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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

KONWENT - SEJM - TRYBUNAŁ. ZE STUDI0W NAD 
ZGROMADZENIAMI STANOWYMI FEUDALNEGO SLĄSKA 

Wiadomo, że w warunkach rządów absolutnych zgromadzenia stano
we przestają istnieć lub ulegają swoistym deformacjom wskutek zupeł
nej utraty swej dawnej roli i znaczenia. Na Śląsku proces ten wyraził 
się w postaci tzw. conventus publicus, którego genezą zajmowaliśmy 
się przed niedawnym czasem 1. Twierdzenie dawniejszej literatury, iż 
konwent ów „wchłonąwszy" sejm wszedł w jego miejsce 2, nie znajduje 
pełnego potwierdzenia w źródłach. Wynika z nich wręcz przeciwnie, że 
sejm, trybunał i konwent nadal współistniały, choć w skomplikowanej 
i trudnej do rozwikłania symbiozie. Sprawom tym więc, tzn. odpowiedzi 
na pytanie, czy pod nazwami tymi kryje się jedna (jak dawniej są
dzono), czy też kilka instytucji, a także ich wzajemnemu stosunkowi 
poświęcamy poniższe nasze rozważania. Sprawa nie jest błaha. Bez jej 
rozstrzygnięcia trudno bowiem będzie badać organizację i sposób dzia
łania konwentu, nie znając granic, dzielących go od obu pozostałych 
instytucji. Poznanie go zaś możliwie dokładne powinno dać odpowiedź 
na to, jak przebiegł i jak wyglądał ostatni akt w dziejach śląskiego 
feudalnego parlamentaryzmu. 

Źródłową podstawę do rozważań stanowić będą diarialne teksty doty
czące konwentu 3. Tylko one bowiem są w miarę narracyjne i - choć 
wytwarzane przez konwent lub w związku z nim - w dostatecznej 

1 Por. K. O rze c ho ws ki, Geneza i istota śląskiego „conventus publicus" 

(Sląski Kwartalnik Historyczn y Sobótka, XXVII, 1972, nr 4, s. 56 i n.; dalej skrót: 
Sobótka). 

2 O. Hi n t z e, Einleitende Darstellung der Behordenorganisation und allgemei-

nen Verwaltung in Preussen beim Regierungsantritt Friedrichs II .. (Acta Borussica, 
t. VI (1), Berlin 1901, s. 5Ll-5l5); S. S r  e n  i o ws ki, Historia ustToju Sląska,
K a towice-Wrocław 1948, s. •195-19.8.

3 Co do nich por. n asz sz kic pt. DiaTiusze śląskie (Sobótka, XXVII, 1972, nr 3, 

s. 3917 i n.).
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mierze odzwierciedlają rówmez oba pozostałe, mianow1c1e sejm i try
bunał książęcy. Prócz tego sięgają one na tyle wstecz, iż umożliwiają 
obserwacje również w okresie kształtowania się konwentu. 

Otto Hintze wiedział doskonale, że struktura sejmu, konwentu i try
bunału ·były analogiczne. Przekształcenie zaś sejmu w konwent widział 
w tym, że książęta (konkrętnie po śmierci Jerze go Wilhelma legnickiego 
w 1675 r.) przestali w nim brać udział osobiście: ,,der Fiirstentag wurde 
zu einem Deputirtenkonvent". Przede wszystkim oba te stwierdzenia 
muszą · zostać teraz skontrolowane. S e j  m ś 1 ą s k i, w pełni już wy
kształcony, składał się z czterech elementów. Na jego czele stal generalny 
starosta śląska (zawsze jeden z książąt w myśl przywileju z 1498 r.) wyposa
żony w votum conclusivum, samo zaś zgromadzenie tworzyły kurie (,,Stim
men"): pierwszą stanowili książęta lenni wraz z wolnymi panami stano
wymi, drugą rycerstwo dziedzicznych księstw Korony oraz miasto Wro
cław, trzecią wreszcie pozostałe miasta dziedzicznych księstw. Tr y b  u
n al k s i ą ż ę c y działał w identycznym składzie. Co prawda w lite
raturze 4 stwierdzono, że zamiast sejmowych trzech posiadał on cztery 
,,głosy", czyli kurie (w sumie zatem pięć składowych elementów), po
nieważ wolni panowie formułowali tam jakoby swoje wotum odrębne, 
postaramy się jednak wykazać w innym miejscu, że - przynajmniej 
w interesującym nas tu okresie - również w trybunale stanowisko 
książąt i panów stanowiło akt jednolity i łączny 5• W rezultacie zatem 
i tutaj istniały tylko cztery składowe części (i. wota). O strukturze k o  n
w e  n t u  wreszcie w dostatecznej mierze inf�rmują śląskie diariusze. 
Dla przykładu przytoczmy tu diariusze z 1726 r., gdzie np. w sprawie 
nadmiernych obciążeń podatkowych śląskich miast na posiedzeniu w dniu 
3 czerwca odczytane zostało wotum kurii książąt i wolnych panów sta
nowych 6, miesiąc zaś później (5 lipca) w tym samym dniu najpierw 
wotum ·rycerstwa 7, a następnie miast s. W ten sposób, o ile idzie o liczbę 
i rodzaj kurii, sytuację mamy w konwencie identyczną jak w sejmie 
i trybunale. O tyle też potwierdzałoby się pierwsze z twierdzeń ongiś 
wypowiedzianych przez Hintzego. Inną sprawą, którą tutaj nie będziemy 

4 F. R a c h f a h 1, Die Organisation der Gesamtstaatsverwaltung Schlesiens vor 

dem dreissigjćihrigen Kriege, Leipzig 1894, s. 207. 
s Pomijamy tutaj, podobnie jak zasadniczo w całych naszych niniejszych wy

wodach, zgromadzenia trybunalskie w uzasadnionym przekonaniu, iż konwent był 
tylko ich późniejszą mutacją. 

G 1726, s. 395-407. Kiedykolwiek poniżej diariusze są powoływane tylko z datą 
roczną, chodzi o egzemplarze przechowywane w Bibliotece Wydziału Prawa i Admi
nistracji Uniwersytetu Wrocławskiego. 

7 Tamże, s. 424-432. 
s Tamże, s. 433-440. 
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się na razie zajmowali, jest brak w obradach konwentu votum conclu
sivum generalnego starosty (Urządu Zwierzchniego), czyli czwartego ele
mentu struktury. Hintze bowiem najoczywiściej zasugerowany był wy
łącznie liczbą i składem kurii. 

Istnienie analogicznych kurii w sejmie, konwencie i trybunale nie 
dowodzi jeszcze identyczności ich składu i dlatego sprawę 'tę należy 
poznać dokładniej. Zachowane źródła przynoszą tu wprawdzie tylko zu
pełnie szczupłe informacje, mimo to jednak będzie można nimi się 
posłużyć. Podobnie jak poprzednio rozpoczynamy od sejmu. Wykazy 
osób tam przybyłych znamy niestety tylko z pierwszej połowy XVII w., 
dla siedmiu sejmów z lat 1603-16219. Wykazy nie są rozbite na kurie, 
wymieniają jednak wszystkich książąt (lub ich posłów), deputatów 
„księstw", tzn. rycerstwa dziedzicznych księstw Korony po jednym lub 
dwóch, przedstawicieli Wrocławia or,az deputatów miast księstw dzie
dzicznych. Wykazy tych ostatnich są niedokładne: z reguły wymieniono 
tylko posłów Swidnicy i Jawora z dołączeniem wzmianki: ,,und sonsten 
eine Anzahl von Stadten", itp. 

Osobowy skład. trybunału znamy z dwóch tekstów, z których pierwszy 
dotyczy zgromadzenia rozpoczętego 17 IV 1606 r. 10 i wymienia general
nego starostę (biskupa), jeszcze jednego księcia osobiście (oleśnickiego) 
i posłów dwóch dalszych (legnicko-brzeskiego, karniowskiego), jednego 
wolnego pana osobiście i dwóch przez posłów (Żmigród, Pszczyna), po
słów rycerstwa pięciu księstw dziedzicznych (świdnicko-jaworskiego, gło
gowskiego, opawskiego, opolsko-raciborskiego, ziębickiego) oraz Wrocławia, 
posłów miast księstwa świdnicko-jaworskiego oraz „dasonsten eine An

zahl von Stadten". Nieco dokładniejszy jest wykaz, który został prze
kazany w diariuszu stanów wołowskich pod datą 19 X 1676 r. 11, a zatem 
pochodzj. już z czasu, który bezpośrednio nas tu interesuje. Wymieniono 
tam generalnego starostę jako „prezesa" trybunału, całe Ober-Amts-Col
legium, następnie deputatów książąt żagańskiego, trzech oleśnickich i zię
bickiego oraz deputatów dwóch wolnych panów stanowych (Syców, Mi
licz). Rycerstwo księstw dziedzicznych reprezentowane było przez posłów 
głogowskich, opolsko-raciborskich, wrocławskich, legnickich, brzeskich, 
wołowskich oraz cieszyńskich. Swidnicko-jaworscy nie przybyli, zgodnie 
z dawnym obyczajem, co zostało starannie zaznaczone 12. Stanęli też de-

9 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (dalej cyt.: Arch. Bisk.), VI a 12, 

fol. 5-16, 163, 245, 471-472; VI a 113, fol. 3-4, 109-1110, 185. 
10 Tamże, VI a 12, fol. 796. 
11 Archiwum Państwowe Miasta. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego (dalej 

skrót: AP Wrocław) Arch. m. Wrocławia, Hs A 45, nr 26c, fol. 329-330. 
12 Księstwa te, posiadające własne iudicium inappellabile, nie brały udziału 

w trybunale. Dlatego też nieco zagadkowa jest ich obecność tam w 1606 r. 
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putaci Wrocławia, a także innych królewskich miast, których jednak 
autor diariusza nie wymienił. 

Gdy idzie o szczegółowy skład konwentu, na pozór źródła zawodzą 
w zupełności, ponieważ nie udało się odnaleźć ani jednego wykazu osób 
zasiadających i działających w zgromadzeniu tego rodzaju. W szczególno
ści diariusze, nawet najdokładniejsze, pozbawione są zupełnie takich spi
sów, trudńo więc oprzeć się wrażeniu, że ,dla współczesnych wykazy takie 
musiały być czymś nie budzącym zainteresowania i nie wartym przekaza
nia dla pamięci. Dla ustalenia składu konwentu można by wybrać drogę 
pośrednią, wykorzystując odnotowane starannie wykazy osób, tworzących 
komisję do odbioru rachunków, tzw. General-Steuer-Raittungs-Abnahmb
Commission. Znamy np. taki wykaz z diariusza stanów wołowskich z 18 
IV 1678 r. 13, gdzie wymieniono najpierw dwóch przedstawicieli Urzędu 
Zwierzchniego (kanclerz i radca) jako „praesidium", następnie po dwóch 
posłów biskupa oraz następujących książąt: oleśnickiego, opawsk0-ka
rniowskiego i żagańskiego, deputata „ze strony wolnych panów", po 
dwóch deputatów rycerstwa księstw dziedzicznych: świdnicko-jaworskie
go, głogowskiego, opolska-raciborskiego, wrocławskiego, legnickiego, brze
skiego, wołowskiego, cieszyńskiego i m. Wrocławia, wreszcie posłów 
miast: Swidnicy, Jawora, miast głogowskich, Góry, Legnicy, Brzegu i Wo
łowa. Podobnie szczegółowych wykazów znajduje się w aktach znacznie 
więcej i niewiele różnią się one od siebie. Z lat późniejszych można tu 
przytoczyć wykaz zamieszczony w Landes-Diarium pro anno 1732 14, gdzie 
wymieniono deputatów biskupa (sede vacante) oraz pięciu innych książąt 
(cieszyńskiego, oleśnicka-bierutowskiego, opawsko-karniowskiego, żagań
skiego i ziębickiego), dwóch wolnych panów stanowych (Syców, Milicz), 
posłów rycerstwa siedmiu dziedzicznych księstw (świdnicko-jaworskiego, 
głogowskiego, opolska-raciborskiego, wrocławskiego, legnickiego, brzes
kiego i wołowskiego) oraz m. Wrocławia, wreszcie posłów Swidnicy, Jawo
ra, innych miast tego księstwa, Głogowa, innych tamtejszych miast, wspól
nych posłów Opola z Raciborzem, Srody Sląskiej z Namysłowem, na
stępnie Legnicy, Brzegu oraz wspólnego posła Wołowa i Oławy. 

Przydatność tego rodzaju wykazów zależy od tego, czy można skład 
komisji do odbioru rachunków uznać za identyczny ze składem konwentu. 
Jeżeli nawet rzecz miałaby się inaczej, nie ulega kwestii, że wykazy te 
pokrywają się ściśle ze znanymi spisami osób 1s biorących udział w sej- . 
mach. Różnica, która by tu występowała 16, mogłaby się sprowadzić jedy
nie do większej liczby posłów-deputatów przysyłanych przez uprawnia-

13 AP Wrocław, Arch. m. Wrocławia, Hs A 45, nr 39c, fol. 163-165.

H 1732, fol. 103-107. 
1s Abstrahując oczywiście od konkretnych osób. 
1G Między składem komisji i konwentu. 
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nych, np. nie po jednym, lecz po dwóch itd. ze Świdnicy, Jawora, Głogowa 
itp., choć w świetle spisów „sejmowych" z początku XVII w. i to wydaje 
się mało prawdopodobne. Jest zresztą jeszcze pewna okoliczność, która 
przemawia za identycznością składu konwentu i komisji do odbioru ra
chunków. Oto mianowicie w diariuszu wołowskim z czasu, gdy termin 
,,conventus publicus" miał już niewątpliwie znaczenie techniczne, przedsta
wione są szczegółowo zabiegi o dopuszczenie do komisji trzech deputatów 
z dawniej lennego księstwa legnicko-brzeskiego, mianowicie z Legnicy, 
Brzegu i Wołowa. Rozstrzygnięcie tej kwestii leżało w kompetencjach nie 
komisji, lecz konwentu, dyskutowano jednak nad nią w t y m  s a m  y m 
s k ł a d z i e, który został podany w tymże źródle jako skład komisji do 
odbioru rachunków. Co więcej, autor tekstu stwierdza wręcz: 11 „Nach 
beschehener Proposition ... wurden ... die Vollmachten ... dem C o  n -
v ent u i ilbergeben ... " Nie jest to tego rodzaju wzmianka jedyna. 

Wszystko, co dotychczas zostało powiedziane, wskazuje, że zarówno 
sejm, jak trybunał oraz konwent mi,ały w interesującym nas czasie i d e n -
t y c z n ą s t r u k t u r ę k u r i a 1 n ą o r a z i d e n t y c 21 n y j a k o ś c i o
w o s k ł a d k u r i i. Tym sam�m więc mielibyśmy potwierdzoną zasadni
czą przesłankę, z której wychodzili dawniejsi autorzy. 

Pozostaje jeszcze drugie ich twierdzenie, mianowicie że sejm przestał 
istnieć, przekształcając się w konwent wskutek zaniku osobistego udziału 
w nim książąt. Aby je skontrolować, wystarczy prześledzić posiadane 
wykazy pod względem osobistego udziału książąt. Zaczynamy zatem znów 
od sejmów. I tak w sejmie z 17 II 1603 r. wzięło udział osobiście trzech 
książąt, dwóch zaś reprezentowali posłowie 1a, ria sejm z 15 III 1604 r. 
przybyli zaledwie dwaj książęta, trzej zaś byli reprezentowani przez de
putatów 19; na sejm z 26 lipca tegoż roku zjawiło się trzech, dwóch zaś 
kazało się zastąpić 20, na sejmie z 28 II 1605 r. też przybyło trzech, jeden 
przez deputatów, o ostatnim zaś w ogóle brak wzmianki 21. Na sejm 
z 22 X 1606 r. osobiście przybyli tylko dwaj, pozostałych reprezentowali 
deputaci 22, identyczna sytuacja była na sejmie z 3 grudnia roku nastę
pnego 23• W 1621 r. liczba książąt lennych była nieco większa (sześciu), 
lecz na sejm 30 października tego roku osobiście przybyło tylko trzech, 
pozostali przysłali posłów 24. Wymienione przykłady dotyczyły sejmów, 

17 AP Wrocław, Arch. m. Wrocławia, Hs A 45, nr 39c, fol. 165.
1s Arch. Bisk., VI a 12, fol. 5-6. 
1s Tamże, fol. 163. 

211 'l'amże, fol. 245. 
21 Tamże, fol. 471-472. 
22 Tamże, VIa 13, fol. 3-4. 

23 Tamże, fol. 185. 

2-1 Acta Publica, wyd. H. Palm, t. IV, Wrocław 1875, s. 207, nota. 

8 - Sobótka 2f7� 
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których skład jest znany dostatecznie dokładnie. Z urywkowych wiado
mości prócz tego wiadomo, że praktyka przysyłania posłów przez książąt 
była powszechna przez cały czas istnienia śląskiego sejmu, jako prawnie 
dopuszczalna. Jak widać z zestawionych wiadomości, osobisty udział wszy
stkich książąt (jako reguła) nie był cechą śląskiego sejmu. 

Osobowy skład zgromadzenia trybunalskiego znamy tylko z jednego 
przykładu, z 17 IV 1606 r. 25 I. tutaj jednak sytuacja jest identyczna: oso
biście przybyło tylko dwóch książąt, dwóch zaś przysłało posłów. 

Powyżej już wspomniano, · że nie udało się odnaleźć żadnego wykazu 
osób zasiadających w conventus publicus, nie można więc przeprowadzić 
dokładniejszych porównań z zebranym powyżej materiałem. Niemniej 
jednak we wszystkich znanych tekstach dotyczących konwentu nie znaj
duje się ani jedna wzmianka ó tym, aby tam osobiście występował jaki
kolwiek książę. Również korospondencja konwentu, bardzo obfita, pod
pisywana jest zawsze tylko przez „pełnomocnych posłów" (vollmachtige 
Abgeordente) wszystkich stanów. To zatem zdawałoby się potwierdzać 
tezę literatury, iż konwent - w przeciwstawieniu do sejmu - był tylko 
zgromadzeniem „deputatów". 

Jest tu jednak poważny szkopuł, ten mianowicie, że z owych cz.asów 
(po 1663 r.) nie dysponujemy również żadnym wykazem osób biorących 
udział w sejmie, ani też. w trybunale. Co więcej, w diarialnych zapiskach 
konwentu sprawy sejmowe, trybunalskie i „konwentowe" są przemieszane 
tak doldadnie, iż nie można oprzeć się wrażeniu identyczności kurialnego 
składu wszystkich tych trzech rodzajów zgromadzeń stanowych na Śląsku, 
o czym zresztą mowa była już powyżej.

W świetle dotychczasowych wywodów okazuje się nie tylko, że sejm
„wurde zu einem Deputirtenconvent", jak chciał Hintze 2a, ale ten sam 
charakter nosił również trybunał i sam konwent. W ten sposób wszystkie 
dotychczasowe twierdzenia na temat stosunku sejmu do konwentu można 
by mieć za potwierdzone, gdyby nie ostentacyjna i powszechna wymowa 
źródeł, konsekwentnie wyodrębniających konwent, sejm i trybunał. 

Aby dojść do potrzebnych wniosków, rozpatrzymy obecnie cztery kwe
stie: terminologię·, sposób zwoływania (rozpoczynania, kończenia) intere
sujących nas trzech stanowych zgromadzeń, ich organizację, na koniec 
wreszcie ich kompetencje. Znów też - jak dotychczas - będziemy w ka
żdym wypadku rozpoczynać od sejmu, aby przez trybunał dochodzić do 
konwentu. 

Odrębność terminologii wszystkich tych trzech zgromadzeń jest bez-

25 Arch. Bisk., VI a 13, fol. 796. 
2s Hi n t ze, op. cit., s. 511. 
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sporna. Wszystkie akty dotyczące sejmu i przezeń wytwarzane, a także 

zapiski w diariuszach wymieniają ostentacyjnie jego nazwę:· ,,Furstentag". 

Podobnie ostentacyjnie w diariuszach odnotowywany jest przy trybunal
skich terminach „das Ober- und Filrsten-Recht". Tak samo co krok w na

główkach kolejnych posiedzeń i w samych tekstach napotykamy okre

ślenie „Conventus Publicus", czy też bardziej lakoniczne „Convent". 
Drugą sprawą jest problem formalnego zwoływania interesujących 

nas zgromadzeń. I tutaj też w odniesieniu do sejmu sprawa jest zupełnie 

jasna. W zbiorach typu „acta publica" niemal w komplecie zachowały się 

cesarskie reskrypty zwołujące bądź odraczające sejm, tak samo jak i inne 

wstępne i końcowe akty 27• Równocześnie jednak w diariuszach, będą

cych - jak wiadomo - rodzajem protokołu obrad konwentowych, sprawy 
sejmowe zostały w bardzo charakterystyczny sposób przemieszane z de

liberacjami konwentu. Sprawa jest ciekawa i warto naświetlić ją dokład

niej. W tym celu sięgnijmy najpierw do świdnickich diariuszy z lat 1683-

1684. I tak najpierw wśród zapisek konwentu z 9 XI 1683 r. znajdujemy 

wzmiankę o odroczeniu pewnej kwestii aż do przyszłej „propozycji" sej
mowej, która też jej miała dotyczyć 2s. Dalej pod datą 7 grudnia napotyka

my tę cesarską instrukcję in extenso 29. Następne dni znów bez reszty 
wypełniają sprawy konwentowe, tylko z jedną wzmianką o przyszłych 

wotach sejmowych 11 grudnia so. Wotum kurii książęcej na tę propozycję 
złożone zostało dopiero 28 I 1684 r., ciekawe jest, że bez nagłówka wy
mieniającego konwent s1, który znajdujemy dopiero przy ich wotum do
datkowym dotyczącym cesarskich „Nach-Postulata", 8 III 1684 r. 32 

Wzmianki. o konwencie brak również przy wotum rycerstwa i przy wotum 
miast, złożonych 13 i 24 marca tego roku 33. Dalsze koleje tego sejmu 
poznajemy z obszernej notatki pod datą 27 marca, gdzie mowa jest o nie
możności sformułowania przez Urząd Zwierzchni votum conclusivum 
przed feriami wielkanocnymi 34 oraz z zapiski z 17 kwietnia, gdzie czy
tamy o zabiegach tegoż urzędu, by „der n o<: h s t  e h e n  d e Fiirstentag" 

'1!T Rezygnujemy tu z odsyłania do źródeł. Akta te (oraz ich zespoły) omówiliśmy 
w pracy pt. Akta do dziejów śląskiego sejmu (wiek XV-XVIII) (Sobótka, XXVI, 
19ll>l, z. 4, s. 453 i n.), przygotowujemy też do publikacji chronologię ogólnośląskich 
zgromadzeń stanowych z wyszczególnieniem sygnatur zachowanych egzemplarzy 
podstawowych aktów sejmowych. 

2s Arch. m. $widnicy, II-1:l9', nr 18, drugi póltom, s. 29. 
�9 Tamże, s. 71-85, w instrukcji data zwołania sejmu określona została na 

26 XI t. r.

30 Tamże, s. 103.

�1 Tamże, s. 140-173.

32 Tamże, s. 200-203.

,3;3 Tamże, s. 208-245 oraz 246-282. 
34 Tamże, s. 398.
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podjął określoną uchwalę 35• W parę miesięcy później na konwencie 
6 czerwca cesarscy komisarze przedłożyli nowe żądania podatkowe 36, 

co do których kuria książęca wypowiedzi.a.la się w wotum z 23 czerwca 37, 

rycerstwo zaś 28 czerwca 3s i miasta dwa dni później 39. Ostateczna uchwa
la sejmowa zapadła 4 lipca 1684 r. 40 Niestety, charakter zapisek świdnic
kich zmienił: się od polowy czerwca, przekształ:oając się w klasyczny zbiór 
,,acta publica" i nie zostały tam już odnotowane kolejne posiedzenia kon
wentu. Że wota te jednak na konwencie zostały złożone, wynika z tra
dycyjnej uwagi w nagłów�ach: ,,Abgegeben in publico ... " 

Drugi przykład weźmy z 1732 r. W odnośnym diariuszu pod datą kon
wentu z 14 stycznia czytamy najpierw o sprawdzaniu pełnomocnictw 
„zu dem auf heunt ausgeschriebenen Filrstentag", po którym nastąpiły 
dwie jeszcze. sprawy konwE:ntowe. Następnie, po przybyciu dyrektora 
Urzędu Zwierzchniego, ,,qua substituirter Filrstentags-Praeses", uro
czysta deputacja wprowadzilę. cesarskich komisarzy, którzy odczytali 
cesarską instrukcję, a następnie, po uproszeniu przez zebranych „das 
gewohnliche Spatium deliberandi", komisarze zostali z powrotem odp·ro
wadzeni 41. Dopiero 13 marca tego roku na konwencie 42 - znóvi w obec
ności całego Urzędu Zwierzchniego - zostało wygłoszone wotum ksią
żąt 43, z górą zaś dwa miesiące później (29 maja) po długotrwałym sporze 
o kolejność zasiadania w sejmie zostało złożone dodatkowe wotum ksią
żęce, ,a także rycerstwa oraz miast. Niemniej jednak, ponieważ ciągle
jeszcze brak było odpowiedniej rezolucji na propozycję cesarza, ,,das
konigliche Ober-Amptische Votum Conclusivum ... beruhete in Sus
penso" 44. Na konwencie w początkach lipca (3 Vll) omawiano cesarski
reskrypt polecający „nunmehro den Filrstentag z u m S c  h 1 u s  s zu be
fordern" i stwierdzono, iż ciągle jeszcze brak jest konkludującego wotum
Urzędu Zwierzchniego 45. Rzeczywiście też zostało ono wygłoszone na
konwencie 18 lipoa 46 i na dzień następny wyznaczono „Revision des Fur-

3s Tamże, s. 4111-412. 
136 Tamże, nr 19, s. 23-27. 

37 Tamże, s. 41-47. 

�a Tamże, s. 48-56. 

39 Tamże, s. 57---62. 

4o Tamże, s. 63-111.0. 
4J :1J732, s. 14-18. 

42 Przez cały czas odbyło się oczywiście wiele posiedzeń konwentu. 

411 1732, s. 80-83'. 

44 Tamże, s. il.ll3. 
45 Tamże, s. 169. 

46 Tamże, s. 202. 
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stentags-Schlusses". Po jej dokonaniu „berilhrter Fiirstentags-Schluss auch 
bald nach 10 Uhren im Fi.irsten-Saal behorig publiciret" 47. 

Zbyteczne jest dalsze mnożenie przykładów, ponieważ odzwierciedle
nie sejmu w diariuszach zawsze występowało w takiej jak powyższe formie. 
Zresztą z tego, co przytoczono, wynika dostatecznie jasno, że obrady sej
mowe (tzn. nad „propozycją" sejmową) były wprawdzie przemieszane 
ze zwykłymi „konwentowymi" sprawami, niemniej jednak zawsze odrę
bnie prowadzone i decydowane, przy czym w XVIII w. tylko w sejmo
wych czynnościach brał udział dyrektor Urzędu Zwierzchniego· jako sub
stytuowany przewodniczący i formułował swoje votum conclusivum. 

Niemniej jednak jest jeszcze pewne okoliczność, która wymagałaby 
dokładniejszego naświetlenia, mianowicie sprawa formalnego rozpoczyna
nia (otwi�rania) i kończenia (zamykania) sejmów w interesującym nas 
czasie. Przytoczone powyżej zdanie z 1732 r., w którym cesarz żądał 
doprowadzenia sejmu „zum Schluss", może bowiem być rozumiane dwo
jako: w ogóle jako zakończenie go, albo też tylko jako doprowadzenie 
przeciągających się deliberacji do ostatecznej uchwały, też zwanej 
„Schluss". Sprawa ta (niezależnie od znanego nam już przemieszania 
ich ze sprawami konwentu) jest istotna dla naszych celów, dlatego też 
odwołamy się tu jeszcze do diariusza z 1701 r. Czytamy tam pod datą 
26 stycznia, że sejm, początkowo rozpisany na 14 grudnia ubiegłego roku, 
następnie przełożony na 13 stycznia, dopiero 26 tego miesiąca „endlichen 
gehalten worden", gdy w obecności przewodniczącego i komisarzy odczy
tano kredencjały i instrukcję 48. Mamy tu więc do czynienia z zupełnie 
formalnym otwarciem sejmu. Bezpośrednio potem następujące sprawy 
„konwentowe" i przemieszanie z nimi w następnych miesiącach aktów 
sejmowych nie zmieniają w niczym postaci rzeczy. Koniec tego sejmu 
przyniosły dopiero ostatnie dni lipca: 29 tego miesiąca bowiem Urząd 
Zwierzchni złożył votum conclusivum, po czym dokonano rewizji (tzn. 
ostatecznego sformułowania) uchwały sejmowej. Wreszcie ta została po 
południu „umb 5 Uhr dem kgl. Ober Ambte, und denen samtlichen Stim
men in pleno Conventu abermahlen vorgelesen und einhelliglich appro
biret worden". W dniu następnym „geschahe die Abfertigung der kays. 
Filrstentages-Commissarien", którzy też osobiście odwieźli uchwalę do ce
sarza 49

• I tutaj zatem mamy do czynienia z zupełnie formalnym i uroczy
stym zamknięciem obrad sejmowych. 

Gdy idzie o t r y b u n a ł, sprawa jest znacznie prostsza. Mianowicie 

n Tamże, s. 203. 

,s AP Wrocław, Arch. m. Wrocl., Hs A 51, nr 1, fol. 2-3. 

u Tamże, fol. 94-97. 
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w zachowanych diariuszach znajdujemy pod odpowiednimi datami wcale 
obszerne opisy konstytuowania się tego sądu i otwarcia jego obrad, czasem 
też szczegółowy w:ykaz osób udział w nim biorących so. Nieco rzadziej, 
ale też nie w charakterze wyjątku, odnotowywane bywa zakończenie 
trybunału. Nawet w wypadkach, gdy brak jest takiej końcowej wzmianki, 
autor diariusza informował zawsze o przejściu do obrad konwentowych, 
mianowicie o wygłoszeniu przez Urząd Zwierzchni wewnętrzna-śląskiej 
„Landes-Proposition". Dla przykładu przytoczymy bardzo zwięzły tekst 
z diariusza stanów wołowskich, umieszczony pod datą 2 V 1678 r.: ,,Ward 
das Kgl. Oberund Ftirsten-Recht g e h e  g e t, bei welchem aber nichts 
vorging. Nach d e s  s e  n En d i g u  n g publicirte das ... Ober Ambt die 
Landes-Proposition ... " s1 Jak zatem widać, śląski trybunał książęcy (Ober
und Fiirstenrecht), mimo iż również o składzie identycznym jak sejm 
i konwent, występuje w źródłach jako ciało formalnie i instytucjonalnie 
odrębne: odrębnie zwoływane, odrębnie zamykane, wyraźnie przeciwsta-

- wione pozostałym. Dotyczące go zapisy są w znacznie większej mierze
wyodrębnione w diariuszacł). ze spraw konwentowych, niż to miało miej
sce przy sejmie. Inna rzecz, że funkcja trybunału była wówczas w zupeł
nym już zaniku, chociaż i tu nie brak jest jej śladów 52• 

Pozostaje wreszcie conventus publicus, przy którym źródła przynoszą
dużą niespodziankę. Wbrew twierdzeniu Hintzego, że był on z reguły raz
do roku zwoływany przez cesarza i przeciągał obrady czasem bardzo długo,
niemal rok 53, okazuje się ponad wszelką wątpliwość, iż konwent w o g ó 1 e
n i e b y ł z w o l y w a n y p r z e z  c e s a r z a. Hintze po prostu przeniósł
na konwent to wszystko, co miało zastosowanie wobec sejmu. I stąd wszy
stkie nieporozumienia. Ponieważ konwent nie obradował stale i w działal
ności jego występowały przerwy w postaci „ferii" świątecznych i szcze
gólnie żniwnych, musiał być w sensie technicznym zwoływany. Aktu tego,
trzeba podkreślić, że czysto technicznej natury, dokonywał Urząd Zwierz
chni. Nie mia!o to jednak nic wspólnego z wymienianym przez Hintzego
rzekomym aktem władzy monarszej. Oczywiście konwent, skoro formalnie
nie zwoływany, podobnie też nigdy n i e b y ł f o r m a  1 n i e k o ń  c z o n y
i z a m  y k a  n y, j,ak to miało miejsce przy sejmie i przy trybunale.

Z kolei trzeba rozpatrzyć trzy interesujące nas tu ciała s�anowe pod
względem ich o r g a n i z a c  j i. Już poprzednio, przy omawianiu ich
składu, poczyniliśmy pod tym kątem pewne obserwacje, stwierdzając
mianowicie ich podobną kurialną strukturę, teraz jednak należy je

50 Tamże, Hs A 45, nr 26c, fol. 329.

51 Tamże Hs A 45, nr 39c, fol. 221. 

52 Np. tamże, fol. 80-81. 

" Hi n t ze, op. cit., s. 514-515. 
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uściślić i uzupełnić. Jeżeli idzie o s e j m, rzuca się w oczy, że struktura 
jego i organizacja pozostały takie, jak w poprzednich stuleciach 54. Prze
wodniczył mu nadal Urząd Zwierzchni, składał się też nadal z dawnych 
tradycyjnych trzech kurii: książąt, rycerstwa i miast. Sposób zapadania 
uchwal też pozostał identyczny. Po wygłoszeniu cesarskiej instrukcji kurie 
(czyli tzw. Stimmen) formułowały w kolejności swoje wota, do których 
następnie Urząd Zwierzchni dołączał swoje wotum konkludujące, po czym 
formułowano ostateczną uchwałę - Schluss. 

Przy „Ober- und Filrstenrecht" sytuacja wyglądała już jednak prawdo
podobnie inaczej, inne bowiem było w nim - j,ak można sądzić - prze
wodnictwo. Zgodnie z przywilejem z 1498 r. przewodniczył mu zawsze 
jeden ze śląskich książąt, co wówczas, gdy zastrzeżony też dla księcia 
urząd generalnego starosty nie był odpowiednio. obsadzony, pociągało 
za · sobą oddzielenie przewodnictwa vi sejmie i w trybunale. Znana jest 
sytuacja z 1683 r., gdy Jan Kasper, ówczesny starosta, był nieobecny 
i wówczas dla przewodniczenia w trybunale powołany został specjalnie 
książę oleśnicki ss. Gdy w 1719 r. w ogóle urząd generalnego starosty nie 
został obsadzony i Urzędem Zwierzchnim odtąd kierował Antoni Schaff
gotsch, sytuacja tym bardziej powinna była przedstawiać się analogicznie. 
Opierając się na. tym, iż „Ober-Ambts-Director" za każdym razem otrzy
mywał szczególne cesarskie upoważnienie do przewodniczenia w sejmach 
na zasadzie substytucji ss i że brak w aktach tego rodzaju upoważnień 
w odniesieniu do trybunału, można by wnosić, iż w trybunale przewodni
czył ktoś inny, mianowicie jeden z książąt. Zapiski diariuszy o trybunale 
bardzo są niestety lakoniczne w latach późniejszych i ograniczają się jedy
nie do wzmianek o sprawdzaniu pełnomocnictw. Niemniej jednak pod 
dniem 5 V 1721 r. 57 czytamy o Ober- und Fiirstenrecht, mianowicie że 
nie odbył się „wegen Absentz eines durchlauchtigsten Praesidis''. Tytuł 
tego używano wprawdzie również wobec Schaffgotscha, ale nie jest wy
kluczone, że chodziło tam o brak jakiegokolwiek księcia wśród zgroma
dzonych (,,Durchlaucht" - to konsekwentne określenie książąt), co uda
remniło formalne odbycie trybunału. Sprawa wymaga jeszcze zbadania, 
ponieważ trybunał znajdował się podówczas już w stanie zupełnego upad
ku. Nie jest więc wykluczone, że i przewodnictwo w nim znalazło się 

54 Oczywiście pomijając „ukolegialnienie" urzędu generalnego starosty, dokonane 

zresztą już w połowie XVII w. 

55 Acta Publica (kopia Sc�affgotschów), Bd. ·55, s. 1295. 
56 Por. co do tego nasze: Obsadzanie generalnego starosty na śląsku., zwłaszcza 

1)0 wojnie trzydziestoletniej (Przegląd Prawa i Administracji, I, Wrocław 1971, 
s. 173 i n.).

57 1721, s. 77.
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wówczas w ręku deputata książącego lub po prostu Urzędu Zwie
rzchniego ss. 

Organizacja trybunału okazuje się w świetle wykorzystanych akt zu
pełnie analogiczna jak sejmu, z trzema podobnymi kuriami i kurialnymi 
wotami oraz votum conclusivum przewodniczącego 59. Odbiega to od stwier
dzenia F. Rachfahla, który w oparciu o zapis z XVI w. konstatował w nim 
istnienie czterech kurii, mianowicie odrębnych dla książąt i wolnych panów 
stanowych 60. Sprawa wymaga zbadania, nie można bowiem wykluczać 
istnienia w XVI w. odmiennej praktyki. W każdym razie od drugiej po
lowy XVII w. organizacja trybunału odpowiadała ściśle sejmowej 61. 

Organizacja konwentu będzie przedmiotem osobnego opracowania, 
tutaj więc ograniczymy się tylko do najogólniejszych wiadomości. Przede 
wszystkim trzeba przypomnieć istnienie w konwencie analogicznych trzech 
kurii jak w sejmie. Inaczej też być nie mogło wówczas, gdy obrady sejmu 
i konwent tak ściśle były ze sobą przemieszane. Zupełnie natomiast inaczej 
ma się rzecz z przewodniczeniem obradom konwentu i wiążącym się z tym 
votum conclusivum. Przede wszystkim zauważyć należy, że obradom 
konwentu nie przewodniczył starosta generalny (Urząd Zwierzchni). Dia
riusze bowiem z bardzo dużym naciskiem odnotowują pojawianie się 
generalnego starosty bądź Urzędu Zwierzchniego w konwencie, i t o  
t y  1 k o  p o t o, a b  y w y s l u  c h a ć w o t ó w  s e j m o w y c h, s f o r m u-
1: o w a ć v otu m con clu si v u m  l u b  os t a t e czn i e  u s t a l i ć 
t e k s t  s e j m o w e j  u c h w a ł y. Równie starannie też odnotowywane 
jest odejście tych dostojników, po czym dopiero były kontynuowane kon
wentowe obrady 62• W rezultacie w konwencie przewodniczył „prezes" 
kurii książęcej nie posiadający votum conclusivum. Zgodność stanowiska 
wszystkich kurii wystarczała do powzięcia uchwały, (Landes-Memorial) 
zawsze kierowanej do Urzędu Zwierzchniego. Nie ulega zatem kwestii, 
iż Urząd Zwierzchni znalazł się poza obrębem konwentu, przestał być 
jego czynnikiem składowym 63. 

ss Interesujący rękopis przechowywany w AP Wrocław z 1737 r. (Hs A 83, fol.

99) stwierdza wprawdzie, że wskutek nieobsadzenia od 1719 r. urzędu generalnego

starosty trybunał dla braku przewodniczącego 'księcia w ogóle przestał się zgro

madzać, ale twierdzenia tego nie potwierdzają teksty diariuszy.
59 Por. np. Hs A 47, nr 8, votum książąt (fol. 690-694), rycerstwa (fol. 746-749), 

miast (fol. 750-754) oraz votum decisivum generalnego starosty (fol. 1476-1480) 

w sporze o sukcesję hr. Dohny z 17L6 r. 

60 Ra c h  f a  h 1, op. cit., s. 207. 
61 Por. przyp. 59 i in. 
62 Wzmianki o tym są bardzo częste w diariuszach, np. 1732, s. 83. 

G:l Dla uściślenia trzeba podać, że w pewnych sprawach „niesejmowych" w dru

giej połowie XVII w. Urząd Zwierzchni brał udział w obradach i formułował votum 

conclusivum. Idzie tu mianowicie o deliberacje i uchwały podejmowane w związku 
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W odniesieniu do wszystkich trzech omawianych tu zgromadzeń trzeba 
wskazać na jeden jeszcze szczegół organizacyjnej natury, o niewątpliwie 
charakterystycznej wymowie. Idzie tu mianowicie o pełnomocnictwa de- · 

putatów. Już wyżej wspominaliśmy, że zarówno w sejmie, jak w konwen
cie i trybunale brali udział ci sami ludzie, że nie powoływano osobnych 
deputatów dla każdego z tych zgromadzeń. Przy tym wszystkim jednak 
z diariuszów wynika, iż w każdym wypadku musieli oni posiadać spe
cjalne pełnomocnictwa, które przez zgromadzenia były szczegółowo spra
wdzane. Pełnomocnictwo do brania udziału w konwencie bywało ogólne 
i wystawiane w momencie powołania posła przez „pryncypała" 64, nie 
brak też jednak wiadomości, iż ponawiano je w związku z każdym z ter
minów trybunalskich, po których następowała „Landes-Proposition" 65, 
Podobnie miała się rzecz z pełnomocnictwami sejmowymi, które były 
szczególne 66, zdarzały się jednak również łączne „zu denen Fiirstentags
-Diaetalien und Landes-Proposition 67". Zawsze szczegółowe i odrębne 
były pełnomocnictwa trybunalskie 68. Nie zmienia to postaci rzeczy, że 
do pełnomocnictw tych nie przywiązywano wiele wagi, skoro stwierdzone 
w nich nieprawidłowości lub nawet ich brak nie powodowały wyłączenia 
deputata z obrad i mogły być uzupełnione w późniejszym terminie 69. 

Ostatnią płaszczyzną, w której chcemy przypatrzyć się tym trzem 
zgromadzeniom, są ich k o m p e t e n c j e. Oczywiście nie ma tu miejsca 
na ich szczegółowe omawianie, ograniczymy się więc tylko do paru tek
stów ogólnych, które przeciwstawiają je sobie nawzajem w tym wzglę
dzie. Sprawa jest stosunkowo prosta, gdy idzie o odgraniczenie spraw 
załatwianych przez trybunał. Wystarczy powołać się na tekst powyżej 
już przytoczony 10, gdzie dopiero gdy trybunał został zamknięty, wy
głaszana była „Landes-Proposition" 11. Oczywiście i to nie wyklucza cza
sowego przemieszania obydwóch funkcji, trybunału i konwentu, jak tego 
dowodzi wotum w sporze Hatzfelda i N esselrodego, wplecione między 

z tzw. Novus Modus Contribuendi, czyli dotyczące reformy śląskiego systemu 

podatkowego. O obecności jego decydowała zapewne wielka waga tego problemu, 

nie wykluczone też, że mamy tu do czynienia dopiero ze stopniowym kształtowaniem 

się wskazanych tu zmian. 
64 IJ., 725, s. 61. 
6S 1732, S. 660. 

GG Tamże, s. 758. 
67 1725, s. Gł. 
68 Np. 1'725, s. 140, 144.
69 1732, s. 660, 683. 
10 Por. s. 264. 
7J Tamże.

\ 



274 Kazimierz Orzechowski 

sprawy konwentowe w 1678 r. 72 Tak samo ma się rzecz z przeciwsta
wieniem spraw trybunalskich sejmowym. 

Nie brak również wiadomości o wyraźnym wyodrębnianiu spraw sej
mowych od zwykłych spraw konwentu. Z licznych tego rodzaju sformu
łowań w diariuszach przytoczymy jedno, z 10 III 1732 r., gdzie po poru
szeniu przez Generalny Urząd Podatkowy sprawy tzw. ,,Fleisch-Kreutzer" 
konwent nie zajął merytorycznie stanowiska, stwierdzając tylko w res
ponsie: ,,Solle in Di a et a I i bus vorkommen, und denenselben inseri
ret werden" 73• Też przy dalszych omawianych na tym posiedzeniu kon
wentu sprawach podatkowych kuria książęca stwierdziła: ,,wie selbte 
in dem Di a e t  a 1- Vo t o  begriffen ... " 74 Wyróżnianie owych „diaeta
liów" nie było jedynie porządkującym zabiegiem·. Miało swe istotne 
uzasadnienie w postaci konieczności zgody cesarskiej na odnośną uchwałę. 
Informuje o tym np. taki tekst z tego samego diariusza, zamieszczony 
pod datą 21 kwietnia: ,,Worauf dann auch von Seiten des ... Ober
-Ambts-Praesidii befunden worden, dass es bis zu kays .. .. Resolution 
sowohl ratione gegenwartiger General-Steuer-Raittungs-Abnahmb als i n 
a 11 e n  a n d e r  e n  D i a e t  a 1- A n g e 1 e gen h e  i t e  n wie vorhero in 
statu quo verbleiben solle" 75. 

Zestawione ostatnio fakty dowodzą ponad wszelką wątpliwość, iż dla 
współczesnych każde z tych trzech stanowych zgromadzeń posiadało ą_d
mienny zakres kompetencji. 

Obecnie można już ustalić rezultat przeprowadzonych dociekań. Spo
sób zwoływania, organizacja i kompetencje sejmu, konwentu i trybunału 
nie�dparcie narzucają przeświadczenie, iż mimo faktycznych zbieżności 
i sugestywnych pozorów s t a n o w i ł  y o n e o d r ę b n e i n s t y t u
c j e 76. 

Stwierdzenie, że sejm, konwent i trybunał na Śląsku pod absoluty
stycznymi rządami Habsburgów istniały jako osobne urządzenia, nie jest 
jeszcze wystarczające. Właśnie bowiem fakt zatartych między nimi gra
nic zmusza do próby ustalenia wzajemnego ich stosunku. Wydaje się 
najwłaściwsze, aby pamiętając o ich identycznym składzie (w każdym 
razie, gdy idzie o skład kurii, problem przewodniczenia - jak widzie
liśmy - mógł przedstawiać się rozmaicie) podkreślać tutaj r ó ż n o 1 i-

12 AP Wrocław, Hs A 45, nr 39c, fol. 80-81. 

13 1732, s. 77-78. 

74 Tamże, s. 79. 

75 Tamże, s. lJ.2-'113. 

76 Potwierdza to dodatkowo cytowany powyżej rękopis Hs A 83, w którym 

wszystkie te trzy instytucje odrębnie zostały omówione i przeciwstawione sobie. 

Tekst pochodzi z 1737 r. 
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t o ś  ć i c h f u n k c j i, traktując przy tym rzecz zupełnie formalnie. 
W takim ujęciu sejm owych czasów był - jak poprzednio - ogólno
śląskim zgromadzeniem stanowym, formułującym stanowisko wobec mo
narszych żądań zawartych w sejmowej instrukcji. Konwent natomiast 
deliberował i podejmował uchwały w sprawach przedkładanych mu przez 
Urząd Zwierzchni i poszczególne „stany". Oczywiście wśród nich by
wały często też drobniejszej miary postulaty: cesarza, nadsyłane do Urzędu 
Zwierzchniego w postaci reskryptów, niemniej jednak formalnie podmio
tem, który je konwentowi przedstawiał, był ten urząd. Wreszcie w try
bunale utrzymały się znikome relikty jurysdykcyjnej funkcji tego naj
wyższego ongiś sądu na Śląsku. 

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Całym tym naszym wywodom 
można by zarzucić przecenianie względów terminologicznych, formalno
-organizacyjnych i proceduralnych - z natury rzeczy przecież drugo
rzędnych - oraz przeciwstawianie ich oczywistej praktyce i faktom. Za
rzut to jednak nie byłby słuszny. Przecież czasy, o których mowa, to 
już faza dekadencji i kompletnej degeneracji stanowych zgromadzeń. 
Gdy zaś ważne dawniej instytucje pozbawione bywają swych istotnych 
treści i roli w państwie, na plan pierwszy w nich wydobywają się 
sprawy drugorzędne, tak samo pozbawione znaczenia jak i teraz same 
te instytucje. I właśnie tak należy je rozpatrywać w okresie ich upadku. 

KONVENT, FORSTENTAG, OBER- UND FtlRSTENRECHT. AUS DEN STUDIBN 

VBER STXNDEVERSAMMLUNGEN IN SCHLESIBN IM ZEITALTER 
DES FEUDALISMUS 

Die friiheren Forscher der schlesischen Verfassungsgeschichte (O. Hintze, S. Sre

niowski) behaupteten, dass der schlesische Fiirstentag nach dem Jahre 1675 in den 

Conventus Publicus umgewandelt wurde und entartete. Der Verfasser der vorlie

genden Arbeit versucht diese Feststellung anhand der schlesischen Landes-Diarien 

(bisher noch unbenutzte Quelle) zu iiberpriifen. Der dabei durchgefi.ihrte Vergleich 

bringt iiberzeugende Beweise dafi.ir, dass nicht nur das schlesische Ober- und 

Fiirstenrecht und der Fi.irstentag, sondern auch der letztgenannte und der Konvent 

verschiedene Institutionen mit besonderen, scharf gegeniibergestellten Kompetenzen 

waren. Diese Tatsache tritt besonders zutage in der Zusammensetzung des Konvents 

und des Vorsitzes; der Konvent besass weder das oberamtliche votum conclusivum 

noch oberamtlichen Vorsitz. Die personliche Teilnahme der schlesischen Fi.irsten 

(was z. B. von O. Hintze als entscheidendes Merkmal des angeblich zugrunde gegan

genen Fi.irstentages aufgefasst wurde) stellte sich - auf Grund der vorliegenden 

Arbeit - als vollig bedeutungslos dar. 




