
Sobótka 1972 3 

KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

DIARIUSZE SLĄSKIE 

Jakkolwiek materiały źródłowe dotyczące działalności ogólnokrajo

wych zgromadzeń stanowych z reguły są bardzo obfite, niemniej jednak 

stosunkowo niewiele wśród nich jest tekstów narracyjnych; przytłacza

jąca większość nosi charakter prawny. Podobnie ma się rzecz z sejmem 

śląskim. Mówiące o nim źródła opisowe, które się zachowały, to przede 

wszystkim listy i sprawo·zdania składane przez pelnomocnilków sejmowych 

(deputatów) swym mocodawcom. Pochodzą one na ogól z wcześniejszego 

okresu, nie wykraczając poza połowę XVII �· 
Niniejsze nasze uwagi poświęcone są innemu źródłu, bardzo intere

sującemu, które doty.chczas ,przez badaczy było niedostatecznie wykorzy

stywane, mianowicie diariuszom śląskim. Z góry jednak należy uprze-· 

dzić, iż mimo zbieżności nazwy niewiele mają one wspólnego z diariu
szami sejmów- Rzeczypospolitej szliacheckiej. 

Na2)wa „Landes-Diarium" nie jest jedyna, jaka występuje w intere

sujących nas tekstach. Stała się ona powszechna w XVIII w., wcześniej 

jednak używano tu raczej określenia „protokołu" (Landes-Protocoll) lub 

„relacji". Co więcej, posi'adamy dowody, iż w XVIII w. obok diariusza 

prowadzone były również inne „protokoły", które po prostu stanowiły 

zbiory odpisów reskryptów cesarskich oraz pism (ewentualnie brulionów 

pism) wysyłanych przez zgromadzenie stanowe 1, innymi słowy tzw. acta 

publica. Powyższe pozwala określić charakter śląskich diariuszy. Były 

to zatem notatki o sprowach omawianych na kolejnych posiedzeniach 

i o sposobie ich załatwiania. Jak więc widać, nie mamy w nich do czy

nienia ze źródłem historiograficznym sensu stricto, z diariuszami jako 

„opisem wy•padków, podającym ich przebieg dzień za dniem" 2. Niemniej 

jednak stanowią one cenne uzupełnienie do „acta publica", tym bardziej 

1 Por. niżej, s. 410. 

2 S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. I, Lwów 1925,

s. 21.
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że niejednokrotnie przy responsach napotykamy w nich ustępy bardziej 
opisowe, oddające ścieranie się stanowisk międ2y kuriami, a nawet we-
wnątrz nich. 

Pierwszą sprawą do ustalenia jest czas, kiedy w przybliżeniu poja
wił się i utrwalił obyczaj spisywania interesujących nas diariuszy. W tym 
celu zestawimy najpierw wszystkie najwcześniejsze znane nam teksty 
tego rodzaju wraz z obserwacjami, które w oparciu o nie dadzą się w tej 
kwestii wypowiedzieć. Pierwszym z zachowanych, o ile można o tym są
dzić przy dzisiejszej znajomości źródeł, jest diariusz sejmu z 1577 r., na 
kiórym stany śląskie składały hold Rudolfowi II. Znajduje się on w zbio
rze biskupim s pod sygnaturą VIa4, f. 267 i n., jest bardzo zniszczony 
i trudno czytelny, jednak ma charakter zbliżony do diariuszy sejmów 
Rzeczypospolitej. Jest to jedyny przykład tekstu tego rodzaju i można 
sądzić, że na spisanie jego wpłynęły szczególne okoliczności, uroczyste 
homagium składane nowemu panującemu. Następne z kolei notatki typu 
diarialnego pochodzą dopiero z 1607 r. i obejmują zaledwie tydzień, mia
nowicie od 22 II do 1 III. Zawartość ich jest bardzo charakterystyczna, 
ponieważ wymieniono w nich obok wykazu obecnych jedynie wewnętrz
ne sprawy. Sląska z adnotacją na marginesie o treści podjętej decyzji. 
O równocześnie odbywającym się sejmie, ściślej zaś o sprawach przed
stawionych na sejm w cesarskiej propozycji, nie ma tam żadnej wzmian
ki, zapewne dlatego, że do diariusza tego dołączono tekst monarszej pro
pozycji i powziętej w związku z nią sejmowej uchwały. Dokumenty te 
znajdują się w tzw. ,,zbiorze wtórnym' 1 (częściowo Rehdigera), przecho
wywanym w Archiwum Państwowym Miasta Wrocławia i Województwa 
Wrocławskiego pod. sygn. Hs A 45, nr 15a, f. 312-316. Kolejne teksty 
pochodzą już z początku drugiej połowy XVII w. i dotyczą obrad zgro
madzenia trybunalskiego. Najwcześniejszy obejmuje tylko jeden dzień 
(29 IV 1650), zatem trudno jest nazwać go diariuszem i z.najduje się 
w zbiorze _akt sejmowych m. Swidnicy (zesp. II-119) w t. 13, f. 99-100. 
Nieco późniejsze zapiski tego rodzaju znajdują się w zbiorze akt sejmo
wych m. Ja wora, przechowywanym w Legnicy w Oddziale Terenowym 
Archiwum Pańsltwowego M. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego. 
Mianowicie w tomie pod sygn. II-311 (niefol., dawna VIII-304) znajduje 
się uchwała zgromadzenia trybunalskiego z 23 IV 1652 r. poprzedzona 
narracyjnym wstępem oraz analogiczna „Landes-Proposition" z 28 IV 
1654 r. Bezpośrednio poprzedni wolumen tego zbioru (sygn. II-310, daw
na VIII-302) zawiera opis zgromadzeń trybunalskich z 1657 r., o wiele 

a Co do określeń poszczególnych zbiorów por. nasze opracowanie pt. Akta do 

dziejów śląskiego sejmu (wiek XV-XVIII) (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 

R. XXVI, 1971, nr 4, s. 464).
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cenniejszy, ponieważ bardziej dokładny i obejmujący dłuższe okresy. Do
tyczy on zgromadzenia po trybunale Jubilate 1657 r. (od 28 V do 4 VII, 
f. 555-583) oraz po trybunale Michaelis tegoż roku (od 3 X do 1 XII,
f. 339-389). Kolejny z tego czasu o podobnym charakterze tekst dbejmu
je z górą miesiąc (10 VII-16 VIII) i pochodzi z 1658 r. Znajduje się on
w zbiorze rady m. Wrocla�a sygn. Hs A 45, nr 28, f. 204-211 oraz
w kopii Schaffgotschów w t. 35, f. 415-419. Zbiór m. Jawora ma jeszcze
kilka narracyjnych wstawek przy aktach zgromadzeń trybunalskich
z 1662 r., mianowicie z 8-9 V oraz z 3 X tegoż roku (II-313, dawna
V'III-306, niefol.). Zbiór jaworski posiada także liczne i cenne „relacje"
dotyczące konwentu z lat 1668-1704, zostaną one szczegółowiej omó
wione poniżej.

W prywatnym zbiorze Riemera, w t. 11, f. 758-775, zamieszczony 
został wyciąg o frapującym tytule, który brzmi; ,,Zwei Extracte aus de
nen Landes-Protocollis de A. 1670 et 1671, so in materia des Ober- und 
Filrstenrechts dem Koniglichen Ober Ampte auf geschehenes Ansuchen 
in diesem Monate sind communiciret worden". Wewnątrz są dwa „Ex
tracte aus dem Landes-Protocoll", jeden wymieniający daty 10 i 16 VI 
1670, drugi jedną tylko, 9 I 1671. Z wyraźnej wzmianki 4 y.rynika, że 
pisma do Urzędu Zwierzchniego jak i zapewne same owe „protokoły 
krajowe" były sporządzane ·przez wysokiego funkcjonariusza stanowego, 
mi•anowicie zastępcę pełnomocnika krajowego (Vice-Landes-Besta11te). 

Nie ulega kwestii, że teksty te są dowodem prowadzenia już wów
czas rejestrów czynności i uchwal ogólnośląskich zgromadzeń stanowych 
pod nazwą protokołu. Co więcej, wynlika z nich, że sporządzanie takich 
protokołów było w gestii stanów, nie zaś Urzędu Zwierzchniego, skoro 
dopiero na jego żądanie odpowiednie wypisy zostały mu udostępnione. 
Równocześnie jednak nie można mieć pewności, że był to urzędowy pro
takól. Nie jest bowiem wykluczone, że pełnomocnik krajowy prowadził 
ttgo rodzaju notatki tylko dla swego osobistego użytku. Tak przynaj
mniej można by tłumaczyć fakt, iż zachowały się one zaledwie w tak 
drobnych fragmentach. Za ich „quasi-urzędowością" przemawiałby inny 
tekst, zawarty w zbiorze wtórnym (częściowo Rehdigera) w t. Hs A 45,. 
nr 26c, fol. 265-326. Nosi ·on wprawdzie tytuł: ,,Excerpta aus dem Lan
desdiario de an. 1674", obejmuje jednak stosunkowo dokładnie cały rów
nież rok następny, później zaś sporadyczne wpisy jeszcze z lat 1676-
1678. Wiadomości tam zawarte dotyczą tylko jednej sprawy, choć skąd
inąd ważnej, mianowicie tzw. Novus· Modus Contribuendi i dawniejszych 
zwolnień podatkowych. Jest to wyciąg sporządzony przez pełnomocnika 

' Hs A 47, nr 11, f. 760. 
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krajowego 5, bardw niestaranny, który ponad wszelką wątpliwość słu
żył za swoistą „podkładkę'' przy ciągnących się jeszcze długo delibera
cjach nad reformą śląskiego systemu podatkowego. Z czasu między 1676 
i 1684 r. notatki typu diarialnego zachowały się ·stosunkowo obf,icie, na
stępnie jednak zanikają gwałtownie z jedynym wyjątkiem relacji jawor
skich, doprowadzonych (z lukami) do 1704 r., aby pojawić się znów od 
1700 r., teraz już w nieprzerwanym i niewątpliwie urzędowym zbiorze, 
zachowanym w w,ielu egzemplarzach. Niestety, tylko jeden z nich (rady 
m. Wrocławia) jest kompletny. Na razie dodajmy jeszcze tylko, iż owe
o.siemnastowieczne „Diaria" czy „Protocolla" były prowadzone ,przez pel
nomocnilka krajowego stanów śląskich (General-Landes-Bestallte). Jak
pamiętamy, ślad tej praktyki udało się uchwycić jeszcze w 1670 r.

Zestawiwszy w ten sposób materiał można próbować ustalić czas po
jawienia się diariuszy śląskich. Przede wszystkim rzuca się w oczy fakt, 
iż treść wszystkich tych tekstów jest skoncentrowana na wewnętrznych 
sprawach śląska, nie zaś na tzw. ,,diaetalia", czyli sprawach sejmowych. 
Fakt ten występuje wręcz drastycznie w najwcześniejszym 6 diariuszu 
z 1607 r., gdzie podstawowe akta sejmowe zamieszczono tylko jako za
łącznik, bez nawiązania do właściwego tekstu. Tam nawet, gdzie sprawy 
sejmowe znalazły. uwzględnienie, jak np. w tekstach ze zbioru jawor
skiego i świdnickiego (por. niżej), wzmianki o czynnościach i posiedze
niach sejmowych są najwyraźniej w cieniu notatek dotyczących we
wnętrznych spraw Śląska, rozpatrywanych przez konwent. Zjawisko to 
występuje bardzo konsekwentnie w kompletnym już zbiorze diariuszy 
XVIII w. Jest jeszcze inna okoliczność o podobnej wymowie. Stanowi ją 
sposób gromadzenia odpowiednich notatek, konkretnie zaś rodzaj całości 
czasowych, w jakie je ujmowano. Tylko bowiem w jednym ze znanych 
zbiorów zapiski te ujmowano w całości od jednego sejmu do drugiego 7

• 

Znacznie częściej jednak, jak np. w tak cennym i stosunkowo obszernym 
zbiorze, jak zbiór magistratu m. Świdnicy, za cezury przyjmowano ·nie 
sejmy, lecz terminy trybunalskie, tzn. poniedziałki po niedzieli Jubilate 
i po św. Michale (29 IX) każdego roku. Relacje jaworskie wykazują 
wprawdzie inny system, mianowicie sprawozdań okresowych, niemniej 
jednak i one dadzą się dość ściśle powiązać z trybunalskimi terminami. 
Jeszcze inny sposób utrwalił się w d,iariuszach z XVIII w. Były one 
ujmowane latami kalendarzowymi, bez żadnego związku z sejmem. 

5 Hs A 45, nr 26c, f. 311: ,,Nach abgelegten sothanen Voto Conclusivo habe ich

alsobalden das Conclusum daraus ktirzlich abgefasset". 
8 Pomijamy tu wyraźnie nietypowy i zapewne wyjątkowy tekst z 1577 r.
7 Nie były to tlata kalendarzowe, ponieważ sejmy w drugiej połowie XVII w. 

były już z reguły zwoływane w listopadzie-grudniu każdego roku. 
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Obie te okoliczności dają pewność, że ,praktyka spisywania diariu
sży .powiązana była nie z sejmem, lecz z rozwojem 

1
dzi:alalności zgroma

dzeń trybunalskich i ich metamorfozą w „conventus publicus". Będzie
my się starali wykazać na innym miejscu s, że ootatnio wspomniana 
zmiana nastąpiła około lat 1661-1663. Ponieważ zaś zapiski diarialne 
znamy już wcześniej, zatem powstania odnośnej praktyki nie można wią
zać z początkatni konwentu. Wypadnie szukać ·jej genezy w narastaniu 
ilości drobnych spraw (głównie podatkowych), bieżąco załatwianych na 
trybunalskich zgromadzeniach. Brak jest, niestety, materiału z okresów 
wcześniejszych, kitóry by informował o rodzaju i liczebności takich- spraw. 
Znane zapiski z 1607 r. zdają się mieć już formę uiksztaltowaną przez 
praktykę, niemniej jednak wątpliwe jest, czy początki interesującego nas 
zjawiska należy cofać jeszcze silniej wstecz, w XVI w. W sumie jesteśmy 
skłonni przyjąć, że śląskie teksty typu diarialnego pojawiły się u pro
gów XVII w. 

Inna sprawa, czy spisywani� ich od razu już było praktyką stałą. 
Względy racjonalne iprzemawiałyby za odpowiedzią ·twierdzącą, skoro by
ły to zapiski o aktualnie zał.atwianych sprawach, dla zachowania ich 
w pamtęci. Zupełnie znikomy stopień przetrwania tych tekstów (przy 
w zasadzie kompletnych zbiorach typu „Acta publica") dowodziłby, 'Że 
w przeszłości nie .przywiązywano do nich wagi, nie przechowywano ich, 
nie 'kopiowano i nie posługiwano się nimi w praktyce· życia publicznego. 
Z równym powodzeniem jednak można by z tego wnosić, że w ogóle spi
sywano je tylko od czasu do czasu i wyjątkowo. Za pierwszą ewentuai
nością poważnie przemawia jednak to, że najwcześniejsza wiadomość 
o osobie spisującej te diariusze (1670) wymienia urzędnika stanowego,
zastępcę pełnomocnika krajowego. Jeżeli zaś interesująca nas funkcja
wchodziła w zakres jego czynności urzędowych, nie stoj nic na prze
szkodzie, by uznać jej ciągle wykonywanie. Nie chcemy przez to powie
dzieć, jakoby diarialne notatki pełnomocnika (lub jego zastępcy) 'od razu
miały charakter urzędowego tekstu, dokumentu publicznego. Minimalny
odsetek, w jakim przetrwały, wskazuje na coś innego, że ·były one raczej
nota�kami czynionymi wprawdzie w związku z urzędowaniem i w jego
ramaćh, ale przede wszystkim· .na osobiste potrzeby pełnomocnika, który
był wykonawczym organem ogólnośląskich stanowych zgromadzeń.

Powyżej już wspomniano również o „prywatnych" diariuszach. Te 
oczyw,iście nie były prowadzone· przez pełnomocnika. Taki niewątpliwie 
charakter noszą relacje jaworskich deputatów, sporządzane· dla władz 
tego miasta. Taki jest zbiór świd:r:iicki, pochodzący od „depu�atum ad .Pu
blica" tego miasta, taki też szczątkowo niestety_ zachowąny zbiór stanów

s W przygotowywanym obecnie studium o „conventus publicus". 
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księstwa wołowskiego. Jeżeli w odniesieniu do diariuszy „urzędowych'' mamy podstawy do przypuszczenia, iż prowadz nie ich było stalą praktyką w XVIII w., to przy prywatnych brak jakichkolwiek przesłanek w tym względzie. Co ważniejsze ·zaś, zachowani urywki czy szersze nawet teksty, z pewnością lub prawdopodobnie „meurzędowe", charakterystycznie zagęszczają się w czasie, między 1674 i 1679 bądź 1684 r. Co więcej, zaohawal się wśród nich wyciąg z lat 16 4-1678 poświęcony wyłącznie reformie podatkowej (Novus Modus C ntribuendi) 9. W sumie więc narz;uca się przypuszczenie, że praktyka s isywania „prywatnych" diariuszy była zjawiskiem przemijającym, p wiązanym z nasileniem obrad nad tymi właśnie kwestiami. Oczywiście nie musiało tak być zawsze. Zobaczymy poniżej, że cenne relacje jaforskie były spisywane w dłuższym okresie, na pewno na polecenie miTjskich władz, i że równie cenne zapiski świdnickie zawdzięczamy prawdopodobnie po prostu zapobiegliwości konkretnego deputata. 
Już z tego, co powie�no wyżej na temat genezy śląskich diariuszy, wynika zasadniczy charakter i ,treściowa awartość źródła. Są to w zasadzie protokoły czynności zgromadzeń try unalskich i późniejszego konwentu. W XVII w., jak sądzić można, w wersji ich „urzędowej", czynności sejmowe były pomijane. Na równi z nwentowymi były traktowane tylko w zbiorach prywatnych, przede szystkim w jaworskim i świdnickim. W stuleciu następnym, gdy wszys kie znane „Landes-Diaria" miały już charakter urzędowy, czynności ejmowe w nieco większej mierze dochodziły do głosu, ale też tylko w ensie ich wzmiankowania, bez odnotowywania treści wotów i dyskusji nad nimi. W sumie zatem diariusze śląsikie są ,przede wszystkim źród em do badania ustroju i działalności zgromadzeń trybunalskich i konwe tu. Bogate światło, które rzucają również na sejm tamtych czasów, jest tylko pośrednie, w wyniku ścisłej ich ·symbiozy, która wystąipila na pr ełomie dwóch ostatnich ćwierci XVII w. Dalszą część naszych wywodów poświęcimy dokładniejszemu omówieniu zachowanych większych zespołów diari zy. Teksty oderwane, zachowane przygodnie, i ekscerpty pominiemy t zupełnie. Ich poprzednio podane wyliczenie 10 zapewne wystarczy dla tajogólniejszego zorientowania badaczy. 1. Omówienie bardziej szczegółowe rozpocznl my od relacji deputatów m. Jawora. Charakterem swym i genezą otiegają one wprawdzie 
9 Sprawami tymi zajmował się konwent. Monarcha ie poruszał ich w zasadzie 

w „propozycjach" sejmowych. 
10 Zapewne nie jest ono wyczerpujące, ponieważ ni jedno uda się chyba jesz

cze odnaleźć. 
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od pozostałych tekstów, na uwagę jednakże zasługuje s.tosunkowo długi 
okres, którego dotyczą, od 1652 do 1704 r. Najpierw należy stwierdzić, iż 
nie mają one jednolitej natury, ani też nie zawsze była ta sama przesłan
ka ich spisania. Teksty z lat 1652, 1654, 1657, 1686-1687 oraz 1688-1691 
powstały bowiem bezspornie z własnej inicjatywy ich autorów, zapewne 
ówczesnych deputatów m. Jawora w ogólnośląskich zgromadzeniach sta
nowych. Wszystkie pozostałe, znacznie liczniejsze, noszą już charakter 
o wiele bardziej urzędowy, są bowiem oficjalnymi sprawozdaniami (,,re
lacjami") deputatów, składanymi władzom miejskim.

Wśród „prywatnych" jaworskich zapisek diarialnych wyraźnie wy-. 
stępują trzy rodzaje. Najwcześniejszy reprezentują teksty z lat 1652-
1657, które wiąż_ą się wyłącznie z obradami zgromadzeń trybunalskich. 
W latach 1652 i 1654 stanowią je tylko narracyjne rozwinięcia tytulatu
ry akt w zbiorze: w pierwszym wypadku uchwalonego w dn. 23 IV 
1652 r. ,,Landes-Memorial", w drugim wygłoszonej w dn. 28 IV 1654 r. 
,,Landes-Proposition'' po rtrybunale. Tekst z 1657 r. o wiele jest cen
niejszy, ·zawiera bowiem niemal komplet dokumentów obu zgromadzeń 
trybunalskich z tego roku, ujęty w całość szeregiem tekstów narracyj
nych. Mieci się on w zbiorze akt sejmowych m. Jawora pod sygn. II-310, 
sygn. z inwentarza E. Grabera w Cod. dipl. Sil., t. XXXV: VIII-303, i obej
muje czas od 28 V do 4 VII (f. 555-583) oraz od 3 X do połowy grudnia 
t.r. (f. 339-389). Drugi rodzaj „prywatnych" jaworskich zapisek diarial
nych reprezentują dwa woluminy, jeden obejmujący lata 1686 i 1687 oraz
drugi, nie dokończony, z 1697 r. (26 IV do 29 VI oraz 6 XI do 18 XI). Są
one dokładnym naśladownictwem diariuszy typu świdnickiego, choć w wy
wodach znacznie bardziej lakonicznym, i zostaną omówione poniżej. Znaj
dują· się one w tym zbiorze pod sygn. II-328, 332, według Grabera VIII-
321, 325. Trzeci wreszcie rodzaj tych zapisek jest znów w formie zupeł
nie oryginalny i nieco przypomina układ diariuszy stanów wołowskich
(por. niżej). Występuje on też w dwóch tomach (sygn. II-330, 333; według·
Grabera VIII-323, 326), z których pierwszy obejmuje z górą trzy lata, od
6 X 1688 po schyłek listopada 1691 r., drugi zaś ,ponad pól roku (16 VI
1700 do 15 II 1701). Tom wcześxµejszy to zbiór akt sejmowych, uporząd
kowany w wyraźnym nawiązaniu do terminów trybunalskich (w czym
z kolei zbliża się do świdnickich diariuszy), przedzielany od czasu do
czasu bardzo zwięzłymi notatkami diarialnymi, które jednak w sumie.
dają tekst wcale pokaźnych rozmiarów. Tom z lat 1700-1701 jest po
przedzony takim zwięzłym diariuszem, po którym następuje właściwy zbiór
akt. W żadnym z tych dwóch woluminów nie ma odsyłaczy do akt, sto
sowanych konsekwentnie przez diariusze typu wołowskiego. Autorstwo
żadnego z tych „prywatnych" tekstów nie jest znane.

Najbardziej liczne i typowe dla zbioru jaworskiego są notatki dia-
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rialne zawarte w oficjalnych „relacjach" dep tatów tego miasta. Spo
rządzane one były nie na gorąco, w czasie obr d, lecz dopiero po powro
de do Jawora, jak dowodzi ich datacja. Tutaj a uwagę zasługuje zakoń
czenie relacji z 21 XII 1674: ,,Ac t u m  Jaue itd.", czy z 27 II 1680: 
„S i g n at u m Jauer itd.", co może rzucać ś iatło na sposób składania 
tych sprawozdań. Treściowa zawartość relacji legła z biegiem czasu wy
raźnej ewolucji. Dwie najwcześniejsze (10 I d, 14 II 1667 oraz 10 I do 
10 II 1668) dotyczą wyłącznie sejmów wówcz odbywanych i stanowią 
.analogię do zachowanych dość licznie (np. w z, iorze biskupim dla lat po 
1609 r., w archiwaliach drezdeńskich i mersebu skich) sprawozdań z prze
biegu obrad sejmowych, składanych książęto przez ich posłów. Nato
miast liczne relacje późniejsze są typowymi te ktami dtarialnymi, odno
towującymi wszystkie stal'l.owe zgromadzenia gólnośląskie i ich uchwa
ły, głównie zatem zgromadzenia trybunał.ski i późniejsze konwenty. 
W sumie dało się ich odszukać .61, z lat 1668 1704. Oto ich zes-tawienie 
ze wskazaniem aktualnych sygnatur archiwum . Jawora (w zbiorze tym 
brak na razie foliacji) : 1668: 26 VIII do 22 XI (II-317); 1669: 27 IV do 
4 VI (II-319), 19" VI do 23 VII (ibidem); l670: 29 V do 11 VII (ib.); 25 
VIII do 18 XIr(ib.); 1671: 4 IV do 18 V (II-321) 28 IV do 20 V (ib.J, 1 VI 
do 30 VI (ib.); 1672: 1 I-do 29 I {ib.), 25 IV d 20 V (ll-322), 25 VII do 
30 I1X (ib.), 1 X do 12 XII (ib.); 1673: 6 VI do 17 VII (II-319); 1674: 7 I 
do 31 I (II-322). 11 ·rr do 18 III (ib.). 1 IV do 3 IV (ib.), 26 V do 13 VII 
(ib.), 25 VIII do 27 X (ib.), 27 X do 18 Xff (ib: ; 1675: 7 1I do 23 II (ib.), 
20 IV do 1 VI (II-323); 9·. VI do 22· VIII (ib.), 2 VIII do 6 XiI (ib.), 5 XI 
do 21 XII (ib.); 1676: 10 I do 16 II (ib.), 8 III o 26 III (ib.), 24 VIII do 
3 X (ib.), 14 X do 17 XII (ib.); 1680: 8 I do 25 I (II-324), 29 IV do 29 V 
(ib.), 19 VII do 17 VIII (ib.), 16 IX do 19 X (ib.), 18 X do 6 X'II (ib.); i681: 
'7 I �o 20 II (ib.), 14 IV do 7 V (ib.), 25 VI-U d 8 X (ib.), 7 X do 15 XU 
(ib.); 1682: 2 III do 23 III (II-326), 4 X do 12 I (ib.), 12 XI do 12 X'II 
(ib.); 1683 � 5 I do 27 II (ib.), 25 IV do 29 V (i .), 25 VI do 14 VII (ib.), 
30 X do 20 XII (ib.-); i684: 9.I do 10 II (II-327), 1 II do 13 V (ib.), 11 VIII 
do 21 VIII (ib.), 2 X do 10 XI (ib.), 26 XI do 1 XII (ib.); 1685: 16 I do 
3 III (ib.); 12 III dó 23 Ili (ib.), 14 V do 19 V ib.), 20 VI do 8 VII (ib.); 
1698: 4 II do 19 II (II-331); 1701: 22 IX do 2 IX (II-334); 1702: 7 III 
do 6 IV (ib.); 1703: 23 I do 15 II (ib.), 28 II d 28 III (II-335), 2 XII do 
12 XII (ib.); 1704: 14 IV, do 23 IV (ib.), 26 V do 1 VII (ib.). 

Nie ulega· wątpliwości, że zachowane relacj nie stanowią kompletu, 
szczególnie istotna jest tu luka z lat 1677- 679. Ostatnie lata XVII 
i pierwsze XVIII w. też wykazują wiele luk, je t jednak prawdopodobne, 
-że praktyka sporządzania tego rodzaju relacji wychodziła już wówczas
z użycia. Ich zanik po 1704 r. wiąże się -niew li wie ze stalą prak.tyką
spisywania diariuszy urzędowych· przez pełno ocnika krajowego (por.
niżej).
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Relacje deputatów jaworskich są z reguły przez nich podpisywane. 
W całym przytoczonym powyżej materiale występują tylko trzy nazwiska: 
Hans Christoph Schonfe1der, Caspar Siegmund Muller oraz Georg 
Huncke. 

2. Wspominane już wielokrotnie diariusze świdnickie nie stanowią
osobnego zespołu, ani też nie obejmują osobnych, zwartych jednostek ar
chiwalnych. Są one zamiesz·czone w zasadniczym 11 zbiorze akt sejmo
wych tego miasta. W niek,tórych woluminach tego zbioru poszczególne 
akta są po pros.tu przedzielane zapiskami· o charakterze diarialnym, 
zresztą bardzo różnej objętości i zawartości. Świdnicki zespól akt sej
mowych obejmuje dziś 20 jednostek o różnych nazwach i licznych lu
kach. Odbiega on od typowych „acta publica" przede wszystkim przez 
stosunkowo liczne włączanie doń akt sejmów generalnych (całej Koro
ny) i sejmu czeskiego. Drugą jego „anomalią", tutaj dla nas niezmiernie 
cenną, są właśnie notatki typu diarialnego. Pierwsza z nich znajduje się 
w t. 13 i obejmuje zaledwie jeden dzień obrad zgromadzenia trybunal
skiego (29 IV 1650) 12. Z bogatszym materiałem spotykamy się dopiero 
w t. 15 tego zibioru. Pomieszczone tam notatki między poszczególnymi 
aktami są tylko w początkowej części obszerniejsze, nawet z rozbiciem na 
punkty, następnie jednak stają się bardzo zwięzłe. O tyle też nie są kom
pletne, że o pewnych posiedzeniach konwentu nie znajdujemy w nich 
żadnej narracyjnej wzmianki, nawet nagłówka zamieszczonego na mar
ginesie. O ich odbyciu można jedynie wnioskować z dat kolejnych akt, 
ujętych w zbiorze. Tom ten obejmuje czas od 14 VI 1678 do 22 XI 1679 
i sporządzony został przez Chrystiana Wolfgeila, świdnickiego „deputatum 
ad publica· 1 1a, Następny tom zbioru, nr 16, stanowi równie-ż diariusz 
typu świdnickiego i tą samą pisany ręką, z tym jednak, że notat�ki nar
racyjne sprowadzone są w nim do minimum i w większości polegają je
dynie na uwagach zamieszczanych na marginesach. Występują w nich 
też luki analogiczne jak w t. 15, które jednak można uzupełniać podobną 
jak tam metodą. Tom '1:en obejmuje czas od 1 XII 1679 do 7 VII 1681 r. 
Tom 17 zbioru wykaz.uje już inną rękę i początkowo inny charakter, odpo
wiadający ą.rpowym „acta publica". Dopiero od f. 123 ( 4 XII · 1681) roz
poczynają się w nich podobne jak w poprzednich notatki diariru.ne, zresz
tą z biegiem czasu coraz rzadsze i coraz bardziej lakoniczne. Różni je 
jednak od nich niemal zupełny brak notatek marginesowych. Zapiski dia
rialne doprowadzone zostały w tym tomie do lipca 1682 r. Kontynuacja 
ich mieści się w t. 20, z czasu od 5 X 1682 do 14 V 1683, lecz wys,tępują 
one tam z bardzo poważnymi lukami. W części początkowej jest ich nie-

11 Niestety zachowanego tylko fragmentarycznie. 
12 Arch. m. Swidnicy, nr 13, f. 99-100.

1s Tamże, f. 69 v. 
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co więcej, jednak od grudnia 1682 r. stają się już zupełnie s·poradycz.ne. 
Bezsprzecznie największą wartość pod tym względem ma t. 18 zbioru, 
obejmujący zapiski od 10 V 1683 do 17 IV 1684. Jest to tekst niezwykle 
dokładny, wręcz szczegółowy, w którym przedmiot obrad konwentu 
dzielony jest na poszczególne kwestie z kolejnym numerem i zaopatrzo
ny w rezolucję. Z podpisu na jednym z włączonych tam świdnickkh me
moriałów wynika, że tom ten został sporządzony przez Gotfryda Gotliba 
Hiibnera, świdnickiego iposła 14. Znacznie mniejsze bogactwo diarialnych 
notatek zawiera t. 19, chronologicznie ostatni z tego zbioru. Obejmują one 
czas od 24 IV 1684 do schyłku października tego roku. Tekst pozostafy, 
od f. 104 drugiego półtomu, posiada już charakter zwyczajnych „acta pu- · 
blica". Jest charakterystyczne, że cały zbiór świdnicki jest grupowany 
_dla okresów między trybunałami w ten sposób, że łączy po dwa takie 
okresy na ogół w jednym woluminie. Od�ierciedla się to zresztą w ich 
tytułach (osobnych w każdym półtomie). Tytuł ten np. w t. 18 brzmi: 
,,Fiirsten-Tag, und anderer Allgemeiner Landess-Sachen Relation-Buch. 
Vom Ober- und Fiirsten-Recht Montags nach Jubilate anno 1683 biss 
zum Ober- und Fiirsten- Rechte Montags nach S. Michaelis, ejusdem 
ann,i''. 

3. Charakter prywatny, podobnie jak omówione powyżej świdnickie
i część jaworsk,ich, mają też diariusze st·anów księstwa wołowskiego. Nie 
stanowią one jednak obecnie odrębnego zespołu, nawet w taki sposób, 
jaki wystąpił przy sejmowych aktach świdnickich. Zawiera je w sobie 
tzw. zbiór wtórny (częściowo Rehdigera) w woluminach Hs A 45 nr 26c, 
nr 39a oraz 39d, przy czym t. 39a stanowi całość oryginalną, t. 39d zaś 
powstał ,przez późniejsze oprawienie (i odlnienne uporządkowanie) po
dobnej, [ecz niezupełnie wykończonej całości. Z oznaczeń w t. 39a wy
nika, że w pierwotnym zespole musiał istnieć jeszcze co najmniej jeden 
tom wcześniejszy 1s. Odmienna postać i układ urywków oprawnych 
w t. 26c dowodzi, że nie można w nich widzieć fragmentów tego zaginio-

. nego woluminu. Są one co najwyżej częścią brulionów, z których dopiero 
następnie sporząd�any był właściwy :zibió�. 

Poczynione obserwacje pozwalają stwierdzić istnienie w przeszłości 
zbioru akt sejmowych stanów księstwa wołowskiego 16. Miał on charakter 
(nie wiadomo, czy w całym swym czasowym zasięgu) podobny jak t. 15-

14 Tamże, nr 18, f. 15 pierwszego póltomu (tom zawiera dwie odrębne foliacje,

z osobna dla każdego okresu między trybunałami). 
1s Dokumenty typu „acta publica" dołączone do diariusza są liczbowane, pierw

szy jednak nosi numer 65 .. 
16 Zbioru tego nie wyodrębniliśmy w naszej pracy pt. Akta do dziejów ... , od

nośne tomy ujmując w zbiorze wtórnym (częściowo Rehdigera), por. ,,śląski Kwar

talnik Historyczny Sobótka", R. XXVI, 1971, nr 4, s. 460-461. 
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20 zbioru świdnickiego, ponieważ łączył w sobie notatki d�arialne i akta 
ogólnośląskich stanowych zgromadzeń. Przy tym jednak trzeba podkreśli� 
odmienny w nim układ, mianowicie miesięczny, i inny sposób grupowa
nia: nie w okresach trybunalskich, jak w świdnkkim, tyliko od momentu 
zwołania jednego sejmu aż po poprzedzający zwołanie następnego. Dia
riusz każdego miesiąca stanowi w nim zwarty tekst, do którego (przy za
stosowaniu systemu odsyłaczy)- dołączane są następnie zarówno cesarskie 
reskrypty, jak „memoriały" (tzn. p1sma) stanów. Załączników tych (i od
syłaczy) brak w obu najwcześniejszych fragmentach, mianowicie z paź
dziernika i listopada 1676 r. 11, co skłania do uznania ich za wstępne no
tatki brulionowe 1s. Diariusze stanów wołowskich są lakoniczne i zwięzłe. 
Z ich treści przebija szczególne zainteresowanie sprawami i stanowiskiem 
kurii rycerstwa dziedzicznych księstw Korony. Y.,szystkie zachowane do 
dziś ich teksty zostały sporządzone przez Samuela Rotha, deputata sta
nów wołowskich. Istnieje o tym bezpośrednia wzmianka we fragmencie 
z października 1676 r. 19, pośrednia w kompletnym t. 39a 20, gdzie też 
stwierdzono, iż działał on w 'kurii rycerstwa, oraz również bezpośrednia 
w t. 39d 21. Zachowane wołowskie diariusze �bejmują dwa miesiące 
z 1676 r. �październik i listopad) 22 oraz (w t. 39a) czas od 5 XI 1677 do 
6 XII 1678 i (w t. 39d) od 6 XII 1678 do 31 VIII 1679 r. Najbardziej cha
rakterystyczny jest tytuł zachowanego w komplecie t. 39a: ,,Protocollum 
darinnen zu find'en was in dem Lande Schlesien, bei denen Publicis Con
ventibus von dem 5-ten Novembris des 1677 Jahres, als welchen tag ein 
Filrstenrt;ag sich angefangen, vorkommen, bis 6 Decembr. 1678, !ia aber
mals ein Filrstentag ausgeschrieben worden". 

4. Diariusze brulionowe, może z kurii książęcej, zachowały się tylko
w trzech urywkach z lat 1676-1678 i mieszczą się w woluminie Hs A 45 
nr 38a (1). Autorstwa ich nie udało się ustalić, niemniej uderzające w nich 
jest skoncentrowanie uwagi na stanowisku zajmowanym przez kurię ksią
żąt i wolnych panów stanowych. Nagminne niekończenie wyrazów nie 
na zasada,ch abrewiacji i pośpiech widoczny w stylu dowodzą, że mamy 
tu do czynienia z brulionem. Wzmianki o pełnomocniku krajowym czy
nione w trzeciej osobie 23 wskazują zarazem, że i tutaj mamy do czynie
nia z diariuszem „prywatnym". Układ materiału jest.nigdzie indziej nie 

11 Hs A 45, nr 26c, f. 327-329 oraz 361-370.
18 W diariuszach typu świdnickiego układ notatek diarialnych akt był ściśle 

chronologiczny. 
19 Hs A 45, nr 26c, f. 331 i n. 
20 F. 52 w powiązaniu z f. 5. 
21 F. 730.
22 Z tytularni: ,,Publica im Mense ... 1676".
2s Np. Hs A 45, nr 38a (1).
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spotykany, mianowicie teksty te zawierają kolejne liczbowane „sesje", po 
których dopiero uwidoczniono datę konhetnego posiedzenia. Żaden z za
chowanych diariuszy tego typu nie jest kompletny. Znamy właściwie tyl
ko trzy ich urywki: pierwszy obejmuje czas od 19 X do 11 XII 1676 24. 
drugi dni od 14 I do 25 II 1677 2s oraz trzeci, najobszerniejszy, czas od 
15 I do 14 VI 1678 r. 26 Nazwy nadane tym trzem fragmentom są zmienne. 
Najwcześniejszy zatytułowano „Protocollum negotiorum publicorum derer 
Filrstentage, Landeszussammenkilnfte und Oberrechte' 1; fragment z 1677 r. 
kr?cej: ,,Protocollum negotiorum publicorum de ann ... ", ostatni zaś znów 
S?:erzej: ,,Protocollum ilber Ftirstentags- Ober-Rechts- und Landssachen". 

. 5. Mimo wyraźnych wzmianek o tym, że generalny pełnomocnik kra
jowy prowadził „urzędowy" w pewnym sensie diariusz 27, z XVII w. nie 
dotarł do naszy·ch rąk· ani jeden jego tekst 2s. Wszystko, co na razie wia
domo, ogranicza się do ekscerptów z 1658 r. i z lat 1674-1678, z których 
każdy wskazuje wyraźnie ich autorów. Jest ciekawe, że w drugim z tych 
wyciągów napotykamy po raz pierwszy nazwę „Landes-Diarium". 

6. Wiek XVIII przyniósł zasadniczą zmianę w omawianych tutaj źród
łach. Nie tylko bowiem od 1700 r. dysponujemy nieprzerwanym ciągiem 
diariuszy aż po 1741 r., z lat późniejszych zachowanych przy tym w wielu 
egzemplarzach, ale też bardzo istotnym zmianom uległ charakter i treś
ciowa zawartość tych tekstów. 

Pierwszym nowum 29 jest ich obecnie już ściśle oficja.lny i urzędowy 
charakter. Diariusze krajowe (,,Landes-Diaria" - to już ich powszechna 
nazwa w XVIII w.) były dokumentem sporządzanym na polecenie i po
trzeby stanów przez ich urzędnika w osobie generalnego pełnomocnika 
krajowego 30• Bezspornie diariusze te nie były sporządzane pod kontrolą 
Urzędu Zwierzchniego czy generalnego starosty 31. Np. pod 23 XI 1732 r. 
czytamy w związku z dokumentami przesłanymi w pewnej sprawie przez 

u Tamże, f. 35-63. 
2s Tamże, f. 65-70.
2e Tamże, f. 73-116. 
21 Por .. wyżej. 
2s Chyba że tekst z 1607 r. zostałby za taki uznany.

29 Oczywiście z _tym zastrzeżeniem, że również w XVII w. istniały bezspornie 

diariusze sporządzane przez pracowników krajowych. Brak danych nie pozwala 

również na uznanie ich oficjalnego charakteru. Jest bardziej prawdopodobne, że były 

to osobiste notatki pełnomocnika. Stąd też stosowany przez nas cudzysłów przy 

określaniu tych wcześniejszych jako urzędowych. 
oo Prawie każdy rocznik zawiera mniej lub więcej bezpośrednie wzmianki po

twierdzające ten fakt. Zresztą niejednokrotnie sam diariusz posiada ustępy pisane 

w pierwszej osobie. 
a1 Należy zatem sprostować nasze twierdzenie (Akta do dziejów ... , s. 457), jako

by diariusze te były sporządzane w Urzędzie Zwierzchnim. 



Diariusze śląskie 409 

kanclerza czeskiego Urzędowi Zwierzchniemu: ,,Dienete pro notitia re
servatis tamen reservandis und dass durch den General-Landes-Bestell
ten umb obige Original-Schreiben, nebst denen Beilagen, solche behorig 
ad Acta bringen zu konnen, sich ausgebeten werden sollen" 32. O treści 
wpisów do diariusza, czyli „protokołu", decydowały same zgromadzone 
stany. Ilustruje to dobrze zapiska z 23 czerwca t. r., gdy deputaci kapituły 
wrocławskiej, prowadząc spór o swą sesję i rolę w konwencie, domagali 
się, by ich oświadczenie „gleichfalls dem Protocollo inseriret werden 
mochte. Wohingegen die Koniglichen Erbfilrstenthumer [tzn. kuria ry-

• I 

cerstwa] vermeinet, class da die Proposition [deputatów) den Conventum 
ganz nicht, wohl aber . . . das Ober-Amt in Corpore angehen tate, so 
konnte man dies Orts geriigte Proposition weder zur Beantwortung noch 
Eintragung in das Landes-Diarium annehmen, sondern es ware solche 
gehorigen hohen Orts vollfilhren, und der Conventus damit verscho
nen .. .'1 33 Nie brak też i innych wzmianek o poleceniu wpisania określo
nych rzeczy do „protokołów" S4. 

Tekst spisywanego diariusza podlegał swoistej kontroli ze strony sta
nów. Z tego samego roku z 24 kwietnia słyszymy o żądaniu barona 
Schackmanna, deputata księcia cieszyńskiego, złożonym w imieniu kurii 
książęcej, aby „die in dem gestrigen Diario mit eingeschlossenen hierunter 
gesetzte verba subducta" usunąć, jako nie odpowiadające prawdzie ss. 
Kontrolowanie diariuszy nie ulega zatem kwestii. Zarazem zaś 'Sama owa 
sprawa rzuca charakterystyczne światło na znaczenie diariuszy. Skoro 
o usunięcie owego sformułowania z takim naciskiem zabiegano, zatem
cały tekst musiał' mieć moc dowodową i wiążącą. Zapiski z pierwszych
dni stycznia 1733 r. informują pośrednio o okolicznościach, w jakich kon
trola ta była dokori.ywana. Wówczas bowiem (12 I) powzięta została
w konwencie uchwała ss, aby na przyszłość, zanim sporządzony diariusz.
(oczywiście z danego dnia, jak wynika z dalszego tekstu) zostanie zako
munikowany prezydiom poszczególnych kurii, był uprzednio odczytywa
ny in pleno. Widać stąd jasno, że do początków 1733 r. treść protokołów
była znana tylko przewodniczącym izb 37, którzy też tylko mieli możliwość
dokonywania odpowiedniej kontroli i domagania się poprawek. Obecnie
możliwości te zostały poważnie rozszerzone na ogół uczestników. Toteż
już w trzy dni później (15 I) zamieszczono wzmiankę o takim odczytaniu

32 Diariusz z 1732 r., przechowywany w Bibliotece Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Wrocławskiego, f. 258. 
sa Tamże, f. 175-176.

S4 Tamże, f. 131, 143-151 i n. 

35 Tamże, f. 117 i n. 
ss Tamże, f. 305.

37 Takim najoczywiściej był też wspomniany Schackmann. 
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i ponowieniu poprzedniej uchwały 38• Niemniej zaskakujące jest, że 
wzmiank,a ta jest w ogóle jedyna, jaką spotykamy. Wygląda, że po prostu 
zrezygnowano z odnotowywania tej praktyki. Konsekwencja, z jaką od 
1700 r. spisywano owe diariusze krajowe, fakt kopiowania, a przede 
wszystkim ich poważne obecnie znaczenie każą przypuszczać, że podsta
wą spisywania diariuszy musiała być szczególna uchwala stanów, podno
sząca dotychczasową luźną praktykę do rangi ważnej zasady. Niestety, 
dotychczas jednak nie trafiliśmy na ślad takiego aktu. Nie jest też wy
kluczone, że nosił on datę wcześniejszą, ponieważ tekst z 1700 r. czyni 
wrażenie, że jest kontynuacją wcześniejszej już praktyki 39. 

Od 1700 r. zmianie uległy też zasady układu diariusza i gromadzenia 
akt, w każdym razie w zestawieniu z wcześniejszymi diariuszami pry
watnymi. Tamte - jak pamiętamy - stanowiły specyficzne połączenie 
narracyjnych notatek i zbioru typu „acta publica", w rozmaitej zresztą 
postaci. O układzie diariuszów „quasi-urzędowych" z XVII w. niewiele 
można powiedzieć. Urywki z lat 1670 oraz 1671 dowodziłyby, iż układ 
ich był podobny do układu zbiorów prywatnych. Z drugiej strony tekst 
z 1607 r. układem przypomina już urzędowe diariusze XVIII w. Od 
1700 r. system gromadzenia akt w pełni się już ustalił, przy czym dia
riusze utworzyły odtąd tekst zupełnie osobny i pod własnym tytułem. 
Licznie rozsiane wzmianki dowodzą przy tym, że ogól gromadzonych akt 
stanowił teraz powiazaną całość. Obok diariusza prowadzone bowiem były 
równocześnie dwa dalsze zbiory. Jeden obejmował w chronologicznym 
układzie pisma wysyłane przez konwent, czyli tzw. Landes-Memoria
lien .. We wzmiankach występują one pod rozmaitymi nazwami: ,,Landes
Memorialien-Protocoll" 4o, ,,Protocollum Conceptuum huius anni" 41, ,,Con
zept-Protocoll" 42. Wynikałoby z nich, że zbiór ten obejmował bruliony 
memoriałów, żaden jednak taki tekst nie dotarł do naszych rąk. Wszystko 
to są zbiory ostatecznie już sformułowanych pism. Innym, prowadzonym 
równolegle z obu poprzednimi był zbiór pism przysyłanych na Śląsk, 
do stanów i Urzędu Zwierzchniego, przez monarchę i centralne organy 
królestwa. Nosił on nazwę „Rescript-Protocoll'' 43. Reskrypty i memoriały 
razem wzięte nosiły znaną nazwę „acta publica". W świetle wszystkiego, 
co tu powiedziano, powinien zatem od 1700 r. ulec również zmianie układ 

ss Tamże, f. 310-311.
39 Wspomniano już, że tego rodzaju diariusze sprzed 1700 r. nie zachowały się. 

Zresztą i dla początkowych lat XVIII w. znane są one tylko z jedynego wrocław
skiego egzemplarza. 

40 Hs A 51, nr 1, f. 7. 
41 Tamże, f. 53.
42 Tamże, póltom drugi, f. 62. 
4S Tamże, f. 186 v. 
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stosowany w zbiorach akt sejmowych. Powinny one odtąd tworzyć w za
sadzie dwie serie. Tak j·ednak nie jest, ponieważ odrębne grupowanie 

reskryptów i memoriałów (w oddzielnych tomach bądź w kolejnych 
współoprawnych póltomach -o osobnych foliacjach) najwcześniej 44 obser
wujemy w zbiorze rady m. Wrocławia (Hs A 45), i to dopiero od 1712 r. 
Gdzie indziej (np. w kopii Schaffgotschów) zmiana ta występuje jeszcze 
później (w kopii tej od 1728 r.). Dowodzi to·, że zachowane zbiory akt 
sejmowych, przynajmniej w pierwszych latach XVIII w., nie wiążą się 
bezpośrednio z oficjalnym, urzędowym zbiorem stanów. Musiały wów
czas jeszcze gromadzone być samodzielnie i dopiero z czasem przybrały 
układ stosowany od 1700 r. przez generalnych pełnomocników krajowych. 

Diariusze XVIII w. sporządzane były dla kolejnych lat kalendarzo
wych, o ścisłym układzie miesięcznym (każdy miesiąc pod osobnym ty
tułem). W pierwszej ćwierci stulecia tekst ich jest o tyle bardziej narra
cyjny, zarazem zaś mniej przejrzysty, że poszczególne sprawy na kon
wencie omawiane i decydowane nie są w nich graficznie wyodrębniane. 
Od schyłku iego okresu sytuacja się zmieniła i konsekwentnie stosowano 
w nich kolejną numerację spraw w ramach każdego posiedzenia. Poważ
nie ułatwia to korzystanie z tekstów. Z reguły też· przy kaildej sprawie 
(tak już od początku stulecia) podawany jest „respons", czyli decyzja 
stanów. 

Zawartość diariuszy XVIII w. pod względem treści jest znacznie bo
gatsza niż diariuszy wcześniejszych. ·Przede wszystkim obejmują one prócz 
notatek o sprawach załatwianych na konwencie zwięzłe informacje o sej
mach i trybunałach, a także o składanych tam wotach. Szczególnie cen
ne są tu przejrzyste wyciągi z cesarskich propozycji sejmowych i z po
wziętych w odpowiedzi na nie uchwal'. Odnośne oryginalne teksty były 
bowiem ogromnie rozwlekle i trudno jest w nich się zorientować. Po dru
gie w diariuszach tych uwzględnione są posiedzenia i uchwały wszelkich 
kcomisji, powoływanych ad casum, przy czym z reguły' teksty informują 
dokładnie o ich składzie. Tutaj szczególnie cenne są wykazy uczestników 
trybunałów oraz sejmowych komisji dla odbioru rachunków. Co ciekawe, 
odnośnych wykazów dla samego konwentu i sejmu brak. Mniej więcej 
od początku lat dwudziestych zawsze w diariuszach odnotowywane są 
posiedzenia generalnej deputacji akcyzowej (General-Accisen-Deputation), 
niestety bez żadnych dalszych informacji. Na osobną uwagę zasługują 
„responsa" przy każdej z konwentowych spraw. Wiele z nich bowiem 

44 Jedynym wczesmeJszym śladem może być w aktach m. Wrocławia zespól 

o sygn. Hs A 53 obejmujący w 8 tomach „kaiserliche Rescripte" z lat 1700-1740

(z lukami) oraz ogromnie zdefektowany zespól Hs A 54 (Landes-Memorialien) z lat

1713-1740.

3 - Sobótka 3t/2 
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jest dość obszernych i inform.uje dokładnie o stanowisku zajmowanym 

w danej kwestii przez poszczególne kurie, co rzuca bardzo wiele światła 

na mechanizm działania ogólnośląskich zgromadzeń stanowych i istnie

jące w nim układy sił. 

W sumie zatem w XVIII w. uległ zmianie charakter samego diariu

sza. Poprzednio koncentrował się on głównie na konwentach (zgromadze

niach trybunalskich) i stanowił źródło służące głównie <lo ich poznania. 

Teraz stal się on tekstem obejmującym (choć w niejednakowym stopniu) 

wszystkie ogólnośląskie zg.romadzenia stanowe i ich najważniejsze, w tym 

również przygodnie działające organy. 

Na zakończenie naszych uwag zestawmy jeszcze ważniejsze z zacho

wanych zespołów osiemnastowiecznych śląskich diariuszy. Wspomniano 

już, że jedynie kompletny jest tu zespół rady m. Wrocławia, przechowy

wany we wrocławskim Archiwum Państwowym pod sygnaturą Hs A 51 

o 13 tomach z lat 1700-1741. Prócz tego to samo archiwum posiada jesz

cze (z ważniejszych) zespół Hs A 52 o 22 tomach, z lukami obejmujący

czas od 1712 do 1740, oraz szereg diariuszy, głównie późniejszych, w zbio

rach akt sejmowych (Hs A 45, Hs A 49 kopia Schaffgotschów i in.). Wresz

cie wymienić jeszcze należy zbiór diariuszy miasta Jawora w pięciu to

mach z lat 1728-1740 45 oraz miasta Legnicy z lat 1730-1740 w jede

nastu woluminach 46.

SCHLESISCHE LANDES-DIARIEN 

Die Quellen zur Geschichte der schlesischen Standeversammlungen besitzen in 
ihrer Mehrzahl juristischen Charakter. Beschreibende Texte aus diesem Bereich gibt 
es nur sehr wenige, meistens in Gestalt von kurzen Berichten liber den Verlauf der 
Landtage. Seit Mitte des XVII. Jh. sind auch erzahlende. Texte erhalten, die die 
Tatigkeit der Tribunalversammlungen und des spateren „conventus publicus" schil
dern. Im erwahnten Jahrhundert tragen diese Texte noch den Charakter privater 
oder halboffizieller Notizen. Seit 1700 wurden sie- dagegen als ein offentliches Do
kument, unter der Bezeichnung „Landes-Diarium" geflihrt (seit dieser Zeit jeden
fahls sind sie uns bekannt). Die Texte stellen eine grundlegende Quelle flir die 
Forschung liber die Verfassung und Tatigkeit des schlesischen conventus publicus 
in der zweiten Halfte des XVII. Jh. und der ersten Halfte des XVIII. Jh. 

•s Arch. Powiatowe w Legnicy, zespól m. Jawora, sygn. 372-376.

48 Tamże, zesp. m. Legnicy, sygn, 104-114.




