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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

GENEZA I ISTOTA ŚLĄSKIEGO „CONVENTUS PUBLICUS" 

Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe w okresie rządów absolutnych 

nie były dotychczas przedmiotem bardziej dokładnych badań. W kwestii 

tej wypowiedział się jedynie O. Hintze w syntetycznej Einleitende Dar

stellung der Behordenorganisation und allgemeinen Verwaltung in 

Preussen beim Regierungsantritt Friedrichs II. 1 Obraz tam zarysowany, 

choć nasycony konkretnym materiałem, jest jednak nie wszędzie ścisły 

i jednoznaczny. W późniejszej literaturze pogląd jego przetrwał i nawet 

jeszcze dodatkowo został zniekształcony. Hintze mianowicie, stwierdziw

szy identyczność składu sejmu (Fiirstentag) i trybunału (Ober- und 

Fiirsten-Recht) oraz to, że często odbywały się one w tym samym czasie, 

dowodził, że w drugiej połowie XVII w. książęta przestali przybywać 

osobiście na zjazdy i z reguły przysyłali tylko swoich pełnomocników. 

W ten sposób jego zdaniem sejm przekształcił się w „konwent deputa

tów" (Deputirtenkonvent), który od ostatecznego wygaśnięcia śląskich 

Piastów (1675) zaczęto nazywać „conventus publicus". Jak więc widać, 

utożsamił on obie te instytucje, stosował też przemiennie obie nazwy; 

nie widział różnicy w ich kompetencji, tak rozumianemu konwentowi 

przypisując prawo uchwalania podatków, wyrażania zgody na werbunki, 

przemarsze, kwaterowanie wojsk i decydowanie we wszystkich ogólnych 

sprawach krajowych, a także ograniczone następnie prawo zanoszenia 

,,gravaminów" do cesarza. Utożsamianie przez Hintzego konwentu i sej

mu jeszcze wyraźniej wystąpiło przy kwestiach proceduralnych. Stwier

dzał on mianowicie, że conventus publicus zwoływany był przez cesarza, 

zawsze raz na rok, że żądania monarsze przedstawiał na nim nie Urząd 

Zwierzchni (Oberamt), lecz specjalni komisarze, Urząd Zwierzchni zaś 

był tylko elementem zgromadzenia. Wbrew temu konstatował jednak 

· 
1 Acta Borussica, t. VI (1), Berlin 1901. 
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zarazem decydującą w wielu okolicznościach rolę votum conclusivum 
Urzędu. Wreszcie znajdujemy tam także wzmiankę o rozpatrywaniu -
przy sposobności obrad nad cesarską propozycją - również spraw admi
nistracyjnych kraju i jego spraw ogólnych. Obrady konwentu zdaniem 
Hintzego przeważnie przeciągały się bardzo i niejednokrotnie konwent 
zgromadzony był przez okrągły rok t. 

Dokładnie za wywodami Hintzego poszedł S. Śreniowski w swej Hi
storii ustroju Śląska. Przy tym jednak posunął się jeszcze dalej i prze
ciwstawił konwent sejmowi, widząc w nim jedynie instytucję imitującą 
sejm 3

• Chociaż znane mu były także zgromadzenia trybunalskie od po
łowy XVI w., którym przypisywał niezupełnie słusznie nazwę „con
ventus publicus" (zgromadzenie publiczne) 4, mimo to jednak nie powią
zał z nimi konwentów z okresu rządów absolutnych. Tak jak Hintze wi
dział genezę konwentu w braku udziału książąt w sejmach i w wygaśnię-
ciu Piastowiczów śląskich s. 

Zasadniczy błąd obu tych autorów polega na tym, że utożsamiali oni 
sejm i konwent. Nie chcemy przez to powiedzieć, że takie stawianie 
sprawy nie ma w ogóle żadnego usprawiedliwienia w faktach, ponie
waż niewątpliwie występowała tu specyficzna symbioza. Niemniej jed
nak, utraciwszy przez to zgromadzenia trybunalskie z zasięgu swojej 
uwagi, autorzy ci w zasadniczy sposób uprościli i zubożyli ustrojowy 
obraz Śląska w okresie habsburskich rządów absolutnych. Niniejsze

uwagi mają na celu uzupełnienie powstałej w ten sposób luki, zwłaszcza 
gdy idzie o genezę i istotę śląskiego konwentu. Podstawę źródłową sta
nowić tutaj będą przede wszystkim diariusze śląskie, stosunkowo rzadkie 
w drugiej połowie XVII w., w komplecie zaś zachowane dla lat 1700-
1740, obrazujące działalność konwentu, a także zbiory akt sejmowych 
typu „acta publica" s. 

Dzięki zachowanym diariuszom śląski conventus publicus może być 
poznany dobrze i szczegółowo, ale dopiero w swej ostatecznie wykształ
conej postaci. Źródła te nie dają, niestety, odpowiedzi w kwestii jego 
genezy i wcześniejszych form. Sprawa genezy określonych zgromadzeń 
stanowych - jak wiadomo - jest trudna, w szczególności gdy idzie 

2 Tamże, s. 511-515. 
a Katowice-Wrocław 1948, s. 195-198. 
4 Tamże, s. 143-144.
s Tamże, s. 194-195. 
G Na ich temat por. nasze' uwagi: Akta do dziejów §ląskiego sejmu (wiek XV

XVIII) (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. X.XVI, 1971, nr 4, s. 453-469), 
oraz Diariusze śląskie (tamże, R. XXVII, 1972, nr 3). 
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o moment ich powstania 7
• Analogicznie też ma się rzecz ze śląskim kon

wentem, ponieważ w źródłach nie ma żadnych śladów po akcie, którym
by go powołano do życia, ani też pośrednich wiadomości, pozwalających
na jakiekolwiek wnioski tego rodzaju. Co więcej, nic w źródłach nie.
wskazuje, aby ówcześnie konwent był traktowany jako instytucja nowa
i odrębna. W tej sytuacji zatem jedyną drogą, rokującą tu jakieś• na
dzieje, jest rozpatrywanie wszelkich wzmianek o konwencie i samego
konwentu na tle wszystkich znanych ogólnośląskich zgromadzeń stano
wych tamtych czasów. Było kilka rodzajów tych zgromadzeń. Wśród
nich miejsce naczelne zajmował sejm (Fiirstentag, die schlesischen Fur
sten und Stande), złożony z kurii książąt, rycer�twa i miast pod prze
wodnictwem generalnego starosty, a następnie Urzędu Zwierzchniego,
zbierający się raz w roku wyłącznie na polecenie panującego. Formę
wobec sejmu oboczną i o kompetencji sprowadzonej w zasadzie tylko
do wewnętrznych spraw Śląska stanowiły zgromadzenia trybunalskie.
Posiadały one taki sam skład jak sejm, .nie były jednak zwoływane przez
króla, lecz zbierały się z mocy samego prawa w obu terminach trybu
nalskich Jubilate i Michaelis s. Powstały one około polowy XVI w.
Z biegiem czasu powstawały wreszcie różne formy ogólnośląskich zgro
madzeń zastępczych wobec sejmu, zarazem zaś i zgromadzeń trybunal
skich. Nie są one jeszcze dokładniej znane, zresztą nigdy nie przybrały
postaci ściśle i jednoznacznie określonej. Ich cechą wspólną był wąski
liczebnie skład i zapewne nieformalność stosowanej w nich procedury.
Nie ma podstaw, aby widzieć zasadnicze różnice między kompetencjami
zgromadzeń zastępczych i ciał, które one zastępowały. Ograniczenia, ja
kie zachodziły, z natury rzeczy miały jedynie faktyczny charakter, trud
no bowiem wyobrazić sobie, aby sprawy bardzo ważne i obciążające kraj
miały być decydowane nie przez pełny skład sejmowy. Formy zastępcze
pojawiły się w drugiej połowie XVI w. i - rzadko jeszcze zwoływane -
nosiły początkowo nazwę „Ausschuss". Ich silny rozwój przypadł na
pierwszą ćwierć następnego stulecia; występowały wówczas pod mianem
„stanów najbliżej osiadłych" (die Nachstangesessenen). Nieco później
przemiennie nazywano je zjazdami „wąskimi" lub „pośpiesznymi" (enge
bądź eilfertige Zusammenkiinfte). Nazwa zjazdów wąskich ustaliła się
następnie i przetrwała aż do zaniku form zastępczych u schyłku XVII w.
Charakterystycznym rysem zjazdów zastępczych mniej więcej do po
łowy XVII w. była ich samorzutność. Nie zwoływał ich król, lecz starosta

7 W ogóle też zachodzi pytanie, czy o określonym momencie ich powstania moż

na zasadniczo mówić? 

s Trzeci, górnośląski termin Trium Regum rychło Wyszedł w trybunale z uży

cia, nie ma też śladu, by w tym terminie kiedykolwiek odbywane były zgromadze

nia trybunalskie. 

3 - Sobótka 4172 
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generalny, z własnej inicjatywy lub na mocy uchwały poprzedniego 
sejmu bądź analogicznego zjazdu wąskiego, zawsze w wypadkach nagłej 
potrzeby. Z biegiem czasu i te zjazdy monarcha sobie podporządkował, 
od połowy XVII w. bowiem starosta uzyskiwał zgodę panującego na 
zwołanie takiego zjazdu, lub też nawet sam król sugerował jego zwo
łanie. 

Obecnie do tego wszystkiego, co powiedziano, należy przyrównać
zasadnicze cechy śląskiego· konwentu. Wiadomo o nim, że formalnie po
siadał taki skład, jak sejm i zgromadzenia trybunalskie, innymi słowy 
skład pełny. Wyklucza to ewentualność wykształcenia się konwentu z ja
kiejkolwiek z form zastępczych śląskiego sejmu. Drugą jego cechą było 
to, że działał niejako automatycznie, nie „otwierany" i nie „zamykany", 
bez jakiegokolwiek w tym udziału panującego, który też nie przesyłat 
nań żadnych formalnych „propozycji", jak na sejm. To więc z kolei wy
łącza koncepcję upatrującą w sejmie genezy śląskiego konwentu. Jeżeli. 
zaś na koniec uwzględnimy podobną automatyczność zgromadzeń trybu
nalskich, brak w stosunku do nich cesarskich „propozycji" i ich identycz
ny z sejmem i konwentem skład, uzyskujemy p e w  n oś ć, ż e k o  n
w e n t m ó g ł w y k s z t a ł c i ć s i ę t y 1 k o i w y ł ą c z n i e z e z g r o
m a d z e ń t r y b u n a 1 s k i c h. 

W ten sposób doszliśmy do ustalenia drogi, którą wykształcił się 
śląski konwent. O wiele jednak trudniejsze jest określenie czasu, w kt6-
rym nastąpiła metamorfoza zgromadzeń trybunalskich w konwent. 
Wspomnieliśmy już, że w literaturze wiązano ów fakt pośrednio ze 
śmiercią ostatniego Piasta śląskiego (1675), trudno jednak w takim zda
rzeniu uznać przesłankę istotnych zmian ustrojowych. Trzeba więc po
służyć się do tego celu innymi, raczej pośrednimi metodami. Pewną moż
liwość w tym względzie mogłaby dawać sama nazwa „conventus publi
cus" i czas jej wystąpienia. S. Śreniowski ten termin już dla XVI w. 
powiązał ze zgromadzeniami trybunalskimi, niemniej jednak dokładna 
znajomość źródeł nie potwierdza tego poglądu. Akta używają tu bowiem, 
zresztą zdecydowanie później (pierwsza połowa XVII w.), tylko niemiec
kiego niedosłownego odpowiednika „eine allgemeine Landeszusammen
kunft", gdy tymczasem termin „conventus publicus" wszedł w pow
szechne zastosowanie dopiero w drugiej połowie XVII w. Jest tu inny, 
znacznie poważniejszy szkopuł. Najoczywiściej bowiem zarówno termin 
łaciński (conventus publicus), jak i jego niemieckie odpowiedniki (np. 
allgemeine Landeszusammenkunft) przez długi czas stanowiły jedynie 
wyrażenia języka potocznego i czysto opisowe, pozbawione technicznej, 
instytucjonalnej treści. Wystarczy podać, że najwcześniejsze zachowane 
pisemne wota, zarówno sejmowe, jak trybunalskie, zawsze posiadają 
wzmiankę o ich wygłoszeniu „in publico". To zaś nie oznacza nic innego 
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jak tylko odczytanie ich wobec ogólnośląskiego zgromadzenia stanowego 
o pełnym składzie. Nie brak zresztą dowodów na to, że sejm (Fiirsten
tag) bywał przemiennie nazywany „eine allgemeine Landeszusammen
kunft" o oraz „conventus publicus" 10 lub wyjątkowo „generalis" 11. W tej
sytuacji terminologia dałaby nam odpowiedź co do czasu powstania kon
wentu tylko wówczas, gdyby udało się ustalić, od kiedy zaczęto jej uży
wać w ściśle technicznym znaczeniu. To zaś z powodu ubóstwa odpo
wiednich źródeł jest, niestety, nie do przeprowadzenia.

Inną wskazówką o czasie powstania konwentu mógłby być rodzaj akt 
przezeń wytwarżanych. Wynika ze źródeł, że uchwała zgromadzenia try
bunalskiego zapadała w postaci łącznego, obszernego „Landes-Memorial", 
stanowiącego odpowiedź na łączną również „propozycję" starosty gene
ralnego, ujętą w systematycznie z biegiem czasu uporządkowane „Lan
des-Directorium", ogłaszane po trybunale. Inaczej było w konwencie, 
który nie posiadał takiego „Landes-Directorium" i w którym wszystkie 
sprawy były sukcesywnie, dzień po dniu zgłaszane. Analogicznie też 
uchwały konwentu miały postać szeregu odrębnych memoriałów (o iden
tycznej nazwie „Landes-Memorial"), poświęcanych określonym spra
wom 12; były one adresowane do Urzędu Zwierzchniego. Dokładne prze
glądnięcie śląskich akt stanowych dowiodło, że ostatnia zbiorcza „Landes
-Proposition" wygłoszona została w 1693 r. Praktyka sporządzania po
dobnie zbiorczych „Landes-Memorialien" • bądź „Landes-Schliisse" była 
w powszechnym użyciu do 1680 r., jednak i później (np. 1688) spotyka 
się ją obok licznych jeszcze w tym czasie „Landes-Schliisse" częścio
wych, które wprawdzie nie obejmowały wszystkich dyskutowanych 
spraw, ale też nie były jednostkowe. 

Uzyskane w ten sposób dwie daty (1680, 1693) są jednak, niestety, 
nieprzydatne. Z zachowanych diariuszy z 1676 r. wynika jasno, że kon
went był już wówczas faktem dokonanym. Podobnie ma się rzecz z do
kumentami typowymi dla konwentu, mianowicie kierowanymi do Urzędu 
Zwierzchniego „Landes-Memorialien" w kwestiach szczegółowych. Oka
zuje się bowiem, że w zbiorach typu „acta publica" pojawiają się one 
dopiero około 1680 r. W sumie zatem trzeba skonstatować, ·że rodzaj wy
twarzanych akt nie uległ natychmiastowej zmianie po metamorfozie 
zgromadzeń trybunalskich w konwent i nie może służyć za wskazówkę 
co do czasu powstania interesującej nas instytucji. Zawodzi również 

9 Np. Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego 
(dalej skrót: AP Wrocław), Arch. m. Wrocławia, Hs A 45, nr 18a, fol. 274, 439 i in. 

10 AP Wrocław, Magistrat m. Swidnicy, nr 19, fol. ,121 i in. 
11 AP Wrocław, Arch. m. Wrocławia, Hs A 45, nr 24, fol. 74-91 i in. 
12 Zresztą nie wszystkim, jak poprzednio, ponieważ decyzje w większości spraw 

wewnętrznych zamieszczano tylko w diariuszu konwentu. 
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ostatnia szansa tego rodzaju, mianowicie diarialne zapiski konwentu. 
Niestety bowiem z XVII w. tego rodzaju półurzędowe teksty zachowały 
się tylko zupełnie wyjątkowo, i to w ekscerptach z lat 1650, 1658, 1670 
i 1671 (dwa ostatnie już z nazwą „Landes-Protocoll") na tyle zwięzłych, 
że nie pozwalających zorientować się w charakterze zgromadzeń, których 
dotyczą 13. Zresztą nawet gdyby zachowały się kompletne „Landes-Pro
tocolle" z XVII w., nie mogłyby one same przez się dać wiadomości 
o pojawieniu się konwentu, ponieważ zmiany, których był on rezul
tatem, musiały przebiec w _sposób praktycznie niedostrzegalny i zapew
ne w ciągu dłuższego czasu. Najłatwiej uchwytną różnicą między zgro
madzeniem trybunalskim a konwentem było to, że konwent działał w pe
wnym sensie 14 bez przerwy, nie był otwierany ani zamykany. W rezul
tacie symptomem dokonanej zmiany mogłaby być praktyka wprowadza
nia przerw (,,ferii") w obradach. Przerwy te bywały na czas świąt
(wielkanocnych, Bożego Narodzenia) oraz żniw (feriae messales). Ale i to
nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ o przerwie świątecznej
w obradach sejmowych słyszymy już z 1628 r., gdy na pewno jeszcze
nie istniał konwent. Pierwsza wzmianka zaś o bardziej charakterystycz
nych feriach żniwnych (zresztą jako o czymś naturalnym i potocznym)
zawarta jest w ustępie ekscerptów dotyczącym 1674 r. 15 

Skoro zawiodły wszystkie próby ustalenia czasu powstania konwentu 
na podstawie zachowanych tekstów, należy wykorzystać szansę, jaką 
daje długotrwałość obrad tego organu. Oczywiście - jak to wykażemy 
poniżej - nie można tutaj ograniczyć się do samego tylko konwentu, 
przede wszystkim dlatego, że był on swoiście „przemieszany" z sejmem 
i trybunałem, prócz tego zaś sam nie przejawiał ścisłej ciągłości w dzia
łaniu. Dlatego też w rozważaniach uwzględnimy konwent, sejmy, try
bunały, a także wszelkie ogólnośląskie zjazdy zastępcze 16. Drugą sprawą 
jest sposób, w jaki będziemy ustalali czas trwania tych zgromadzeń. 
Rzecz jest stosunkowo prosta w odniesieniu do sejmu, z reguły bowiem 
znamy termin rozpoczęcia obrad i datę powziętej uchwały. Oczywiście 
ich dies ad quem jest wyznaczony nie tyle przez „Filrstentagsschluss", 
będący odpowiedzią na monarszą propozycję, co przez późniejszą uchwa
lę o wewnętrznokrajowym charakterze (Landesschluss, Landesmemorial), 
choć i tutaj miewamy wiadomości o kontynuowaniu obrad nawet jeszcze 
po powzięciu tej. drugiej uchwały. Sprawa przedstawia się podobnie, gdy 

13 Co do nich por. nasze Diariusze śląskie, s. 410. Podobnie ma się rzecz z re-

lacjami jaworskimi. 

14 Do tej sprawy powrócimy poniżej. 
1s AP Wrocław, Hs A 45, nr 26c, fol. 280.
1s Należy tu też mieć na µwadze bardzo dużą przemienność terminologii tych

zgromadzeń. 
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idzie o wszelkiego rodzaju formy zastępcze w postaci „najbliżej osiad

łych", ,,zjazdów wąskich", ,,pospiesznych" itp. Inaczej już przy zgroma

dzeniach trybunalskich: tutaj ich początek był wprawdzie wyznaczony 

przez odpowiedni termin sądowy, ale uchwalany „Landes-Memorial" 
tylko rzadko (z czasem wręcz wyjątkowo, gdy zanikała praktyka tego 
rodzaju uchwał zbiorczych) dowodzi ich zakończenia. W tej sytuacji 
trzeba się posługiwać datami pism wysyłanych przez to zgromadzenie -

i tak określać czas ich trwania. Zresztą metodę tę trzeba stosować nie
jednokrotnie nawet wobec sejmów i ich form zastępczych. Nie ulega 

kwestii, że kryje się w tym możliwość błędu: pewne pisma mogły być 

wysyłane już po zamknięciu obrad, w innych wypadkach obrady na pew

no przedłużały się jeszcze poza datę ostatniego wysłanego i znanego dziś 
pisma. Niestety, jednak źródła nie dają żadnych innych możliwości. Na 
koniec trzeba sobie jeszcze zdać sprawę, że właściwym przedmiotem ob

serwacji nie może być czas trwania zgromadzeń jako takich, lecz miara, 
w jakiej poszczególne lata kalendarzowe były wypełnione przez ogólno
śląskie zgromadzenia stanowe. Gdy uda się w tym względzie ustalić -
oczywiście względną - ciągłość, uzyskamy zarazem wiadomość, w jakim 
mniej więcej czasie pojawił się konwent. 

Dla uzyskania szerszego obrazu i większych możliwości porównania 
weźmiemy pod uwagę materiał od 1627 r. włącznie. Granica ta jest 
przypadkowa i mechanicznie przyjęta: po prostu od tego mniej więcej 
czasu istotnie zwiększa się dla poszczególnych lat liczba odbywanych 
zjazdów, prócz tego zaś z 1628 r. dysponujemy najwcześniejszą wiado
mością o feriach (wielkanocnych). Doprowadzimy obserwacje tylko do 
1678 r., wówczas bowiem istnienie konwentu nie ulega już żadnej wąt
pliwości, zachowało się też z tamtych lat kilka tekstów o charakterze 
diariuszy. Aby nie przeciążać tekstu datami i by zapewnić jak najwięk
szą przejrzystość, przedstawimy materiał graficznie, przy czym kontur 
każdego słupa będzie odpowiadał 12 miesiącom kalendarzowego roku, 
odznaczonym poziomymi liniami. W oznaczeniach szrafura skośna od
powiada wszelkiego rodzaju zgromadzeniom ogólnośląskim nie będącym 
sejmami .. Czas trwania sejmów oddaje również skośne, lecz przeciwne 
zakreślenie słupów. Początek i koniec obrad oznaczają kreski pozio
me. Ich brak (tzn. zakończenie szrafury bez ograniczających kresek) 
oznacza, iż materiał archiwalny nie pozwala stwierdzić ich rzeczywi
stego wówczas zakończenia, zarazem jednak nie daje konkretnych do-

. wodów na to, że je kontynuowano. Wreszcie małe strzałki u dołu słupów 
informują, że dane zgromadzenie było kontynuowane w następnym roku 

kalendarzowym. W naszym ujęciu pewną nieścisłość stanowią ferie żni
wne i świąteczne, o których wiadomo, że miały miejsce, ale z powodu 

braku szczegółowych danych nie można ich wyodrębnić. 
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Na podstawie diagramu można w przybliżeniu określić, przez ile 

miesięcy w roku obradowały w sumie zgromadzenia ogólnośląskie. I tak 

w roku: 

1627-4 mies. 1653-5 

1628-2,5 1654-6 

1629-2,2 1655-4 

1630-1 1656-6 

1631-2 1657-7,3 

1632-0,3 1658-6 

1633-- 1659-7 

1634-- 1660-5,5 

1635-1 1661-7 

1636-4 1662-6 

1637-1,5 1663-8,5 

1638-3 1664-8,5 

1639-5,5 1665-9 

1640-8,3 1666-8 

164f-5 1667-7 

1642-0,5 1668-10,5 

1643-- 1669-9 

1644-7,5 1670-12 

1645-8,5 1671-12 

1646-5 (7?) 1672-9,5 

1647-- 1673-10,5 

1648-3 1674-1 I 

1649-5? 1675-12 

1650-4 1676-12 

1651 -6,5 1677-9 

1652-5 1678-12 

Mimo iż powyższe dane są bardzo przybliżone 17, umożliwiają jednak 
ciekawe obserwacje. Po pierwsze, rzuca się w oczy duża zmienność 

w skali poszczególnych lat. Jeżeli pominąć te, dla których całkowicie 
brak jest danych (i633-1634, 1643, 1647), co oznaczałoby, że w ogóle 

zgromadzenia tego rodzaju wówczas nie miały miejsca 1a, skrajne wiel

kości wahają się między 0,3 miesiąca {1632) i pełnymi 12 miesiącami 

(1670, 1671, 1675, 1676, 1678). Okazuje się następnie, że mniej więcej do 

połowy stulecia czas zgromadzeń był wyraźnie krótszy niż w okresie 

późniejszym i nie przejawił określonych prawidłowości. Konsekwentną 
tendencję do tego, by z biegiem lat czas trwania zgromadzeń wzrastał, 

obserwujemy dopiero w drugiej połowie XVII w.: 6 miesięcy ostatnio 

w 1662 r., 7 miesięcy ostatni raz w 1667 r. itd. W pierwszej połowie tego 

wieku wysokie liczby dadzą się w wielu wypadkach wyjaśnić szczególną 

przewlekłością odbytych wówczas sejmów (np. 1639) lub tym, że w roku 

17 Jako oparte głównie na datacji pism, co nie oddaje przerw między sesjami. 
18 Jeżeli nie wchodzi tu w grę tak silne zdekompletowanie źródła. 
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odprawiono dwa sejmy (np. 1640, 1644). Kiedy indziej (np: 1645, 1651) 
o długotrwałości zgromadzeń zdecydowały przeciągnięte zgromadzenia
trybunalskie.

W świetle diagramu i tabeli można pokusić się o ustalenie czasu, 
w którym pojawił się konwent. Oczywiście nie można tu opierać się na 
ścisłej ciągłości jego obrad, tzn. 12 miesięcy w roku, i dopiero od poja
wienia się takiej praktyki stwierdzać początek konwentu. Po pierwsze 
bowiem, znane tego rodzaju wypadki dają wielkość tylko przybliżoną, 
po drugie zaś, 12-miesięczne obradowanie nie było wcale w świetle na
szego materiału i później zjawiskiem ciągłym. Wydaje się więc, że za 
przekształcenie zgromadzeń trybunalskich w konwent można uznać kon
sekwentne przekroczenie przez czas trwania obrad okresu sześciu mie
sięcy w roku. W świetle naszego zestawienia był to rok 1663, a może 
nawet 1661. Należy też zwrócić uwagę na to, że właśnie od 1663 r. we
szły w stałą praktykę_ obrady prowadzone u schyłku jednego roku kalen
darzowego i kontynuowane długo w pierwszych miesiącach roku następ
nego. Dla należytego zrozumienia tego faktu konieczny jest pewien ko
mentarz. Wspominaliśmy już ,powyżej, że konwent mógł rozwinąć się tyl
ko ze zgromadzeń trybunalskich, które działały rocznie w dwóch okre
sach, mianowicie od poniedziałku po niedzieli Jubilate (przypadał on 
między 13 kwietnia a 17 .maja) i od poniedziałku po św. Michale (29 
września), tzn. między 29 września a 5 października. W związku z trady
cyjną przerwą, którą niósł okres Bożego Narodzenia, czas od początku ro
ku kalendarzowego do trybunału Jubilate był w zasadzie wolny od ogól
nośląskich zgromadzeń. Zdarzające się zwoływanie sejmu na ten okres 
czy odbywanie wówczas zjazdów zastępczych pod nakazem chwili zu
pełnie nie zmieniają postaci rzeczy. Konkluzja zatem narzuca się sama: 
fakt obradowania zgromadzeń _ogólnośląskich nie będących sejmami ani 
zjazdami zastępczymi w czasie między Bożym Narodzeniem a Jubilate do
-wodzi ponad wszelką wątpliwość, iż zgromadzenia trybunalskie prze
kształciły się już w conventus publicus. Prawdopodobny (może oderwa
ny) przykład tego rodzaju znamy z 1661 r., stała zaś taka praktyka po
jawiła się od 1663 r. Tym samym mamy odpowiedź na pytanie, kiedy 
wykształcił się śląski conventus publicus. 

W dotychczasowych wywodach kilkakrotnie stwierdziliśmy, iż jedną 
z zasadniczych cech konwentu była ciągłość jego obrad. Ujęcie takie, 
potrzebne dla przeciwstawienia go innym ogólnośląskim zgromadzeniom 
stanowym, nie było jednak ścisłe. Obecnie więc, opierając się na diariu
szach, prześledzimy szczegółowo częstotliwość obrad. Uwzględnione zo
staną tutaj trzy przekroje. Pierwszy, zaczerpnięty z diariusza świdnic
kiego, nie obejmuje roku kalendarzowego, "lecz czas między trybunałami 
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Jubilate z 1683 i 1684 r. 19, tak bowiem został spisany ów diariusz. Po
zostałe dwa, dla 1700 20 i 1732 21 r., odpowia,;l.ać już będą ściśle lafom 
kalendarzowym. Jedynie w wyjątkowych wypadkach dane diariuszy 
będą uzupełniane w poniższych zestawieniach, mianowicie gdy znane są 
datowane sejmowe wota kurialne, które w diariuszu zostały pominięte 
(w zestawieniu data dzienna ujęta w nawias). Nie wszystkie posiedzenia 

ujęte lub wspomniane w diariuszach stanowiły przejaw działalności kon
wentu. Idzie tu w szczególności o rozmaite komisje powoływane przez 

konwent ad casum i zajmujące się periodycznym odbiorem rachunków, 
negocjacjami z wojskiem stacjonującym na Śląsku itp. Prócz tego w póź
niejszych diariuszach odnotowywano też zawsze posiedzenia generalnej 
deputacji akcyzowej 22, noszącej w przybliżeniu charakter stałej komisji 
z udziałem przedstawicieli konwentu. Aby wyodrębnić te rodzaje posie
dzeń, wprowadzamy w zestawieniach rubryki, w których krzyżykiem 
oznaczono osobno konwenty, wszelkie komisje niestałe oraz posiedzenia 
deputacji akcyzowej. Prócz tego dla dalszych naszych wywodów odno
towano w dwóch pozostałych rubrykach wypadki, gdy konwent spełniał 
również czynności sejmowe oraz trybunalskie. Występowanie więcej niż 
jednego krzyżyka pod tą samą datą oznacza,· że w tym samym dniu od
były się dwa zgromadzenia różnego rodzaju. 

Chronologię posiedzeń odbytych między trybunałem Jubilate 1683 
a takimż trybunałem 1684 r. przedstawia tab. 1. 

Uzyskany rezultat jest niewątpliwie zaskakujący. Okres objęty ze
stawieniem (24 IV 1683-10 V 1684) obejmuje bowiem 375 dni, w ciągu 
których konwent obradował zaledwie 37, co stanowi mniej niż 100/o. 
W sierpniu obradowano tylko 1 dzień, we wrześniu 1683 oraz w lutym 
i kwietniu 1684 r. po 2, w maju, czerwcu, październiku i grudniu 1683 r. 
oraz w styczniu roku następnego tylko po 3 dni. Więcej zgromadzeń 
mają tylko lipiec i listopad 1683 oraz marzec 1684 r., to ostatnie w nie
wątpliwym powiązaniu z odbywanym wówczas sejmem. Przy tym wszy
stkim nie można tu dostrzec żadnej prawidłowości w skali tygodniowej. 
Jedyne co się narzuca, to minimalna liczba zebrań w sierpniu-wrześ
niu 1683 r., którą można wiązać z feriami żniwnymi (feriae messales), 
zresztą nie odnotowanymi przez diariusz. Widać więc, iż w owym cza
sie konwent śląski nie obradował w sposób ciągły, co więcej - że jego 
udział w czasie był minimalny. 

19 AP Wrocław, Magistrat m. Swidnicy, nr 18.
20 AP Wrocław, Archiwum m. Wrocławia, Hs A 51, nr ·l. 
21 Ze zbiorów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. 
22 Brak tam jednakże wzmianek o czysto stanowej instytucji podporządkowanej 

konwentowi i stanowiącej rodzaj stałej jego komisji, mianowicie o generalnej de

putacji kasowej. 



Data Konwent Komisja 

1683 

10V + 

25 + 

26 + 

4 VI + 

14 + 

25 + 

1 VII + 

2 + 

(3) + 

8 + 

12 + 

15 + 

(14) Vili + 

19 + 

7 IX + 

10 +
!

3X 

14 + 

29 + 

8XI + 

Tab. 1. Chronologia posiedzeń między 10 V 1683 a 20 IV 1684 

Czynności 
Data Konwent Komisja 

sejmowe I trybunalskie

9 + 

12 
... 

+ + 
J7 + 

23 + 

7 XII + 

(11) + 

13 + 

1684 

17 I + 

22 + 

28 
I 

+ 

21 II + 

28 + 

(I) lll

8 + 

(13) 

(20) + 

21 + 

+ 23 + 

27 + 

17 IV + 

(20) + 

Czynności 

sejmowe I trybunalskie

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+. 

(J). 

,;-

n 
o 
::s 
< 

!;;= 

I� 
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Tab. 2. Chronologia posiedzeń w 1700 r .

. Kon-I �o.-
Czynności Czynności Data Data Kon- Ko-went I nusJa sej- I trybu- went misja sej- I trybu-mowe nalskie mowe nalskie 

21 I + + 16 + 

27 + 18 + 

28 + 21 + 

23 + 
3 II + 26 + 
5 + 

28 + 
8 

17 + 3 VII + 

18 + 12 + 

19 + 13 + 

26 + 21 + 

27 + 
1 m + 

29 + 
3 + 30 + + 
4 + 

6 + 3 VIII + 

9 + 5 + 

12 + 7 + 

15 + 12 + 

26 + 14 + 

29 + 28 + 31 + 
1 X + 

3 IV + 11 + 

21 + 22 + 

22 + 23 + 

4 V + + 3 XI + 

7 + 6 + 

8 + 14 + 

10 + 22 + 

12 + 27 + 

13 + 

14 + 
1 XII + 

18 + + 
6 + 

22 + 
7 + 24 + 

11 + 

26 + I
13 + 

29 +
17 + 

18 + 

2 VI + I 
22 + 

I3 + + 23 + 

4 + + 28 + 

8 + 
I 29 + IT 

9 + 30 + 

12 I + : 31 + i I 
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Analogiczne obserwacje przeprowadźmy na materiale dotyczącym 
1700 r. 

Zestawienie posiedzeń konwentu odbytych w 1700 r. przynosi od
mienny obraz. Przede wszystkim objęły one już 81, czyli 22°/o dni tego 
roku. Prócz tego czasowe ich rozmieszczenie w poszczególnych miesią
cach jest równomierniejsze: tylko styczeń i kwiecień liczą po 3 dni kon
wentu, październik 2s 4, listopad 5, sierpień 6, luty i lipiec po 7, pozo
stałe jeszcze więcej, w tym czerwiec aż 12 (wtenczas wiele posiedzeń 
-sejmowych), grudzień zaś nawet 13, choć nie było wtenczas sejmu. Zu
pełnie posiedzeń pozbawiony był wrzesień, ale też diariusz wyraźnie

odnotował ferie w tym miesiącu. O komisjach trudno powiedzieć coś
konkretnego, ponieważ autor diariusza pominął je niemal zupełnie.

Przekrój trzeci, z 1732 r., jest bogatszy o informacje o odbytych ko
misjach i posiedzeniach deputacji akcyzowej. Zestawienie jego chrono
logii pod interesującym nas względem pozwoli nareszcie na poczynienie 
bardziej ogólnych obserwacji. 

Trzeba przyznać, że zestawienie z 1732 r. jest zaskakujące. Zamiast 
,dalszego zwiększenia liczebności posiedzeń konwentu, czego po dwu po
przednich przekrojach można się było spodziewać, obserwujemy ich 
gwałtowny spadek, do 52 dni, czyli do 14°/o. Pokaźna liczba komisji (17) 
nic nie tłumaczy, ponieważ poprzednie diariusze właściwie ich nie 
uwzględniły. Tak samo 44 posiedzenia deputacji akcyzowej są bez zna
czenia, działała ona bowiem w zasadzie poza konwentem. W roku tym 
,dwa miesiące (sierpień i wrzesień) w ogóle nie miały konwentu: zapewne 
były wówczas szczególnie długie ferie, choć nie uwidoczniono tego w dia
riuszu. Bardzo· ubogie są kwiecień 24 i czerwiec, każdy tylko o 2 posie
-dzeniach; październik (przecież to miesiąc po trybunale na św. Michała) 
liczy ich tylko 3, maj zaledwie 4, choć przecież w końcu kwietnia przy
padał trybunalski termin Jubilate. Inne miesiące zbliżają się liczebnoś
cią posiedzeń do stanu poznanego w 1700 r.: luty ma ich 5, lipiec, listo
pad i grudzień po 6, marzec 8, styczeń zaś nawet 10. Ciekawe są tu dwie 
,okoliczności: z jednej bowiem strony nie dostrzegamy wyraźniejszego 
skupienia posiedzeń w związku z sejmem, z drugiej zaś brak jest takich 
nasileń w okresach bezpośrednio następujących po obu terminach try
bunalskich. Na tej podstawie wnosić można, iż z biegiem czasu konwent 
wiódł żywot coraz bardziej niezależny od zgromadzeń trybunalskich 
i sejmów, coraz wyraźniej stając się odrębną formą działania stanow 

23 Co zresztą jest ciekawe, ponieważ trybunalski poniedziałek po św. Michale 

przypadał 4 października, w diariuszu zaś nawet nie ma o tym wzmianki. 
24 Może w pewnej mierze rekompensują to liczne posiedzenia komisji dla gene

ralnego odbioru rachunków, razem w liczbie siedmiu w kwietniu i początkach maja. 
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29
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4 II 
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12 

14 

15 

19 

22 

28 
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Tab. 3. Chronologia posiedzeń w 1732 r. 
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i instytucją. Oczywiście nie pozostawało to w żadnym związku z umac

nianiem się czy rozwojem jego kompetencji. 

Rozważania nad częstotliwością posiedzeń konwentu można obecnie 

podsumować twierdzeniem, iż nie był on ciałem ściśle in continuo dzia

łającym. Liczba dni w roku poświęcanych na obrady przejawiała przy 

tym charakterystyczną zmienność. Jak bowiem wnosić można, często

tliwość ta rosła przez ostatnią ćwierć XVII w. i może jeszcze przez pe

wien czas potem, następnie jednak zaczęła maleć. Nie można wykluczać 

ewentualności, iż na cofanie się to mogła wpłynąć wzrastająca liczba 

komisji. Trudno tu jednak przeprowadzić dowód, ponieważ wcześniejsze 

diariusze - jak to już wspomnieliśmy - z reguły ich nie uwzględniają. 

Częstotliwość posiedzeń konwentu nigdy nie była zbyt duża, nigdy nie 

stał się on ciałem obradującym codziennie. Co ważniejsze, przerwy mię

dzy posiedzeniami były bardzo różne i nie udało się ustalić prawidło

wości terminów ani w skali tygodniowej, ani miesięcznej. Autorzy. 

którzy wypowiedzieli się na temat śląskiego konwentu, podkreślali, iż. 

był on w zasadzie zwoływany przez monarchę raz do roku, choć niejedno

krotnie obrady jego przeciągały się na cały rok. Poznane źródła nie 

przynoszą ani jednej informacji o zwoływaniu konwentu przez panują

cego. Obserwacje poczynione powyżej przeczą też sugestii o jego cało

rocznej działalności. 

Pozostaje jeszcze kwestia stosunku konwentu do sejmu i trybunału, 
ponieważ wspomniani autorzy stwierdzali zanik sejmu po 1675 r. na rzecz; 

konwentu. Sprawie tej poświęcimy w przyszłości omówienie bardziej do

kładne. Dla obecnych naszych celów wystarczy podać, że podobieństwo 

(bądź niemal tożsamość) składu wszystkich tych trzech ciał zdaje się

nie ulegać wątpliwości. Z drugiej jednak strony w tekstach diariuszy 

bardzo wyraźnie i ostentacyjnie przeciwstawiane są ich zakresy kom

petencji: tzw. ,,diaetalia", czyli sprawy sejmowe, trybunalska jurysdyk

cja oraz wewnętrzne sprawy kraju, w których decydował konwent. 

Trzeba także uwzględnić organizacyjne różnice odnośnych posiedzeń 

(i „ciał"). W rezultacie nie pozostanie nic innego, jak stwierdzić r ó w n o

c z e  s n e i s t n i e n i e  k o n w e n t  u (o d j e g o  p o  w s t a n i a), s e  j

m ó w  i t r y b  u n a ł u. 

Zamiast ogólnych wniosków spróbujemy zdefiniować śląski conventuS' 

publicus. Byłoby to zatem o g ó 1 n o ś  1 ą s k i  e z g r o m  a d z  e n  i e s t  a

n o w e, b ę d ą c e  p ó ź n i e j  s z ą f o r m  ą r o z w o j  o w ą z g r  o m  a

d z e ń  t r y b u n a l s k i c h  i o d z n a c z ają c e  s i ę  p e r m a n encją 

o b r a d w t y m r o z u m i e n i u, i ż n i e b y ł o z w o ł y w a n e

a n i z a ro y k a n e, c h o ć p o s i e d z e n i a j e g o o d  s i e b i e d z i e

l i ł n i e k i e d y z n a c z n y p r z e c i ą g c z a s u. Zgromadzenie to

składało się z takich deputatów (lub nawet: tych), jak sejm, lecz pełnili
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oni swe funkcje przez dłuższy czas. Konwent miał w zasadzie takie 

kompetencje, jak dawniej zgromadzenia trybunalskie. Były one wyraźnie 

przeciwstawione sejmowi. Metamorfoza ta wystąpiła najpóźniej w 1663 r _ 

Począ�ki jej, źródłowo nieuchwytne, musiały zaistnieć już wcześniej. 

UBER URSPRUNG UND WESEN DES SCBLESISCBEN 

,,CONVENTUS PUBLICUS" 

In der bisherigen Gegenstandsliteratur wurde die Entstehung des schlesischen 

K<mvents mit dem Tod des letzten Liegnizer Piasten (1675) verbunden und als 
spezifische Umgestaltung des bisherigen schlesischen Fiirstentags betrachtet. In An

lehnung an eine ins Detali reichende Chronologie der gesamtschlesischen Stande

versammlungen bringt der ,Verfasser den Erweis, dass der Konvent eine besondere 
Einrichtung der Stande war, die neben dem Fiirstentag existierte und sich aus 

den fri.iheren algemeinen Landeszusammenklinften, welche nach dem Ober- und 

Filrstenrecht gehalten wurden entwickelte. Die Umgestaltung erfolgte urn 1663_ 
In seinen weiteren Ausfilhrungen weist der Autor nach, dass der Konvent keine 

ununterbrochen wirkende Institution gewesen ist und dass der Konvent in der 

Praxis des politischen Lebens in Schlesien jener Zeit einer,seits dem Filrstentag. 
andererseits dem Ober- und Fiirstenrecht gegenilbergestellt wurde. 




