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KURIE ŚLĄSKIEGO SEJMU W XVII I W PIERWSZEJ POŁOWIE 
XVIII WIEKU 

1. PODSTAWY TERYTORIALNE

Skład i struktura śląskiego sejmu były najogólniej zależne od podzia
łu Śląska na księstwa, z jednej strony lenne, z drugiej zaś tzw. dziedzicz
ne Korony, czyli.bezpośrednio podporządkowane monarsze. Ponadto w ra
chubę wchodziły ,tiu jeszcze wyjęte z administracyjnej i sądowniczej 
struktury księstw wolne pąństwa stanowe (FTeie Standesherrschaften, 
baronatus). kh właściciele zasiadali obok książąt w najwyższej kurii. 

U progu XVII stulecia •było na Śląsku sześć terytoriów lennych: 
księstwa oleśnickie, bierutowskie, w jednym ręku pozostające legnickie 
i brzeskie, cieszyńskie oraz karniowskie, a także biskupie księstwo ny
skie, znajdujące się w sytuacji „szczególnej protekcji", lennem zaś bę
dące tylko z tytułu Grodkowa. Następni� liczba ta wzrosła; od 1612 r. 
Legnica i Brzeg źaczęły wieść żywot odrębny, w 1614 r. opawskie po, 
nownie stało się lennem. W osiem lat później (1622) liczba ta nadal 
wprawdzie była taka· sama, ale karnio�skie odtąd na trwałe połączyło 
się z opawskim, równocześnie zaś dotychczas dziedziczne opolsko-raci
borskie uzyskało charakter lenna. Następne zaraz lata przyniosły wzrost 
]iczby lennych księstw, ponieważ w 1624 r. lennem stało się księstwo 
świdnicko-jaworskie, w 1627 r. zaś żagańskie. To ostatnie po zamordo
waniu Wallensteina w 1634 r. znów wróciło do rąk cesarza, podobnie 
w 1637 r. opolsko-raciborskie i świdnicko-jaworskie. W dwa lata później 
(1639) oleśnickie i bierutowskie zostały połączone w jednym ręku, 
w 1641 r. zaś księstwo żagańskie ponownie i już na trwałe stało się len
nem w ręku możnej czeskiej rodziny Lobkowitzów. W 1653 r. ubyło 
z grupy lennych księstwo cieszyńskie, w 1663 znów legnickie uległo po
łączeniu z brzeskim, i tak przetrwały one aż do śmierci ostatniego leg
nickiego Piasta w 1675 r., kiedy stały się terytoriami dziedzicznymi. 
W \664 r. lennem stało się księstwo cieszyńskie. W 1672 r. księstwo bie
rutowskie znów oddzieliło się od oleśnickiego, aby wreszcie ponownie 
z; nini się połączyć w 1697 r. 
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W latach 1682-1684 zaistniała paradoksalna sytuacja. Wówczas bo
wiem cesarz mianował generalnym starostą biskupa Jana Kaspra 
v.Ampringen, księcia Rzeszy. Ponieważ jednak przywilej z 1498 r. wy
magał, by starosta był śląskim księciem, monarcha podniósł wieś Jana
Kaspra Freudenthal, na czas jego życia, do rangi księstwa. Sumując po
wyższe dane w 1600 r. było na śląsku księstw lennych (wra� z biskupim)
6, w 1612 - 7, w 1614 - 8, w 1624 - 9, w 1627 - 10, w 1634 - 9,
w 1637 - 7, w 1639 - 6, w 1641 - 7, w 1653 - 6, w 1663 - 5,
w 1664 - 6, w 1672 - 7, w 1675 - 6, w 1682 - 7, w 1684 - 6, od
1697 r. - 5, ,zaś od 1722 - znów 6.

Z tego, co powyżej powiedziano o księstwach lennych, pośrednio wy
nika, jakie terytoria na Śląsku miały charakter księstw dzfedzicznych. 
Było ich na początku XVII w. siedem: wrocławskie, świdnicko-jaworskie, 
ziębickie, żagańskie, głogowskie, opolska-raciborskie i opawskie. W 1614 r. 
z liczby tej ubyło opawskie, w 1662 - opolsko-raciborskie, w 1624 -
świdnicko-jaworskie, te oba jednak tylko przejściowo, w 1627 r., też 
na razie przejściowo, żagańskie. Proces malenia ich liczby wnet zatem 
ustąpił ponownemu wzrostowi: w 1634 r. znów' dziedziezne stało się ża
gańskie, aby zresztą w 1641 r. już trwale ten charakter utracić, w 1637 r.
świdnicko-jaworskie i opolska-raciborskie, w 1653 r. na długi czas cie
szyńskie, w 1664 r. ubyło nadane Auersbergom ziębickie, w 1675 r. 
po· srruerci Jerze go Wilhelma charakter dziedzicznych uzyskały 
brzeskie i legnickie, z tym że odtąd występowały w liczbie trzech, · po 
wyodrębnieniu księstwa wołowskiego. Potem jeszcze tylko jedna zmia
na jest do odnotowania, ponieważ od 1 722 r. księstwo cieszyńskie znów 
stało się lennem, w ręku LotaJ"yńczyka. W ten sposób w 1600 r. było na 
Śląsku 7 księstw dziedzicznych, w 1614 - 6, w 1622 - 5, w 1624 - 4, 
w 1627 - 3, w 1634 - 4, w 1637 - 6, w 1641 - 5, w 1653 znów 6, 
w 1664 ponownie 5, od 1675. - 8, od 1722 r. zaś - 7.

Na początku XVII w. na Śląsku istniały cztery wolne państwa sta
nowe: Żmigród, Milicz, Syców i Pszczyna. Od 1616 r. przybył w tym 
charakterze Bytom n.O., w 1697 r. zaś również Bytom "na Górnym Ślą
sku. W sumie więc było ich 6 .. 

2. KURIA KSIĄŻĄT I WOLNYCH PANÓW STANOWYCH

Sejm śląski składał się z trzech kurii, zwanych źródłowo najczęściej 
„głosami" - Stimmen. Pier,wszą, najwyższą tworzY'li książęta i wolni 
panowie stanowi, drugą rycerstwo dziedzicznych księstw Korony, trze
cią wreszcie uprzywilejówane miasta tych księstw. Taki wewnętrzny po
dział naczelnego śląskiego zgromadzenia stanowego u1kształtował się jesz
cze w XV w., w następnym - mimo pewnych przeciwnych tendencji -
utrwalił się i tak ·przetrwał do połowy XVIII w. Obecnie omówimy do
kładniej zmiany i tendencje, które w nich \:VYStępowały w interesują
cym nas okresie, rozpoczynając od „pierwszego głosu". 
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Kuria ta nada·l, tak jak już od początków X,VI w., łączyła w sobie 
śląskich książąt i wo.Jnych panów stanowych. Ona też była konsekwent
nie opa·rta na zasadzie osobi'stego udziału, nie zaś na swoistej feudalnej 
reprezentacji. Chociaż każdy dynasta i pan własną osobą miał uczestni
czyć w sejmie, najczęściej jednak dawali się oni zastępować przez po
słów. Praktyka ta znana jest dobrze z XVI w., teraz jednak jeszcze bar
dziej się upowszechniła. I tak np. na lutowy sejm 1601 r. 1 przyibyło 
czterech książąt (w tym •biskup) i tylko jeden przez posłów, zaś na lipco
wy w 1607 r. 2 stanął własną osobą tylko biskup i książę oleśnicki, po
zostali trzej zaś wysłali deputatów. Wolni panowie stanowi też rzadko 
przybywa1li na sejmy._ Na sejm w 1706 ·r. osobiście nie przybył nikt, za
równo książęta jak i panowie przysłali tylko posłów a. Posłowie książąt 
i wolnych panów, przybywający na sejmy, ,byli wyposażani w kre
dencjały, pełnomocnictwa i instrukcje. Jeżeli książęta przybywali oso
biście, zapewne tak_ jak w XVI w. posiadali obok siebie doradców 4, 
prócz oczywiście orszaków, które wiedli w celu nadania sobie splendoru. 

,,Sessio" w kurii nie była .prawem ściśle osobistym, płynącym z przy
należności do odpowiedniej ,grupy społecznej i ewentualnie osiągnięcia 
pełnoletności, ale mieściła w sobie wyraźne elementy terytorialne. Pra
wo uczestnictwa i głosu miał lbowiem tylko ten książę, który władał od
nośnym lennym terytorium, w ten więc swoisty sposób „reprezentował" 
swe ziemie w sejmie, wyłączając stany księstwa od udziału w ogólno
śląskich zgromadzeniach stanowych. Prawo do zasiadania w kurii nie 
było poza tym następstwem faktycznego przejęcia władzy w księstwie, 
nie •było w tym sensie automatyczne. Decydowała o tym dopiero uzyska
na na księstwo inwestytura, jak o tym poucza :fakt z 1678 r., gdy -
właśnie z powodu braku inwestytury - nie zostali dopuszczeni do obrad 
posłowie Auersberga, ówczesnego księcia ziębickLego 5

• Oczywiście wiek 
dynasty (tzn. ewentua,lny 1brak pełnoletności) nie był tiu bez znaczenia. 
W 1733 r. ,bowiem opawska karniowski książę (Lichtenstein) musiał 
otrzymać specja>lną cesarską „Dispensation ... tutorio nomine die Manda
tarios ad Conventum PU!blicum :deputiren ... zu konnen" 6

• 

1 Arch. Archidiec. we Wrocławiu (cyt. Bisk.), VI a 11, fol. 11-12. 
2 Bisk., VI a 13, fol. 185. 
a Arch. m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego, Oddział Terenowy 

w Legnicy, Akta m. Jawora' (cy�. Jaw.), II-338, fol. 73-76. 
4 Por. co do tego ironiczne uwagi anonimowego memoriału, pochodzącego 

prawdopodobnie z samych początków pruskich rządów na Sląsku, pt. Betreffend

das Steuer Wesen in der Schiesien, szczególnie rozdz. I i XI, DZA Merseburg, 
Rep. 46-B, ne 219, niefol. 

s Arch. m. Wrocławia i Woj. Wrocławskiego, akta m. Wrocławia (dalej cyt. 
bez proweniencji), Hs A 45, nr 39 c, fol. 165. Wypadek ten dotyczy wprawdzie 
zjazdu dla odbioru rachunków, widzimy w nim jednak przejaw generalnej za
sady. 

Archiwum Schaffgotschów, Acta_ Publica (cyt. AP), t. 104, fol. 26. 
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Sytuacja ulegała komplikacji, gdy umierający książę pozostawiał kil
ku synów i gdy ci otrzymywali albo inwestyturę łączną, albo też od
rębne dla przypadających na nich części. Początkowo sytuacja taka 
wszystkim dawała prawo zasiadania w kurii książąt i tylko sprawa ko
lejności precedencji mogła być sporna 7• Z biegiem czasu jednakże rzecz 
zaczęła inaczej wyglądać, sesja przestała ·być automatycznym następ
stwem inwestytury i została uzależniona od odpowiedniego aktu. Daje 
się to obserwować na przykładzie księstwa oleśnickiego, które jeszcze 
w 1569 r. uległo podzi,ałowi na część oleśnicką i bierutowską z osobny
mi dynastami, w sejmach jednakże zasiadał tylko jeden z nich, oleś
nicki s. Trudno przypuszczać, alby 1było to wynikiem braku zainteresowa
nia po stronie księcia bierutowskiego, działał tu raczej opór samych 
stanów. Wskazuje na to fakt, iż zmianę tego stanu rzeczy, tzn. dopuszcze
.nie obu oleśnickich Podie:bradowiczów do kurii książęcej, spowodował 
dopiero reskrypt F.erdynanda III, w 1639 r. wydany w tej sprawie 9

• 

Decyzja ta pó�niej została nazwana precedensem, musiała zatem stano
wić nowość, dotychczas nie praktykowaną. Była ona zresztą spóźniona, 
ponieważ jeszcze w tym samym roku sprawa podwójnej sesji i wotum 

_ książąt oleśnickich stały się nieaktualne, księstwo bowiem - i to na -
dłuższy czas - znów znalazło się w jednym ręku. Analogiczna sytuacja 
zaistniała w. 1672 r., gdy dwaj książęta oleśniccy uzyskali inwestyturę 
i księstwo znów uległo podziałowi. Wówczas zresztą także i trzeci z ży
jących braci otrzymał swoją niewielką część, :nie jest jednak jasne, 
czy na zasadzie osobnej inwestytury, czy tylko w wyniku .podziału ro
dzinnego. Bezpośrednio po inwestyturze 'bracia musieli rozpocząć sta
rania o udział dla dwóch 'spośród siebie w kurii książęcej, �koro już 
1 VII 1673 r. stany zaniosły przeciw temu ostry -protest do U!'IZędu 
Zwierzchniego 10. Mamy w tym zarazem dowód, iż przede wszystkim 
same stany były przeciwne mnożeniu się ( oczywiście niezależnie od nich) 
głosów w kurii książęcej. Wynikły spór toczył się dość długo i w 1676 r. 
oparł się o cesarza. Z odnośnej korespondencji dowiadujemy się, że 
również najmłodszy z braci wystąpił z podobnymi pretensjami oraz że 
niejednokrotnie udawało się oleśnickim. książętom faktycznie w sejmie 
zasiadać (np. w 1675 r. 11), w każdym razie obu starszym 12. Cesarz spo-

7 Np. w 1587 r., między książętami brzeskim i legnickim, AP, t. _ 11, fol. 258--

271. 

s Por. np. wykaz obecnych na sejmie 1588 r., Bisk.," VI a 8, fol. 36; z r. 1604, 

Bisk., VI a 12, fol. 243 i n. 

9 Powołany w reskr. z 26 XII 1676, Hs A 45, nr 38 a, fol. 65. 
10 AP, t. 49, fol. 1156-1159. 
11 Wynika to z reskryptu powołanego w przyp. 9. 
12 O najmłodszym czytamy w jednym z ówczesnych aktów, iż w przeciwstawie

niu do obu starszych braci „niemals war in possessione" sesji i wotum, Hs A 45, 
nr 38 a (1), fol. 68-69. 
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ru definitywnie nie rozstrzygnął, ponieważ powołując się właśnie na ów 
precedens z 1639 r. tymczasowo dopuścił obu oleśnickich braci do sejmu 
1677 r. Rzecz nadal zatem pozostawała w zawieszeniu i ·urząd Zwierzchni 
w porozumieniu ze stanami miał w tej kwestii sporządzić dla cesarza I 
szczegółową opinię i sprawozdanie 13. W takiej sytuacji wszy1,tko zależało 
od praktyki. Jak się zdaje stany starały się obejść decyzję cesarską 
w ten sposób, iż :dopuściwszy obu książąt do sesji, nie przyznawały im 
zarazem wirylnych wotów. W każdym razie w zachowanym diariuszu 
z 1679 r. jest mowa o ich „votum collectivum" 14, tzn. łącznym ich dwóch, 
w tym samym jednak telkście, nieco później, o „wotum singulare" 15• 

To ostatnie nie jest jasne: może oznaczać dwa ich wota wirylne lub 
podkreślać jednostkowość (w stosunku do pozostałych książęcych)· sta
nowiska ich obu. Jak widać przeciwdziałanie stanów było tu bardzo 
uporczywe, praktyka zaś płynna. Koniec końców jednakże spór musiał 
zostać zakończony po myślli książąt oleśnickich. W zachowanych spisach 
uczestników zjazdów dla odlbioru rachunków z lat 1684 16, 1703 17, 1704 18 

oraz 1705 19 występuje poseł bierutowskiego księcia obok posła oleśnic
kiego. Zreszą z czasu po 1722 ,r., tzn. po objęciu w lenno księstwa cie
szyńskiego przez Lotaryńczyka, maimy oświadczenia księcia bierutow
�kiego w sporze o precedencję w sejmie i kurii między nim a księciem 
cieszyńskim 20• 

Wreszcie należy jeszcze zwrócić u1Wagę na pozycję w tym względzie 
książą,t zastawników. W interesującym nas czasie wcho·dzi tu w grę 
tylko jeden taki wy.padek, mianowicie oddanie Wazom w za'staw księ
stwa· opolsko-radborskiego w latach 1645-1666 21. J. Leszczyński, do
skonały znawca ·owych czasów i źródeł, stwierdzał „fakt nieobecności· 
przedstawici�li zarówno króla [tzn. Władysława IV], jak i stanów księ-

. stwa w obradach sejmu śląskiego [ ... ] aczkolwiek król wyznaczał nań 
posłów" 22• Z powołanego przezeń w wyjątku pisma generalnego sta
rosty do cesarza zdaje się wynikać, iż zastawne księstwo miało jawić 
się na sejmie tak ja!k inne dziedziczne, zatem w dwóch niższych ku
riach. Natomiast sformułowanie samego autora jest dwuznaczne: raz 
(,,przedstawiciele króla") oznaczałoby udział posłów Wazy w pierwszej 
kurii, kiedy indziej sugeruje bezpośredni udział rycerstwa i miast w dru-

is AP, t. 50, fol. 1229-1233. 
u Hs A 45 nr 38 a (1), fol. 89. 
1s Tamże, fol. 90. 

16 Jaw. II-222. 
11 Jaw. II-242. 
1s Jaw. II-244. 
19 Jaw. II-246. 

20 Hs A 45, nr 77, fol. 38 i n.
21 Początkowo miało to być 50 lat. 
21 J. Les z czyń sk i, Władysław IV· a $tąsk w latach 1644-1648, Wrocław 

1969, s. 142. 
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giej i trzeciej kurii. Wątplliwości tej nie można, niestety, rozstrzygnąć, 
choć więcej zdaje się przemawiać za tym, iż współcześni w tej sytuacji 
przewidywali udział w sejmie stanów księstwa opolsko-raciborskiego, nie 
polskiego króla 23. 

Podobnie w ogólnych zarysach przedstawiała się sprawa sesji i wo
tum wolnych panów stanowych. Ich prawo udziału w sejmach - wów
czas .tylko trzech - zostało ustalone jeszcze w początlkach XVI w. Gdy 
w 1519 r. dobra pszczyńskie nabył Turzo, król na jego prośbę przyznał 
mu pozycję wolnego pana i zapewnił mu jurysdykcję taką, jak ·sląskich 
książąt 24. W odnośnym akcie nie ma wzmianki o równoczesnym przy
znaniu Turzonowi prawa zasiadania w sejmach 25, zatem konkretna mo
narsza decyzja tej właśnie treści najpewniej wówczas nie została wyda
na. Z prawa tego wolni panowie ·pszczyńscy jednak korzystali, potem 
bowiem zawsze widzimy ich już w składzie najwyższej kurii. Interesu
jąca nas kwestia doszła natomiast do głosu, gdy przewilejem z 1616 r. 
Schoneichowie z Bytomia nad Odrą uzyskali pozycję „wolnych baro
nów" 26• Już wówczas nie dawało im to automatycznie miejsca w..-,sejmie, 
skoro natychmiast rozpoczęli starania o dopuszczenie do kurii. Stany 
żądaniu temu oparły się zdecydowanie 27 i sprawa na długi czas upadła. 
Jest ciekawe, ·że w odnośnej uchwa1le odnotowano przy tej S:J)OS01bności 
specjalny protest stanów księstwa głogowskiego, z którego dó'bra Schon
eichów zostały wyjęte przez podniesienie ich do rangi wolnego pań
stwa. W 1623 r. Henckel von Donnersmarck na1był dobra bytomskie na 
Górnym Śląsku, lecz zrazu· nie posiadał z tych dóbr pozycji· olnego 
pana. Starania takie podjął on w 1696 r. Wówczas 1b0Vt:iem cesarz 
w związku z żądaniem sesji i wotum, wysuwanym znów :przez Schoneicha, 
polecił przedłożyć sobie opinię stanów w tej sprawie 28• W rezu1tacie 
cesarz 14 XI 1697 r. wydał reskrypt, w którym w drodze szczególnej 
łaski przyznawał „sessionem et votum" Schoneichom ob0k dotychczas 
tam zasiadających czterech wolnych panów „in den Fiirsten und Ober
Rechten, Filrstentagen und

° 

anderen Landes - Zusammen·kunften, wie

23 Przemawia za tym również taki fakt, jak opór sejmu przeciw sprzedaży 
wolnego państwa milickiemu Rafałowi Leszczyńskiemu (1583) w obawie, aby 
wskutek tego nie uzyskał on dostępu do śląskiego sejmu, AP, t. 9, fol. 835-840. 

24 Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Furstenthii.mer 

im Mittelalter, wyd .. C. Grtinhagen i H. Margkraf, (cyt. GM), II, s. 408. 
25 Wnosić o tym jednak można z wyrażnego przyznania mu identycznej po

zycji, jak czeskim panom na Śląsku. Wiadomo zaś, że właśnie nakaz dopuszcze
nia tych panów do pierwszej kurii z 19 IV 1504 (CUA, CDK, IV-H-3, pudło 713) 
koniec końców zdecydował o rozszerzeniu składu tej kurii o wolnych panów. 

26 Terminu tego wobec nich używa anonimowy tekst z drugiej ćwierci 
XVIII w., Hs A 83, fol. 156. 

27 Nie odnaleziono tekstu tego memoriału; bardzo jednak charakterystyczna 
jest powzięta nań uchwała z 22 IX 1617; AP, t. 23, fol. 113-137. 

ts AP, t. 68, fol. 297-298. 
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auch an denen Solennitaten oder Privat-Versammlungen ... ". Z tego Schon
eichowie mieli korzystać na przemian z Donnersmarckami z górnoślą
skiego Bytomia 29. 

Z zestawionych faktów można odczytać ewolucję, jakiej uległo pra
wo uczestnictwa wdlnych panów w sejmie. Początkowo, w XVI w., było 
ono prostym następstwem władania określonym terytorium na zasadzie 
lenna, gdy posiadacz - wolny pan stanowy - 'był wyjęty z teryt-0-rial
nej organizacji księstw oraz bezpośrednio podporządkowany · monarsze 
i ogólnośląskim instytucjom stanowym. Później automatyżm ów zaczął 
się zacierać: sesja i wo,tum w kurii stały się zależne od stanów, tzn. od 
ogó'lnośląskiego zgromadzenia s!anowego, które w tym względzie zajmo
wało stanowisko konsekwentnie negatywne. Zasadą stałó się, że o miejscu 
i głosie w ogól'qośląskich zgromadzeniach stanowych decydowały same 
stany w trybie odpowiedniej uchwały. Wyłom w tym przyniósł rok 
1639, gdy decyzja tego rodzaju wyszła od m-0narchy. Praktyka ta utrzy
mała się i później, co szło w parze z narastaniem rządów absolutnych, 
z tym jednak, iż (jak można sądzić z zachowanych tekstów) cesarz dzfa
łał tu wprawdzie swobodnie, a'le po zasięgnięciu w tym względzie opinii 
stanów ao. Ta zresz.tą była z reguły negatywna. 

Cesarz miał też inne możliwości wpływania na skład kurii książąt 
i p�nów, z których korz_ystał, by zwiększyć w niej udział katolików. 
Najprostsz_ą drogą było tu oddanie w lenno księstw dziedzicznych. Tak 
uczynił Ferdynand III, nadając w 1622 r. synowi swemu, późniejszemu 
Ferdynandowi IV, księ,two opohsko-raci'bornkie, w tlwa lata pó�niej 
zaś - świdnicko-jaworskie. Był to oczywiście pozór tylko, skoro wa
salem zostawał następca tronu, niemniej jednak wprowadzał nowego 
lennika - i to z dwoma głosami - w �kład kurii, która miała praktycz-

. nie decydujący .głos· w obradach sejmowych. Drugą ewentualność sta
nowiło podniesienie jakiegokolwiek śląskiego majątku do ran,fi księ
stwa. Tak w 1682 r. uczynił cesarz z majątkiem Freudenthal, aby jego 
właścicielowi, Janowi Kasprowi v. Ampringen, zapewnić pozycję śląskie
go księcia. 

· Istotą _uczestnictwa w pierwszej kurii było, iż tym samym stany
terytorium, którym wł�dał członek kurii książąt i panów, były wyklu
czone od udziału w ogólnośląiskich zgromadzeniach stanowych. Pewne 
wahania praktyki 'w ramach tej zasady wystąpiły, ale tylko przygodnie, 
jeszcze w XV w., następnie utrwaliła się ona na dobre. I tutaj jędnak 

· wiek XVII przyniósł ślady pewnych tendencji, 'które warto odnotować,
choć nie pociągnęły one za sobą określonych-zmian w ustroju sejmu. I tak
z datą 5 X 1646 ['. zachowało się pismo „d�r anwesenden Standen von

20 Tamże, fol. 569-571. 
3a Oczywiście w ów<:zesnych stosunkach nie mogła ona posiadać wiążącego

charakteru. 
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Land S:tadten cter Filrstentilmer Liegnitz und Wohlau" 31, co oznacza
łoby, iż posłowie od legni0kiego sejmiku wydelegowani uczestniczyli 
w sej'mie, mimo iż księstwo legnickie było lenne. Z 1669 r. posiadamy 
akty, w których kapituła wrocławska żąda dlJ.a siebie ·sesji i wotum 
w ogólnośląskich zgro�adzeniach stanowych 32, choć sam ,biskup-książę 
nyski w pierwszej kurii zasiadał. W 1688 r. został przedstawiony me
moriał „:księstwa nyskiego", czyli o.czywiście stanów biskupiego księ
stwa, z żądaniem dopuszczenia ich deputata do zgromadzeń 33• Z 1704 r. 
wreszcie mamy poświadczone żądania stanów księstwa opawskiego, od 
1614 r. nieprzerwanie 1będącego lennem, aby deputat ich został dopusz
czony ad Conventus publ.i:cos 34 z 1712 zaś podobne stanów WO'lnego 
państwa sycowskiego ss. Wszystko to dowodzi, iż w XVII i w pierwszej 
połowie XVIII w. występowały tendencje ze strony stanów księstw len
nych i wolnych państw, aby również - podobnie jak stany dziedzicznych 
księstw Korony - uzyskać beZ1pośredni dostęp i udział w ogólnośląskich 
zgromadzeniach stanowych. 

Pozycja obu grup tworzących kurię, książąt i wolnych panów sta'

nowych, była odmienna. Książęta, czy też delegowani przez nich posło
wie, dysponowali wirylnymi ,głosami w izbie. Inaczej wolni panowie, 
którzy wotowali wprawdzie jednostkowo (osobiście lub przez swego 
posła), wszystkie ich glosy jednak razein :wzięte tworzyły jedno tylko 
votum collectivum, dołączone do wiry,lnych książęcych. 

W kurii obowiązywała ściśle ··określona kolejność zasiadan.ia. Trady
cyjnie ,pierwsze miejsce przypadało posłom biskupim „als dem E·rsten 
Stand" 36. We wszystkich też zachowanych spisach obecnych czy to na 
sejmach, czy w tryibunałach (zatem i zgromadzeniach trybunalskich), 
czy wreszcie na zjazdach dla odbioru rachunków wymieniani są oni na 
pierwszym· miejscu. Co do dalszej kolejności autor piszący w początkach 

· XVIII�. stwierdził, iż decydowała o niej kolejność uzyskanej inwesty
tury danej linii (rodziny) 37 na księstwo. Obowiązywanie tej zasady w po
czątkach XVII w. nie potwierdza się, ponieważ np. spis obecnych na lu
towym sejmie 1601 r. 3s wśród osobiście przybyłych dynastów wymienia
najpierw Joachima Fryderyka legnicko-brzeskiego, w którego linii ·
pierwsza inwestytura miała miejsce· w 1329 r., następnie podaje Karola
oleśnickiego, Podiebradowicza, których inwestytura na to księstwo sięga

31 Hą A 45, nr 26 b, fol. 194-196. 
32 Hs A 45, nr 35, fol. 400. 
3S AP, t. 59, fol. 449-454. 
34 AP, t. 75, fol. �01-504. 
3s AP, t. ś3, fol. 453, 484-487. 
ae Bisk., VI a 14, fol. 974 (1612). Sformułowanie to pochodzi od posłów bisku

pa, niewątpliwie jednak odzwierciedla stan rzeczywisty. 
a1 [H. L; Gu d e], Staat von Schlesien, [1708), s. 433. Nie szło tu zatem o ko

lejność osobistej inwestytury danego księcia. 
as Bisk., VI a 11, fol. 11-12. 

/ 
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już tylko 1492 r. 39 I dopiero na trzecim miejscu występuje Adam Wacław 
cieszyński, chociaż inwestytura Piastów cieszyńskich najdalej sięga 
wstecz, bo 1327 r. Wchodzić by tu również mogła w grę kolejność oso-

r 

bistej ich inwestytury, ale i to się nie potwierdza: najwcześniejszą miał 
Karol (1548), kolejną Adam Wacław (1579), najpóźniejszą zaś na pierw
szym miejscu wymieniony Joachim Fryderyk (1586). Wreszcie można 
by tu rozważać wiek odnośnych książąt, ale i to nie odzwierciedla. 
istnienia tu ogólnej zasady. W momencie zebrania się sejmu bowiem 
najstar,szy był Karol oleśnicki {56 lat), następnie Joachim Fryderyk (51) 
i wreszcie Adam Wacław cieszyński; zaledwie 27-letni 40• Cytowany 
autor, H. L. Gude, podał książęce miejsca w kurii w następującej ko
lejności: oleśnickie, (opawska-) karniowskie, żagańskie i ziębickie, co 
znajduje dokładny odpowiednik w tekście pochodzącym z czasu między 

- 1697 i 1722 r., sporządzonym zapewne na żądanie cesarza 41• Jednakże
i tut:!lj sprawa nie jest zupełnie jasna, ponieważ inwestytura dla opaw
sko-karniowskich Lichtensteinów pochodzi z 1614 bądź 1622 r., dla ża
gańskich Lobkowitzów z 1646 r., dla Auersbergów za·ś jako książąt zię
bickich z 1644 r., gdy tymczasem księstwo oleśnickie przeszło na dom
wittemberski dopiero w 1647 ,r. Powinno zatem występować w kolejnoś
ci dopiero na trzecim miejscu, po książętach żagańskich. Prawdopodob
nie jednak w odniesieniu do nich odwoływano się do inwestytury Po
diebradów z 1492 r., księstwo to bowiem przez kobietę w 1647 r. przeszło
na książąt wittemberskich 42. W przedstawionym stanie rzeczy trzeba
przyjąć, iż zasada kolejności miejsc uzależnionej 6d starszeństwa in
westytury linii lub rodu musiała wykształcić się dopiero w trakcie
XVII w., przy tym w czasie, który na razie trudno jest określić.

Kolejność miejsc książęcych w kurii mogła być zmieniona z uwagi
na szczególne okoliczności. Takie zaistniały, gdy w 1722 r. księstwo cie
szyńskie zostało nadane lotaryńskiemu Habsburgowi i · gdy ze wzglę
dów prestiżowych zapewniono mu pierwsze miejsce w kurii. Ale i wten
czas w celu osiągnięcia tej zmiany konieczne było formalne zrzeczenie
się książąt oleśnicko-bierutowskich, jak o tym świadczą zachowane do
kumenty 48. 

39 W momencie tym Podiebradowie władali już m. in. księstwem ziębickim 
od 1456 r., można by zatem i do tej daty cofać ich pierwszą inwestyturę jako 
rodu. I to jednak nie zmienia postaci rzeczy. 

40 Podobnie i w innych zachowanych tekstach z pocz. XVII w. żadnej takiej 
prawidłowości dopatrzeć się nie można. 

41 CUA, CDK, IV-H-3, pudło 713, Slezsko in genere (Ceremoniał). 
4z Pierwsze po biskupie miejsce 'książąt oleśnickich jest bezsporne rówmez 

w świetle aktów, wiążących się z nadaniem Cieszyńskiego księciu lotaryńskiemu . 
• 43 AP, t. 93, fol. 320-355, 473; t. 94, fol. 3.-6; Hs A 45, nr 76, fol. 179 i nast.;

tamże, nr 77, fol. 38 i nast. W tym ostatnim (zrzeczenie się księcia bierutowskie
g?) jest- mowa o Vorsitz, najpewniej jednak nie idzie tu o przewodnictwo, tylko 
o pierwsze miejsce po przewodniczącym w kurii.
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Dalsze m1eJsca w kurii po książętach zajmowali wolni .panowie sta
nowi u. O ścisłej wśród nich kolejności - jako o zasadzie - nie ma 
wielu przekazów w źródłach. Też w zachowanych wykazach wymieniani 
są oni w różnym porządku. Pewną w tym względzie wiadomość mamy 
dopiero z 1697 r., przy okazji dopuszczenia do kurii Schoneichó.w na 
przemian z Donnersmarckami. W cesarsk�m reskrypcie czytamy bowiem, 
_iż przypadło im miejsce po wolnym panu na Żmigrodzie 45. Kolejność 
poprzednich trzech wolnych panów podaje Gude (1708) oraz tekst 
z lat 1697-1722, gdzie na .pierwszym miejscu wymieniono Syców, na
stępnie Milicz i ·Pszczynę. Jak wspomniano, w wykazach z początków 
XVII w. kolejność .ta jest rozmaita. Zachowane wykazy obecnych na 
zjazdach dla odbioru rachunków niewiele tu dają, ponieważ obowiązy
wała tam laternata w stosunku do wolnych panów stanowych. Przyjąć 
więc wypadnie, podobnie jak w odnie'Sieniu do książąt, iż ścisła kolej-
ność wśród ;wolnych panów stanowych wykształciła się dopiero w �iągu 
XVII stU1lecia. 

· Jest tu jeszcze inna kwestia, znacznie ważniejsza: spór o precedencję
między wo1lnymi panami stanowymi a posłami rycerstwa, czyli w ogóle 
drugą kurią in corpore, który przez szereg lat absonbował śląskie stany 46• 

Odibił się on również w zachowanych spisach obecnych, ponieważ np. 
z ·lutowego sejmu 1601 r. mamy ich wymienionych po książętach i przed 
rycerstwem drugiej kurii, z wrześniowego tegoż roku wolnych panów 
podano· dopiero po rycerstwie księstw dziedzicznych. W ·obli sejmach 
1602 r. ·panowie zasiadali ipo książętach, na ogólnym zjeździe tego roku 
jednakże znów wymieniono ich dopiero po rycerstwie. Po książętach 
widzimy ich na sejmach z �603 r. i .marcowym z 1604 r., w lipcu tegoż 
roku znów jednak wyprzedza ich rycerstwo. W lutyo:n 1605 r. są po 
książętach, w o:naju 1606 r. dopiero po -rycerstwie, .tak· samo w lutym 
1607 r., by na lipcowym sejmie w tymże roku ponownie znaleźć się bez
pośrednio po książętach itd. W spisach osób przybywających na zjazdy 
dla odbioru rachunków w drugiej połowie XVII w. i w XVIII w. miejsce 
wolnych ,panów j_est już konsekwentnie bezpośrednio po książ_ętach. Spór 
zatem jeszcze w pierwszej połowie XVII w. musiał zostać zakończony 
i ustalona ko'lejność zasiadania. Rzecz mogła mieć większe ustrojowe 
znaczenie, ni'ż się na pozór wydaje. Można by bowiem widzieć w nim 
tendencję do wyodrębnienia wolnych· panów jako osobnej kurii, czyli 
do przekształcenia trzyizbowego systemu ogólnośląskich zgromadzeń sta
nowych w czteroizibowy. Tego rodzaju tendencje musiały istnieć, dowo
dzi tego chocia:hby nie qatowany tekst z XVI w., wprawdzie dotyczący 

44 Por. G u d e, op. cit., s. 433. 

45 AP, t. 68; fol. 569-571. 

46 Co najmniej od 1584 r., por: AP, t. 10, fol. 320-322. Por. też relację posłów

biskupich z 31 I 1611, Bisk., VI a 14, fol. 636. 

\ \ 
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trybunału, w którym takie właśnie cztery kurie (obok generalnego sta
r-osty), z wolnymi .panami po książętach, zostały wymienione 47• Jakkol
wiek jednak miała się ta rzecz, ustrój sejmu i skład pierwszej kurii nie 
uleg�y zmianie: nadal łączyła ona w sobie książąt oraz wolnych panów. 

Wszystko, co tu vowiedziano na temat kolejności miejsc w pierwszej 
kurii, odnosi się jedynie do sytuacji, gdy książęta i wolni panowie oso
biście przybywali na obrady. Jeżeli natomiast dawali się zastępować 
przez posłów, ci brali miejsce dopiero niższe: posłowie książąt po oso
biście przybyłych dynastach, posłowie �anów :po tych, k,tórzy osobiście 
przybyli. 

Kuria ksią·żąt i panów miała określoną wewnętrzną organizację, któ
ra wyrażała się z jednej strony w usta'lonym przewodnictwie, z dru
giej zaś w organizacyjnym wyodrębnieniu wolnych panów stanowych. 
Przewodnictwo {Praesidtum) spoczywało tradycyjnie · w ręku biskupa 
(biskupich posłów), choć 1bywały i odstępstwa od tej zasady. Funkcje 
przewodniczącego kurii polegały na udzielaniu i zibieraniu wotów w ko
lejności miejsc oraz na swoistym konkludowaniu stanowiska kurii, co 
jednak zobowiązany był' uczy:nić secundum maiora. Nie wiadomo, co 
czynił w wypadku równości głosów; prawdopodobnie przeważało wów
czas jego wotum jako przewodniczącego. On też przedstawiał wotum ku
rii całemu zgromadzeniu 48

• Wyodrębnienie wolnych panów polegało 
na tym, iż w łonie samej kurii tworzyli osobne ciało. Przewodniczył im 
najstarszy wie:k:iem, z kompetencjami podobnymi jak przewodniczący 
całej kurii: zbi·erał ,bowiem głosy „osobiste" i według większości kon
klu:dował, tworząc w ten sposób ostatnie w kolejności wotum w kurii 49 

(by!o to oczywiście votum collectivum).· 
Brak odpowiednio dokładnych spisów nie pozwala też na rozwikłanie 

jednej jeszcze wątpliwośct Idzie mianowicie o to, czy funkcja księcia, 
będącego generalnym starostą i z tego tytułu przewodniczącego sejmo
wym obradom, wyłączała .go z udziału w kurii. ,w warunkach istnieją
cego już starościńskiego votum conclusivum, w którym przewodniczący 
for.mułował z natury rzeczy również swóje osobiste stanowisko, wydaje 
si_ę, że można na to pytanie odpowiadać twierdząco. Jednakże zdają się 
temu przeczyć pewne wiadomości z czasów, gdy biskupem wrocławskim 
i generalnym starostą {przewodniczącym Urzędowi Zwierzchniemu) był 
1'.ranciszek Ludwik,. palatyn reński, tzn. z 'lat 1684-1717. Z tego okresu 
dysponujemy szczegółowymi spisami osób, uczestniczących w corocznych 

47 Tekst w: F. Rach fa h 1, Die Organisation der Gesamtstaatsverwaitung

Schlesiens vor dem dreissigjiihrigen Kriege, Leipzig 1894, s. 444-445. 
48 Por. np. w relacjach posłów jaworskich z 1657 r., Jaw. II-310, fol.

_ 
343, 367, 

388 itp. 

49 Por. przypis 44. 
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odlbiorach rachunków 50, w których konsekwentnie obok dwóch człon
ków U rzędu Zwierzchniego jako „Praesides" w zgromadzeniu, wymie
niani są również „drie · Fiirstl. BischofHchen Depu tirte". Mamy ich też 
wielokrotnie ipoświadczonych w ·Obejmujących wszystkie rodzaje zgro
madzeń Landes-Diarien z tego czasu 51. Oznacza to, że książę nyski był 

' 

niejako dwukrotnie w tych zjazdach re.prezentowany: raz w .prezydium 
jako głowa Tdrzędu Zwierzchniego, następnie zaś w kurii jako jej 
„pierwszy stan". Niestety, trudno jest rozstrzygnąć, czy mamy tu do 
czynienia z faktem typowym dla wszystkich ogólnośląskich zgromadzeń 
stanowych 52, czy też z praktyką właściwą tylko dla zja�dów rachunko
wych i konwentu. Nic natomiast nie można powiedzieć o tym, jak :poru
szona tu kwestia. kształfowała się wcześniej, przed czasami Franciszka 
Ludwika na biskupiej 'stolicy. 

Podobnie też należy zapytać o skutek mianowania księcia lub wol·
nego pana sejmowym cesarskim komisarzem, co, jak wiemy 53, mniej 
więcej od połowy XVII w., było częstym zjawiskiem, później zaś wręcz_ 
zasadą. Pytanie to jest tym istotniejsze, iż komisarze byli •bezwzględnie 
wykluczeni z obrad. U schyłku XVI w., sprawa powierzania komisar
skiej funkcji książętom śląskim była poruszana przez stany, i to z uza
sadnieniem, iż przez to osłalbia się nadmiernie kurię książęcą. Można by 
więc z tego wnosić, iż odnośny dynasta-komisarz w ogóle w takiej sy
tuacji znajdował się poza sejmem. Jednakże nie wyklucza to obecności 
jego posłów w kurii, choóby tylko dla reprezentowania jego osobistych 
interesów i księstwa. Niestety, nawet tak szczegółowe i licznie zacho
wane źródło jak relacje posłów jaworskich nie przynoszą w tym wzglę- _ 
dzie odpowiedzi. 

3. KURIA RYCERSTWA DZIEDZICZNYCH KSIĘSTW KORONY

Skład drugiej kurii, rycerstwa dziedzicznych księstw Korony, był 
o wiele mniej skomplikowany i przy opisie znacznie mniej nastręcza
trudności. Od kurii książąt i panów różniło ją to, iż miała skład czysto
poselskri, podczas gdy tamta w założeniu opierała się na osobistym udzia
le uprawnionych. Szlachta każdego księstwa, którym bezpośrednio wła
dał monarcha, była uprawniona i zobowiązana do delegowania posłów
na sejmy i inne og6lnośląskie zgromadzenia stanowe o pełnym składzie.

5o z lat 1684, 1686, 1688, 1689, 1690, 1694, 1703, 1705, 1707 oraz 1709 (w zbiorze 
rachunków m. Jawora). 

s1 Np. w 1700 r., Hs A 51, nr 1, passim.
52 w strukturze tych zgromadzeń pozycja zjazdów dla odbioru rachunków 

była niewątpliwie specyficzna, choć niejednokrotnie współcześni wręcz utożsa
miali je z sejmami. 

;s· Por. n a s  z e, Monarszy komisarze na ogóinośląskich zgromadzeniach sta-
nowych (Studia Śląskie, Seria nowa, t. XXXII, 1977). 
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Nie znajdujemy w źródłach żadnej wzmianki, tby ma zrealizowania tego 
uprawnienia, z chwilą gdy dane księstwo stało się dziedziczne, było trze
ba szczególnego aktu ze strony stanów czy władcy. Przyjąć zatem wy
pada, iż prawo to i obowiązek pow�tawały z mocy samego prawa w wy
niku zmiany państwowo-prawnego charakteru odnośnego terytorium. 
Nie wygasały też one ani nie ulegały zawieszeniu, gdy monarchowie 
księstwo oddawali w zastaw. W ten sposób druga kuria śląskiego sejmu 
składała się z posłów rycerstwa wszystkich aktualnie fatniejących księstw 
dziedzicznych. Prócz nich, zgi1dnie z praktyką wytworzoną jeszcze 
w pierwszej połowie XVI w., sesję w tej kurii posiadał również Wro
cław. W pierwszej ćwierci XVII w. jednakże zaznaczyła się dążność 
szlachty do usunięcia tego miasta z kurii rycerstwa. Kres jej położył 
reskrypt Ferdynanda III z 1637 r. i w rezultacie urbs Slezie capitalis aż 
do końca istnienia śląskiego sejmu uczestniczyła w drugiej kurii, cho
ciaż tylko na ostatnim miejscu z kolei. 

Podobnie jak w pierwszej kurii, tak i tutaj istniała pewna określona 
kolejność miejsc, choć jak się iwydaje, była ona obserwowana z mniejszą 
starannością. Miejsce wiodące :posiadało zawsze księstwo świdnicko-ja
worskie, drugie po nim z ko[ei było głogowskie. Jak można wnosić 
z wykazów z pierwszych 'lat XVII w., kolejność ta na dalszych pozycjach 

· była zmienna. Zaskakuje tyilko, iż księstwo wrocławskie w wylicze
niach tych często zajmuje ,ostatnie miejsce, tuż przed miastem Wrocła
wiem. Oczywiście z biegiei:n czasu praktyka w tym względzie musiała
się utrwalić. Dwa niezależne źródła z początków XVIII w. 54 podają
zgodnie następujący porządek: świdnicko-jaworskie, głogowskie, opol
sko-raciborskie, wrocławskie, legnickie, brzeskie, wołowskie, cieszyńskie
oraz miasto Wrocław, z tym ·że od 1722 r. księstwo cieszyński� odpadło
z ich liczby. Jak wiadomo, w latach 1624-1637 księstwo świdnicko-ja
worskie zostało nadane w lenno następcy tronu. Nasuwa się zatem py
tanie, jakiemu księstwu w tym czasie przypadła w kurii wiodąca rola
i pierwsze miejsce. Żródła milczą w tej sprawie, wydaje się jednak
prawdopodobne, że było to drugie w kolejności księstwo -głogowskie.

Przy omawianiu kurii książęcej zestawiliśmy wiadomości, z których
zdawało się wynikać, iż również stany księstw lennych starały się uzy
skać sesję w zgroma:dzeniach ogólnośląskich. Wiemy, że· nie przynio
sło to rezultatów i że tą drogą skład kurii rycerstwa· nie uległ powięk
szeniu. Jesteśmy też w posiadaniu paru tekstów, które odzwierciedlają
inny jeszcze proces, który mógł spowodować zwiększenie składu kurii.
Mianowicie w aktach sejmowych zachowała się instrukcja na sejm
1611 r., dana posłom „von Land und Ritterschaft des Namslauischen
Weich!bildes" 55• Dystrykt na_mysłowski wchodził w skład księstwa wro-

54 Por. przypis 41 oraz Gu d e, op. cit.

55 Hs A 45, nr 18 a, fol. 75-76. 
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cławskiego, aczkolwiek stanowił nie połączoną z nirri enklawę. Tutaj za
tem mielibyśmy ślad praktyki przysyłania odrębnych posłów przez ów 
dystrykt, chociaż rycerstwo księstwa wziętego jako całość posiadało 
swych posłów w kurii rycerstwa. Odpowiednia instrukcja dotyczy .usta
lenia granicy z Rzecząpospolitą, mogłoby to zatem być poselstwo tylko 
w tej sprawie :przesłane do sejmu, przez co namysłowscy posłowie nie 
bylilby jeszcze posłami na sejm, członkami kurii rycerstwa. Że jednak 
sprawa była powa-żniejsza, dowodzi interesujący manuskrypt, spisany 
po 1737 r. Anonimowy autor mówi tam o staraniach namysłowskiego 
rycerstwa o własnego posła w sejmie 56 i o decydującej w tym względzie 
odmowie stanów, powołujących się na stare uchwały i pradawną prak
tykę 57. 

Liczba posłów, których przysyłać miały na sejmy poszczegóJne księ
stwa, nie .była oznaczona. W powoływanych już wielokrotnie wykazach 
obecnych z pierwszych lat XVII w. jest ona różna i oscyluje między 
jednyrrn a trzema (to ostatnie tylko rzadko). Z czasem usta,liło się, że 
rycerstwo każdego dziedzicznego księstwa posiadało w zgromadzeniach 
po dwóch swoich posłów. Zaipewne nie o'dbywało się to bez oporu sa
mych stanów. Tak przynajmniej można ,przypuszczać z cesarskiego re
skryptu z 1662 r., zapewniającego „der De'putirten von_ Gross-Glogau 
duppelte Session" 58• Dotyczył on zjazdów do odbioru rachunków, z po
wodzeniem jednak można. go odnieść i do innych zgromadzeń, przede 
wszystkim sejmu. Podobną wymowę ma też reskrypt z 1691 r., naka
zujący dopuścić ad conventus publicos w kurii rycerskiej deputata sta
nów duchownych z księstwa opolsko-raci'borskiego 59• W każdym razie 
graficzne wyobrażenia sposobu zasiadania w zgromadzeniach stanowych, 
których zachowało się kilka 60, konsekwentnie przy każdym księstwie 
odznaczają :po dwóch deputatów. · Wspomniany już rękopis z okresu :po 
1737 r. wypowiada się w tej kwestii zupełnie zdecydowanie stwierdza
jąc, iż jest w obyczaju z każdego dziedzicznego księstwa na każdy zjazd 
(przede wszystkim na sejmy - ad Diaetalia), dawać pełnomocnictwo 
dwóm deputatom, a to jednemu zwyczajnemu (Ordinarius) i jednemu 
nadzwyczajnemu (Extraordinarius) 61• Jest to zresztą jedyna wzmianka 
o tego rodzaju rozróżnieniu między obydwoma posłami.

Powyżej wspomniano deputata duchownego z księstwa opolsko-ra
ciborskiego. W związku z tyrrn trzeba stwierdzić, iż duchowieństwo zu-

56 Dowodzi to pośrednio, iż inicjatywy takiej nie podjęto ze strony innych 

dystryktów. 

57 Hs A 83, fol. 187. 

58 Hs A 45, nr 31, fol. 231. 

69 AP, t. 62, fol. 1281-1285. 
60 Np. Hs A 45, nr 39 c, fol. 166 (1678); Hs A 45, nr 39 d, fol. 749 (1679); OT 

w Legnicy, Arch. m. Legnicy, II-60, fol. 76-79 (1715). 
61 Hs A 83, fol. 188. 
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pełnie nie było wyodrę:bnione w składzie i strukturze śląskiego sejmu. 
Faktyczny udział kleru w kurii rycerstwa opierał się na innych, nie 
stanowych zasadach. Jest to potwierdzońe np. w odniesieniu do .księstwa 
świdnicko-jaworskiego, a także opolska-raciborskiego. Duchowni jednak
że 1 (szło tu głównie o klasztory) zasiadali w tej kurii ty,lko z tyturu po
siadanych dóbr ziemskich� czyli posiadania tz,w. Landstandschaft 62• 

z 1669 r. znane ,też są zabiegi kapituły wrocławskiej o dopuszczenie jej 
do sesji i wotum 63. Jest prawdopodobne, że szło o nie właśnie w ra
mach kurii rycerskiej. Ponieważ w żadnym z zachowanych wykazów ani 
schematów :nie stwierdzamy obecności posła duchownego jako takiego 64, 

jest oczywiste, że !nawet gdy członek kleru był członkiem kurii rycer
stwa, był nim tylko jako jeden z dwóch deputatów danego ,księstwa. 

W zestawieniu z omówioną powyżej kurią książęcą, musimy w sto
sunku do kurii rycerstwa jeszcze jedną stwierdzić odmienność. Tam bo-' 
wiem wtdzieliśmy, jak Habsburgowie celowo kształtowali jej. skład, 
starając się w niej ,zwiększyć udział katolików przede wszystkim nada
jąc w lenno dotychczas dziedziczne księstwa. Czasami (jak w 1622 
i 1624 r.) były to posunięcia czysto ,pozorne, osiągające jednak zamie
rzony skutek. Tego rodzaju troski o skład kurii rycerstwa nie daje się 
dostrzec w przebadanych źródłach. Rzecz wprawdzie była tuta'j znacz
nie prostsza, załatwiał ją rozkaz cesarski, by ja�o posłów wysyłać 
z księstw dziedzicznych wyłącznie katolików, musiały tu jednakże dzia
łać również inne względy, ogólniejszej natury. Ze sposobu działania ślą
skiego sej1mu i istniejącego w nim, tradycyjnego układu sił wynikało 
bowiem, iż dfa ostatecznego rezultatu sejmowych deliberacji i treści 
uchwały praktycznie rozstrzygające znaczenie miało stanowisko zajęte 

przez kurię iksiążąt i wol!Ilych panów stanowych. Ich wotum tworzyło 
trzon późniejszej uchwały. <Dalsze „głosy" jedynie ustosunkowywały się 
do stanowiska zajętego przez książąt i panów, dorzucały czasami co nie
co, ly.b pewne drobne wprowadżały poprawki, dlatego też monarsze 
wystarczyło zapewnić sobie powolność pierwszej kuTii. I stąd właśnie 
płynęła staranna uwaga, jaką jej właśnie poświęcali Haibsburgowie. 

Obradom kurii przewodniczył poseł księstwa, posiadającego w niej 
pierwsze miejsce, zatem świdnicko-jaworskiego. Nie jest jasne, jak to 
praktycznie rozwiązywano, skoro tradycyjnie każde księstwo przysyłało 
dwóch posłów. Jest -prawdopodobne, że funkcję tę pełnił „ordinarius", 
o którym mówi powoływany wyżej rękopis. Stany świdnicko-jaworskie
były �ane z umyślnego absentowania się, szczególnie na trybunale 65, 

si G. Cr o o n, Die landstiindische Verfassung von Schweidnitz-Jauer, Breslau 

1912, s. 45 i n. 

63 AP, t. 45, fol. 202-203; Hs A 45, nr 35, fol. 297, 400, 404. 

�64 Oczywiście poza posłami biskupimi. 
6• Przekazy na ten temat są bardzo liczne, np. z 1610 r., AP, t. 21, fol. 512-

525.
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ponieważ powołując się na swe przywileje traktowały sądy księstwa 
jako inappellahilia i nie uznawały kompetencji Ober- und Filrsten
-Recht. W rezu:ltacie jednakże ich nieobecność na 'trybunale pociągała 
za sobą również ich 1brak w bezpośrednio potem ·odprawianych zgroma
dzeniach trybunalskich. Rz�cz nie jest dokładnie źródłowo • zbadana. 
Nie jest wykluczone, że posłowie świdnicko-jaworscy na zgromadzenia 
tryibunal'skie i(nie na tTyibunał) jednak przyibywali, 'Podobnie jak później 
na konwent. W każdym razie w diariuszu. z 1678 r., formalnie dotyczą
�ym sejmu, odnotowano wygłoszenie wotum w kwestii trybunalskiej 
przez posła księstwa .głogowskiego 66• Oznaczałoby to, że pod nieobec:.. 
ność posłów księstwa świ'dnicko-jaworskie.go przewodnictwo spoczywało 
w ręku deputata tego księstwa, drugiego w ustalonym porządku zasia
dania. Funkcje przewodniczącego w kurii rycerstwa były identyczne jak 
w książęcej: udzielanie głosu, odbieranie wotów „syngu'larnych" usta
lanie treści wotum kurialnego (konkludowanie) oraz wygłaszanie lub 
odczytywanie go wobec całego zgromadzenia. 

4. KURIA MIAST DZIEDZICZNYCH �SIĘSTW KORONY

Gdy kuria książąt i panów była w ustroju śląskiego sejmu wyrazem 
zasady osobistego udziału, kuria rycerstwa zaś odzwierciedlała w sobie 
zasadę swoistej feudalnej (sz:lachecko-duchownej) reprezentacji - ostat
nia w kolejności kuria królewska miast w osobliwy sposób łączyła je 
obie. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że kurfi tej nie można trakto
wać jako reprezentanta interesów śląskich miast. Z założenia swego bo
wiem obejmowała ona tylko miasta królewskie, miasta księstw dzie
dzicznych, pozostawiając poza swym zasięgiem wszystkie miasta księstw 
lennych i miasta :prywatne. Następnie, co też jest ważne, do kurii tej 
nie wchodził· stołeczny dla Śląska Wrocław, który, jak wiemy, miał 
sesję w kurii rycerstwa księstw dziedzicznych. Wreszcie wotum po
szczególnych miast księstw dziedzicznych nie zawsze było tego samego 
waloru. 

Wśród miast, zasiadających w trzeciej kurii, były takie, które zaw
sze wysyłały swych przedstawicieli, posiadały zatem swoiście rozu
miane wota „wiry,lne". Były to Świdnica i Głogów, po 1675 r·. zaś rów
nież Legnica, Brzeg i Wołów. Z tych jedna tylko Świdnica wysyłała tra
dycyjnie po dwóch posłów, pozostałe po jednym. Wymienić by tu moż
na również· Jawor, którego przedstawiciel przez dłuższy czas reprezen.:. 

tował za-razem inne miasta weich!bildowe księstwa ( do przełomu XVII 
i XVIII w.,· od ki�dy uzyskały one osobnego deputat� 67). Były też takie 
miasta, które alternując uczestniczyły przez swych iposłów w sejmach, 

66 Hs A 45, p.r 39 d, fol. 731. 

67 AP, t. 61, fol. 441�451; Gu de, op. cit., s. 434 i in.



Kurie śląskiego sejmu w XVII i I poł. XVIII w. 932 

jak Opole na przemian z Radbornem, Namysłów ze Środą Śląską. Nie 
jest wykluczone, że taka ·sytuacja mogła istnieć również między Woło
wem i Oławą ss, ponieważ tego rodzaju przemienność o'bserwujemy w za
chowanych spisach uczestników zjazdów dla odlbioru rachunków u schył
ku X•VII i w początkach XVIII w. 69 Stwierdza ją wprost w �dniesieniu 
do sejmów anonimowy tekst, spisany w ostatnich latach rządów habsbur
skich na Śląsku 70

• Na koniec wreszcie w dwóch księstwach: świdnicko
-jaworskim i głogowskim, istniały grupy miast, tzw. wekhibildowych n, 
które wspólnie wysyłały na sejmy po jednym pośle. W świdnick•o-ja
worskim były to Strzegom, Lwówek, Bolesławiec, Jelenia Góra, Dzierżo
niów, Bolków i Kamienna· Góra. W głogowskim natomiast Kożuchów, 
Góra ŚL, Szprotawa, Świebodzin, Zielona Góra i Polkowice. 

Specyficzny skład trzeciej kurii i uderzającą nierównomlernosc 
udziału w niej mia!St (wystarczy tu rpodać, iż nawet stołeczne miasta ta
kich księstw, przez dłuższy czas ckiedzicznych, jak żagaii.skie, opawskie 
i ziębickie, nie znallazły dostępu do kurii) moma wyjaśnić wziąwszy pod 
uwagę genezę i późniejsze dzieje ,s·ejmu. Okazuje się 1bowiem, że w trze
ciej kurii znalazły sesję wiszystkie miasta tych księst�, które w okresie 
kształtowania się sejmu były dziedziczne 72

• Inaczej miała się rzecz z te
rytoriami, które stały ·się dziedziczne ,w ciągu XVIII w., czyli wówczas, 
gdy sejm był już w ,pełni ukształtowany. Były to karniowslHe, opolsko
-raciborskie, opawskie, żagań1skie, ziębickie. Dostęp do sejmu otrzymały 
(i to w alternacie) tylko Opole i Racibórz 73• WprawdŻie Żagań już w po
czątkach XVII ·w. (1605) dobijał się o miejsce w kurii 74, ale daremnie 75. 
O poaobriych staraniach innych tmiast z księstw dziedzicznych zupełnie 
w źródłaćh głucho, stąd jednakże nie można wnosić, ,iż inicjatyw takich 

· w ogóle nie podejmowano 1s.

68 Chociaż Gu d e  (op. cit.) wymienia konkretnie tylko Wołów. 
69 Wskazana tu jest jednaikże ostrożność, ponieważ zjazdy dla odbioru rachun

ków wykazywały pewne odmienności składu. 
?o Hs A 83, fol. 187. 
11 Były to miasta będące ośrodka.mi najmniejszych jednostek podziału tery

torialnego, tzw. weichbildów, czyli dystryktów. 
12 Nie Jest to w pełni ścisłe wobec księstwa głogowskiego, którego koleje były 

zmienne. W każdym razie w końcu XV i w pocz. ·XVI w. władali nim po sobie 
dwaj Jag-iellonowie, co dawało mu szczególną pozycję. 

1s Ale nie inne tamtejsze miasta królewskie. 
74 AP, t. 19, fol. 185-193. 
7S RzeĆz zresztą w�Ińaga jeszcze sprawdzenia. Mianowicie w relacji bisku

pich posłów ze zjazdu dla odbioru rachunków w 1609 r. (Bisk, VI a 14, fol. 27) 
zanotowano: ,,Es ich auch ein Schreiben von der Stadt Sagan einkommen, dem
nach von der Herren Fursten und Standen ihnen die Session in den Furstentagen 
gewilliget", co dowodziłoby, iż był czas, gdy miasto to jednak uczestniczyło w sej
mach, oczywiście w trzeciej kurii. 

76 W wykazie uczestników zjazdu dla odbioru rachunków z 1715 r. (OT Leg-. 
nica, Arch. m. Legnicy, II-60, fol. 79) na ostatnim miejscu wśród deputatów miej-

2 - Sobótka 3nB 



330 Kazimierz Orzechowski 
---------------------------- ---

, W X:VII w. licz1ba księstw dziedzicznych nie tylko nie rosła. lecz na
wet malała. Gg.y jednak zmarł ostatni z y>iastów legnicko-brzeskich 
.(1675), ziemie Unii nie zostały już oddane w lenno. Zaistniała w�wczas 
sytuacja podobna jak ongiś wobec księstwa opolsko-radborskiego: tyl
k9 . �tołeczne Legnica i Byzeg znalazły się_ w �rzeciej kurii; poąieważ 
zaś wyodrębniono wów�zas osobne dzi�d�iczne księstwo wołowskie, 
wszedł do niej również Wołów. Jego przemienność w tym względzie 
z Oła,wą stąd się zapewne we;ięła, iż oławskie _parokrot�e w przeszłości 
}?yło wyodrębniane w wyniku dokonywanych podziałów rodzinnych. 
Równocześnie inne znaczne miasta tych trzech !csięstw (Złotoryja, Choj
nów, Lu1bin, Strzelin itp.), mimo iż dziedziczne, poz_ostały poza kurią 
i sejmem. Istnieją zresztą .pewne szczęgóły,, które �dpV{o�ą, .iż włą·czenie 
Legnicy, Brzegu i Woła,wa do trzectej-·sej,rp0węj kurii nie przeszło gład
ko i dokonało się. ,przy oporze stanów.,_,Mianowicie not�tki dLarialn_e 
z 1678 r. podają, .iż zgromadzeni od1p9wci.li dopuszS!zenia .tdo ,.odbioru ra
chunków) trzeciego iposła z P.owyższych księshy, obok dwu iposłów p9zo
stałych 77• �ogło tu iąf tyl�o o„p_osłów,owych trzech mi§lst. Spr�eciw sta
nów nie odniósł skutku, ponieważ do rzeczy włączył się swym reąkryp-
tern cesarz.- · , t . ·G . 

Próc-� ostatnio ,podanego szczegóh1�nie ma śladów w wykorzystanych 
źródłach, by monarcha bezpośrednio i w szerszej mierfe wpływał na 
skład trzeciej kurii, by rzecz ta w ogóle była 0przedmiotem jE;go zainte
resowania. _Z�sada, �e V{ miastach tyl'ko kat�licy mogli p.ełpić .rrpejskie 
urzędy, sama _ ,przez się rozstrzygała o katolickim_składzie•k,u.rii 1s_. Ogól
niejsze .-zaś ,pr.zesłank.i.. bra·ku -zainterr=-sowan-ia-..ze sJll'.QIL)UDJ.Pna_!chy b·yły 
najpewniej takie· same jąk te, o których ws12.ominaliśmyr, przy omawia-
niu kurii ·rycerstwa. � .

Tak jak w obu wyższych kuriach, w kurii miast istniał określony po
rządek zasiadania. · Od· ostatniej ćwierci XVU ·w. _był on następujący: 
pierwsze miejsce przyśługiwało posłowi Świdnicy, następne Jaworowi_, 
prawdopodobnie zaś bezpośrednio po him posłowi weichbi'ldowych miast 
księstwa świdni�ko-jawoiskiego. W d.alszej kolejności szły Głogów, mia
sta tamtejszego księstwa :ze swym ,posłem, Opole na przemian z Racibo
rzem, Środa Śl. w alternacif z Namysłowem-; wreszcie Legnica, Brzeg 
i Wołów w alternac,ie z Oławą. Zajmowanie pierwszeg0 miejsca w kurii 
rozstrzygało zarazem o funkcji przewodniczenia w·· niej. Godność' ta 

ski:cJ:l wymi��iony został poseł Cieszyna (księstwo to było wó,;yq:as dziedziczne). 
Omyłka zdaje ,się być wykluczona. Albo więc mamy tu przejaw P!'_ą.kty,ki właści
wej wówczas tylko dla zjazdów ·rachunkowych, albo te;l: przyjąć by trzeba,. iż 
przygodnie i wyjątkowo również inne mia��a mogły uczestniczyć w ogólnośJąskich 
zgromadzeniach stanowych. 

77 Hs A 45, nr 39 c, fol. 165. 
78 Posłami od miast. bywali z reguły ich urzędnicy: .burmistrz·owie, syndycy, 

rajcy .. 
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przypadała Świdnicy i podobnie jak w obu wyższych polegała na zbiera
niu głosów, ustalaniu stanowiska (wotum) i wygłaszan'iu go wobec 
pełnego zgromadzenia sejmowego. Sytuacja wspomniana przy kurii ry
·cerstwa, sp�wodowana zamierzonym absentowaniem się sz1achty świd
nicko-jaworskiej, nie występowała przy kurii miast. W przeciwieństwie
bowiem do rycerstwa, miasta świdnicko-jaworskie nie uchyJały się od
udziału w zgromadzeniach, szczególnie w trybunałach.

DIE KURIEN DES SCHLESIS'CHEN PARLAMENTS IM 17.JH. UND IN DER 

ERSTEN H.i(LFTE DES 18.JH. 

Die Arbeit ist der Zusammensetzung aller drei Kurien des schlesischen Par
laments sowie den Veranderungen gewidmet, die in diesem Berelch wahrend der 
letzten 150 Jahre der Herrschaft der Habsburger in Schlesien aufgetreten waren. 
Be.i dieser Gelegenheit stent der Verfasser die Grundsatze fest, nach welchen 
diese Zusammensetzung gestaltet wurde; einen immer noch wessentlichen Ein
fluss hatten die Stande selbst, doch er wurde mit der Zeit zugunsten des Kaisers 
geringer. Der Einfluss des Kaisers machte sich vor allem in bezug auf die Zu
sammensetzung der ersten Kurie der Filrsten und der freien Standesherren be
merkbar, denn dieser Kurie fiel in allen gesamtschlesischen Standeversammlungen 
eine filhrende Rolle zu. 




