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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

URZĄD ZWIERZCHNI I KONWENT. Z BADAŃ NAD ORGANIZACJĄ 
ŚLĄSKIEGO CONVENTUS PUBLICUS 

Gdy w iPOprzedniej pracy przeprowadzaliśmy porównania między 
konwentem a sejmem i trybunałem 1, omówiony został skład tych ciał, 
w szczególności zaś interesującego nas tu conventus publicus; przy tej 
okazji zasygnalizowano hrak w nim starościńskiego votum conclusivum. 
Kwestia w ten sposób poruszona stanowi zagadnienire kapitalnej wagi, 
tym bardziej że obraz ukazany tu przez źródła wcale nie jest jednozna
czny. Toteż naieży poświęcić jej osobno wnikliwszą uwagę. 

Jako punkt wyjścia przyjmijmy tekst zawarty w diariuszu powsta
łym w kurii 'książęcej konwentu w 1678 r., który łudząco przypomina 
organizację sejmu 2• ,,Hora 10 kam das Ob e r - Am p t  ad Conventum 
und wurde von dem Schweidnitzisch-und Jauerschen Herren Abgeordne
ten . . . wegen der . . . E r b f il r s t e n t h il m b e r  - S t i m m e <las V o
tum Collectivum . .. abgeleget, und dissentiTte selbiges van dem Fil r st
ł i c h  en C o  11 e c t i v o in verschiedenen Numeris der Postula
ten ... [w tym też sugestie co do późniejszego votum conclusivum] . .. 
Hierauf hat die Stad t i s-c h e  St i m  me sich immeisten conformi
ret..." Jak widać, w tekście tym niewątpliwie „konwentowym" mamy 
wymienione wyramie wszystkie cztery -elementy składowe, znane z sej
mu, w szczegóilności votum conclusivum Urzędu Zwierzchniego. Wyżej 
przytoczony tekst nie jest wyjątkowy. Podobne bowiem sformułowania 
spotyka się co krok w diariuszach. Niemniej jednak, jak już wiemy, 
sprawa wcale nie była taka prośta 3• Rola i miejsce Urzędu Zwierzchniego 
(generalnego starosty) w konwencie śląskim nie zawsze była jednakowa 

1 K. O r z e c h o w s k i, Konwent - sejm - trybunał. Ze studiów nad zgroma
dzeniami stanowymi feudalnego Śląska (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 
XXiVUI, 1973, nr 2). 

2 Archiwum Pań�twowe m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego, Arch. 
m. Wrocławia, Hs A 45, nr 38 (a) 1, fol. 9�95.

s Por. Konwent - sejm - trybunał, s. 272.
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i taka, jaką zdaje się sugerować przytoczony tekst. Ich specyficzną ewo

lucję można prześledzić, porównując zachowane teksty diarialne z XVII 

i XVIII w. 

Z XVII w. - jak wiadomo - tekstów takich zachowało się niewiele 

i w dodatku o różnym charakterze. Warto rozpatrzyć je dokładniej pod 

intexesujący.m nas kątem widzenia. W pierwszej kolejności zajmijmy się 

podręcz,nymi notatkami generalnego pełnomocnika stanów (General-Lan

des-Bestallte) z lat 1674-1678. Wyciąg ten sporządzono w okresie, gdy 

koowent bez wątpienia istniał co najmniej od dziesięciu lat, powinien 

więc już odzwierciedlać ustalone formy organizacyjne i praktykę. Z dru

giej jednak strony „Excerpta" owe (jak naz.wa sama poucza) nie są peł

nym tekstem diariusza, lecz tylko wyborem zapisek dotyczących jednej, 

ba·rdziej ważnej kwestii, mianowicie reformy śląskiego systemu podatko

wego (Novus Modus Contribuendi). To powoduje, że obraz ,przez nie 

dany nie może być kompletny i narzuca szczególną ostrożność przy for

mułowallliu wniosków. 
Na pierwszy rzut oka „Excerpta" czynią wrażenie, że pozycja Urzędu 

Zwierzchniego w konwencie była taka sama jak w sejmie. Czytamy tam 

o rozpuszczaniu przezeń zgromadzenia 4, o ponownym zwoływaniu 5, 

o wyrażanej przezeń na pewną kwestię zgodzie 6, wreszcie kilkak·rotnie
o jego votum conclusivum 7_ Niemniej jednak dokładniejsze wczytanie

się w tekst przynosi parę interesujących szczegółów o wręcz przeciwnej

wymowie. Mianowicie autor kilJ.kakrotnie w zastanawiający sposób wy

akcentował ,pr z y  'by c i e  Urzędu Zwierzchllliego do zgromadzenia
(13IXi21Xl674) 8,a także jego ode jś-c i e  i późniejszy p o w r ó t

celem wypowiedzenia votum conclusivum 9. Charakterystyczna też jest

wzmianka (z 27 II 1677), że ówczesne deliberacje odbyły się p r a e s  e n

t e  Suprema Curia 1°. Przytoczone szczegóły dowodzą, że obecność Urzę

du Zwierzchniego i udział jego w obradach w rozumieniu autora tekstu
powinny były być specjallllie odnotowane, że stanowią zatem okoliczność

istotną dla niego i dla współczesnych. To zaś znaczyłoby z kolei, że

Urząd Zwierzchni nie zawsze brał udział w obra,;iach konwentu.
Niekompletność i wyrywkowość „Excerptów" skoncentrowanych 

jak wiemy - wokół jednej tylko sprawy nie pozwafają formułować 

ostatecznych wniosków. Możliwość tę jednak przynoszą inne źródła z te-

4 Hs A 45, nr 26 c, fol. 279. 

5 Tamże, fol. 314. 

6 Tamże, fol. 275. 

1 Tamże, fol. 265, 309, 319. 

s Tamże, fol. 314, 319. 

9 Tamże, fol. 309-310. 
10 Tamże, fol. 325.
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go samego mmeJ więcej czasu, mianowicie diariusze wołowskie oraz 
diariusze kurii książęcej z lat 1676-1679, które zachowały się w kom
pletnych, pierwotnych tekstach. W diarialnych zapiskach wołowskich, 
sporządzonych JPrzez deputata tamtejszego rycerstwa, a obejmujących 
październik i listopad 1676 r., zostało odnotowanych 11 ,posiedzeń, przy 
czym tylko w odniesieniu do 3 11 wyraźnie stwierdzono obecność gene
ralnego starosty i Urzędu Zwierzchniego, w 2 dalszych można się jej 
domyślić 12. Co więcej, w jednym wypadku (20 X) opuszczenie zgroma
dzenia przez starostę zostało wyrami.e zaznaczone, w drugim {26 XI) 
początkowa jego nieobecność zdaje się wynikać z narracji. ,,'.ProtocoUum 
Negotiorum Publicorum ... " z czasu od 19 X 1676 do 25 II 1677 r., spisany 
naj1prawdopodobniej w :kurii książęcej 13, uwzględnH 30 posiedzeń, w od
niesieniu do 7 stwierdzając obecność Urzędu Zwierzchniego (generalnego 
starosty) 14, w dwóch dalszych ,pośrednio wynika ona z tekstu 15• W jed
nym wypadku zaznaczono odejście Urzędu (23 XI 1676). Dla czasu od 
5 XI 1677 do 31 VIII 1679 r. znów posłużyć się możemy zapiskami depu
tata rycerstwa z księstwa wołowskiego 16

• Z całego tego czasu uwzględ
ruono w nim 101 posiedzeń, ale obecność generalnego starosty (Urzędu 
Zwierzchniego) została stwierdzona ty1ko w 20 wypadkach niewątpli
wych, przy czym w 8 są wzmianki o jego przybyĆiu bądź odejściu 
i o obradach poza tym bez niego prowadzonych w danych dniach. Na 7 
dalszych posiedzeniach można domniemywać się jego obeoności. W sumie 
zatem biorąc, na 142 posiedzenia mamy tylko 30 (21 O/o) niewątpliwych 
obecności generalnego starosty bądź Urzędu Zwierzchniego, 41 (27'°/o) zaś 
wraz z domniemanymi. Obraz to zastanawiający, tym bardziej gdy 
uwzględnimy, że wykorzystane materiały objęły również trzy sejmy 17, 

w których obecność Urzędu Zwierzchniego była instytucjOlllalna i ko
nieczna, prócz tego zaś w szeregu wypadków Urząd Zwierzchni (general
ny starosta) brał udział tylko w pewnych sta·diach posiedzeń. 

Posłużyliśmy się tutaj bowiem w zasadzie dwoma rodzajami zapisek 
(jeżeli pominąć „Excerpta"): notatkami sporządzonymi w kurii rycer
stwa oraz „protokołami" niewątpliwie pochodzącymi z 'kurii książęcej. 
Szczęśliwym traf.em w dwu krótszych okresach źr-ódła te poki-ywają 

11 Tamże, fol. 327-339, 361-370, mianowicie 19 i 20 październi�a oraz 23 listo
pada. 

12 26 i 27 listopada. 
1s Hs A 45, nr 38 (a) 1, fol. 35-70. Częściowo uwzględnia on te same posiedze

nia co diariusz wołowski (dla października z jednym wyjątkiem),. częściowo wymie
nia ich więcej (5 posiedzeń w listopadzie). 

14 19, 20 X, 23 XI, 11 XII 1676; 14 I, 5, 23 II 1677. 
1s 26 XI 1676, 15 I 1677. 
16 Hs A 45, nr 39 c, fol. 3 i n.; nr 39 d, fol. 728-756. 
11 9 XI 1676, 5 XI 1677, 5 XII 1678. 
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się,czasowo, co pozwala zauważyć, iż każde z nich w pewnej' mierze różni 

się liczbą i datami notowanych posiedzeń i zapisami dotyczącymi ich 

przebiegu. Dla dwu miesięcy 1676 r. różnice te podane zostały już po

wyżej is, obecnie zestawimy jce dla okresu od 15 I do 14 V 1678 r. Dla 

uproszczenia w poniższej tabeli ujmiemy równocześnie wiadomość o cha

rakterze danych posiedzeń, mianowicie czy były to posiedzenia łączne 

Diariusze wołowskie 

data 

2.4 I

28 I 
1 II 

17 II 
1 III 

4 III 

22 III 

23 III 

26 III 
28 III 

29 III 
1 IV 
2 IV 

18 IV 
21 IV 

22 IV 

28 IV 
30 IV 

2V 
3 V 
5 V 

7 V 
11 V 

13 V 

charakter 
posiedzenia 

łączne 
łączne 
łączne 
łączne 
łączne 

łączne 

łączne 
rycerstwo 
rycerstwo 
rycerstwo 
rycerstwo 
rycerstwo 
łączne 

łączne 
łączne 
łączne 

łączne 
łączne 
łączne 
łączne 
łączne 

łączne 
łączne 

łączne 

1s Por. przypis 11. 

I Urząd 

częśc. 

częśc. 

częśc. 

tak 
(tak) 

tak 

tak 

(tak) 

Diariusze kurii k,siążęcej 

data 

15 I 

1 II 
17 II 
1 III 

2 III 

4 III 

7 III 

21 III 

2 IV 
5 IV 
18 IV 

22 IV 
26 IV 
27 IV 

30 IV 
2V 
3 V 

6V 

12 V 
13 V 
14 V 

charakter 
posiedzenia 

łączne 

łączne 
łączne 
łączne 
książęta 
łączne 
książęta 

łączne 
łączne 
łączne 

łączne 
łączne 
łączne 

łączne 
łączne 
łączne 

łączne 

łączne 
łączne 
łączne 

I Urząd 

tak 

tak 

tak 

tak 
tak 

tak 

tak 
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trzech kurii, czy też jednej z nich, oraz o obecności na posiedzeniu Urzę
du Zwierzchniego 19. 

Tabela okazała się bardzo pożyteczna. Na ujętych przez nią w sumie 
35 posi€dzeń 8 było kurialnych, nieplenarnych (3 kurii 1książąt, 5 kurii 
rycerstwa). W żadnym z owych 8 kurialnych posiedzeń nie. ma śladu 
obecności Urzędu Zwierzchniego, co jednak w najmniejszej mierz€ nie 
potwierdza poprzednio czynionych obserwacji. Nigdy bowiem starosta 
czy też później Urząd Zwierzchni nie brał udziału w kurialnych delibe

racjach. Posiedzeń łącznych ujęto 27, z których 8, znanych z diariusza 
książęcego, nie zawiera diariusz wołowski, 7 zaś brak w książęcym. O 11 

informują obydwa źródła. W odniesieniu do wszystkich uchwyconych 27 
łącznych posiedzeń obecność Urzędu Zwierzchniego została zaznaczona 
tylko w 11 wypadkach, w tym 3 (bądź 4) razy jako częściowa. Jest wa

żne, że w informacjach tych jeden raz oba źródła nie są zgodne: 4 marca 
podają ją bowiem tylko zapiski wołowskie. W sumie obecność Urzędu 
występuje tu w 400/o ujętych łącznych posiedzeń. Stwierdzenie to nie 
daje nam jeszcze potrzebnej odpowiedzi, ponieważ nie wszystkie posie
dzenia łączne 'były zarazem posi€dzeniami konwentu. Wśród nich istniały 
bowiem również ,posiedzenia sejmu, trybunału oraz komisji do odbioru 
rachunków. Te więc rodzaje posiedzeń należy obecnie wyodrębnić. Oka
zuje się, że wśród wszystkich 27 było 8 posiedzeń sejmowych, 2 trybu
nalskie oraz 2 komisji dla odbioru rachunków, w sumie 12. W odniesie
niu do 10 spośród nich źródło stwierdziło obecność Urzędu Zwierzchnie
go. Przy 2 sejmowych brak takiej wiadomości; jedną natomiast mamy 
dla posiedzenia (14 V), które bezsporinie było posiedzeniem konwentu. 
Odjąwszy te posiedzenia od ogólnej licZ'by łącznych otrzymujemy 15 po

siedzeń konwentu z obecnością Urzędu potwierdzoną tylko jeden jedyny 
raz. Oznacza to, że w zasadzie plenarne posiedzenia konwentu odbywały 
się bez udziału Urzędu Zwierzchniego. Poważnym po.parciem dla tego 
wniosku są informacje o częściowym udziafe Urzędu w posiedzeniach, 
zawarte w diariuszu wołowskim w 3 wypadkach 20. Dowiadujemy się
z nich bowiem, że Urząd Zwierzchni opuszczał zgromadzenie po dokona
niu czynności sejmowych (np. odczytywanie wotów), wówczas zaś kurie 
razem - już jako konwent - kontynuowały obrady nad bieżącymi spra
wami kraju. Niemniej jednak należy pamiętać, że sprawy bieżące (,,kon
wentowe") bywały niejednokrotnie dyskutowane i uchwalane w obec
ności Urzędu, na posiedzeniach sejmowych, trybunalskich czy dla od

bioru rachunków. 

19 Oznaczenie „częśc." dotyczy wypadków, .gdy źródło stwierdza przybycie Urzę

du do zgromadzenia w pewnym stadium obrad lub jego odejście przed ich zakoń

czeniem. 
20 4, 22 marca, 2 kwietnia. 
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Skomrontujmy obecnie obserwacje poczynione za pomocą powyższej 
tabeli z materiałem diariuszy wołowskich przez l!li.ą nie objętych, tzn. 
dla czasu od 5 XI 1677 do 14 I 1678 oraz od 15 V 1678 do 31 VIII 1679 r. 
W zapiskach tych występuje 61 posiedzeń łącznych, wśród których w 22 
wypadkach stwierdzona została obecność Urzędu Zwierzchniego. Z ogól
nej liczby posiedzeń 44 należy za'kwali'fikować jako posiedzenia konwen
tu 21, wśród nich jednak tytlko na 5 obecny był według tego źródła Urząd 
Zwierzchni. W ten sposób otrzymaliśmy obraz w zasadzie zgodny z tym, 
który dało zamieszczone powyżej zestawienie: Urząd Zwierzchni t y  1-
k o w y j  ą t k o  w o pojawiał się w konwencie. 

Dokładniejsze rozpafa'zenie 5 powyższych przykładów, gdy w obradach 
konwentu wziął udział starosta generalny i Urząd Zwierzchni, doprowa
dza do dalszego, 'bardzo interesującego wniosku. Okazuje się bowiem, 
że w 4 spośród nich wygłaszane ·były wota kurialne, w 2 wypadkach 
(20 V i 14 VI 1678) w sprawie uchwalenia „Hochzeits-Donativ" dla c-esa
rza, w dwóch dalszych w kwestii tzw. propozycji krajowej (13 VII 1678, 
23 III 1679). Tylko w jednym wypadku (23 II 1679) wołowski diariusz od
notował jedynie sprawy bieżące, nie czynności dotyczące „propozycji". 
Fakty te czynią wrażenie, że dopóki starosta generalny (Urząd Zwierz
chni) przedstawiał w trybunałach stanom zbiorczą „Landes.JProposition" 
czy „Landes-Directorium" i w nim wszystkie bieżące wewnętrzne sprawy 
kraju wymagające powzięcia uchwały, dopóki w związku z nim podobnie 
zbiorcze wota były formułowane przez kurie-stany, po których następo
wało starościńskie votum conclusivum, dopóki wreszcie na zakończenie 
redagowano podobnie zbiorczą „uchwałę krajową" (Landes-ScMuss) -
dopóty w odnośnych posiedzeniach brał udzi•ał starosta generalny bądź 
Urząd Zwierz-chni lub oddelegowani w ty.m celu jego członkowie. W ostat
nio omawianym materiale znajduje się 6 posiedzeń, przy których odno
towano tego rodzaju „Landes-Vota" czy „Landes-Schli.isse", jednak bez 
informacji o obecności wówczas w 'konwencie Urzędu Zwierzchniego. 
Osłabia to powyżej sformułowaną koncepcję, co najmniej bowiem dowo
dzi luk źródła. Równocześnie jednak jest to za mało, aby przeważyć wy
mowę faktu, iż na 33 posiedzeniach nie 1będących sejmowymi, trybunal
skimi ani dla odbioru rachunków, na których też nie załatwiano żadnych 
-spraw związanych z „Landes-Directorium" (wota, uchwała), Urząd 
Zwierzchni pojawił się tylko jeden raz. 

Z XV'II w. zachowały się jeszcze zapiski diarialne w zbiorze akt sej
mowych miasta Świdnicy, najdokładniejsze z okresu od maja 1683 do 
kwietnia 1684 r. 22 Niestety, są one tylko uzupełnieniem (rodzajem 
,,łączników") między zgromadzonymi tam aktami typu „acta publica" 

21 Sejmowych, trybunalskich i dla odbioru rachunków odnotowano wówczas 17.
22 Arch. m. Swidnicy, nr 18. 
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i nie umożliwiają obserwacji takich, jak przeprowadzone ,poprzednio. 
Wprawa-zie o Urzędzie Zwierzchnim są tam wzmianki, i to nawet ude
rzająco częste, ale w sposób, który nie pozwala z pewnością wnosić o jego 
obecności i udziale w posiedzeniu. Sprawę wyjaśniają sformułowania, 
liczne od schyłku 1683 r:, że „Ober-Ampt ... Hess repraesentiren" 23, 

i podobne, inrformujące czasami wręcz, że pośrednikiem między Urzędem 
i konwentem był generalny ,pełnomocnik krajowy (General-Landes-Be
stallte), zatem dostojnik stanów, a nie funkcjonariusz „Oberamtu" 24

• 

Potwierdza to więc pośrednio brak udziału Urzędu Zwierzchni.ego w po
siedz�miach konwentu. To samo wynika z innego faktu, bardzo tu dla 
nas doniosłego, mianowicie z odzwierciedlonej w zapiskach świdnickich 
ko r e s  p o  n d e n c j i między konwentem i Urzędem Zwierzchnim 
w postaci „Landes-Memoriaiien", czyli uchwał konwentu w kwestiach 
szczegółowych, przekazywanych Urzędowi. :Pierwsza notatka o tej prak
tyce w diariuszu 25 podważa przy tym znaczenie licznych poprzednich 
wzmianek o czynnościach Urzędu w konwencie (przedstawianie sipraw, 
popieranie, ·przynaglanie). Tutaj bowiem najpierw wyraźnie o tym s a
my m posiedzeniu powiedziano, że Urząd Zwierzchni „communicirete 
... zwei ... kays. RescrJpta" 2a, następnie zaś, że „auf diese beide ...
Resc,ripta ist unanimibus Votis r,esolviret worden ... nach'folgendes Me
moriał an das Koniglkhe Ober-Ampt" 27_ Praktyka komunikowania Urzę
dowi Zwierzchniemu uchwał powziętych przez konwent dowodzi ponad 
wszelką wątpliwość, iż Urząd w powzięciu ich nie brał udziału, tym 
samym zaś, że nie stanowił już wówczas składowej części konwentu jako 
takiego. 

W zbiorach akt sejmowych tego rodzaju cząstkowe „Landes-Memo
rialien" pojawiają się już wcześniej 28. Mniej więcej też od 1680 r. za
nikają w praktyce ogólnośląskich zgromadzeń stanowych łączne, o!bszer
ne „Landes-Schlusse", stanowiące uchwałę w sprawie równie łącznych 
,,Landes-Directorien" 29. 

Diariusze świdnickie w zupełności zawodzą pod innym względem, 
mianowicie nie pozwalają ustalić, w jakich czynnościach (co oznacza: 
w jakich rodzajach) ogólnośląskich zgromadzeń stanowych Urząd Zwie-

2s Np. tamże, półtom 2, fol. 37. 
24 Tamże, fol. 68. Nieco wcześniej w czynności tej zostali wspomniani sekretarze 

Urzędu Zwierzchniego, a,le nie członkowie jego kolegium, tamże, fol. 11. 
2s Co do ich oharakteru por. K. O r z e c h o w s k i, Diariusze śląskie (Sobótka,

XXVII, 1972, z. 3, s. 405-406). 
2& Arch. m. Świdnicy, fol. 86. 
21 Tamże, fol. 89. 
2s Np. w zbiorze Schaffgotschów już w 1680 r., .A!bt. XXIII, Fach 103 a, nr 53, 

fol. 501. 
29 Co do tego por. :K. O r z e c h o w s k i, Geneza i istota śląskiego conventus 

publicus (Sobótka, ·X:XVII, 1972, z. 2, s. 565). 
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rzchni 'br a ł  obecnie udział. Wspomniano już powyzeJ, że wzmianki 

o Urzędzie w tym diariuszu są co najmniej dwuznaczne, prócz tego zaś

kolejne wota i „Schlilsse" są w nim zamieszczane bez jakichkolwiek

narracyjnych wprowadzeń, 'które by pozwalały stwierdzić obecność

Urzędu przy ich składa,niu 1bądź uchwalaniu. Dokładną odpowiedź na te

wszystkie pytania •pozwalają natomiast dać urzędowe diariusze, zacho

wane w komplecie z XVIII w. (1701-1741) 30_ Wykorzystamy w tym ce

lu dwa diariusze, mianowicie z 1701 i 1732 r. Opierając się na obserwa

cjach poczynionych dotychczas, będziemy uwzględniali nie tylko sam

fakt udziału Urzędu Zwierzchniego w obradach bąd'ź j'ego brak, ale

szczególny nacisk położymy na posiedzenia, w których składane były

wota czy przedsiębrane uchwały zarówno sejmowe, jak wewnętrzne

i inne.

W diariuszu z 1701 r. odnotowane zostały 72 posiedzenia w peł,nym 

składzie, prócz tego zaś również 12 posiedzeń rozmaitych deputacji. Ze 

wspomnianych 72 Urząd Zwierzchni wziął udział w 15 posiedzeniach, 

niejednokrotnie jednak nie w ich całym przebiegu, tylko w pewnych 

stadiach. 57 posiedzeń (bez mała 800/o ogółu) nie wykazuje żadnego śladu 
jego obecności. Bardzo interesująca jest treść posiedzeń, w których 

wziął udział Urząd Zwierzchni. Na 11 posiedzeniach dokonywano waż
nych czynności sejmowych: otwierano i odczytywano propozycję cesar
ską 31, wygłaszano wota kurialne 32, finalizowano uchwałę 33 i ją publiko
wano. Tylko 2 z tych sejmowych ,posiedzeń miały walor skromniejszy: 

na jednym Urząd Zwierzchni zakomunikował pewien reskrypt cesarski 

w sprawie odbywającego się sejmu 34, na drugim pełnomocnik stanów 

ustnie zakomunikował Urzędowi wym.ki łącznej deliberacji trzech kurii 
w pewnej kwestii sejmowej ss. Jest rzeczą interesującą, że w obu tych 

wypadkach Urząd tylko chwilowo znalazł się w zgromadzeniu. Najcie

kawsza jednak dla nas jest treść pozostałych 4 posiedzeń. Okazuje się 
bowiem, że na żadnym nie ogłaszano wotów kurialnych w sprawach 

wewnętrznych ani nie podejmowano tego rodzaju uchwa'ł. Nie znaczy 

to, aby czynności takidh w 1701 r. już w ogóle nie dokonywano, było ich 

bowiem nawet kilkanaście, a 1 e Ur z ą d Z w i e r  z c h n i w ż a dny m 

z n i c h n ie 'b r a ł u d z i a ł u. Trzy ze wspomnianych czterech 

posiedzeń dotyczą ,podatków: Urząd Zwierzchnó. zakomunikował raz re

skrypt cesarski w sprawie ekwiwahmtu za podatek majątkowy 1(7 IV), 

na drugim (gdzie zresztą obecność Urzędu budzi wątpli�ości) omawiano 

so Por. O r z e c  h o w s ki, Diariusze śląskie, s. 408 i n. 
si Wykorzystano tekst Hs A 51 nr 1. Czynności te pod datami 17 I, 11 II 1701.

32 2 V, t2, 28 VI, 1 VII 1701. 

33 27 I, 5 VII 1701. 
34 17 VI 1701. 

35 4 VII 1701. 
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kwestię podniesienia jego kwoty (6 V), na trzecim książęta składali wo

tum w kwestii przejęcia długów cesarskich (,,Millionen-Schulden", 

27 IX). Zapis czwartego posiedzenia (17 III), przy którym też obecność 

Urzędu nie jest zupełnie pewna, obok szeregu spraw bieżących wymie

nia zakomunikowanie przez Urząd stanom ważnego reskryptu cesarza 

dotyczącego organizacji komisji do odbioru rachunków. Obecność Urzędu 

Zwierzchniego przy podstawowych aktach sejmowych, jego w nich 

współudział, mają tu zatem charakter bezwzględnej zasady. Pozostałe 

cztery przykłady noszą odmienne oblicze, ponieważ w każdej z załatwia

nych tam spraw wielokrotnie stany wypowiadały się pod nieobecność 

Urzędu, na posiedzeniach konwentu. Wzięcie przezeń udziału we wspo

mnianych czterech bezspornych posiedzeniach konwentu było więc 

czymś wyjątkowym, zapewne przejawem szczególnego zainteresowania 

z jego strony. 

Diariusz z 1701 r. informuje też, że zróżnicowane już teraz były formy 

kontaktu Urzędu Zwierzchniego z konwentem. Ex officio pośrednikiem 
w tej mierze był generalny pełnomocnik krajowy (General-Landes- Be

stallte) stanów; był to kontakt „na bieżąco" i w sprawach jeszcze nie 

zakończonych. Uchwały konwentu były komunikowane Urzędowi na 

piśmie w postaci znanych nam już „Landes-Memorialien". Natomiast 

nowością, której początków trudno dociec dla braku odpowiednich źró

deł z.e schyłku XVII w., •były tu deputacje i komisje, których 12 odnoto

wano w wykorzystywanym diariuszu. Były one różnego rodzaju, 1przy

godne i stałe. Z uwagi na problem, którym się zajmujemy, najbardziej 

interesujące są deputacje przygodne, na żądanie generalnego starosty 
(przewodniczącego Urzędu Zwierzchniego) wysyłane doń przez konwent. 
W diariuszu występują trzy takie: z 11 marca, gdy starosta zakomuniko
wał swe zastrzeżenia w związku z uchwałą dotyczącą ekwiwalentu 
w miejsce podatku majątkowego, z 3 lipca, gdy podał do wiadomości 

reskrypt cesarski nakazujący przyspieszenie obrad sejmowych, wreszcie 

z 22 grudnia dla zakomunikowania konwentowi decyzji cesarza w spra

wie „Millionen-Schulden". Nie ulega kwestii, że mamy tu do czynienia 

z odpowiednikiem „wyjątkowej" obecności Urzędu w konwencie, zna

nej z omówionych powyżej 4 przykładów. Zarówno przybycie do kon

wentu, jak wezwanie do siebie jego deputacji 36 zależało od woli gene

ralnego starosty, obie formy posiadały tę samą funkcję i to samo zna

czenie. 

se O składzie takiej deputacji decydował konwent. Z reguły przewodniczył jej

General-Landes-Bestallte. Z jednego przykładu znana jest tego rodzaju deputacja 

udająca się do generalnego starosty z własnej inicjatywy konwentu, mianowicie 

celem uroczystego przekazania mu powziętej uchwały, Landes-Memorial (4 VI). 

Mogło być ich więcej, choć regułą było przekazywanie memoriałów staroście przez 

generalnego pełnomocnika. 
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Drugim rodzajem deputacji przygodnych były takie, o których 
powołaniu decydował sam konwent. Tworzono je dla rozpatrzenia kon
kretnej sprawy (z reguły bardziej skomplikowanej). Na ,podstawie opra
cowanego przez deputację sprawozdania 'konwent następnie podejmował 
właściwą uchwałę. Diariusz mówi o takiej uchwale dotyczącej Żydów 
z 27 maja i o rozważającej skargi Głogowa z powodu jego obciążeń 
z 6 grudnia. Jak wspomniano, o powołaniu takiej deputacji decydował 
uchwałą konwent, on również usta'1ał jej skład. Co jednak bardzo intere
sujące, w deputacji takiej zawsze ,przewodniczył jeden lub kilku człon
ków Urzędu Zwierzchniego, ale nigdy starosta generalny 37

• Niemniej 
jednak nie ulega kwestii, że i tutaj mamy do czynienia ze szczególną 
postacią udziału Urzędu Zwierzchniego w pracach konwentu. 

Pozostają wreszcie jeszcze komisje stałe, które występowały w troja
kiej postaci. Pierwszą stanowiły od dawna znane General-Steuerrayt
tungs-Abnahmb-Deputationen odbywane corocznie w ustalonych termi
nach, których zadaniem była kontro'la działalności generalnego urzędu 
podatkowego. Dokładniej zajmiemy się nimi w innym miejscu, podajmy 
tylko, iż przewodniczył w nich generalny starosta i organizacją zbliżały 
się silnie do sejmów; były też raczej organem sejmu niż konwentu. Na
stępne były również coroczne, a zadaniem ich była kontrola wydatków 
na cele wojskowe. Skład ich i sposób ,powoływania był analogiczny jak 
przygodnych deputacji przez konwent powoływanych ad casum. Trze
cie wreszcie stałe deputacje odbywały się cztery razy w roku, działały 
pod przewodnictwem kanclerza Urzędu Zwierzchniego i zadaniem ich 
było ustalenie kwot na wewnętrZIIle pot-rzeby Śląska na najbliższe trzy 
miesiące. Tak jak w konwentowych deputacjach przygodnych właściwą 
uchwałę w tym względzie podejmował dopiero konwent ss. 

Obecnie, zgodnie z zapowiedzią, pod tym samym kątem rozpatrzymy 
diariusz z 1732 r. Omówienie równie szczegółowe jak poprzednio byłoby 
jednak zbyteczne. Idzie tylko o skontrolowanie znanej już praktyki 
i uchwycenie kierunku ewentualnej ewolucji. Diariusz z 1732 r. jest 
bardzo szczegółowy, obejmuje w sumie 52.__posiedzenia tytułowane prze
zeń jako „conventus", 44 posiedzenia deputacji akcyzowej (Ober-Acci
sen-Deputation 39) oraz 17 ,posiedzeń różnych komisji. Przybycie do zgro-

a1 Ciekawy problem dotyczący natury prawnej tej instytucji, ewidentnie będą

cej organem konwentu, dla braku miejsca nie może tu dokładniej zostać omówiony. 

ss W diariuszu z 1701 r. pod datami 15 III, 16 VI, 17 XI•I. Znana też jest depu

tacja powołana przez konwent ,i działająca pod ,przewodnictwem kanclerza w sprawie 

ekwiwalentu za podatek majątkowy (28 VI). Był to zapewne specyficzny rodzaj 

przy,godnej deputacji konwentowej powołanej ad casum. 

S9 W 1701 r. deputacja ta jeszcze nie istniała. Dla lat .1732---,1733 korzystamy 

z egzemplarza Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocław

skiego. 
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madzenia dyrektora Urzędu Zwierzchniego wraz z całym kolegium 40 

j,est w nim zawsze odnotowane starannie i w solennej formule, jak np. 

pod datą 29 maja : ,,Gefi.ele dem ... Ober-Ampts-Directori nebst dem 

gesammten Collegio gegen 12 Uhren auf dem Ratihause sich einzufinden". 
Gwarantuje to zupełną kompletność potrzebnych nam informacji. W su
mie tego rodzaju wypadków w 1732 r. było 6 i wszystkie dotyczyły wa
żnych aktów sejmowych: otwarcia sejmu i odczytania propozycji '(14 I, 

9 XII), wotów kurialnych (13 III, 29 V) 41, votum conclusivum Urzędu
Zwierzchniego (18 VII), wreszcie uroczystego wręczenia uchwały sejmo
wej 'cesarskim komisarzom (21 VU). Urząd Zwierzchni nie wziął w tym 
roku udziału w żadnym z mniej podstawowych sejmowych aktów. Przy 
ustalaniu ostatecznego tekstu uchwały działała deputacja �od przewod
nictwem dwóch członków Urzędu (19 VII), zatwierdzenie przez cesarza 
uchwały sejmu zostało jak każdy inny reskrypt tylko przez generalnego 

pełnomocnika zakomunikowane na posiedzeniu konwentu (20 X), suge
stie stanów do cesarskiej instrukcji (propozycji) na przyszły sejm przy
brały postać zwykłego „Landes-Memorial" (17 X), jako zwykłe reskryp
ty przedstawił też pełnomocnik konwentowi wszystkie dokumenty cesar
skie przysłane w związku ze zwołanym na 9 grudnia sejmem (4 XII). 

Podobnie licznie (12) wystąpiły też w 1732 r. deputacje. Zabrakło 
tylko wśród nich formy dla stosunków odzwierciedlońych w poprzednim 
diariuszu bardzo charakterystycznej, mianowicie przygodnych deputacji 
przysyłanych przez konwent do przewodniczącego Urzędu ZwLerzchnie
go (wówczas: generalnego starosty) na jego _własne żądanie 42. 

Z tekstu wynika, że Urząd Zwierzchni nie wziął udziału w żadnym 
innym posiedzeniu ,pełnego konwentu. Mimo iż odnotowano w diariuszu 
oba terminy trybunalskie, jednak i tam nie ma śladu obecności Urzędu 
Zwierzchniego 43• Tak samo coroczny, uroczysty odbiór i kontrola dzia
łalności generalnego urzędu podatkowego przebiegła sub praesidio tylko 
dwóch członków Urzędu Zwierzchniego, bez Schaffgotscha jako jego 
dyrektora. 

Przeanalizowany w ten sposób materiał przyniósł wystarczającą - jak 
się wydaje - liczbę faktów i obserwacji, aby określić miejsce i rolę
Urzędu Zwierzchniego ·wobec śląskiego conventus publicus oraz opisać-

40 Od 1719 r. nie został już powołany generalny starosta. Odnośne funkcje peł

nił dyrektor Urzędu Zwierzchniego. 
41 W tym dniu na jednym posiedzeniu zostało wygłoswne zrewidowane wotum.

książąt oraz obydwu pozostałych kurii. 

42 11-733, fol. 421---422. 

48 W istniejącej wówczas sytuacji sprawa przewodniczenia w trybunale była 

osobno regulowana. 
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proces ich ewolucji. W poprzednich praca-eh na temat konwentu stwier
dziliśmy, iż powstał on w wyniku przekształcenia wcześniejszych zgroma
dzeń trybunalskich. Choć w tym samym (lub niemal tym samym) skła
dzie poselskim działał, istniał on obok sejmu i trybunałów; wszystkie te 
organy ustrojowo i funkcjonalnie tworzyły osobne ciała. Przypomnienie 
tych faktów jest potrzebne do uogólnienia niniejszych wywodów. Mate
riał prześledzony tutaj z okresu obejmującego niemal sześćdziesiąt lat 
dowiódł trzech faktów. Po pierwsze, że udział Urzę�u Zwierzchniego 
w podstawowych aktach s e  j• m o w y  c h występował nadal z niezmien
ną konsekwencją; moiJna to również przypuszczać o trybunale 44• Po dru
gie, conventus publicus działał w z a s a d  z i e bez udziału Urzędu 
Zwierzchniego. W dziedzinie tej przebiegła ewolucja, której rezultatem 
było ostateczne znalezienie się Urzędu Zwierzchniego poza składem i dzia
łalnością konwentu. Po trzecie wresZ'cie, okazało się, że Urząd pozostawał 
z konwentem w stałych kontaktach, których formy i drogi ewoluowały 
zgodnie ze zmianami stosunku do siebie tych obu instytucji. 

Ewolucja, o której tu mowa, wykazuje trzy wyraźne stadia. Naj
wcześniejsze stanowił przygodny (wyjątkowy) udział Urzędu Zwierz
chniego w posiedzeniach konwentu, przede wszystkim w aktach zbio
rowych (,,Directoria", wota, uchwały) charakterystycznych dla działal
ności wcześniejszych zgromadzeń tybunalskich. Udział ten dał się też 
stwierdzić w pewnych ważniejszych sprawach wykraczających poza 

kwestie czysto wewnętrzne, a także w potocznych sprawach sejmowych. 
Etap ten dobiegł końca prawdopodobnie w przedostatniej dekadzie 
XVII w., ustępując miejsca ·praktyce wielorakich deputacji konwentu 
działających pod przewodnictwem generalnego starosty lub członków 
(radców, ,,Ra.te") Urzędu Zwierzchniego. Charakterystyczne dla tego sta
dium, które objęło schyłek XVII i początki XVIII w., były deputacje 
wzywane przez generalnego starostę i działające pod jego przewodnic
twem. Był to odpowiednik iprzygodnej obecności starosty na posiedze-
1niach 'konwentu, znanej z etapu poprzedniego, z tym jednak, iż z treści 
ich znikły już zupełnie akty analogiczne do aktów dawnych zgromadzeń 
trybunalskich. Etap ostatni wreszcie cechuje zupełny zanik i tych „sta
rościńskich" deputacji. Liczba pozostałych komisji, szczególnie przy
godnych, powoływanych przez konwent ad casum, nawet wzrastała 45, 
zawsze jednak działały one tylko pod przewodnictwem członków U.rzędu 
Zwierzchniego, nie zaś generalnego starosty lub po 1719 r. dyrektora 
Urzędu. 

44 Por. O rz e c  h o ws k i, Konwent - sejm - trybunał, s. 263. 
45 Wynika to z innych diariuszy tego czasu, tutaj szczegółowo nie wykorzy

stywanych. 
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Do wy1asruenia pozostaje natura i istota kontaktów Urzędu Zwierz

chniego z konwentem. Jest sprawą. bezsporną, że Urząd nie działał tu, 
nawet pośrednio, jako element konwentu. W tej sytuacji należy przyjąć, 
że była to funkcja nadzoru pełniona przez organ czysto już cesarski 
i biurokratyczny, jakim od 1połowy XVII w. stał się „ukolegialniony" 
wówczas urząd starosty generalnego. Nie trzeba dodawać, że rola Urzędu 
Zwierzchniego w aktach sejmowych i trybunalskich, była wręcz prze
ciWilla 46: był on bowiem podstawowym elementem tych instytucji 

i współdziałał czynnie przy ich ostatecznych uchwałach. Rezultaty na
szych wywodów rzucają dodatkowe światło na genezę śląskiego konwen
tu. Okazuje się bowiem, że metamorfoza zgromadzeń trybunalskich 
w konwent nie posiada ostrej cezury. Dostatec�nym tego dowodem jest, 

przygodny wprawdzie i z czasem zanikający, udział Urzędu i general
nego starosty w takich zbiorowych (propozycje krajowe, zbiorowe wota 
kurialne, uchwały zbiorcze) aktach konwentu, które odpowiadały analo
gicznym aktom zgromadzeń trybunalskich przed ich przekształceniem 
się w konwent. 

DAS OBERAMT UND DER SCHLESISCHE KONVENT. A US DEN STUDIEN tlBER 

DEN SCHLESISCHEN „CONVENTUS PUBLICUS" 

Eine genaue Untersuchung der erhaltenen Eintragungen in den Landesdiarien 

liber den schlesischen Konvent ermi:iglichen die Bestimmung des Verhiiltnisses des 

Oberamtes gegenliber dem schlesischen Konvent sowie die Verfolgung der Evolu

tion dieses Verhiiltnisses zu Ausgang des 17. Jh. und '.in der ersten Halfte 
des 18. Jh. In den lctztcn Jahrzehnten de:; 17, Jh, ,beteiligte oich 'Clrus Oberamt nur 

gelegentlich, und zwar im Fałle wichtigerer Angelegenheiten an den Arbeiten des 

Konvents, .im 18. Jh. blieb es dem Konvent ganzlich fern. Der Kontakt des Oberam
tes mit dem Konvent wurde aufrechterhalten, zuerst (urn die Wende des 17. und 

18. Jh) in Gestelt von Deputationen, die vom Oberlandeshauptmann, also durch

das Oberamt vorgeladen wurden, dann durch die Vermittlung des Generallandes

bestallten. Eine neue Erscheinung bildeten in dieser Zeit Deputationen, die . der

Konvent zwecks Vorbereitung wichtigerer Beschlussvorlagen ber,ief; den Vorsitz

fi.ihrte in der Regel ein M'itglied des Oberamtes.

Die Funktion des Oberamtes gegenliber dem Konvent beruhte in dieser Zeit auf 

der Aufsicht liber dessen Tatigkeit. 

40 W skomplikowanych systemach habsburskiego absolutyzmu oczywiście fun

kcja ta miała również cechy nadzoru. 

" - Sobótka ans 




