzte, spater 

entwickelten sie ihre eigene beschlussfassende Kompetenz. Den Moonarchen ist es 

nicht gelungen, diese Tatsache zur Neutralisierung des Furstentages auszunutzen. 

Die engen Zusammenkunfte haben grundsatzlich keine Beschlusse in Angelegen

heiten der Furstentage, d.h. der Steuern und militarischer Fragen gefasst, Stande 

liessen jedoch Ausnahmen zu. 1In der Zeit des anwachsenden Albsolutismus erzwang 

der Kaiser nicht selten von den engen Zusammenkunften die Anderung vorhe

riger Beschllisse des Furstentages. 




