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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI

EWOLUCJA STRUKTURY
SLĄSKICH ŻGROMADZEŃ STANOWYCH W XVII I XVIIl WIEKU 1
W XVII wiek stany śląskie wkroczyły mając już w pełni wykształ
cony system swych zgromadzeń. Obok sejmu zajmującego naczelne miej
sce działały coroczne zgromadzenia trybunalskie w wiosennym i jesien
nym terminie, prócz nich zjazdy ogólne (allgemeine Zusammenkilnfte)
o składzie podobnie pełnym jak tamtych. Mniej więcej od półwiecza
istniały zgromadzenia zastępcze, pod najrozmaitszymi występujące nazwa
mi, utarł się też obyczaj odbywania zjazdów dla odbioru rachunków,
pojawiła się wreszcie praktyka zjazdów tzw. częściowych, w różnej zresztą
skali. Bogactwo owych· form wypływało z kilku przesłanek, z których
najznamienniejszą była chęć obejścia zakazu zgromadzania się z własnej
inicjatywy stanów, od 1536 r. konsekwentnie egzekwowanego przez
Habsburgów. Początki XVII w. i słabe wówczas rządy Rudolfa II były
zarazem okresem, który pozwolił ponownie okrzepnąć stanom śląskim.
Wyrazem rosnącego ich znaczenia był przywilej (tzw. Majestatsbrief)
uzyskany od cesarza w 1609 r., w którym m. in. zobowiązywał się on
na przyszłość powierzać generalne starostwo tylko świeckiemu księciu,
biskupstwo zaś wrocławskie obsadzać tylko duchownym pochodząqm
ze Śląska lub z Czech. Dalszą sposobność do umocnienia pozycji śląskich
stanów dał spór o koronę czeską między Rudolfem II i bratem jego Ma
ciejem, wynikły w 1611 r. Ślązacy uzależnili wówczas hołdowanie Ma1 Poniższe wywody opierają się w znacznej części na naszych wcześniejszych
opracowaniach, dotyczących sejmu śląskiego i innych zgromadzeń w XVI w.: Ewo
lucja form śląskiego sejmu pod rządami Habsburgów w XVI w. (Czasopismo
Prawno-Historyczne, XXV, 1973); Skład i struktura śląskiego sejmu w XVI w.
(Acta Univ. Wratisl., Prawo XLV, Wrocław 1975); Sejm śląski XVI wieku. Organizacja
i sposób działania (Czasopismo Prawno-Historyczne, XXVI, 1974), oraz w XVII w.:
Wotum starościńskie śląskich zgromadzeń stanowych po liście majestatycznym Ru
dolfa II (Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD, Poznań 1974); Samorzutność
zgromadzeń stanowych (Czasopismo Prawno-Historyczne, XXVII, 1975); Podejmo
wanie uchwal przez ogólnośląskie zgromadzenia stanowe pod rządami Habsburgów
(Sobótka, 1975, nr 2); Zjazdy kwartałów (Acta Univ. Wratisl., Prawo LIV, 1975)
oraz szereg szczegółowych studiów nad śląskim konwentem, ogłoszonych w „So
bótce" (1972, nr 3, 4; 1973, nr 2, 3, 4; 1974, nr 1, 3).
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c1e1owi od ustępstw z jego strony (utworzenie osobnej śląsko-łużyckiej
kancelarii), na co ten, co prawda koniec końców tylko przejściowo, mu-·
siał się zgodzić. Narastające później napięcia wyznaniowe, Unia i Konfe
deracja, pociągnęły za sobą kolejne szczególne nąsilenie politycznego ży
cia stanów śląskich, które osiągnęło swe szczyty w dobie powstania
czeskiego. Klęska pod Białą Górą (1620) i zdarzenia wojny trzydziesto
letniej, które w rezultacie przyniosły w monarchii habsburskiej abso
lutyzm, zasadniczo zmieniły wzajemny układ sił. Odtąd stany śląskie
przestały być partnerem dla monarchy, przekształciły się w posłuszne
narzędzie w jego ręku, w dalszym zaś ciągu i stosunkowo często odbywa
ne zgromadzenia były zaledwie cieniem ich dawnej potęgi i znaczenia.
ów stan rzeczy musiał pociągnąć zmiany w systemie ogólnośląskich
...
zgromadzeń stanowych.
Proces, o którym mowa, najłatwiej jest obserw:ować zestawiwszy chro
nologię zgromadzeń z wyodrębnieniem ich zasadniczych form. Czynimy
to w tab. 1, która jednakże w pewnych szczegółach wymaga dodatkowego
komentarza. Przede wszystkim chodzi tutaj o zgromadzenia trybunalskie,
odbywane po sesjach śląskiego trybunału '(Ober- und Filrsten-Recht),
które w opisywanym okresie były dwie rocznie, w poniedziałki po nie
dzieli Jubilate i po św. Michale. Dopiero w ostatniej ćwierci XVII stu
lecia dają się słyszeć skargi na nieodbywanie tryb1,małów, stąd więc nale
żałoby przypuszczać, iż do tego czasu też te z,gromadzenia d.:.iałały regu
larnie. Ponieważ jednak w źródłach nie po nich wszystkich zachował się
ślad, toteż w tabeli ujęliśmy jedynie takie, dla których istnieje bezsporne
potwierdzenie. Podobnie ma się rzecz ze zjazdami dla odbioru rachunków,
odbywanymi corocznie, najpierw w różnych terminach, później zaś stale
w poniedziałek po niedzieli Quasimodogeniti, czyli na dwa tygodnie przed
wiosennym trybunałem. Ponieważ jednak z całego szeregu lat nie zacho
wały się rachunki, ani też końcowe uchwały takich zjazdów, zatem
i w tym wypadku uwzględniono w tabeli tylko fakty konkretnie potwier
dzone w źródłach. Oczywiście zasadnicza periodyczność obu rodzajów
zgromadzeń pozwa4tłaby na uzupełnienie posiadanych przekazów źródło
wych, zabieg taki jednak wydawał się zbyt ryzykowny. Osobno zostały
uwidocznione zjazdy ogólne (allgemeine Zusammenkiinfte), choć miały
one taki sam skład i w zasadzie podobną rolę jak zgromadzenia trybu
nalskie. Wyodrębniliśmy je jednak dlatego, iż nie zbierały się one po
średnio z mocy samego prawa, jak tamte, lecz za zgodą cesarza.
Wreszcie w kategorii zgromadzeń zastępczych zliczyliśmy wszystkie o nie
pełnym składzie, tzn. takie, które w źródłach noszą nazwę wąskich (enge
Zusammenkiinfte), pośpiesznych (eilende lub eilfertige Zusammenkilnfte)
lub zjazdów „najbliżej osiadłych" stanów ·(die Nachstangesessenen). Nazwy
te przez samo źródło były stosowane przemiennie, a i w funkcji takich
różnie określanych zgromadzeń niepełnych, i w ich znaczeniu nie było
żadnych uchwytnych różnic. W trzech wypadkach ·(jeden z 1609, dwa
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Tab. 1. Formy zgromadzeń stanowych 2
Rok
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
J607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614

Sejmy

1646

1647

I

Zjazdy
ogólne

Zgromadzenia
zastępcze

2
2

2

2
2

3

2

4

I Zjazdy dla odbioru
rachunków

I

l

4

1

5

2
l

1615

1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1(36
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645

Zgromadzenia
trybtmalskie

l

2

2
1
2

2

2

1

2
2

3

4

I
2
2

2

1

.I
1
l

l

3
3
2

..

1

7
5
5
2
2
2

J

3
2

5

3

4

2

3
1
1
2
2

2
1

2
1
2

2

3

2
l

2

2
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c. dalszy tab. 1
Rok

Sejmy

1648
1649
1650

1

1651

1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695

1
1

1
1

Zgromadzenia
trybunalskie

Zjazdy
ogólne

I
2
2

1
2

2
2

2
2
2
2

Zgromadzenia I Zjazdy dJa odbioru
rachunków
zastępcze
.

I
3

l

2
2
1
1

2
2
2
J

2

2
4

I

2
2
2

I

1

2
1
2
2

2

2

1
1

1
1
1
1

I
1

1
1
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c. dalszy tab. 1

Rok
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
l 707.
1708
1709
1710
l7l1
1712
1713
1714
1715
1716
1717
J 718
1719
1720
1721

1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
.1736
1737
1738
1739
1740

Sejmy

Zgromadzenia
trybunalskie

I

Zjazdy
ogólne

Zgromadzenia
zastępcze

I

Zjazdy dla odbioru
rachunków

1
1
2

2
1

2

J
1
2

2
l
2

r Materiał do tej tabeli został zebrany ze w szystkich aktualnie dostępnych
zbiorów aktó w sejm o.wych, opisanych w naszej pracy: Akta do dzie;6w §tqskieuo
se;mu (wiek XV-XVIII) (Sobótka, 1971, nr 4).
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z 1611 r.) wliczono tu też „Ausschilsse", jeszcze bowiem wówczas nazwy
tej używano na określenie zgromadzeń zastępczych.
Wspominaliśmy powyżej, iż zgromadzenia trybunalskie były periody
czne, zatem w tab. 1 pod każdym rokiem powinny się znaleźć dwa. Tym
czasem jednak nie tylko częstokroć wykazano zaledwie jedno, ale od 1680 r.
nawet jest ich zupełny brak 3, choć w źródłach tego czasu występują uch
wały, mające czasowy związek z oboma trybunalskimi terminami. Nie
wykazaliśmy w tabeli takich zgromadzeń, ponieważ działał już wów
czas - i w zasadzie nieprzerwanie - śląski konwent, który m. in. wchło
nął zgromadzenia trybunalskie. Uczyniliśmy zaś tak dlatego dopiero od
1680 r. (konwent postał ok. 1662 r.), że wówczas właśnie odnośne uchwały
konwentu przestały mieć charakter łączny, charakterystyczny dla uchwał
wcześniejszych zgromadzeń trybunalskich.
Ze sporządzonej w ten sposób tabeli wynika przede wszystkim zmniej
szanie się liczby zgromadzeń. W kolejnych dziesięcioleciach liczba ich
wynosiła 45, 65, 54, 33, 24, 36, 39, 39, 26, 23, 21, 15, 20 oraz 21. Wyraźne
i trwałe załamanie przynoszą lata 1680-1689, a więc czas, gdy ostatecznie
zanikły łączne „Landes-Schliisse", zatem mniej więcej w 20 lat po pow
staniu śląskiego konwentu. Odtąd na każdych 10 lat wypadało prze-
ciętnie nieco więcej niż 20 zjazdów, czyli. po dwa rocznie. Dla poprze
dzających 80 lat przeciętna ta była z górą dwa razy większa i wynosiła
niemal 4,4. Wówczas też i wahania pomiędzy dekadami były znacznie

silniejsze: tylko w trzech liczba zjazdów oscylowała wokół przeciętnej,
w dwóch znacznie ją przekraczała, w trzech dalszych zaś była o wiele
niższa, raz zbliżając się nawet do przeciętnej późniejszego czasu. Powody
tych różnic dają się łatwo odczytać. Czasy starań o list majestatyczny
z pierwszej dekady dają liczebność, która tylko nieznacznie przewyższa
przeciętną. Najliczniejsze z całego okresu zjazdy z drugiej dekady XVII w.
to przejaw najpierw walki o śląsko-łużycką kancelarię, następnie zaś na
rastających napięć wyznaniowych i pierwszego okresu powstania czes
kiego. Trzecią dekadę otwiera Biała Góra. Również bardzo liczne zjazdy
w tym czasie wiążą się z negocjacjami, które stany zmuszone były pro
wadzić ze zwycięskim Habsburgiem. Dalsze dwa dziesięciolecia aż po
połowę XVII w. wypełniły burzliwe i zmienne kolej e następnych sta
diów wojny trzydziestoletniej, nie sprzyjając odbywaniu zjazdów: stąd
i silne zmniejszenie się ich liczby w obu tych dekadach. Wreszcie dwa
dziesięciolecia po pokoju westfalskim przyniosły ponowny wzrost liczby
zgromadzeń ogólnośląskich tak iż w latach 1660-1669 dość v..idocznie
przekroczyły przeciętną tego okresu, aby potem, gdy umacniał się abso• Interpolację zgromadzeń trybunalskich przeprowadził P. Jur e k, Czas obrad
ogólnośŁąskich zgromadzeń stanowych w XVII w. (Sobótka, 1976, nr 4, s. 562),

i wykazał je w odnośnej tabeli również dla czasu po powstaniu śląskiego konwentu.
Za początek zgromadzenia przyjął datę wygłoszenia Landes-Proposition, za jego
koniec zaś datę odnośnego Landes-Memorial. Co do tego por. niżej.
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lutyzm, ponownie maleć. Od 1680 r. ustala się w ten sposób niska prze
ciętna dwóch zjazdów na rok.
Proces zmniejszania się liczby zgromadzeń można dokładniej poznać
biorąc pod uwagę poszczególne kategorie zjazdów. Okazuje się miano
wicie, że mimo pewnych wahnień liczba sejmów i zjazdów dla odbioru
rachunków raczej nie malała. Podobnie musiała mieć się rzecz ze zgro
madzeniami trybunalskimi, choć z wyłuszczonych już powodów liczba ich
w naszej tabeli zdaje się maleć. W rezultacie widać, iż wyraźna degresja
liczby odbywanych zgromadzeń była skutkiem stopniowego zaniku po
zostałych dwóch kategorii, mianowicie zjazdów ogólnych oraz wszelkich
zgromadzeń zastępczych. Poprzednio wymienione trzy grupy nosiły
wszelkie cechy „zwyczajności": sejmy w zasadzie corocznie były zwo
ływane przez monarchę dla uzyskania uchwał podatkowych, zgro:>nadze
nia trybunalskie organicznie były połączońe z terminami sądowymi i od
bywającymi się na mocy przywileju z 1498 r., podobnie - tym razem
na zasadach „starodawnego obyczaju" - ułożyła się praktyka corocz
nych zja�dów dla odbioru rachunków. Zupełnie natomiast inaczej miała
się rzecz ze zjazdami ogólnymi i zastępczymi, były one bowiem zgroma
dzeniami z natury swej ekstraordynaryjnymi. Nie miały w sobie nic
z periodyczności i automatyzmu, wynikały z nakazu chwili, a liczebnoś
cią swoją i rozmieszczeniem musiały odzwierciedlać kierunek i treść
przemian, którym ulegała struktura ogólnośląskich zgromadzeń stano
wych.
Zgromadzenia nadzwyczajne nie były zupełnie równomiernie rozmiesz
czone w czasie. Niekiedy brakowało ich zupełnie (w pierwszej połowie
XVII w. - (9 lat), od 1651 r. są znacznie rzadsze, aby od 1680 r. stać
się już zupełnym wyjątkiem i pojawiać się tylko jako zastępcze. Zjazdy
ogólne nikną wówczas zupełnie. Duża częstotliwość zgromadzeń' nad
zwyczajnych (ogólnych i zastępczych) przypada na lata 1605-1631, naj
większa jest zaś do 1620 r. Praktycznie ich kres zbiega się z powstaniem
śląskiego konwentu. Między obydwieIJla kategoriami nadzwyc,zajnych
zgromadzeń, tzn. między zjazdami ogólnymi i zgromadzeniami zastęp
czymi, daje się obserwować pewna wymienność: zwiększonej liczbie je
dnych odpowiadała stosunkowo skromna drugich.
Z tabeli wynika, że ogólnośląskie zgromadzenia, wzięte łącznie, zbie
rały się najczęściej w trzech pierwszych dekadach XVII w., szczególnie
w dr:,1giej. Na ten sam czas przypada też zasadnicze zagęszczenie zgro
madzeń nadzwyczajnych. Dowodzi to, że zwiększona częstotliwość wszyst
kich zjazdów wynikała z mnożenia się w danym czasie zgromadzeń nad
zwyczajnych, zjazdów ogólnych i zastępczych. w· ten sposób ewolucja
struktury ogólnośląskich zgromadzeń XVII i pierwszej połowy XVIII w.
była zdeterminowana przez liczebność zgromadzeń ekstraordynaryjnych.
To zaś zmusza, by zająć się nimi dokładniej.
Zgromadzenia nadzwyczajne powstały w XVI w. jako pośredni skutek
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Tab. 2. Sposób zwołania zgromadzenia nadzwyczajnego

Rok

Na rozkaz
panującego

1602

2

1606
1607

1

1605

1608

Za zgodą
panującego

Dla załatwienia
Samorzutnie
reskryptu panującego

1610
1611

3

5
3

1613

1614
1615
1616
l 618
1619
1620
1621
1622
1623
1625
1626
1627
1629
1630
1631
1632
1635
1636
1637
1639
1640
1641
1644
1645
1646
1648
1649
1650
1653
1654
1657
1658
1659
1660
1661
1663

2

7
7
4
4

2

3

l

2
3

2

3

5

2
I

2

l
l

1

1

l
l

2
l

1
2
1

1664

1665
1666

Brak
informacji

I
3

l

- 2

1609

I

2
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c. d. tabeli 2

1667
1672

1676

1677
1678
1680
]686
1688

4
l

1
1

., .

]689
1690
1694

wykluczenia samorzutności seJmów. Wysiłki Rudolfa II, by zakaz ten
rozciągnąć również na zgromadzenia zastępcze (z natury rzeczy obej
mował on bowiem zjazdy ogólne), okazały się mało skuteczne. Możność
odbywania zjazdów nadzwyczajnych z własnej inicjatywy stanów przetr
wała i przede wszystkim pod tym kątem będziemy teraz prowadzili
obserwacje. Zgromadzone wiadomości zestawiamy w tab. 2.
Na 141 ujęte w tab. 2 zgromadzenia przy 114 udało się ustalić pewny
lub prawdopodobny sposób ich zwołania. Nieco więcej niż połowa ich (62)
przypada na zgromadzenia samorzutne, 30 zwołano na polecenie cesarza.
W dalszych 19 wypadkach nie jest to potwierdzone, ale celem ich było
wykonanie cesarskich poleceń. Tylko 3 odbyły się za zgodą cesarza, wy
rażoną na prośbę stanów. Dominują wśród nich zatem zjazdy samorzutne;
w zasadzie grupują się one głównie w okresie do 1637 r., przy tym
w większości (35) do klęski powstania czeskiego ·(1620). Szczególne ich
zgęszczenie wystąpiło w dobie listu majestatycznego Rudolfa i walki
o kancelarię śląsko-łużycką, będąc oznaką umocnienia się wówczas po
zycji śląskich stanów wobec monarchy. Dalszych 25 samorzutnych zjaz.·dów przypada na lata 1621-1637, na czasy wojny trzydziestoletniej. Ich
jednakże przesłanką nie była już potęga stanów, lecz konieczność nego
cjacji: z cesarzem po Białej Górze, z dowódcami wojsk w kolejnych
kampaniach przewalających się przez kraj, wresz_cie zabiegi o opiekę ze
strony protestanckiej Unii. Wszystko to umożliwiało odbywanie nadz
wyczajnych zgromadzeń bez woli cesarza, lub nawet wbrew niemu. Cho
ciaż w ostatnich dziesięciu latach wojny losy jej nie obróciły się na
korzyść cesarza i wojska szwedzkie nadal pustoszyły Śląsk, po 1637 r.
zanikła samorzutność nadzwyczajnych zgromadzeń. Wystąpiły natomiast,
choć łącznie w mniejszej liczbie, takie zjazdy odbywane na rozkaz ce
sarski. Był to przejaw zachodzących zmian. Cesarz bowiem zmierzał wów
czas wyraźnie do wprowadzenia rządów absolutnych, przy których nie
było już miejsca dla samorzutności zgromadzeń. W sumie zatem wyraźne
2:mniejszenie się częstotliwości ogólnośląskich zjazdów uchwytne od
czwartej dekady XVII w. było skutkiem zaniku wówczas samorzutnych
zgromadzeń nadzwyczajnych.
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W tabeli odnotowano wcale pokaźną liczbę (30) zgromadzeń nadzwy
czajnych odbytych na rozkaz monarchy. Można by ją jeszcze zwiększyć,
doliczając odprawione za cesarską zgodą (3) oraz te, przy których wola
monarsza działała pośrednio (19). Daje to liczbę 52 zjazdów i dowodzi,
że zjazdy nadzwyczajne były świadomie wykorzystywane przez Habsbur
gów. Fakt to znany również z XVI w., co tłumaczy przetrwanie, chociaż
w rozproszeniu, ekstraordynaryjnych zgromadzeń aż po koniec XVII w.
Rów�ocześnie jednak narzuca się kolejne pytanie: dlaczego w takim
razie zanikły z czasem te nadzwyczajne zgromadzenia? Odpowiedź dają
zmiany w czasie ich obradowania.
Kwestią tą dla XVII w. zajął się P. Jurek 4 i wykazał, że czas obra
dowania sejmów w pierwszych czterech dekadach tego wieku 30 razy
nie przekraczał 17 dni, w 4 sięgał miesiąca, w 11 dalszych przekraczał
miesiąc, 4 sejmy trwały nawet ponad dwa miesiące. W kolejnych dwóch
dziesięcioleciach wzrósł czas obrad sejmowych: tylko dwa sejmy trwały
poniżej miesiąca, 8 ponad miesiąc, 6 ponad dwa miesiące. W ostatnich
czterech dekadach zjawisko jeszcze pogłębiło się. Jeszcze tylko w latach
siedemdziesiątych był jeden sejm obradujący poniżej miesiąca; z ogól-·
nej liczby 4 przekroczyły miesiąc, aż 39 zaś trwało ponad dwa miesiące.
Przedłużanie się czasu obrad nieco mniej wyraźnie wystąpiło przy zgro
madzeniach trybunalskich. W czterech pierwszych dekadach poniżej 17
dni trwało ich 21 (później jeszcze 5), 6 zaś od 18 do 30 dni, tylko 2 (w dru
giej i trzeciej dekadzie) ponad miesiąc. W czasie 1641-1460 było już 6,
które przekroczyły miesiąc, oraz aż 15 takich, które trwały powyżej 2 mie
sięcy. Bardzo silne wydłużenie się czasu obrad P. Jurek stwierdził
w latach 1661-1700, nie przytaczamy ich jednak, ponieważ były to już
czasy konwentu. Mniej jasny obraz przyniosły jego rozważania na temat
zgromadzeń zastępczych, ponieważ połączył on w swym zestawieniu
zjazdy ogóln� i właściwe zastępcze. Tymczasem zaś wiadomo, że każda
z tych kategorii przeżyła odmienną ewolucję: zjazdy ogólne - taką jak
sejmy i zgromadzenia trybunalskie z wydłużającym się czasem obrad,
zastępcze natomiast były zawsze krótkie. W odnośnej tabeli P. Jurka
kryją się one w najniższych szeregach: ujęto ich tam 108, z których
67 nie przekroczyło trzech dni, zjazdy jednodniowe zaś występowały
przez całe XVII stulecie. W przeglądzie tym wybijają się - podobnie jak
poprzednio - dwie cezury, około 1640 i 1660 r. Zostały już również prze
prowadzone ujęcia sumaryczne. Wynika z nich, że od 1639 r. przeciętny
roczny czas obradowania stanów (w różnych zgromadzeniach) wynosił
ponad 5 miesięcy, od szóstego dziesięciolecia tego wieku wynosił już G,
później ponad 9, czasami nawet w przybliżeniu obejmował całych 12
miesięcy,
Wykorzystywanie przez monarchę nadzwyczajnych ogólnośląskich
zgromadzeń �nikało z konieczności porozumiewania się ze stanami vvów
• Por. poprzedni przypis.
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czas, gdy nie działały zgromadzenia zwyczajne _(sejmy, zgromadzenia
trybunalskie). Przedłużający się czas obrad tych ostatnich zmniejszał
stopniowo tę konieczność i to było przyczyną zmniejszania się liczby zwo
ływanych przezeń zgromadzeń nadzwyczajnych. Wystąpiło to wcześniej
przy zjazdach ogólnych, o pełnym składzie, te bowiem trudniej było
zebrać i kontakt za ich pośrednictwem ze stanami był uciążliwszy. W od
niesieniu do „wąskich" zjazdów zastępczych trudność ta nie miała
miejsca.
Praktycznie niemal nieprzerwane obradowanie stanów od czasu wykształcenia się konwentu (ok. 1662) powinno było spowodować zupełny
zanik -zjazdów zastępczych. Tak się nie stało, ponieważ z lat 1663-1694
znamy ich jeszcze 12. Działające tu przyczyny pozwalają wyjaśnić cele,
którym służyły te zjazdy. I tak w 1663 r. szło o uchwalenie podatku od
przedmiotów codziennego spożycia {Consumptibilien)_, w 1665 r. też
o podatki, w 1672 r. cesarz żądał werbunku wojsk, w 1677 r. znów podatku. W rok później na „wąskim" zjeździe debatowano o odszkodowaniu
dla księżny wdowy brzeskiej w postaci dóbr alodialnych, w 1680 r. nad
podatkiem na cele obrony krajowej. W 1686 r. stanęła sprawa _odstąpienia Świebodzina Hohenzollernom, w latach 1688 i 1690 werbunki,
w 1694 r. znów podatki. Jak widać, były to wszystko sprawy, które normalną koleją rzeczy były przez monarchę przedstawiane sejmowi i tylko
przez sejm uchwalane. W ten sposób owe przetrwałe zgromadzenia nad- zwyczajne na polecenie cesarza zastępowały sejm w jego funkcji.
Nie mogły tego bowiem uczynić inne, aktualnie obradujące stanowe ciała..
„Sejmowy" charakter tych zjazdów podkreśla, iż cesarz przysyłał na nie
. swe propozycje oraz że zatwierdzał (,,ratyfikował") ich uchwały, co było
praktyką stosowaną tylko wobec uchwał sejmowych. Stanowym ciałem
o pełnym składzie, które podówczas praktycznie stale obradowało, był
conventus publicus. Kompetencje jego są znane, w szczególności zaś to, iż
nie mógł on decydować „in Diaetalibus", tzn. w sprawach sejmowych.
I to było przyczyną, dla której nadzwyczajne zastępcze zgromadzenia teraz zwoływane tylko na rozkaz cesarza - mimo powstania konwentu
egzystowały jeszcze przez pewien czas.
Z tego, co dotychczas powiedziano, wynika, iż ewolucja ogólnośląskich
zgromadzeń stanowych w badanym okresie wyraziła się początkowo
w stosunkowo silnym rozwoju zjazdów nadzwyczajnych, tzn. zjazdów
ogólnych i zgromadzeń zastępczych, głównie samorzutnych. Około 1640 r.
zanikła ich samorzutność i wystąpił wyraźny proces likwidacji tych form,
szybszy przy zjazdach ogólnych (do 1662 r\ wolniejszy przy sporadycz
nych już zresztą zastępczych. W tym samym mniej więcej czasie wystą
piło silne przedłużanie się czasu obrad, uderzające przede wszystkim
w sejmach, lecz wyraźne też w trybunalskich zgromadzeniach i zjazdach
ogólnych, czego następstwem stało się powstanie nieprzerwanie funkcjo
nującego conventus publicus. Posiadał on skład taki jak sejmy, zgroma-
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dzenia trybunalskie i zjazdy ogólne i podobną wewnętrzną strukturę.
Konwent był jednak ciałem czysto poselskim, nie opartym, gdy idzie
o kurię książąt i wolnych panów, na zasadzie osobistego udziału. W tym
więc z kolei odpowiadał on składem zjazdom dla odbioru rachunków,
działających na Śląsku już od 1563 r. Conventus publicus był ostatnią,
schyłkową postacią ogólnośląskich zgromadzeń stanowych. Wyraził się
w nim zmierzch pozycji śląskich stanów i podporządkowanie ich panu
jącemu w następstwie tworzenia w monarchii Habsburgów rządów abso
lutnych po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Prawidłowością w pań
stwach absolutnych, w których nie zlikwidowano zgromadzeń stanowych,
było tworzenie stałych wydziałów, w składzie swym faktycznie zależ
nych od monarchy, które w zasadzie miały działać wówczas, gdy stany
nie były zgromadzone, praktycznie jednak zastępowały je we wszyst-,
kich funkcjach.
Na Śląsku analogiczna zmiana przybrała inną postać, ponieważ kon
went był ciałem o pełnym składzie i uczestniczenie w nim nie zależało
od monarchy. Istota zjawiska była jednak taka sama.
Śląski konwent wykształcił się niejako automatycznie, był w swej
rzeczy konsekwencją przedłużania obrad i wywodził się organizacyjnie ze
zgromadzeń trybunalskich i zjazdów dla odbioru rachunków. Ze zrozu
miałych względów praktyka ta i jej organizacyjny skutek (konwent) były
wygodne dla absolutnego monarchy, ale nie ma dowodów, by zmiany
te zaistniały pod presją czy też z inicjatywy panującego. Nie znaczy to, by koncepcja powołania do życia stałego organu zastępującego sejm była
Habsburgom obca. Znane są bowiem tego rodzaju zabiegi Rudolfa II,
podejmowane jeszcze w XVI (1582), a także w początkach XVII w. ·(1602),
wówczas jednak daremne wskutek konsekwentnego oporu stanów.
Powstanie konwentu przyniosło jedynie nową formę obok dawniej
szych, tyle że taką, która stale funkcjonowała. SejmY- zwoływane były
nadal, w pewnym sensie występowały dalej i inne stanowe ciała, cho
ciaż z biegiem czasu traciły rację bytu i zanikały. Widzieliśmy to na
przykładzie zastępczych zjazdów wąskich. Zarazem jednak w tych wcześ
niejszych formach wystąpiły określone zmiany, spowodowane pojawie
niem się conventus publicus. Trzeba je teraz nieco szczegółowiej przed
stawić.
S e j m y cesarz zwoływał nadal corocznie. Gdy w którymś roku
sejm się nie rozpoczął, przeważnie wskutek wielokrotnego odraczania
pierwotnego terminu, na ogół w następnym roku notujemy odbycie dwu
sejmów. Od powstania śląskiego konwentu ustalił się też ostatecznie ter
min zwołania na koniec roku kalendarzowego (listopad lub grudzień, tylko
wyjątkowo październik). Jeżeli ze wskazanych wyżej powodów odbyto
dwa sejmy, pierwszy z nich, za poprzedni rok, rozpoczynał się w stycz
niu. Przedłużanie obrad powodowało, iż niejednokrotnie sejmy czasowo
pokrywały się z innymi zwyczajnymi zgromadzeniami, mianowicie try-
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bunalskimi, zbierającymi się - jak wiadomo - w stałych terminach.
Zjawisko to, sporadycznie w pierwszej połowie XVII w. (1644, 1649),
staje się częstsze w dziesięcioleciu wyprzedzającym bezpośrednio pow
stanie konwentu i odzwierciedla w ten sposób proces tworzenia się tej
instytucji. Gdy powstał konwent, sesje sejmowe były w nim specyficz
nie przemieszane z sesjami konwentowymi, dając obraz ścisłej symbiozy
obu rodzajów zgromadzeń. Rzecz tę przedstawimy poniżej na konkretnym
przykładzie.
Z g r o m a d z e n i a t r y b u n a 1 s k i e były formą, która przedłużając
czas swych obrad dała m. in. punkt wyjścia dla tworzenia się konwentu.
Przez konwent zostały następnie wchłonięte, przekształciły się weń. Mimo
to jeszcze pr�ez pewien czas (do końca XVII w.) w działaniu konwentu
utrzymały się formy dawnych zgromadzeń t�ybunalskich. Idzie o akty,
które dawniej rozpoczynały i kończyły potrybunalskie obrady: o łączną
„propozycję krajową" zwaną potem Landes-Directorium oraz o również
łączny Landes-Schluss czy też Landes-Memorial, zawierający decyzje
zgromadzenia na kwestie przedstawione w propozycji. Ostatni znany nam
łączny Landes-Memorial pochodzi z 1680 r., ostatnie takież Landes
-Directorium jest jeszcze późniejsze i nosi datę 1693 r. Wraz z ich zani
kiem znikły i w konwencie ostatnie· ślady . dawniejszych zgromadzeń,
tradycyjnie odbywanych po trybunałach. Sam t r y b u n a ł natomiast
(Ober- und Fiirsten-Recbt)°, który składem i wewnętrzną strukturą był
identyczny z ogólnośląskimi zgromadzeniami o pełnym składzie, lecz któ
ry był sądem, nie ciałem .uchwałodawczym, przetrwał i wplótł się w dzia
łania konwentu zupełnie w taki sam sposób jak sejmy.
Nadzwyczajne z j a z dy o g ó 1 n e o pełnym składzie spotkał iden
tyczny los jak zgromadzenia trybunalskie. Były one po prostu tworzy
wem, z którego - obok innych - powstał konwent. Toteż i zanikły one
niemal bezpośrednio po jego powstaniu. Niemniej w wykształconym już
conventus można dopatrywać się ich śladów. Jak wiadomo, przedmiotem
obrad zjazdów ogólnych nie była formalna „propozycja" ani królewska,
ani krajowa, lecz monarsze reskrypty, w zasadzie każdy poświęcony od
rębnej sprawie. W praktyce konwentu z ostatniej ćwierci XVII w. obok
łącznych Directoriów były też rozważane reskrypty sukcesywnie napły
wające i decydowane w osobnych, szczegółowych Landes-Memorialien,
niezależnych od końcowej łącznej uchwały. W ten sposób w działalności
konwentu Landes-Memorialien łączne były dziedzictwem dawnych zgro
madzeń trybunalskich, szczegółowe zaś kontynuacją działań dawnych
zjazdów ogólnych. Pierwszy ich rodzaj zamierał, drugi zaś w niedale
kiej przyszłości miał bezwzględnie zapanować w praktyce śląskiego
konwentu.
O nadzwyczajnych z g r o m a d z e n i a c h z a s t ę p c z y c h była już
mowa. Powtórzmy zatem tylko, że przez pewien czas, mniej więcej tak
długo, jak długo utrzymywały się jeszcze w konwencie ślady praktyki
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trybunalskich zgromadzeń, zjazdy zastępcze współdziałały z konwentem,
znajdując się jednak w trakcie stopniowego zaniku. O ich czasowym
przetrwaniu zdecydowało wykorzystywanie ich przez cesarza dla uzyski
wania uchwał typu sejmowego, których nie mógł podjąć konwent.
Na koniec z j a z d y d 1 a o d b i o r u r a c h u n k ó w o pełnym i po
selskim, dokładnie takim jak konwent składzie. Te nie zanikły i odbywały
się nadal corocznie. Podobnie jak sejm i trybunał wplotły się w kon
went zachowując swoją formalną odrębność, wyrażoną w osobnym ich
otwieraniu i kończeniu specjalną uchwałą (Relation), która była podstawą
dla udzielenia absolutorium generalnym poborcom podatkowym.
Aby zilustrować owo tak znamienne przemieszanie konwentu, sejmu.
trybunału i zjazdów dla odbioru rachunków, posłużymy się diarialnymi
zapiskami pochodzącymi z 1678 r. s I tak 4 marca t. r. kuria książąt
przedłożyła swe wotum na Landes-Proposition, po czym przedstawiono
zebranym jeszcze inne sprawy bieżące. 22 marca książęta zwlekali jesz
cze z oddaniem swego kolejnego wotum, przeciw czemu protestowało
rycerstwo księstw dziedzicznych (druga kuria). Jeszcze tego samego dnia,
lecz później, książęta wygłosili swe wotum w sprawie propozycji sejmo
wej. 23 marca był znów „ein Conventus gehalten", na którym omawiano
tylko bieżące sprawy. 26, 28 i 29 marca ucierały się stopniowo wota ry
cerstwa na główną propozycję sejmową, w różnych sprawach bieżących,
a także na dodatkowe sejmowe żądania cesarza. Wotum to zostało uzgod
nione dopiero 1 kwietnia, gdy również deliberowano nad sprawami orga
nizacyjnymi (dopuszczenie dodatkowych posłów). Wygłoszono to wotum
oficjalnie w dniu następnym i jeszcze tego samego dnia zostały konwen
towi przedstawione rachunki wojskowe, po czym obradowano dalej nad
sprawami organizacyjnymi. 18 kwietnia, czyli w poniedziałek po nie
dzieli Quasimodogeniti, przypadał tradycyjny termin dla odbioru ra
chunków. Podjęto go też wówczas, ze wszystkimi właściwymi formal
nościami, przy czym kontynuowano również sprawę dopuszczenia dodat
kowych posłów, wynikłą jeszcze. 1 kwietnia, szło tu bowiem o ich udział
przy odbiorze rachunków. Czynności kontrolne, tzn. odbiór rachunków,
zakończono 22 kwietnia, o czym źródło wyraża się z charakterystycznym
przeciwstawieniem: ,,Ist nach gehaltener General-Steuer-Rayttungs-Ab
nahmb ein Conventus gewesen, und bei Selbten von dem Herrn Landes
bestallten vorgetragen worden ... 6 passus", tzn. konkretnych spraw,
na które też ze strony konwentu jeszcze tego dnia zostały udzielone res
ponsa. W sześć dni później (29 kwietnia) kuria miast oddała swe wotum
na propozycję sejmową, w ślad za czym następnego dnia Urząd Zwierz
chni zakomunikował swe sejmowe votum conclusivum. Bezpośrednio po
tem zajęto się znów szczegółowymi krajowymi sprawami. Dokładnie
' Archiwum m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego, Hs A 45, nr 39 c,
fol. 106-111, 161-170.
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w dwa tygodnie po terminie odbioru rachunków, czyli w poniedziałek po
niedzieli Jubilate (2 maja) ,,ward das Konigliche Ober- und Fiirsten-Recht
geheget, bei welchem aber nichts vorging". Zatem po zamknięciu try
bunału Urząd Zwierzchni przedstawił zebranym tegoroczną łączną Lan
des-Proposition. W dniu następnym, 3 maja, dokonano rewizji, czyli
sprawdzenia tekstu podjętej sejmowej uchwały. 5 maja miała miejsce
. uroczysta „publikacja" tej uchwały i wręczenie jej cesarskim komisa
rzom, co formalnie kończyło sejm. Tego samego dnia dokonano też zam
knięcia zjazdu dla odbioru rachunków. Po dwóch dniach, 7 maja, znów
,,ward ein Conventus gehalten" itd., itp.
Powyższy przebieg obrad jest wystarczającym świadectwem symbio
zy wszystkich tych zgromadzeń i instytucji. Częściowo też przynajmniej
tłumaczy omyłkę autorów (O. Hintze, S. Śreniowski), którzy utożsamiali
sejm i konwent.
Obraz nie byłby pełny, gdybyśmy nie uwzględnili ewolucji, którą do
końca czasów habsburskich przeżył sam śląski conventus publicus. Prze
de wszystkim od początku Urząd Zwierzchni (starosta generalny) tylko
przygodnie uczestniczył w obradach konwentu, gdy mianowicie omawia
no najważniejsze sprawy. Stało to w jaskrawym przeciwieństwie do zgro
madzeń (czynności) ,,wplecionych" w konwent: Urząd Zwierzchni zaw
sze uczestniczył w aktach sejmowych wysłuchując wotów, formułując swe
conclusivum, dokonując publikacji. Podobnie było przy trybunale, oczy
wiście wówczas, gdy generalnym starostą był śląski książę, on bowiem
tam przewodniczył i wypowiadał konkludujące wotum. Analogicznie
przy sesjach dla odbioru rachunków: tam wprawdzie nie zasiadał Ober
-Amt in corpore (był to bowiem zjazd poselski), tylko dwaj jego radcy.
Ale i oni _tam przewodniczyli i od nich wychodziło conclusivum. W pi°erw
szym okresie istnienia konwentu, po schyłek XVII w., gdy Urząd Zwierz
chni choć przygodnie w jego obradach uczestniczył, podobieństwo obrad
konwentu do sejmowych i dawniejszych zgromadzeń trybunalskich było
jeszcze znaczne. Wyrażało się m. in. w istnieniu votum conclusivum Urzę
du, łączyło się z praktyką łącznych Landes-Directorien oraz takichż
Landes-Memorialien. Od schyłku XVII w. Urząd Zwierzchni znalazł się
jednak poza konwentem, przestał uczestniczyć w jego pracach, co po
ciągnęło za sobą zanik w konwencie osobnego wotum konkludującego.
Wzajemny stosunek Urzędu i konwentu jeszcze się wówczas nie utrwalił.
Początkowo istniały nadal wzajemne kontakty za pośrednictwem wielo
rakich deputacji powoływanych przez konwent, które działały pod
przewodnictwem członków Urzędu Zwierzchniego. Ich formą szczególną
były deputacje wzywane przez generalnego starostę (potem dyrektora
Urzędu) i obradujące pod jego osobistym przewodnictwem. Trwało to
jednak zaledwie do początków XVIII w. Później, aż po rok 1740, za
nikły one zupełnie, choć nadal powoływano wspomniane wyżej zwykłe
deputacje konwentu.
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Kazimierz Orzechowski
DIE EVOLUTION DER STRUKTUR
DER SCBLESISCHEN STANDEVERSAMMLUNGEN IM 17. UND 18. JH.

Zu Beginn des 17.Jh. wurden in Schlesien ausser dem FUrstentag allgemeine
Zusammenkiinfte, Ober- und Ftirstenrecht-Versammlungen, General-Steuer-Rait
tungs-Abnahme sowie Behelfsversammlungen in engerer Zusammensetzung abgehal
ten. Anhand einer ausfilhrlichen Aufstellung der abgehaltenen Versammlungen
weist der Verfasser vorerst nach, dass ungefahr bis 1680 die Zahl der jahrlich
abgehaltenen Versammlungen allmahlich zurtickgegangen war. Ferner, nach einer
eingehenden Betrachtung dieses Prozesses, stellt er fest, dass diese Veranderlichkeit
mit dem Schwund zunachst der allgemeinen ZusammenkUnfte, spater aber auch der
Behelfsversammlungen verbunden war. Die unmittelbare Folge davon war die
Herausbildung urn 1662 des standig tatigen Conventus Publicus, der auch die
Ober- und FUrstenrecht-Versammlungen aufgenommen hatte. Der Konvent arbeitete
in der vollstandigen, d.h. in derselben Zusammensetzung wie der FUrstentag, doch
unter seinen Funktionen waren die der FUrstentage und der General-Steuer
-Raittungs-Abnahme sowie die des Ober- und FUrstenrechts, das an sich jedoch
keine Standeversammlung bildete, formell ausgegliedert.

