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W DZIEJACH SL.I\SKICH ZGROMADZEN STANOWYCH 

Wprawdzie instytucje polityczne wyrazajqcc udzial spolecze1'1stwa lub 
jego czqsci w sprawowaniu wladzy oraz te, w kt6rych odzw1erciedlaly 
si� stosunki wyznaniowc danego kraju, mieszcz4 si� w szeroko pojmo
wanej dzicdzinie kultury, mimo to jednak poszukiwanie zwü1zk6w i re
lacji mi�dzy nimi mogloby sit:; wydawac trudem zbytecznym. Wyznawa
na religia byla okolicznosciq wazn<1 zwlaszcza w dobie napi�c. Reformacji 
i kontrreformacji oraz w og6le w warunkach religijnej niejednorodnosci 
spoleczenstwa, gdy jedna z religii byla panujqca i popierana przez pan
stwo - ale znaczenie to dotyczylo nie tyle ustrojowych form i urzqdzen, 
ile osobistej sytuacji jednostek. Mimo tych zastrzezen warto jest rozwa
zyc na konkretnym przykladzie micjsce i rolq czlonkow wyznania nie 
popierancgo przez pai'lstwo w ustroju i dzialaniu tak wazncj instytucji 
publicznej feudalizmu. jak� byly zgromadzenia stanowe. Czynimy to na 
przykladzie Slc1ska i jego zgromadzen stanowych, zwlaszcza sejmu. 

Czasowe ramy dla obserwacji wyznacza zmiennosc stosunk6w wy
znaniowych na Slqsku: husytyzm w XV w. od przelomu pierwslej i dru
giej cwierci XVI w. i przez naste;pne z g6rq sto lat Reform.1cja, tzn. 
protestantyzm, i wrcszcie, w przyblizeniu od polowy XVII w., wyksztal
cony wowczas katolicyzm tzw. ccsarski, czyli habsburski, o wszystkich 
cechach religii panstwowej i panujqcej. Wyst�puje tu dosc daleko idi:ica 
zbieznosc z dziejami ustrojowymi Slqska, w szczeg6lnosci zas z dziejami 
ogolnoslqskich zgromadzen stanowych, oczywiscie z zastrzeieniem asyn
chronizmow wlasciwych periodyzacyjnym uj�ciom por6wnawczym. 

Wyr6:inione w tcn sposob orientacyjnie trzy okresy rozpatrzymy 
z osobna. Kazdy z nich bowiem mial pod interesujqcym nas wzgl�dem 
inne obliczc, inne tez miejsce i rola przypadly w nich akatolickiej lud
nosci w systemie i funkcjonowaniu slqskich zgromadzen stanowych. 

1. Okres pierwszy umownie moina by nazwac husyckim. Odbija on
jaskrawo od obu pozniejszych, i to z trojakiej przyczyny. Z jednej bo
wiem strony ideologiczny 6w ruch, genetycznie powü1zany z wczesniej
szym Wiklefem, o stulecie wyprzedzal wystqpienie augustianina z Wir
tembergii i zwolennik6w jego nie zalicza si� do protestant6w w potocz-
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·nym rozumieniu tego wyrazu, lecz do herctyk6w. Z drugiej charakter
jego poczqtkowo wyraznie antyfeudalny i plcbejski nie kwalifikov:al go
jako spolcczncgo czynnika, kt6ry wlqcza1by sü: do slc1skich, par excellcn
ce frudalnycl1 stanO\vych zgromadzcn lub m6gl na nich zaciqzyc. Po
trzecie wreszcie ruch husycki na Sl<)sku przypadl na okres, gdy \Vpraw
dzie w tutcjszych ksic;stwach z g6r4 od wicku istnialy juz zgromaclzenia
stanowe w postaci sejmik6w tych ksit�stw, zurazem jednak sejm ogMno
slqski dopicro powstawal. W rezultacie zatcm husytyzm stworzyl jl·clynie
obiektywne spoleczno-politycznc U\varunkownnia, kt6re w okre�lony spo
s6b zawazyly na procesach ksztaltowania siq ogölnoslc1skiego zgroma
dzenia stanowego.

Przy innych okazjach 1 wykazywalismy juz. - wbrcw poglqdom nau
ki, Maciejowi Korwinowi przypisujc1cym powolanie do zycia slqskicgo
sejmu - ze powstal on samorzutnie i swoiscic oddolnie drogq kolejnych
mi�dzystanowych konfcdcracji. Proces öw rozpoczql si� w ostntnicj
cwierci XIV w. (jczeli nie wczesniej), dobiegl zas konca w przyblizcniu
na przelomic pierwszej i drugiej cwierci XV stulecia, przynoszqc slqski
sejm jako instytucje, okreslorni i utrwalonq. Wsröd licznych slqskich kon
federacji tcgo i nieco p6zniejszego okrcsu przewazaly liczebnie bkic,
kt6re mia1y na celu zapewnienie wewrn;trznego pokoju i bezpieczc11stwa.
Obok nich jcdnakze istotnym stymulatorem w procesie powstawania sej
mu staly sie; konfeder::icje antyhusycki�. grodkowska z 1421 oraz strze
linska z 1427 r., ta druga zwluszcza wykazujc1ca wysoki st0pic11 we
wnqtrznej organizacji. Trzeba tez doduc, z.e we wszystkich istotnych
kwcstiach pokrywala si� ona juz z organizacjq i strukturq p6znic,iszcgo
sejmu oghlno.sh1skiego.

Nie konicc na tym. Oto w trzydzicsci z gorq lat p6zniej (1 :i58) jesz
cze raz doszlo do zawarcia zwiqzku, ktorcgo polityczny cel kryl w ::;obic
antyhusyckic tresci. Byla to konfedcracjn ostrzem swyrn wymicrzona
przeciw Jcrzcmu z Podiebradu, wtedy wlasnic wprowadzoncmu na czc
ski tron. Inna rzecz, ze byla ona tylko krotkotrwala, skoro jcj uczestnicy
(z jedynym wyjqtkiem) juz wnet i zgodnic holdowali krolowi - nieszczc
rcmu zrcsztq husycic.

W sumic zah!m zagrozenie husyckic i wojny husyckie rw Sl<1sku,
chociaz nie byly przeslankq powstania ogolnoslqskiego stcmo\vcgo zgro
madzenia, nasilily znacznie odnosny procc·s i zapewne przyspieszyiy jego
ostatecznc uwic1·1cz(0nie. Trzeba im r<iwnicz przypisaC:: okreslony '.vplyw
na utrwalcnie si r.; nmvej instytucji w politycznyrn zyciu slqskicl1 :ctanöw
w p6znicjszych dziesi�cioleciach.

2. Zupclnic odmienna niz husytyzmu byla rola i wplyw protcstantö,v
w dziejach sic1skich zgromadzeü stanowych. O,v ideowy ruch, zrnzu wie
lokierunkowy i z roznych wywodzqcy si<; irödcl, zakorzenial si<.; szybko

1 K. 0 r z c c h o w s k i, Og6l11oslqskie ;:gromaclzenia stanowe, War�zawa-Wro
c1aw 1973, s. 11 l i n.
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(poczc1tkowo zwlaszcza w dawnych ogniskach husytyzmu) i :,;llnie roz
przestrzenial, objqwszy wszystkie tutejsze warstwy spoleczne i stany: 
ksiqzqt, pan6w, rycerstwo, miasta, a takze ludnosc wiejskc1. Przy jcgo 
wielopostaciowosci, kt6ra siq utrzymywala, dominowalo w nim z czasem 
bezwzglE;dnie wyznanie augsburskie. Tak gwaltowny rozw6j byl mozli
wy m. in. dziE;ki stanowisku, kt6re wobec „nowinek" zajmowali wro
dawscy biskupi: Jakub von Salza (1520-1539), Baltazar Premnitz (1539-
1561), Kasper Logau (1562-1574) oraz Marein Gerstmann (1574-1585) -
wobec nich 'obojE;tni, lub nawet sklaniajqcy siE; ku nim. Wystarczy 
przypomniec, ze nowe prc1dy znajdowaly swych zwolennik6w wsr6d ka
tolickiego kleru i nawet w kapitulach, ze protcstancka litera tura byla 
gromadzona w kosci�lnych bibliotekach itp. Wobec takiego stanu rzeczy 
liczne i wcictz ponawiane naciski ze strony Habsburg6w, zwlaszcza Fer
dynanda I, zmierzajqce do dlawienia Reformacji, przez dluzszy czas by
ly wlasciwie bezskuteczne. 

Sytuacja ulegla zasadniczej zmianie za nastE;pc6w Gerstmanna, An
drzeja Jerina (1583-1596) oraz Jana Sitscha (1600-1609), zdeklarowa
nych zwolennik6w kontrreformacji, w walce z protestantami wspomä
ganych wydatnie przez jezuit6w, ktorzy od rzqd6w biskupa Gerstmanna 
mocno zadomowili siQ na Slqsku. 

W dobie Reformacji sejm slq.ski (wraz ze swq oboczncl forP1q w po
staci Trybunalu) oraz sejmiki ksi�stw byly juz instytucjami od dawna 
utrwalonymi i wlqczonymi scisle w system sprawowania wladzy. Wio
dqca rola przypadala w tym oczywiscie „slc1skim ksiqz�tom i stanom", 
czyli sejmowi, i nim zajmiemy si� teraz dokladniej. 

Na czcle tcgo stanowego zgromadzenia stal generalny starosta Slqska, 
w sklad jego zas wchodzily trzy kurie: ksiqzqt i wolnych pan6w sta
nowych, rycerstwa ksi�stw dziedzicznych oraz mü,st tych ksi�stw. Sto
leczny Wroclav.· zasiadal juz w6wczas w drugiej kurii, wesp61 z ryccr
stwem . .Jak widac:, struktura scjmu miala charakter ',V zasadzie st�nowy 
i stosunki wyznan:owe (np. w ewentualnej postaci kurii duchowieüst\va) 
nie znajdowaly ,.v niej swego wyrazu. Dlatego tez o wplywie i roli 
protestantyzmu i protestant6w w sejmie m6wic mozna jedynie biorqc 
pod uwagG wyznanie jego uczestnik6w. Pod tym zas wzglqdem "ejm 
:fü1ski ,vieku XVI i poczc1tkowych dziesi�cioleci XVII przybral zu:)dnie 
specyficzne oblicze. Przedstawialo siq ono - w odniesieniu do poso:czc
g6lnych element6w jego struktury - nast(?pUjqco. 

N aczelnym organem slc1skich stan6w byl starosta gencralny, on tez. 
przewodniczyl sejmowi i wykonywal tegoz uchwaly, wplywajqc w istotny 
spos6b na jego dzialanie. U progu slctskiej Reformacji godnosc t� pelnil 
Karo! zi�bicki, uczel'l slawnego Jana Hessa, totez rychlo opowiedzial 
si� on po stronie nowego wyznania. 'Po jego smierci w 1532 r. funkcja ta 
na z g6rq trzy C\.vierci wieku .przeszla do rqk kolejnych biskupow wro
clawskich, kt6rzy z tytulu Nysy i Grodkowa byli ksiqZE;tami slqskimi. 
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Za czas6w Salzy, Promnitza, Logaua i Gerstmanna, jak wiadomo indy
ferentnych wobec protestantyzmu lub mu nawet zyczliwych, stan rzeczy 
w zasadzie nie ulegl zmianie: przewodniczqcy w sejmie summus capi
taneus protestant6w nie zwalczal, zwlaszcza zas - co tu nas interesu
je - nie staral si� neutralizowac ich ·azialan na forum najwyzszego 
sla,skiego zgromadzenia stanowe:go. Diametralnq odmian� w tym wzgle:
dzie musialy przyniesc biskupie rz::idy zagorzalych kontrreformator6w, 
Jerina i Sitscha. Nie odnalezlismy wprawdzie konkretnych dowod6w na 
to, 'z.e ograniczali oni sejm w jego dzialalnosci w interesujqcej nas tutaj 
plaszczyznie. Niemniej jednak uporczywe zabiegi stan6w o uzyskanie 
od Rudolfa II „1istu majestatycznego" dla 8lqska, w 1609 r. uwirnczone 
powodzeniem, posiadajq tu SW<! bardzo znamiennq wymow�. Cesarz bo
wiem stwierdzil w tym przywileju, ze na przyszlosc generalne starostwo 
ma byc pov..ierzane tylko jednemu ze swieckich sl::iskich ksiqzc\t (wielki 
przywilej Wladyslawa Jagiellonczyka z 1498 r. zastrzegal je tylko dla 
jednego z ksiqzqt), eo automatycznie wykluczalo od tych funkcji wro
clawskich biskup6w. Postanowienie to nabiera wlasciwych barw, gdy si� 
zwazy, ze wszyscy ·owczesni swieccy slqscy ksiqz�ta byli protestantami. 
Zasad� wprowadzonq w 1609 r. respektowano przez stosunkowo dlugi 
czas, mianowicie do 1664 r. 

Mylilby si� jednak ten, kto by sqdzil, ze przewodnictwo i konklu
dowunie spoczywajlo\cc odt�d w r@.ku protestanckich ksÜ\i:qt mng}y roz
strzygac czy chocby powazniej zawazyc na dzialalnosci slqskiego sejmu, 
zwlaszcza w obronie interes6w r6znowierczej ludnosci. Wojna trzydzie
stoletnia i sukcesy protestanckich armii byly tym czynnikiem, kt6ry po 
polow� XVII w. w pewnej mierze ·st�pial ostrze habsburskiej kontrre
formacji, nie zas osoba protestanckiego generalnego starosty. Ten nawet, 
gdyby pewne akcje zamierzal, nie m6glby ich realizowac, poniewaz prak
tycznie byl niemal ubezw1asnowolniony. Stan ten cesarz osiqgnql przy
dajqc mu kanclerza i pewnq liczb� radc6w, z reguly katolik6w, i w ten 
spos6b przeksztalcaj::ic monokratyczny dotychczas urzqd w kolegium 
Urz1;du Zwierzchniego: decyzje w nim zapadaly zawsze kolegialnie. 

Przypatrzmy si� obecnie poszczeg61nym sejmowym kuriom pod in
teresujc1cym nas kqtem widzenia. 

Sklad kurii ksiqzqt i wolnych pan6w stanowych w swej cz�sci ksiq
iE:cej rychlo stal si� wylqcznie prntestancki i taki w zasadzie pozostal 
do drugiej cwierci XVII w. Podobn.ie miala si� rzecz i z wolnymi panami 
stanowymi, choc tutaj udzial katolicyzmu wystqpil wczesniej, m. in. 
dzi4c;ki tworzeniu przez monarch� takich nowych godnosci. Kuria rycer
stwa skladala si� z wybieranych posl6w i w nicj tez bezwzgl�dnie domi
nowali protestanci. To samo mozna powiedziec r6wniez o kurii miast. 
Tworzqcy jq deputaci to przewaznie burmistrzowie, syndycy czy rajcy, 
w XVI w. z reguly luteranskiego wyznania. W rezultacie sejm slqski 
omawianego okresu mozna by uznac za zgromadzenie jesli nie wr�cz 
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protestanckie, to w kazdym razic o przytlaczajqcej przewadze protestan
t6w. Jest to oczywiscie ocena tylko przyblizona; ze w konkretnych wy
padkach moglo byc inaczej, swiadczq pewne fakty, o kt6rych jeszcze 
bqdzie mowa. 

Protestancki sklad wykazywal najwi�kszq trwalosc'.: w odnicsieniu do 
kurii ksiqzqt i pan<JW, zwlaszcza tych pierwszych; wplyw nan kontrre
formacyjnych monarchiiw z natury rzeczy byl niewielki. Dopiero w dru
giej cwierci XVII w. zastosowano tu pewne sztuczne wybiegi, by zwi�k
szyc: liczb<=; ksiqic;cych katolickich glos6w (obok biskupa), mianowicie na
dajqc czasowo w Ienno ksie.stwa opolskie i raciborskie nast�pcy tronu 
z zast_rzezeniem dla niego podw6jnego wotum. Oczywiscic zawsze stala 
otworem droga oddawania dziedzicznych ksie.stw w lenno katolikom, jak 
np. w 1614 r. opawskiego Lichtensteinowi. 

W obu nizszych kuriach rzecz miala siE; inaczej, obejmowaly one 
bowiem szlacht� wzglqdnie miasta z dziedzicznych ksit;stw Korony, bez
posrednio podleglych monarsze. Tutaj zas z biegiem czasu coraz wi�kszq 
uzyskiwaly sk.uteczno:�c cesnrskie nakazy, by tylko katolicy poslowali 
z nich i pelnili urzqdy miejskie. W sumie zatem udzial w sejmie pro
testant6w z czascm malal, przede wszystkim wskutck zminn zachodzq
cych w tym wzglqdzic w kurii rycerstwa oraz w kurii miast. 

Obecnosc i rola protcstnnt6w w slG!skim sejmic prz.ybieraly tez nie
kiedy postac wyrni.nicj sformalizowam1. Rzeczq dokladnicjszych badan 
be,dzie stwierdzic, czy fokty, kt6re ponizej opiszemy, byly tylko przy
godne, czy tez mo:i.na by im przyznac charakter juz inslyLucjonalny. 
Na podstawic t.ylko sondnzov•,ych poszulüwat'1 ry:rnje sil: w 1.ym wz�le,dzie 
nastqpujc1cy obraz. 

Osobne i odn;lmc wystc;powanie i dzialania protcslanlt',w \V ramach 
systemu slqskich z�romndzc11 stanowych Sq zr6dlowo uchwyl,1c przede 
wszystkim w scjmie i tylko w stuleciu miGdzy polow,i XVI i po!owct 
XVII w. Poc2c1tko\vo (trzC'cin t':wic,rc XVI w.) kryjq sie; onc pocl postaciq 
zgromadzen i dzialm1 „st<1n6w �\vieckich" (die weltlicl,cn Herren Für
sten und Stände), podcjmowanych w warunkach sporu z irntolickim 
duchowien.stwem o zakrcs i spos6b ponoszenia przcz nie cü;zar6w po
datkowych. Byla juz wyzej rnowa o tym, ze z pewnym przyblizeniem 
mozna dla tego cz,1su utozsamiac S\vieckich uczcstnik6w og6ho.fö1skich 
stanowych zgromaclzc11 z akutolikami, eo jednak nie znajdownlo jcszcze 
terminologicznego oclzwicrcicdlcnia w nomcnklaturzc zr6dlowcj. Aktyw
nosc „stan6w swicckich" w tym czasie przybierab wszystkie praktyko
wane w6wczas formy. Bylo to najpierw zajmowanie przcz nie odr�bnego 
stanowiska w trakcic obrad sejmowych 2

, odr�bne ich zgromadzenia, 

2 Archiwum Wojcwi)d„kic ,,·c Wrncla-.,·iu. Archiwum m. Wroclawia. Hs A 45. 

t. 4 c, fol. 238: Der weltlichen Fiir�tcn und Stände ... , Gegenprotestation 7. 8 VIII

1576.
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rlwukrotnie poswiadczone :i i koriczone uch\valami, prawclopodcbnie tez 
jako powolywanc przez te stany deputacji (Ausschuss), r6wniez koilczqce 
swe prace uchwalq 4

• 

Z ostentacyjnym juz wysta,pieniem stan6w protestanckich na sej
mie, sformulowanym r6wnoczesnie z podj�hl uchwalq sejmowo1 i skie
rowanym do monarchy, spotykamy sie; w 1582 r. 5 Praktyka La nasilila 
siq \V poczqtkach nastc.;pnego stulecia, zwlaszcza w zv:ü1zku z listem ma
jestatycznym Hudolfa II, z powstaniem czcskim i p6zniej jcszczc w ,1.,,a
runkach ,vojny trzydziestoletniej. I tutaj tcz daje si� stwier.Jzic duza 
r6znolitosc form dzialania, zresztq w og6k charakterystyczna dla funk
cjonowania .für:;kich zgromadzen stanowych tego czasu. Napotybmy wi�c 
pisma protcstanckich stan6w do cesarza ti, odr�bnie siormulowane sta
nowisko der Augsburgischen Confcssion zugethaner Fürsten und Stände 
so bei jetzigen Fürstentage zu Breslau vcrsamlet gewesen\ formalrni 
uc]rn-alct podjcJc1 na zgromadzeniu og61nym i potem ogloszon..1 drukicm 8 

oraz odrc;bne z�ronrnclzenia protestantC:l\v odbywane w zwiqzku z sejmem 
lub zgromadzeniami og6lnymi i bczposrednio po nich �. czascm nrzy tym 
okr0slanc jako zj::izcl .,najblizej osiadlych" protestant6w (die Nächsten 
Augsburgischcn Confcs.c;ion) 10, albo \Vreszcie takic zgromadzenia w og6le 
z sejmem nie zwiqzanc 11• Nie zabrak1o wsr6d nich r6wniez z.jmviska 
rzadkiego w praktyce slqskiego scjmowania i kuriozalncgo, mianowicie 
narad i uzgadnimüa stanowisl.;:a per Curreullam 12• 

Od polowy XVJI w. osobne wystqpienia protestant6w w rarnach sta
no\,-ych zgroma.dzc11 stajq si� juz rzadkosciq, mozna wn;cz uznac, ze 
zanikajq. Odn;bnq pctycj� ewangelickich stanO'N zl.o�onq na s2jmie na
potkalismy bowicm jeszcze tylko w 1657 r. i:; 

3. Na wstqpic naszych rozwaza11 zuproponowu1isrny jako trzeci okres
tZ\\·. habsburskiego kntolicyzmu, datujqcy si� w przyblizeniu od lat po 
wojnie trzydziestoletniej. Cechowaly go bezwzgl�dne dzialania kontrre
formacyjne, urzcczywistniane drogc1 administracyjnego przymusu: Nie 
wic:;c dziwnego, ze sklad og6Inoslc1skich zgromadze11 stanowych coraz 
konsekwcntniej stawal si� w6wczns katolicki, przez eo i mozliwosc od-

3 Tamie, t. 4, fol. 125-128 (1568); fol. 163-167 (l569). 
·1 Tamze, fol. 130-131 (1568).
s Tamze, t. 7, fol. 240-243.
6 Tamie, t. 20, fol. 271.
7 Tamie, t. 14, fol. 426 i n. 
s Tamze, t. 21, fol. 15 (1619). 
0 Np. tamze, t. 20, fol. 271 (1616). 
10 Tamie. 
1t Np. tami.c, t. 100, Cl. III, s. 10-11 (1634). 
l2 Acta pub!ica. Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fiirsten 

und Stände, wyd, H. Palm, t. III, Wroclaw 1868, s. 155 i n. 
ia Archiwum Wojewödzkie we Wroclawiu, Archiwum m. Wroclawia, Hs A 50, 

t. 1, fol. 86.
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n;bnych dzialan protestantow w ich ramach praktycznie zo:,tala sprowa
dzona do zera. M6wilismy juz, ze wzmianki o nich w tym okresie zli.
pelnie znikaja. ze zr6det Nie mozna jednak wykluczyc, iz stanowisko 
protestant6w w zgromadzeniach stanowych, zwlaszcza w Conventus Pu
blicus, mogle teraz dochodzic do glosu w spos6b zakamuflowany i ukry
ty, pod postaciq osobistych (,,partykularnych") wotow uczestnik6w. Szcze
g6lnie bowiem obficie zachowaly si� one z tego czasu w aktach, gdy 
wczdniej praktycznie byly niemal nieobecne. Bezposrednim kontaktom 
stan6w, w tym takie protestanckich, z monarchq jui zupelnie f9rmalnie 
polozy:t kres wiek XVIII, odlqd nakazano wszystkie petycjc i pisrna 
kierowac wyla.cznie do Urz�du Zwierzchniego. 

* 

Ka zakonczenie narzuca siE: pytanic o skutecznosc odrE;bnych wystc1-
pien i dzialan stan6w protestanckich, a takze koniecznosc d,mia oceny 
sygnalizowanego tutaj zjawiska w ramach systemu slqskich zgromadzeri 
stanowych. 

Na pierwsze odpowiedz mozna dac tylko og6lnikow4, niernniej jcdnak 
zapewne niewiele odbiegajqcq od rzeczywistosc:i. Mianowicie dop6ki sta
ny slc1skie zachowaly swq potE:g� i wzgle,dnq niezalezno.5c w stosunkach 
z monarchq, dop6ki tez sklad ich og6lnoslqskich zgromadzen byl w prze
\Vazajqcej mierze protestancki, dop6ty protest:mckie dzialania w ich 
ramach mialy zapewnionq znacznq skutecznosc. Dowodzq tego chociazby 
dzicjo znanego „listu majestatycznego" z 1609 r. Gdy jednak obie te 
prz0slanki oclpndly, skutoc:mosc odpowiodnich z�bicg6w mu:oi::tlu 5titc :,i� 
zadna. Tego niewc1tpliwym zewn�trznym wyrazem jest zanik jakichkol
wiek odr�bnych i zorganizowanych wystqpieri protestanckich na forum 
og6lnoslqskich zgromadzeri stanowych, dajqcy stwicrdzic si� w dobie 
,,cesarskiego katolicyzmu". 

W drugiej kwestii trzeba stwierdzic, ze organizacyjne formy wyst�
powania protestant6w w og6lnoslqskich zgromadzeniach stanowych nie 
wprowadzily w ustr6j i funkcjonowanic tych ostatnich zadnego novum. 
Kazda bowiem z uchwyconych tu form byla w pelni zgodna ze wsp6l
czesnq im praktykq zgromadzen: od uchwal pelnego Iub niemal pelnego 
skladu az po deputacje oraz zast�pcze zjazdy „wqskie". 

Przy tym wszystkim jednakze zwraca uwag�. ze wyznanie (prote
stantyzm) utworzylo plaszczyzn�. kt6ra w pewnej mierze, w si:rukturze 
ogölnoslqskich zgromadzen stanowych, przelamywala tradycyjny i uswi�
cony system stanowych schemat6w. Jezeli bowiem pominqc wypadki, 
gdy stanowisko protestanckie bylo formulowane przez zgromadzenie 
w (niemal) pelnym skladzie, w kt6rym jako oczywistq nalei:y przyjqc 
kurialnosc (,,stanowosc") dzialania, i skoncentrowac si� na mniej li
czebnych zgromadzeniach zast�pczych czy „ausschussach", stwierdzic 
trzeba, i:e zr6dla nie informujq, by w ich ramach odpowiedniki kurii 
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(stan6w) odr�bnie obradowaly i formulowaly swe stanowisko. Na tym 
wlasnie polegalaby wspomniana ewentualna tendencja do przelamywa
nia podzial6w stanowych. Od razu jednak trzeba zastrzec, ze zjawiska 
tego nie mo:ina wiqzac tylko z dzialaniami protestant6w w slqskim sej
mie. Mianowicie w spos6b jeszcze wyrazniejszy i bardziej konsekwen
tny wysütpilo ono przy okazji spor6w mi�dzy „separowanymi" i „nie 
separowanymi" stanami, wyniklych w drugiej polowie XVII w. przy 
pracach nad zreformowaniem slqskiego systemu podatkowego (sprawa 

tzw. Novus Modus Contribuendi). 

DIE STELLUNG UND ROLLE DER PROTESTANTEN IN DER GESCHICHTE 

DER SCHLESISCHEN STÄNDEVERSAMMLUNGEN 

Die Religionsverhältnisse in Schlesien hatten keinen unmittelbaren Einfluss 

auf die Herausbildung der schlesischt:!n Standesversammlungen_ Tr-0tzdcm kann 

festgestellt werden, dass die Husittenbewegung und die mit ihr verbundenen Kon

föderationen stimulierend auf die Herausbildung der gesamtschlesischen Stände

versammlung im 15. Jh. einwirkten. Im 16. und zu Beginn des 17. Jh. war die 

Zusammensetzung der schlesischen Standesversammlung praktisch protestantisch. 

Im 17. Jh. stieg unter kaiserlichem Druck der Anteil der Katholiken, besonders 

in der Ritterkurie und de1· Städtekurie, bedeutend an. Von de!· Mitte des 16. bis 

in die Mitte des 17. Jh. kann man ein eigenständige;; Auftreten und Formulieren 
illres Stundpunkt� durch die p1·otestontischcn Stände b,rnb:icht.en, wobei man sich 

aber im Prinzip an die traditionellen Handlungsformen der schlesi,chen Stände 

hielt. 




