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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

ORGANIZACJA ŚLĄSKIEGO „CONVENTUS PUBLICUS" 

Po wyjaśnieniu kwestii ogólnych i wstępnych, 'mianowicie genezy 
konwentu 1 oraz jego stosunku do sejmu 2 i do Urzędu Zwierzchniego s, 
można przystąpić już bezpośrednio do dokładniejszego opisu tej ciekawej 
instytucji habsburskiego absolutyzmu na Śląsku. 

1. N a z w a. Poprzednio już zwracaliśmy uwagę, że określenie „con
ventus publicus" początkowo miało znac;2enie tylko czysto opisowe i po
toczne 4• Nie stosowano go do żadnej oznaczonej formy, lecz do wszelkich 
ogólnośląskich zgromadzeń stanowych. Obecnie postaramy się prześle
dzić ewolucję tej nazwy od początków istnienia konwentu aż do osta
tecznego ustalenia się jego terminologii. Rozpocznijmy od „Excerpta aus 
dem Landesdiario" z lat 1674-1678, sporządzonych przez generalnego 
pełnomocnika stanów (General-Landes-Bestallte) i niewątpliwie doty

czących konwentu 5• Najczęściej spotykamy tu określenia potoczne, mia
nowicie „status" lub „Stande" 6, oraz przypominające określenie sejmu 
„Fursten und Stande" 7

. Dwukrotnie jednak w pierwszej i raz w drugiej 
nazwie s z kontekstu zdaje się wynikać, iż autor Excerptów, a zatem 
i nie zachowanego diariusza, użył ich już w rozumieniu bardziej tech-

1 K. O r z e c h o w s ki, Geneza i istota śląskiego „conventus publicus" (Sląski

Kwartalnik Historyczny Sobótka, XX,V:II, 1972, nr 4; dalej skrót: Sobótka). 

2 T e n ż e, Konwent - sejm - trybunał. Ze studiów nad zgromadzeniami sta
nowymi feudalnego Sląska (Sobótka, XXVIII, 11973, nr 2).

3 T e  n ż e, Urząd Zwierzchni i konwent. Z badań nad organizacją śląskiego 
,,conventus publicus" (Sobótka, XX'VIII, 11973, nr 3).

4 T e n ż e, Geneza i istota ... , s. 564.
5 Archiwum m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego (ilekroć pomzeJ nie

podano miejsca prze-chowywania powoływanego aktu, chodzi o to archiwum), Hs 

A 45, nr 26 c, fol. 265-326. 
6 Tamże, fol. 275, 27-9, 280, 285, 302, 305, 31-0. 

1 Tamże, fol. 273, 278, 302, 307. 
8 Tamże, fol. 280, 285, 314. 
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nicznym. W innych użytych tam nazwach nadal dominuje opisowość, 
zawarta zaś w nich treść techniczna została zaczerpnięta raczej z sej
mów, jak np. ,,die samtlichen Herren Fiirsten und Stande" 9 oraz „Con
ventus derer ... Fiirsten und Stande plenus et publicus" 10, każde z nich
napotkane po jednym razie. W ostatnio przytoczonej nazwie zwracają 
uwagę elementy pó'iniejszej nazwy technicznej konwentu. Zresztą wy
stępują one również samoistnie; trzy razy bowiem słyszymy o obradach 
,,in publico" 11, dwukrotnie użyto nazwy „Conventus" 12, co zaś najważ
niejsze, tyleż razy spotykamy się już z terminem „conventus publicus" 13. 

Między określeniami tymi nie ma chronologii (przeciąg czasu zresztą 
jest krótki}, widać więc, że były używane przemiennie. Dowodzi to, iż 
w czasie 1674-1678 nie było jeszcze ustalonej terminologii dla interesu
jącego nas zgromadzenia. Słowo „cGnventus" nie ma tu jeszcze znacze
nia technicznego. Jest to tym bardziej istotne, że autorem zapisek był 
wysoki urzędnik stanowy. 

W niewątpliwie „prywatnych" diariuszach wołowskiego pochodzenia 
z tego samego mniej więcej czasu (1676-1678) 14, sporządzonych w ry
cerskiej kurii konwentu, nazewnictwo przedstawia się podobnie, z tym 
jednak, że narracyjne-opisowe terminy są tam bardziej zróżnicowane 
i bogA.tsze, chociaż równie przy tym wyraźnie nawiązują do sejmu. Co 
ciekawsze, nazwy te występują tylko w tekście najwcześniejszym, 
z 1676 r. 15 Pod 1678 r. znajduje się tam nowe narracyjne określenie, od
noszące się do struktury konwentu: ,,die Stimmen beisammen gewesen" 16. 

Znacznie ciekawsze są nazwy, przypominające już późniejszy termin tech
niczny. Przede wszystkim w dwu z tych diariuszy (zachowały się ogó
łem trzy) występują one już w nagłówkach: ,,in publicis Conventibus" 11 

bądź „bei den publicis Conventibus des Landes Schlesien" 1s. Zmieniona 
kolejność wyrazów jest tu charakterystyczna i dowodzi jeszcze tylko opi
sowości określenia. Prócz tego w samych tekstach stosunkowo często wy-

9 Tamże, fol. 314. 
10 Tamże, fol. 31.2. 
11 Tamże, fol. 279, 307, 311. 
12 Tamże, fol. '2!19.

13 Tamże, fol. 279, 326. 
14 Jednak w Excerptach tych lat dotyczy jedynie znikoma ilość wzmianek.
1s „Die Herren Filrsten und Stande", tamże, fol. 327, 3,29; ,,die Zusammenkunft

der Herren FUr.sten und Stande", tamże, fol. ·332; ,,die Her.ren FUrsten und Stande 
eine Versammlung gehalten" tamże, fol. 361; ,,Herren Filrsten und Stande beisam
mengewesen", tamże, fol. 362; ,,die Herren FUraten und Stande sein zusammen
kommen", tamże, fol. 365; ,,eine Zuśammenkunft", tamże, fol. 363. 

is Hs A 45, nr 39 e, fol. 221-222. 
17 W tekście z 1676 r., Hs A 45, nr 26 c, fol. 327. 
18 W tekście z lJ678 r., Hs A 45, nr 39 d, fol. 728. 
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-stępuje słowo „Conventus" 10, rzadziej w prawidłowej kolejności „con

ventus publicus" 20. Co innego jednak zdaje się być rzeczą ważniejszą.

Oto pod 1677 r. termin ten czterokrotnie został napisany wielkimi lite

rami, również przymiotnik 21. Dowodziłoby to, że w terminologii rycer

stwa wołowskiego wyrażenie nabierało już cech swoistego „imienia włas
nego", technicznego terminu. I to jest, naszym zdaniem, najważniejsze

spostrzeżenie, umożliwione przez te trzy diariusze.

Trzecim źródłem, które tu rozpatrzymy, są trzy diariusze z tego sa

mego czasu (1676-1678), niewiadomego wprawdzie autorstwa, ale nie

wątpliwie sporządzone przez uczestnika kurii książęcej w konwencie 22
. 

W nich, inaczej niż w dotychczas omówionych, uderza szczególnie skąpe 

nazewnictwo, niemal niechęć do mianowania zgromadzenia, którego dia

riusze spisywano. Określa się je więc tam jako „Stiinde" 23, ,,Versamm

lung" 24, ,,samtliche Stimmen" 2s. Parokrotnie występuje tam również

termin „Conventus" 2s, raz „Convent der ... Herren Filrsten und Stan

de" 27, oraz „Convent der samtlichen Stimmen" 2s, wreszcie dwukrotnie 
,,conventus publicus" 29. 

Jest ciekawe, jak bardzo różny obraz terminologiczny przynoszą trzy 

teksty z tego samego czasu, lecz o różnym pochodzeniu. Dowodzi to, że 
techniczna nazwa konwentu jeszcze wówczas nie istniała. Pod interesu

jącym nas względem zupełnie inaczej wyglądają diariusze świdnickie, 

-y; szczególności zaś notatki zawarte w t. 18 tamtejszego zbioru aktów 
.sejmowych z lat 1683-1684. Najpierw bowiem w sposób bardzo charak

terystyczny pozbawione są w ogóle tej terminologii 30, następnie zaś, 
,obok tylko sporadycznych nazw opisowych lub zbliżonych, z zupełną 
konsekwencją stosowany jest termin niewątpliwie techniczny, mianowi
cie „Conventus Publicus", co wazmeJsze, że występuje on w nagłówkach 
poszczególnych posiedzeń. Niemniej jest wątpliwe, czy praktykę tę na-

.19, W tekście z 11676 r., Hs A 45, nr 26 c, fol. 366, 367; z 1677 r., Hs A 45, nr 39 c, 

fol. 107-109, 163, ,165, 1169, 22·2; z 167� r., Hs A 45, nr 39 d, fol. 732, 749. Raz jako 

.,volliger Conventus" w '1678 r., tamże, fol. 738. 

� W 1678 r., tamże, fol. 750, 752, 755 . 
.21 Hs A 45, nr 39 c, fol. 162, 2211, 3H, 381.
22 Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 35--70, 73-116.

'23 Tamże, fol. 35, 53, 59. 

:24 Tamże, fol. 59. 

'25 Tamiie, fol. 90, 105, 114. 
26 Tamże, fol. 63, 89, 92.
21 Tamże, fol. 106.
2s Tamże, fol. 104.

29 Tamże, fol. 74, 104. 
30 Nie powinno to dziwić, skoro zbiór, o którym mowa, jest zbiorem aktów 

sejmowych, przedzielanych tylko notkami narracyjnymi. 
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leży JUZ uznawać za przejaw ustalenia się nazwy konwentu w ogóle 

i w płaszczyźnie oficjalnej, skoro diarialne notatki świdnickie były tylko 
wynikiem zapobiegliwości jednej osoby. W kilkanaście lat później, od 

początku XVIII w., w urzędowych diariuszach prowadzonych przez ge

neralnych pełnomocników krajowych nazwa „Conventus Publicus" była 

już w powszechnym użyciu. Stosowane w tekstach synonimiczne nazwy 

opisowe nie zmieniają tu postaci rzeczy, tak samo jak używana w nie

których latach (również w nagłówkach sesji) skrócona nazwa „Conven
tus" 31_

Przy tym wszystkim nie wydaje się, ażeby nazwa „Conventus Publi

cus" bądź skrócone „Conventus" stała się nie tylko techniczną, ale ofi

cjalną, urzędową nazwą tego zgromadzenia. Wskazuje na to fakt, że ko

respondencja konwentu a n i r a z u w swej ogromnej ilości nie była 

podpisywana tą nazwą ani pod nią wystawiana. Zawsze używano tam 
wyrażenia enumeratywnego „der Herren Fursten und Stande von Ober 

und Nieder Schlesien vollmachtige A·bgeordnete" s2
• Wszystko to wska

zuje, iż omówiony termin był wprawdzie w powszechnym użyciu, lecz 
nie jako oficjalna nazwa określonego organu. 

2. S a m o i s t n e i z a s t ę p c z e f o r  m y k o n w e n t u. Gdy
przed niedawnym czasem przeprowadzaliśmy próbę usystematyzowania 
zgromadzeń stanowych, wyróżniliśmy m. in. zgromadzeni� samoistne 
od zastępczych 33_ Pierwsze stanowią typ zasadniczy danego zgromadze
nia, drugie natomiast obejmują ewentualne inne formy, nie wiodące bytu 

samoistnego, lecz stosowane w miarę potrzeby z a m  i a s  t samoistnych 
typowych zgromadzeń. Przede wszystkim więc należy rozważyć, czy 
praktyka ta występowała również wobec konwentu. 

Na pozór odpowiedź zdaje się być negatywna przede wszystkim dla
tego, że konwent nie był formalnie zwoływany. Wprawdzie bowiem 
w diariuszach spotyka się wzmianki o zwołaniu go przez Urząd Zwierzch
ni i „rozpuszczaniu" s4, ale nie ulega kwestii, iż idzie tam tylko o tech
niczne czynności dokonywane przez Urząd Zwierzchni 35 specjalnym ak
tem po zakończeniu 1 ,ferii" 36 i przed ich rozpoczęciem 37. Istnieniu form

31 Np. w diariuszu z l 73Q r. (w posiadaniu Instytutu Historii Państwa i Prawa 

Uniwersytetu Wrocławskiego). 
32 Oraz w bardzo zbliżonych mutacjach lub skrótach, jednak nie w postaci 

,,conventus publicus". 
33 Por. K. O r  z e  c ho wsk i, Próba usystematyzowania zgromadzeń stanowych.

(Konferencja Historyków Prawa. Wiec - Rada - Sejm - Parlament, Poznań 1972, 

s. 34-36). 

34 Hs A 45, nr 26 c, fol. 3;14; Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 65 i inne. 
3s Np. tamże, fol. 65. 

3G Hs A 45, nr 26 c, fol. 314. 
37 A:le czy.nil to na prośbę stanów, np. Hs A 45, nr 39 c, fol. 162. 
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zastępczych wobec konwentu zdaje się też przeczyć fakt jego w zasadzie 

nieprzerwanych 3s obrad, przez cały rok, oczywiście z wyjątkiem wspo

mnianych poprzednio ferii. Niemniej jednak staranniejsza lektura diariu
szy dowodzi, że sprawa nie była tak ,prosta. Komplikuje ją fakt, iż kon
went działał, obradował i uchwalał przy dużym bogactwie stosowanych 

form: in pleno, w deputacjach, w komisjach wszelakiego rodzaju itd. 

Dlatego też trudno ,zorientować się, czy w wypadku węższego, lecz de

cydującego 39 składu mamy do czynienia z wyposażoną przez konwent 
w pełnomocnictwa jego deputacją -- komisją 40, czy też z formą zastęp

czą wobec konwentu. Jak widać, na samym składzie oprzeć się tu nie 

można: aby stwierdzać istnienie form zastępczych, konieczna jest bar

dziej wyraźna wskazówka źródła. Okazuje się zaś, że takich nie brak. 

I tak pod 1676 r. czytamy w diariuszu wołowskim o książętach i stanach, 
który „theils beisammen gewesen", mimo to jednak zatwierdzili ordy
nację o czeladzi 41• Podobnie też np. z 1725 r. słyszymy o tym, że „Lan

desmemorial" dotyczący inwalidów został ostatecznie „zaaprobowany" 

zamiast przez konwent przez przewodniczących kurii, pełnomocnika kra

jowego i deputata z deputacji kasowej 42. Praktyka zachowana na tych 

dwóch przykładach nie daje jeszcze pewności, iż były to rzeczywiście 
formy zastępcze, nie deputacje, mimo powziętych przez nie uchwał. 

Z tego samego 1725 r. wiadomo bowiem (12 XII) o dwóch „memoria

łach" 43, z których jeden został „zaaprobowany" ,,per Deputationem", 
drugi zaś „in pleno", oba w tym samym dniu. W poprzednich przykła
dach mogło więc również chodzić o tego rodzaju deputacje - organy 
konwentu, nie zaś o instytucję wobec niego zastępczą. Dysponujemy 
również wzmianką o nadzwyczajnej sesji konwentu w postaci deputacji, 
wobec której Urząd Zwierzchni postawił określone żądanie. Nie wiado
mo jednak, czy już tam powzięto jakąś uchwałę, tym bardziej że bez
pośrednio potem miała miejsce „eine ordentliche Session" w pełnym 
składzie 44. 

38 Oczywiście konwent nie obradował codziennie jak zwykły urząd. z diariusza 

z 1725 r. (egz. Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego) 
mamy wiadomość, że sesje odbywały się w poniedziałki i czwartki (fol. 555). 

39 W granicach kompetencji konwentu. 
40 Ta byłaby już organem konwentu, nie zgromadzeniem wobec niego zastęp

czym. 
41 Hs A 45, illr 26 c, fol. 362. 
42 Fol. 274-275. Ilekroć powołujemy diariusze x,vur w., wymieniając tylko

odnośny rok i folium, korzystamy z egzemplarzy znajdujących się w Instytucie Hi
storii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 

43 Memoriał był zasadniczą postacią i oficjalną nazwą uchwały konwentu. 

H Hs A 51, nr 1, fol. 21-23 (1701). 
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Znacznie cenniejsze dla naszego celu są teksty, które podkreślają ko
nieczność pośpiechu w załatwieniu (uchwaleniu) określonej sprawy. Jak 
wiadomo bowiem, to właśnie cechowało bezsporne formy zastępcze wo
bec sejmu: ,,najbliżej osiadłych" oraz „wąskie", czyli „pośpieszne" (eil
fertige) zjazdy w pierwszej połowie XVII w. i później. Oto kilka przy
kładów. 23 XII 1733 r. 

1

„w pośpiechu" obradowano nad pewnymi kwes
tiami, ale z uwagi na ich znaczenie przeniesiono je następnie na „or
dentlichen Conventus" 45. Znaczyłoby to, że w pierwszej fazie działał 
nie określony bliżej „conventus extraordinarius" w innym, węższym 
składzie. 22 I 1732 pewien memoriał został zredagowany „extra conven
tum" i tylko „unter Praesidia herumgetragen" 46. Nieco później (17 i 27 
III 1732) pełnomocnik krajowy d 1 a p o ś  p i  e c h u  pewien memoriał 
dla uchwalenia go „nur inter Praesidia herumb zu schicken beliebet" 47

. 

Gdy miały miejsce pewne ekscesy wojskowe, aktualnie obecni (a więc 
nie wszyscy!) deputaci „eine Conferentz gehalten" i postanowili spisać 
określony memoriał, który już zupełnie nie znalazł się na obradach kon
wentu 48. Przykładów takich jest znacznie więcej. Wprawdzie niektóre 
w ten sposób powzięte uchwały (memoriały) powróciły następnie na ple
num 49, nie wyklucza to jednak z a s  t ę p  c z e g o  cha r a k t  e r  u od
nośnych zgromadzeń w odniesieniu do całego konwentu. Jak się wydaje. 
z reguły składały się one z „prezydiów" wszystkich trzech kurii i peł
nomocnika krajowego (General-Landes-Bestallte) oraz ewentualnie in
nych osób, których obecność była celowa. 

Powyższe „zgromadzenie prezydiów" nie było jednak wyłączną for
mą zastępczą wobec konwentu. W diariuszu z 1701 r. znajdujemy bo
wiem następującą, bardzo charakterystyczną notatkę: ,,Principaliores von 
denen n a h e  a n g e 1 e g e n  e n  Herren Deputirten ab er m al e n  zu
sammengetreten" 50. Mamy tu zatem do czynienia z bezspornym kon
wentowym odpowiednikiem „stanów najbliżej osiadłych", znanych dobrze 

I I 

z praktyki sejmowej pierwszej ,Połowy XVII w. 
W ten sposób uzyskaliśmy dostateczny dowód na to, że śląski kon

went posiadał swe formy zastępcze. Były to zgromadzenia prezydiów, 
,,znaczniejsi spośród bliżej osiadłych", może również w pewnych szcze
gólnych okolicznościach deputacje. Nie jest wykluczone, że form takich 
mogło być więcej. Interesujące byłyby szczegółowe badania na temat 
ich chronologii. Można bowiem przypuszczać, że formy zastępcze kon-

45 Fol. 785. 
46 Fol. 2Jl. 
47 Fol. 86-87, 96. 
o Fol. 563 a. Potwierdziła go Militar-Commission.
49 Fol. 21-22, por. też przypis poprzedni. 
50 Hs A 51, nr 1, fol. 94. 
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wentu stosowano raczej w późniejszym okresie jego istnienia. Zebrany 
materiał na razie nie pozwala jeszcze na przeprowadzenie ściślejszych 
obserwacji tego rodzaju. 

3. Ku r i e. Podobieństwo struktury konwentu i sejmu, wyrażone
w trzech analogicznych kuriach (książąt wraz z wolnymi panami, ry
cerstwa księstw dziedzicznych oraz miast tych księstw), jest powszechnie 
znane i doprowadziło nawet w literaturze przedmiotu do utożsamiania 
obu tych instytucji 51. W wykorzystanych jednak tekstach diarialnych 
niezależnie od nazwy „Conventus Publicus" występują również sformu
łowania, które zdają się podkreślać występowanie konwentu jako zwar
tej całości, nie zaś tylko jako swoistej sumy trzech jego kurii. Sprawa 
to tym istotniejsza, że jednolitość sejmu i zgromadzenia trybunalskiego 
wyrażała się w pozycji i wotum generalnego starosty bądź później Urzę
du Zwierzchniego. Ten zaś, jak dowiedliśmy 52, znajdował się poza kon
wentem i roli tej nie mógł spełniać. 

Przede wszystkim więc często spotykamy łączny termin stosowany 
z reguły wobec sejmu 53, mianowicie „die Herren Fiirsten und Stande" 54, 

podobnie też lakonicznie· ,,das Land" 55, co jednak oznaczać może nie tyl
ko zgromadzenie jako całość, czyli łącznie wszystkie kurie, lecz także 
ogół mocodawców, ogół tych, którzy swoich deputatów przysyłali na 
konwent. Nieco rzadziej ogół zgromadzonych na konwencie nazywany 
jest „die koniglichen Status" 56, co w zasadzie pokrywa się z pierwszym 
powołanym tu określeniem, bądź jeszcze rzadziej „die SamUichen" s1• 

Niewątpliwie ciekawsze są określenia odwołujące się do kurii: ,,die Stim
men" ss, ,,die sammtlichen Stimmen" 59 lub „die ,gesammten Stimmen" 60. 

Zestawione przykładowo sformułvwania nasuwają przypuszczenie, że 
konwent niezależnie od swego wewnętrznego podziału na kurie mógł 
też występować i .działać jako ciało jednolite. Nie ma tu miejsca na bar
dziej szczegółowe rozważania, wydaje się jednak, że konwent jako zwar-

51 O. H i n t z e, Die Behordenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltun g 

Preussens im 18. Jahrhundert (Acta Borusska, Bd VI (1), s. 511 i n.); także inni 

autorzy. 
52 O r  z e ch o w s  k i, Urząd Zwierzchni i konwent ... , s. 351 i n.
53 Tu m. in. przejawia &ię swoiste „przemieszanie" sejmu i konwentu, o <:zym 

pisaliśmy w artykule Konwent - sejm - trybunał. 
54 Hs A 45, nr 26 c, fol. iJ,12, 004; Magistrat m. Świdnicy (dalej skrót: świdn.), 

nr 18, fol. 150 i in. 
5s Np. tamże, fol. 238; 17133, fol. 427 i in. 
56 Hs A 45, nr 26 c, fol. 2179, 369; Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 69.
57 Hs A 51, nr 1, fol. 8 f1700), 1733, fol. 42ll, 375, 562, 7138. 
sa świdn., nr 18 (2 póltom), fol. 30; Hs A 51, nr 1, fol. 7 (1'100). 
59 świdn., nr 18, fol. 11;48. 
60 Tamże, fol. 243 oraz 2 póltom fol. 1'17. 
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ta całość występował przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, w aktach 
formalnych i mniejszej wagi: przyjmując do wiadomości cesarskie re
skrypty, przedkładane mu sprawozdania i komunikaty, wreszcie doko
nując ostatecznej, formalnej już akceptacji poprzednio przedyskutowa
nych uchwał 61. Jeżeli nawet czasami konwent działał jako jednolite cia
ło, w zasadzie i powszechnie obradował w trzech odrębnych kuriach, 
analogicznych do tych, które wcześniej znane są doskonale ze śląskiego 
sejmu i trybunalskich zgromadzeń. Źródłowo kolegia te nie noszą nazwy 
kurii, też tylko zupełnie wyjątkowo nazywano je „izbami" (Zimmern) 62. 

Z reguły noszą nazwę „głosów" (Stimme), rzadziej „kolegiów" (Colle
gium) 63, wyjątkowo zaś „stanów" (Stand, Status) 64 lub „ław" (Bank) 65. 

Każdą z tych izb omówimy teraz dokładniej. 
N aj wyższa z nich była k u r i a k s i  ą ż ą t i w o 1 n y c h p a n ó w 

.st a n o w y c h, którą dla uproszczenia będziemy nazywali książęcą. Jej 
najpospolitszą nazwą w źródłach było „Fii.rstfreiherrliche Stimme", cza
sem przybierające formę złożoną, do której jeszcze poniżej powrócimy, 
mianowicie „die Fiirstlich-und Freiherrliche Stimme" 66. Z rzadka tylko 
.spotykamy nazwę „Fiirsten-Stimme'' 67, niezbyt ścisłą, oraz tylko wobec 
tej kurii nazwę „Fii.rstenbank" 68. Prócz tego występują jeszcze pewne 
określenia, wyrażające pierwszeństwo tej kurii wobec pozostałych: ,,erste 
Stimme" 69 lub „erstere Stimme" 10. W skład kurii wchodzili przedstawi
ciele (deputaci) wszystkich lennych książąt oraz wolnych panów stano
wych. Nie można, niestety, określić ich liczby, ponieważ nie napotka
liśmy dotychczas w źródłach ani razu pełnego wykazu obecnych. Z tego, 
co wiadomo o sejmie, wnosić by można, że deputacje książąt mogły być 
wieloosobowe. Potwierdzają to wobec kurii konwentu diariusze, gdzie 
np. w 1732 r. odnotowano co najmniej dwóch deputatów biskupich n. 
W ten sposób skład pierwszej izby zależał od aktualnej ilości księstw 

6l Tak można przynajmniej wnosić z wyrażeń „in pleno abgelesen worden"
(1733, fol. 562), ,,in pleno ordentlich publicirt worden" (tamże, fol. 738) itp.

62 Np. Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 49 (als Praeside im Fi.irstenzirnmer). 
63 1732, fol. 212; 1733, fol. 341, 372, 373, 508. Tak jednak konsekwentnie w Hs

A 83. 
64 Hs A 45, nr 26 c, fol. 369; & A 45, nr 38 a (1), fol. 69, też świdn., nr 18, 

fol. 138: ,,dass kein Stand oder Stimme". 
65 Np. 1732, fol. 124. 
GG świdn., nr 18, fol. 154. 
G7 Hs A 45, nr 26 c, fol. 285; Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 68, ale tu może w węż

szym znaczeniu. 
69 Por. przypis 65. Jest to oczywiście upodobnienie do nazwy stosowanej w ra-

mach Urzędu Zwierzchniego (Herrenbank). 
69 Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 68.
70 1732, fol. 45, 71-75 i in. 
71 Tamże, .fol. 3. 
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lennych na Śląsku i wolnych państw stanowych oraz od liczby posłów 
przysyłanych przez poszczególnych książąt i wolnych panów. Prawo wy
syłania deputatów do tej kurii przez książąt i wolnych panów nie przy
sługiwało im „automatycznie" jako członkom tych grup społecznych. 
Prawo to bowiem było dopiero skutkiem złożonego homagium i uzyska
nia inwestytury 12. Mamy ślad tego np. w notatkach diariusza wołow
skiego, gdzie w 1678 r. posłowie księcia ziębickiego nie mogli wz1ąc 
udziału w obradach, ponieważ mocodawca ich nie uzys�ał jeszcze wów
czas inwestytury 73. 

W czasie istnienia śląskiego konwentu (1663-1740) zaistniały pewne 
zmiany, które też odbiły się na składzie kurii książęcej. Pierwsza z nich 
wiązała się z wygaśnięciem w 1675 r. ostatniej linii Piastów, legnicko
-brzeskiej, na osobie Jerzego Wilhelma. W rezultacie terytoria te uzys
kały charakter dziedzicznych k�ięstw Korony 74 i przedstawiciele ich prze
szli do kurii rycerstwa. Druga zmiana nastąpiła w 1694 r., gdy utwo
rzone zostały dwa nowe wolne państwa stanowe, mianowicie Donners
marcków (Bytom, Bohumin) oraz Schoneichów (Bytom nad Odrą). W ten 
sposób w latach 1663-1675 w kurii reprezentowanych było sześciu ksią
żąt: biskup wrocławski jako książę nysko-otmuchowski, książę legnicko
-brzeski 1s, żagański Lobkowitz, oleśnicki ks. ,v. Wilrttemberg 76, opawsko-
-karniowski Lichtenstein oraz ziębicki v. Auersberg. Po śmierci Jerzego
Wilhelma (1675) ilość ta zmalała, niemal równocześnie jednak wypły
nął problem księstwa oleśnickiego, które od 1672 r. rozpadło się na dwa,
mianowicie na oleśnickie i bierutowskie. Stan ten wywołał wiele niejas
ności w składzie kurii 11. Przetrwał on do 1697 r., gdy znów nastąpiło
ich połączenie. Dalszą zmianę, gdy idzie o liczbę książąt reprezentowa
nych w kurii, przyniósł 1722 r., w którym księstwo cieszyńskie, będące
od 1653 r. dziedzicznym terytorium Korony, uzyskało z powrotem po
zycję księstwa lennego. Ostatecznie więc ilość książąt ustaliła się na
sześciu.

Kilkunastoletni podział dawniej jednolitego księstwa oleśnickiego 
na dwa o odrębnych stolicach (Oleśnica i Bierutów) pozwala nam bliżej 
zaobserwować, jaki wpływ tego rodzaju podziały rodzinne 7s wywierały 

72 Hs A 83, fol. 123 i n. 
73 Hs A 45, nr 39 c, fol. 165. W tym konkretnym wypadku -chodziło o udział

w generalnym odbiorze rachunków. 
74 Znany spór o lenno legnickie, do którego preteru;je rościli sobie brandenburscy 

Hohenzollernowie, nie miał wpływu na tę sytuację. 
7s Od 1663 r. księstwa legnickie i brzeskie były Połączone. 
76 Do \1'673 r., por. niżej. 

77 Por. niżej. 
78 Oczywiście nasycone treściami publicznoprawnymi w warunkach istniejącego 

-obowiązku homagialnego i wiążącej się z nim inwestytury.

3 - Sobótka 4/73 
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na skład kurii książęcej w ogólnośląskich zgromadzeniach stanowych. 

Sylwiusz Niemrod, książę oleśnicki, zmarł w 1664 r., pozostawiając czte
rech synów, jednak aż do 1672 r. rządy opiekuńcze w księstwie sprawo

wała wdowa po nim, Elżbieta, córka Karola Podiebradowicza ziębicko

-oleśnickiego. Ponieważ tymczasem zmarł najstarszy z synów, w 1672 r. 

dwaj kolejni, Sylwiusz Fryderyk oraz Chrystian Ulryk, uzyskali inwes

tyturę na księstwo oleśnickie, które podzielili między siebie zaraz w roku 

następnym, tworząc dwa księstwa, oleśnickie i bierutowskie. Najmłodszy 

z nich Juliusz Zygmunt, do śmierci (1682) rezydował w Juliusburgu (ina

czej Dresky), administracyjnie należącym do bierutowskiego terytorium. 

Nie wiadomo, czy i on uzyskał inwestyturę. 

Pierwsza wiadomość o zabiegach, zapewne już wcześniejszych, obu 

braci o „ius duplicis voti et sessionis" w ogólnośląskich zgromadzeniach 

zawarta jest we wniesionym do Urzędu Zwierzchniego proteście stanów 
z 1 VII 1673 r. 79, musiały one zatem zostać rozpoczęte bezpośrednio po 
dokonaniu podziału, lub nawet po inwestyturze. Z roku następnego zna
my też akty dotyczące sporu o sesję i precedencję, tak samo i z lat póź
niejszych so_ Sprawa przez pewien czas była nie rozstrzygnięta, stanowi
ska zaś obu stron sprzeczne, skoro na sejmie jesiennym w 1676 r. doszło 
do komicznego zajścia, gdy mianowicie deputata jednego z braci oleśnic
kich odesłano pod przymusem ,,wrocławską karocą", aby w ten sposób 
wykluczyć go z obrad s1. Drastyczny ten środek musiał okazać się nie
skuteczny, skoro w diariuszu kurii książęcej zapisano pod datą 11 XII 
tr. następujący charakterystyczny tekst: ,,war dem Conventu hinter
bracht, dass Ihr Durchlaucht [tzn. starosta generalny] versuchen die 

Oelsnischen H. Abgeordneten zu vermogen, bei itzigen Fii.rstentag- und 
Landes-Negotien in complexo [tzn. wspólnie jedno składając wotum] zu 
votiren, oder sich pro interim von den consultationibus zu absentiren". 
Ponieważ również interwencja starosty okazała się daremna, zapowie
dział on przedstawienie cesarzowi tej sprawy i wynikłej z niej zwłoki 
w obradach Il�. Rzecz była pilna, stąd więc i odnośny reskrypt cesarski 
ma datę zaledwie o dwa tygodnie późniejszą (26 XII) i został zakomuni
kowany stanom 14 I 1677 r. 83 Pismo to nie rozstrzygało ostatecznie spra
wy. Dowiadujemy się z niego najpierw, że nie dwaj, ale trzej bracia 

n Archiwum Schaffgotschów, Acta Publica (dalej skrót: AP), t. 49, fol. 1156-

1159. 

so AP, t. 50, fol. 148-1151, 1545, 1546. 
111 Hs A 45, nr 26 c, fol. 366, por. też Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 53 i n.
e2 Tamże, fol. 62. 

83 Tamże, fol. 65. 
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oleśniccy, tzn. również Juliusz Zygmunt, ubiegają się o sesje i wota, 
znajdujemy tam też stwierdzenie, że obaj starsi, Sylwiusz i Ulryk, fak
tycznie już z tych indywidualnych wotów korzystali. Cesarz, powołu
jąc się na precedens uczyniony w 1639 r. przez Ferdynanda III, który 
wówczas obu ziębicko-oleśnickich Podiebradowiczów dopuścił do kurii 
książęcej, zdecydował, aby na bieżącym sejmie, podobnie jak to miało 
miejsce na poprzednim, obydwaj książęta s4 korzystali z osobnej sesji 
i wotum. Równocześnie jednak polecił Urzędowi Zwierzchniemu dokład
nie zorientować się w sprawie i złożyć odpowiednie sprawozdanie 85. Nie 
jest znany dokładniej dalszy przebieg tej sprawy, wiele jednak wskazu-

' 

je na to, iż koniec końców obu książętom przyznany został tylko jeden 
wspólny głos. W diariuszu pod datą 4 i 21 III 1679 r. bowiem mamy 
wzmianki o „Filrstlich Oelsnisches votum collectivum" 86.

Przedstawiony spór wynikł wprawdzie przy sposobności sejmu, ale 
wyraźne oświadczenie generalnego starosty zapisane w książęcym dia
riuszu dowodzi, iż młodym książętom szło o sesje i wota również przy 
„Landes-Negotien", tzn. w konwencie. Podobnie i konsekwentny opór 
stanów musiał mieć tę sarnę treść s1. Z zestawionego tu materiału wyni
ka jednak jeden oczywisty fakt, że sprawa nie oparłaby się o Wiedeń, 
gdyby nie protesty samego zgromadzenia stanowego. Innymi słowy, jak 
długo nie zaistniał spór, skład kur.ii mógł się powiększyć po prostu via 
facti. Spostrzeżenie to wydaje się b€zsporne w stosunku do konwentu, 
którego konkretnym składem i tak cesarz zupełnie się nie zajmował, 
podobnie jak i Urząd Zwierzchni. W odniesieniu do sejmu też droga ta 
mogła być skuteczna, przynajmniej czasowo, jak tego dowodzi wspo
mniany w cesarskim reskrypcie sejm z 1675 r. Formalnie jednak, czego 
z kolei dowodzą wypadki z 1639 r., decyzja o składzie kurii s e j m  o
w e j  spoczywała w ręku panującego 88

. 

W czasie gdy ze zgromadzeń trybunalskich wykształcał się konwent, 
były na śląsku tylko cztery wolne państwa stanowe, mianowicie Żmi
gród, Syców, Milicz oraz Pszczyna. Wszyscy czterej wolni panowie (Frei-

84 A zatem z wyłączeniem Juliusza Zygmunta, o którym zresztą stwierdzono pod 
datą 15 II 1679 r., iż „niemals war in possessione" - oczywiście sesji i wotum. H.s 
A 45, m 38 a (1), fol. 68---69.

85 AP, t. 50, fol. 1229-1233. Pismo Ulryka i Sylwiusza do cesarza, tamże, fol.

1234-----1.243. Dokumenty Ferdynanda III z 1639 r. dotyczące takiego precedensu, tam
że, fol. 1247-1256. Dalsze pisma w tej sprawie tamże, fol. 1!340-1346; ,AP, t. 51, 

fol. 8-14, 161-168.
BG Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 89, ale inaczej tamże, fol. 90 (votum singulare). 
87 Niestety, posiadane materiały nie informują, jakie w tym sporze było sta

nowisko poszczególnych kurii. 
r.s Hs A 45, nr 39 d, fol. 749.
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herren) byli reprezentowani w kurii książęcej, lecz nie z głosami wiryl
nymi, jak książęta, lecz przez jednego reprezentanta. Sytuacja ta uległa 
zmianie w 1679 r., gdy konwent powziął uchwałę o dopuszczeniu dwóch 
posłów wolnych panów stanowych do kurii książęcej 89_ W kwestii udzia
łu wolnych panów stanowych w kurii książąt istnieje jednak pewna nie
jasność. Wynika mianowicie z reskryptu cesarskiego z 8 V 1696 r., iż 

Schoneich jako wolny pan na Bytomiu Odrzańskim domagał się sesji 
i wotum „In Conventu Publico", lecz że cesarz nie chciał w tej sprawie 
decydować bez zasięgnięcia opinii stanów 90. Odpowiedź stanów nie za
chowała się, znany jest jednak reskrypt z 14 XI 1697 r. u przyznający 
Schoneichom jako łaskę „sessionem et votum . . . in den Filrsten und 
Ober-Rechten, Filrstentagen, und anderen Landes-Zusammenkilnften" 
obok pozostałych czterech wolnych panów stanowych, bezpośrednio po 
milickim, ale na przemian z posiadaczem wolnego państwa stanowego 
w Bytomiu na Górnym Śląsku 92. Dysponujemy tu zatem dwiema sprzecz
nymi wiadomościami: jedna stwierdza obecność, zatem sesję i wotum, 
jedynie posła {od 1679 r. dwóch) wolnych panów stanowych, druga kon
statuje „sessionem et votum" wszystkich czterech do· 1697 r., potem zaś 
jeszcze alternatywnie obecność i wotum obu nowo do tej godności pod
niesionych. Ponieważ wykorzystane źródła nie informują, aby w ciągu 
tych niespełna dwudziestu lat miała zaistnieć jakaś zasadnicza zmiana 
publicznoprawnej pozycji wolnych panów stanowych, pozostaje tylko 
przyjąć, iż panowie ci (ich deputaci) brali wprawdzie wszyscy udział 
w kurii, lecz stanowisko przez nich zajmowane posiadało jedynie walor 
jednego wotum, oczywiście „collectivum" 93

. Materiał dotyczący sesji 
wolnych panów stanowych nasuwa jeszcze jedną wątpliwość. Oto tekst 
z 1679 r. świadczy, iż dopuszczenie drugiego deputata wolnych panów 
nastąpiło na mocy uchwały konwentu 94, z korespondencji zaś dotyczącej 
Schoneicha wynika, iż decyzję w tej mierze wydał monarcha, tyle że po 
zasięgnięciu opinii stanów. Sprzeczność ta jest jednak tylko pozorna. 
„Lands-Concltisum" z 1679 r. zostało wspomniane przez diariusz przy 

89 Trzeba by jeszcze wyjaśnić, czy wprowadzenie drugiego posła wolnych panów 
odnosiło się również do sejmu. 

90 AP, t. 68, fol 297-298. 
91 Tamże, fol. 569--571. 
9z H. F. Gu d e, Staat von Schlesien, 1708, s. 433, wymieniając skład s e  j m o

we j kurii książęcej o alternatywie tej nie wspomina, może to jednak być tylko 
omyłką. 

93 Ujęcie to uzasadnia zresztą wewnętrzna struktura kurii książęcej, o czym
poniżej. 

!1-1 ,,. •• weil vorhero zwar nur einer, vermoge des jiingsten Landes-Conclusi aber 
2 admittiret worden ... ", por. przypis 89. 
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okazji sporu o miejsca w deputacji do generalnego odbioru rachunków, 

a zatem ciała, o którego składzie decydowały stany. To samo musiało też 
obowiązywać w stosunku do innych, analogicznych zgromadzeń. Decyzja 
cesarska znana ze sprawy Schoneichćw odnosiła się natomiast do miej
sca i wotum w sejmie i w składzie trybunału. 

Już przy omawianiu terminologii kurii książęcej zwróciliśmy uwagę 
na pewną, drobną wprawdzie, lecz charakterystyczną różnicę, że obok 
najpowszechniejszej nazwy „Fiirstfreiherrliche Stimme" wyjątkowo wy
stępowała również „die Ftirstlich- und Freiherrliche Stimme". Rzecz to 

na pozór drobna i sprowadzająca się do nie ustalonej jeszcze grafii, nie

mniej jednak doprowadza do zasadniczej kwestii, jaką jest sprawa we
wnętrznej struktury książęcej kurii. Nie brak w tej kwestii dalszych, 
bardzo interesujących materiałów. Mianowicie na posiedzeniu kurii ksią
żęcej 2 XII 1676 r. poseł księcia ziębickiego zgłosił zastrzeżenia, ,,welcher 
Meinung auch die fr e i h e r r  1 i c h  e S-t i m  m e  war" 95. Na posiedze
niu 8 II 1677 r. ,,hat H. Forster das fr e i h e r r  1 i c h  e V o t u m  abge
geben" 96. 13 lutego kuria książąt poddała rewizji swoje przed dwoma dnia
mi ogłoszone „votum collectivum" w sprawach krajowych, ponieważ ów
że Forster, przedstawiciel wolnych panów, zgłosił zastrzeżenia co do wy
sokości zaproponowanej kwoty 97. W dwa dni później z analogicznym 
protestem wystąpił poseł żmigrodzki, Żmigród zaś, jak wiadomo, był 
wolnym państwem stanowym 98. Ostatnia wreszcie wzmianka pochodzi 
z posiedzenia 7 III 1679 r., gdzie „wurde bei der Fiirstenstimme das Frei
herrliche Votum abgeleget" 99. Jak widać, materiał to ciekawy, ale re
welacji nie przynosi. Powtarzające się wzmianki o wotum wolnych pa
nów to nic innego, jak ich zbiorowy głos, oddawany po wszystkich ksią
żętach. Użyta raz nazwa „Stimme", co w terminologii źródła oznacza 
kurię, nie wotum, jest chyba omyłką w brulionowym tekście 100

. Na pew
no nie można w nim dopatrywać się śladów podziału pierwszej kurii na 
dwie odrębne grupy mniejsze, książąt i panów stanowych. Bardziej na
tomiast pouczające jest wystąpienie deputata ze Żmigrodu. Dowodzi ono, 
że w praktyce głos wolnych panów nie zawsze był jeden, zbiorowy. 

Do ostatniej kwestii, mianowicie p r z e w o d n i c t w  a w obradach 
kurii i innych związanych z tym funkcji, doprowadza sprawa kolejno
ści miejsc w jej ramach. W stanowych zgrómadzeniach feudalizmu ko-

95 Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 5�0. 

9G Tamże, fol. 68. 
97 Tamże.
9a Tamże, fol. 6�9. 

99 Tamże, fol. 88--89. 
100 Zachowany diariusz jest niestarannym brulionem.
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lejność zasiadania była bowiem sprawą ważną nie tylko ze względów 

prestiżowych. Wykorzystane diariusze przynoszą tutaj nieliczne wpraw
dzie, ale wystarczające wiadomości. Mianowicie w 1732 r. po śmierci 
biskupa wrocławskiego odmówiono jego deputatom pierwszego miejsca 
w kurii, ponieważ przestali reprezentować księcia nyskiego 101. Zaraz 

w następnym roku Sintzendorff objąwszy stolicę biskupią wrocławską 

domagał się przywrócenia im „des ersten Sitzes und Fiihrung des Praesi

dii in denen Conventibus Publicis" 102. Wynika stąd zasada, iż pierwsze 

miejsce w kurii i łączące się z tym prawo przewodniczenia w obradach 
przysługiwało deputatom biskupa. Pc,twierdzają to teksty, np. diariuszy 

z 1700 i 1701 r. 103 Już zresztą w XVI w. w śląskim sejmie biskup był

pierwszym z książąt. Niestety, o dalszej kolejności miejsc w kurii źródła 

milczą zupełnie. Wychodząc jednakże ze znanego podobieństwa między 

konwentem i sejmem, wykorzystamy tutaj informację H. L. Gudego, 
który w początkach XVIII w. podał dla kurii tej w sejmie kolejność na
stępującą: biskup 104, książę oleśnicki, opawsko-karniowski, żagański oraz 

ziębicki, po których następowali wolni panowie 10s. Potwierdzenie tej 
kolejności przynosi schemat zasiadania w komisji do generalnego odbio
ru rachunków 166. Gude dostarcza również interesującej wiadomości na 
temat ogólniejszej zasady, która obowiązywała przy kolejności miejsc 
w kurii książęcej. Mianowicie porządek ów był określony przez kolej

ność inwestytury danego „domu" książęcego 101. Oczywiście mogły tu 
zachodzić wyjątki. I tak, gdy w 1722 r. Cieszyńskie zostało nadane księ
ciu lotaryńskiego, zastrzeżono w inwestyturze, że przysługiwać mu ma 
pierwszeństwo we wszelkich zgromadzeniach stanowych, jako szczegól
ne ius personale 10s. 

Są tu jeszcze i inne wątpliwości. Z wypowiedzi biskupa Sintzendorffa 
z 1733 r. 109 wynika, iż pierwsze �iejsce w kurii pociągało za sobą rów
nież funkcję przewodniczenia w niej. Tymczasem jednak teksty z 1676 r. 
jako „prezesa" wymieniają deputata żagańskiego 11o z sesją na przed
ostatnim miejscu. W 1678 r. wotum kurii ogłosił (była to jedna z za
sadniczych funkcji przewodniczącego) poseł księcia oleśnickiego 111, drugi

101 1732, fol. 107-1112, IJ.l 7�U9. 
102 ł733, fol. 703'--708. 
10s Hs A 51, nr il (1700), fol. 131; (1701), fol. 13. 
104 Tu zatem mamy potwierdzoną zgodność z kolejnością w kurii konwentu. 
10s G u d e, op. cit., s. 433. 
106 Hs A 45, nr 39 d, fol. 749-750. 
101 Tamże. 
10s G. Bie r m a  n n, Geschichte des Herzogthums Teschen, Cieszyn 1894, s. 230. 
109 Por. wyżej. 
110 Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 49. 
111 Tamże, fol. 85. 
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w kolejności sesji. Widzimy więc, że przewodniczenie w kurii przez de
putata zajmującego pierwsze miejsce nie było zasadą bezwzględną. Zresz
tą w 1732 r. przy okazji wspomnianego sporu kuria książąt powołała się 
na odmienną praktykę, utrzymując, że pierwsze miejsce w izbie nie musi 
łączyć ze sobą tej funkcji 112. Przewodniczący (,,Praeses") kurii książąt 
przedkładał jej członkom cesarskie reskrypty 113 i sprawy do rozważe
nia 114; nosiło to nazwę propozycji. Oczywiście kierował też obradami. 
Jego obowiązkiem było uzgadnianie treści wotum kurialnego i wygła
szanie go następnie „in publico", czyli w obecności wszystkich kurii 

i Urzędu Zwierzchniego. Wreszcie brał on z reguły udział w zastępczych, 
„wąskich" formach konwentu, gdy je zwoływano, a także wypowiadał 
stanowisko w imieniu całej kurii, gdy sprawy były dla pośpiechu załat
wiane jedynie „per currendam" 11s. 

Drugą z kolei była k u r i a r y c e r s t w a d z i e d z i c z n y c h 
k s  i ę s t w K o r o n y, występująca w źródłach pod nazwą „Konigliche 
Erbfilrstenthi.imer" lub wręcz „Erbfi.irstenthiimer", tylko z rzadka 
z określeniem „Stimme", tak pospolitym w stosunku do kurii książęcej. 
Tworzyli ją deputaci szlacheccy, wybierani przez sejmiki księstw dzie
dzicznych, najczęściej w liczbie po dwóch (ale - jak wydaje się - nie 
było to bezwzględną zasadą), oraz przedstawiciela Wrocławia. Około 
1663 r. na Śląsku dziedziczne były księstwa wrocławskie, świdnicko-ja
worskie, głogowskie, cieszyńskie oraz ziębickie. To ostatnie w 1664 r. 
stało się ponownie lennem, za to jednak w 1666 r., gdy wygasł opolska
-raciborski zastaw polskich Wazów, tamtejsze księstwa uzyskały ten cha
rakter. Wreszcie po 1675 r. dziedzicznymi terytoriami Korony stały się 
dziedziny ostatniego Piasta śląskiego, mianowicie księstwa legnickie, 
brzeskie i wołowskie. W sumie daje to liczbę ośmiu księstw dziedzicz
nych. Już w XVIII w. (1722 r.) ilość ich zmalała, ponieważ wówczas 
księstwo cieszyńskie stało się znów lennem. 

Żródla nie zawierają wiadomości, czy wejście przedstawicieli nowego 
terytorium w skład kurii rycerstwa wymagało jakiegokolwiek formalne
go aktu. Będące tu przykładem księstwa legnickie, brzeskie i wołowskie 
w zasadzie od _razu po śmierci Jerzego Wilhelma posiadały tam sesję. 
Zachowane diariusze spisywane przez deputata wołowskiego rycerstwa 
(najwcześniejszy z października 1676 r.) są wystarczającym tego dowo
dem. Wynikły w 1678 r., interesujący skądinąd spór dotyczył jedynie 

112 173'2, fol. 121. 
ua Np. Hs A 51, nr (1701), fol. 13. 
114 Tamże, fdl. 83-84. 
115 Wszystkie te czynności, głównie o ,charakterze proceduralnym, omówimy do

kładniej przy innej spooobności. 
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sesji w komisji do generalnego odbioru rachunków. Dowiadujemy się 
bowiem z wołowskiego diariusza, że trzy te księstwa (legnickie, brzeskie 
i wołowskie) w niewiadomym dokładniej czasie, w każdym razie przed 

18 IV 1678 r. zażądały, aby każde mogło być reprezentowane w komisji 

przez trzy osoby. Konwent żądanie to odrzucił, dopuszczając jedynie 
obecność dwóch deputatów każdego z księstw. Musiano następnie zwró

cić się z tym do cesarza, skoro wyszedł w tej sprawie reskrypt 116, nie 

odszukany na razie. Zapewne zawarta w nim była sugestia po myśli 

trzech księstw, skoro w dniu 18 IV 1678 r. konwent podtrzymał wpraw
dzie swe poprzednie stanowisko, ale - wziąwszy pod uwagę wspomnia
ny reskrypt - dopuścił wyjątkowo trzech dodatkowych deputatów, po

zbawiając ich równocześnie prawa do diet 117• Sprawa ostatecznie mu
siała zostać załatwiona po myśli księstw (w każdym razie gdy idzie 
o sesję), ponieważ w późniejszych spisach komisji zawsze już jest trzech
deputatów: dwóch od rycerstwa, jeden od miast poszczególnych
księstw m. Pozostaje jeszcze kwestia, o jakiego trzeciego deputata szło
w tym sporze. Diariusz wołowski spisany w kurii rycerstwa wymienia

konsekwentnie tylko dwie osoby. Z drugiej strony trudno jest sobie wy
obrazić, aby w ogólnośląskim zgromadzeniu stanowym, jakim był kon

went, nie brały udziału miasta o takim znaczeniu, jak Legnica czy Brzeg,
i aby w ogóle w nim nie były reprezentowane. Wypadnie zatem przy
jąć, że z ksiąstw tych, jak z wszystkich innych, zarówno rycerstwo, jak
miasta w konwencie były reprezentowane. Trudności musiały wystąpić
właśnie tylko przy komisji do odbioru rachunków, i to ewidentnie je
dynie z przyczyn zwiększających się kosztów: po prostu chodziło o die
ty, przed którymi najuporczywiej b::-onił się konwent m.

Delegaci rycerstwa zasiadali w kurii w określonym porządku. Wpraw
dzie nie odnaleziono - jak wspomniano przy omawianiu kurii książę
cej - żadnego materiału, który by odnosił się wprost do konwentu, nie
mniej jednak dysponujemy takimi informacjami o sejmowej kurii ry
cerstwa 120 i o komisji do generalnego odbioru rachunków 121. W ich świe
tle na pierwszym miejscu zasiadali przedstawiciele księstwa świdnicko-

116 Nie udało się go odszukać. 
117 Hs A 45, nr 39 c, fol. 165. 
118 Por. np. Hs A 45, nr ,39 d, fol. 74:9, tam opis załatwienia sprawy i rozstrzyg

nięcie kwestii diet (1679). Z późniejszego okresu por. np. 1732, fol. 103 i ,n. 
11, Wynika stąd, że deputaci przebywali na miejscu obrad konwentu na kOS2t 

swych mocodawców. Tylko w czasie, gdy dokonywali czynności publicznej jako sta

nowy organ całego kraju (funkcja kontroli), pobierali za to szczególne „Liefergelder" 

od stanów. 
120 Gu d e, op. cit., s. 433.
121 Hs A 45, nr 39 c, fol. 1166; nr 39 d, fol. 750. 
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-jaworskiego, następnie zaś w kolejności głogowskiego, opolsko-racibor
skiego, wrocławskiego, legnickiego, brzeskiego, wołowskiego oraz cie
szyńskiego (do 1722 r.). Wiadomo, ŻE: w sejmowej kurii rycerstwa sesję
i głos posiadało również miasto Wrocław, zajmując w niej ostatnie w ko
lejności miejsce. Wprawdzie diariusze wołowskie kurii rycerskiej nie
czynią o Wrocławiu najmniejszej wzmianki, niemniej w składzie komisji
do odbioru rachunków miasto to ma identyczną pozycję, jak rycerstwo
poszczególnych księstw. Jest reprezentowane przez dwie osoby 122 

i w schemacie miejsc występuje bezpośrednio po przedstawicielach ry
cerstwa ostatniego z księstw dziedzicznych. Nic zatem nie stoi na prze
szkodzie, aby uznać, że również w konwencie stołeczne miasto Śląska
posiadało sesję i wotum w kurii rycerstwa.

Podobnie jak książęca, kuria rycerska posiadała swego przewodni
czącego - prezesa. Był nim z reguły deputat księstwa świdnicko-jawor
skiego 123. Dopuszczalne_ były jednak wyjątki, czego śladem jest wygło
szenie wotum tej kurii przez posła księstwa głogowskiego 124. Funkcje 
przewodniczącego były analogiczne jak w kurii książęcej. 

Trzecią i ostatnią kurią w konwencie była k u r i a m i a s t d z i e
d z i c z n y c h k s i  ę s t w K o r o n y. W źródłach występuje ona pod mia
nem „die Stiidtische Stimme" bądź wręcz „die Koniglichen Stiidte". Jak 
sama nazwa wskazuje, obejmowała ona przedstawicieli miast królew
skich, tzn. położonych w dziedzicznych księstwach Korony. W odróżnie
niu od deputatów rycerstwa w drugiej kurii, którzy byli wybierani przez 
sejmiki księstw, przedstawiciele miast nie pochodzili z wyboru 12s. Byli 
to najczęściej znaczni członkowie władz największego miasta w księstwie 

(np. burmistrzowie, syndycy 126). Regułą było, że każde miasto mające 
sesję w konwencie wysyłało tylko jednego posła 121. Wykaz uprawnio
nych do udziału miast można ustalić na podstawie składu komisji do odbio
ru rachunków, które np. dla 1679 r. wymieniają w kolejności Świdnicę, Ja
wor, Głogów, posła weichbildowych miast księstwa głogowskiego, Leg
nicę, Brzeg i Wołów. W analogicznym wykazie dla roku poprzedniego 

122 Inne miasta są r�rezentowane każde tylko przez jednego deputata. 
123 Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 92-94; nr 39 c, fol. lflO. 

124 9 XII 1678 (Hs A 45, nr 39 d, fol. 731), tekst nie wyjaśnia okoliczności tej 

zmiany, należy jednak pamiętać, że księstwo głogowskie było drugim w kolejności 

zasLadania w kurii rycerstwa. Może w tym dniu brak było w konwencie posłów 

szlachty świdnicko-jaworskiej. 
125 Chociaż istniała gdzieniegdzie praktyka odbywania zjazdów miast (Stadte

tage), por. np. G. C r  o o n, Die Zandstći:ndische Verfassung von Schweidnitz-Jauer, 

Wrocław 1912, s. 49 i n. 
126 F. L u c a e, Schlesiens curieuse Denckwiirdigkeiten oder . . . Chronica 

Franckfurt a. M. 1689, s. 2079. 
127 Wrocław miał jch dwóch, ale posiadał on sesję w kurii rycerstwa. 

. .  •:,-
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wymieniona jest jeszcze Sroda Sląska oraz Góra, jako konkretny repre
zentant miast księstwa głogowskiego. Brak w tym wykazie Opola, za
pewne nieobecnego w tych obu zgromadzeniach. Wykaz kurii pomiesz
czony przez Gudego 128 uzupełnia jeszcze dwa dalsze szczegóły, że mia
nowicie Jawor reprezentował zarazem pozostałe weichbildowe miasta 
księstwa świdnicko-jaworskiego, oraz informuje, i.e Sroda Sląska prze
miennie posiadała sesję z innym mik�stem księstwa wrocławskiego, Na
mysłowem. Lucae 129 (1689 r.) podaje wprawdzie, że „die an den Kayser 
gefallene Lignitz, Brieg und Wohlauischen Stadte ... haben ... bisshero 
noch nicht samtlich die Session erhalten", ale może to być tylko echem 
sporów, przedstawionych powyżej przy okazji kurii rycerstwa, gdzie 
oczywiście szło o miasta, nie o posłów szlacheckich. Może to też wiązać 
się ze staraniami innych miast, nie trzech stołecznych w tych księstwach, 
o dopuszczenie ich posłów do ogólnośląskich zgromadzeń stanowych.
Mianowicie diariusz wołowski pod datą 26 XI 1676 r. zapisał następujący
ciekawy tekst: ,, ... ist wahrgenommen worden, dass von den Briegischen
Weichbildstadten ein Abgeordneter, namens H. Lang, Rathsverwandter
zu Strehlen, bei dem Con vent sich eingefunden, dem a ber die Admission
versaget worden, weil in der Kays. Resolution in welcher denen Stad
ten der drei Ftirstenthilmer der Zutritt zu denen Publicis . .. verstattet
worden, blos der Hauptstadte Liegnitz, Brieg und Wohlau expresse Mel
dung beschiehet" 130_ 

Tekst ten jest bardzo interesujący. Wynika zeń przede wszystkim, iż 
formalna decyzja o dopuszczeniu do zgromadzeń stanowych należała do 
cesarza. Z drugiej strony mamy tu przejaw oporu samych stanów prze
ciw powiększaniu ich składu, może zresztą chodziło o tamowanie dopły
wu przedstawicieli ziem od niedawna dopiero „bezpośrednich", zatem od 
niedawna posiadających reprezentację w zgromadzeniach. Wreszcie (cze
go potwierdzeniem są również spory, które zreferowaliśmy przy obu po
przednich kuriach) z tekstu tego dają się wyczytać faktyczne możliwo
ści przybywania na zgromadzenia, bez uprzedniej wyraźnej decyzji ce
sarza czy uchwały konwentu. Jest bowiem ciekawe, że i książęta oleś
niccy (zgodnie ze stwierdzeniem cesarskiego reskryptu) faktycznie już 
przedtem przysyłali posłów, podobnie też spór o trzeciego posła z Leg
nicy, Brzegu i Wołowa wynikł dopiero przy komisji odbioru rachunków: 
podobnie i teraz sprawa wypłynęła dopiero na posiedzeniu sejmowym. 
Z tego wszystkiego zdaje się wynikać, że udział w potocznych obradach, 
konkretnie zatem konwentowych, musiał być po prostu zwykłym fak-

12a Gu de, op. cit., s. 433-434. 
1� Luc a e, op. cit., s. 2079. 
uo Hs A 45, nr 26 c, fol. 366. 
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tern. Formalny tytuł udziału był widocznie wymagany tylko w zgroma
dzeniach „solennych", jak sejm czy komisja odbioru rachunków 131_ 

Kuria miast, jak obie pozostałe, posiadała swoje „Praesidium", czyli 
przewodniczącego 132, o analogicznych funkcjach. Można tylko przypusz
czać, że godność tę pełnił poseł Świdnicy jako miasta pierwszego w ko
lejności. Żaden jednak tekst nie informuje o tym bezpośrednio. 

4. P o s ł o w i e  są w źródłach pc•tocznie określani jako „Deputirte",
,,Abgesandte" lub „Abgeordnete". Już przy omawianiu kurii stwierdzi
liśmy, że książęta i rycerstwo poszczególnych księstw dziedzicznych byli 
reprezentowani przez dwóch posłów. Pozycja ich nie była -- zdaje się -
pod względem formalnym jednakowa, ponieważ jeden z nich musiał być 
posłem „głównym" (Haupt-Deputatus) m. W diariuszu z 1732 r. bowiem 
znajduje się wzmianka o mianowani·...t przez biskupa „Neben-Deputatum" 
z zastrzeżeniem w kredencjale, aby mu „in allen seinen Vor- und An
bringen volligen Glauben beizumessen" 134. W innym tekście nosi on 
tytuł „współdeputata" (Con-Deputatus 135). Konkretna ta wiadomość do
tyczy kurii książęcej, nie jest jednak wykluczone, że tego rodzaju zróż
nicowanie występowało również wśród posłów kurii rycerstwa. Było to 
oczywiście konieczne z uwagi na kwestię przewodnictwa w kuriach. Oso
ba, która rozpoczynała swą działalność w zgromadzeniach, nosi źródłowo 
nazwę „nowicjusza" (Novitius) 136. 

Sposób powoływania posłów był różny w zależności od kurii. W ksią
żęcej była to nominacja ze strony odnośnego księcia 137 lub wolnego pa
na stanowego 138, w kurii rycerstwa wybór dokonany na sejmiku księ
stwa 139, w kurii miast zapewne d�cyzja rady miejskiej. Nie jest jasne, 
jak akt ów następował, jeśli chodzi o deputata szeregu miast weichbil
dowych, prawdopodobnie jednak analogicznie jak w innych, skoro prze
cież w wypadku miast świdnicko-jaworskich reprezentacja ta spoczywa
ła na Jaworze, zaś miast księstwa głogowskiego na Górze ŚL Mocodaw
cy posłów w każdej z kurii noszą źródłowo nazwę pryncypałów (Prin-

131 Nie napotkano wzmianki o tego rodzaju sporach w odniesieniu do trybunału 

będącego równie ,,solennym" zgromadzeniem. Nie ulega jednak k\vestil, że i tutaj 

formalny tytuł musiał być dla uczestnictwa konieczny. 
132 173,2, fol. 93.
133 Nazwy tej nie napotkano w wykorzystanych źródłach. 

134 1732, fol. 2-3. 
us Tamże, fol. 113.

136 Tamże, fol. 112-115, informacja ta konkretnie dotyczy trybunału. 
137 Np. biskupa, 1732, fol. 2-3, ks. v. Lichtenstein, tamże. Col. 400 itp.
ua Np. hr. v. Dohna, 1725, fol. 328.

139 Wynika to m. in. z diariusza kurii książęcej z 1678 r., Hs A 45, nr 38 a (1), 

fol. 114. 
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cipalen). Posłowie musieli być specjalnie „legitymowani'' do pełnienia 

swych funkcji. Następowało to 140 w drodze trzech aktów, mianowicie

lcredencjału (Credencial), instrukcji (Instruction) i pełnomocnictwa (Voll

macht). Jest rzeczą charakterystyczną, że w szczególności pełnomocni
ctwo posła nie było aktem jednolitym ani jednorazowym. Poseł musiał 

je posiadać dla spraw sejmowych (ad Diaetalia), trybunalskich oraz dla 
spraw, które załatwiał konwent (zur Landes-Proposition). Mogły być 

one odrębne lub ujęte w jednym tekście 141. Po drugie, pełnomocnictwa 

te musiały być każdorazowo odnawiane, w szczególności na każdy sejm, 

na każdy trybunał i na kolejne komisje odbioru rachunków. Za każdym 

razem były one szczegółowo sprawdzane i kontrolowane przez odnośne 

zgromadzenia. Nierzadko też zwracano je pryncypałom w celu uzupeł

nienia 142• Wadliwość pełnomocnictwa lub jego brak nie była jednak 

przyczyną wykluczenia posła z obrad, istniała tylko konieczność przed
łożenia odnośnego dokumentu w późniejszym terminie. 

Pełnomocnictwo wygasało przez upływ czasu, choć nie mamy wia
domości o udzielaniu go na czas oznaczony 143. Oczywiście ten sam sku

tek mogło też mieć cofnięcie mandatu, a także śmierć 144. W kurii ksią

żęcej, gdzie mocodawcą była zawsze jedna osoba, skutek ten - jak 
można się domyślać - wywierała również śmierć mocodawcy 145• Zna
ny jest jednak wypadek, gdy śmierć biskupa nie pozbawiła eo ipso le
gitymacji jego posłów. W rezultacie zakwestionowano jedynie ich pierw
sze miejsce i wiążące się z ,nim przewodnictwo, uznając ich tylko za re

prezentantów kurii biskupiej, nie biskupa-księcia 140. Przy okazji komisji 
do odbioru rachunków z 1678 r. została przekazana ciekawa wiadomość 
o czasowym zawieszeniu legitymacji poselskiej. Wówczas bowiem posło
wie księcia ziębickiego stwierdzili, iż nie mogą zasiadać w komisji, po
nieważ ich „pryncypał" nie złożył jeszcze homagium cesarzowi 147. 

Oświadczenie to zostało odniesione wyraźnie do „General-Steuer-Rayt
tungs-Abnahmb-Commission", jest więc jasne, że brak homagium wy

kluczał posłów księcia z tej komisji. Skądinąd 148 wiadomo, że ten sam

HO Jak można się domyślać np. z uwagi zamieszczonej przy komisji dla od-

bioru rachunków w 1732, fol. 333. 
141 Np. 1725, fol. 61. 

142 Np. 1732, fol. 474-475 (biskupowi). 
143 Por. np. wzmianki o „Consolation" dla byłego posła 1732, fol. 13.
144 1725, fol. 353. 

i45 Wykorzystane źródła nie przynoszą takiego przykładu. 
146 Por. wyżej. Co jednak ciekawe, nie uważano, że w ogóle nie powinni oni

brać udziału w obradach. 

147 Hs A 45, nr 39 c, fol. 165. 
10 G u d e, op. cit., s. 433. 
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skutek miał miejsce wobec sejmu. Wydaje się jednak, że wobec kon
wentu nie było to przeszkodą 149. 

Cała korespondencja konwentu, w szczególności zaś wszelkie jego 
uchwały (Landes-Memorialien) były podpisywane formułą: ,,der 
Fiirsten und Stande ... v o 11 mac h t  i g e Abgeordnete". Mogłoby to 
sugerować, że posłowie w konwencie byli pełnomocni, tzn. nie ogranicze
ni przez polecenia swoich mocodawców 150. Mimo tego liczne teksty do
wodzą, iż posłowie byli wiązani ścisłymi instrukcjami. Mamy tego przy
kłady ze wszystkich kurii, jak np. w książęcej: ,,meldete H. Neudorff, 
Auersbergisch-Miinsterbergische Abgeordnete, er behielte seinem ... 
Principali das Votum liberum ... habe auch hierzu keine Instruction, 
welcher Meinung auch die freiherrliche Stimme war" 151. Podobnie 
w kurii rycerstwa: ,,die Fiirstenthiimer Oppeln und Rattibor ... ha
ben ... den „defectum" instructionis ihrer Herren Principalen vorge
schiitzet", po czym znów kwestia została odroczona 152. W diariuszu kurii 
książęcej wręcz powiedziano, że przedstawiciel szlachty legnickiej, brze
skiej i wołowskiej zażądał dylacji „bis auf in etlichen Tagen bevorsteh
enden Landtag, woher er mit mehrerer Instruction und Gewissheit ... 
wieder zuriickgelangen wi.irde" 153_ 

Jest ciekawe, że tymi względnie licznymi wzmiankami o instrukcjach 
poselskich dysponujemy tylko dla X.VII w. Z diariuszy XVIII w. wiado
mości te znikają. Nagminne odraczanie wotów (,,in Suspenso gelassen", 
„ tractiret dilatorie" itp.) w tych czasach wcale bowiem nie musi być 
przejawem braku instrukcji, tylko potrzebą dokładniejszych delibera
cji 154• Można zatem przypuszczać, że w XVIII w. zanikła już praktyka 
instrukcji szczegółowych. Popiera to np. tekst z 1 n2 r., w którym wśród 
dokumentów „legitymujących" posła do zgromadzeń ogólnośląskich wy
mieniono obok kredencjału i pełnomocnictwa również instrukcję, nie
wątpliwie tylko zupełnie ogólną. Niezależnie od powyższego, w związku 
z nasilaniem się w XVIII w. praktyki powoływania przez konwent ko
misji ad casum 155, sprawa, instrukcji i mocy uchwalania przez posłów 
nabrała odmiennego, dodatkowego oblicza. Oto mianowicie w cesarskim 
reskrypcie z 1725 r. znajdujemy nakaz, iż „die Deputati vom Conventu 

149 Posłowie księcia ziębickiego musieli bowiem brać udział w konwencie, aby 

przy rozpoczynającej się komisji złożyć swe odnośne oświadczenie. 
150 Należy to jednak raczej rnzumieć jako pełnomocność konwentu jako takiego

wobec całego kraju, że jego uchwały (choć formalnie nie sejmu) wiązały cały kraj. 
151 Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 53--60. 
1s2 Hs A 45, nr 39 c, fol. :222.

1s3 Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 1114. 
154 Właśnie takie przyczyny dylacji podawane są nieraz w diariuszach. 

155 Or z e  c h o w s  k i, Urząd Zwierzc.ltni i konwent ... , s. 356. 
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Publico zu denen angesetzten Commissionen allemal c u m L i b e r  a 

zugezogen werden sollen" 156. Oczywiście idzie tu o „liberam vocem", 

moc powzięcia wiążących uchwał. Jeszcze wcześniej bowiem w tym sa

mym roku w komisji dotyczącej powołania rekrutów „die hierbei erschie

nene Herren Deputati n i c h  t c u m  Li b e r  a abgeschicket, sondern 

alles ad referendum genommen" 151, tak samo nieco później w sprawie 

inwalidów deputaci kurii rycerstwa „auch 'Sonsten hierzu von denen 

Principalen noch besondere Vollmachten erwartet werden wollten" 158. 

Jest oczywiste, że brak takich pełnomocnictw poważnie opóźniał działal
ność komisji, prócz tego zaś uniemożliwiał przenoszenie faktycznego punk

tu ciężkości ·z konwentu na owe przygodne komisje. W dotychczasowej 

praktyce uchwała komisji zawsze musiała być zreferowana konwentowi, 
który dopiero podejmował właściwą uchwałę. Nie jest więc wykluczone, 

że monarcha domagając się „liberam vocem" zamierzał wykorzystywać 
komisje jako zastępcze formy konwentu. 

Posłowie byli wynagradzani z tytułu pełnionych funkcji. Nie ulega 

kwestii, że podstawowe wynagrodzenie pobierali od .swoich „pryncypa

łów": księcia, sejmiku księstwa czy miasta. Niemniej jednak z diariuszy 

wynika, że po zakończeniu swej działalności mogli również od samego 

konwentu (tzn. z kasy stanów ogólnośląskich) domagać się określonej 
kwoty. Znamy taką uchwałę w stosunku do „con-deputata" biskupiego, 
gdy przestał pełnić funkcje 159, podobnie dla byłego posła szlachty świd
nicko--jaworskiej 100. W większej wysokości wynagrodzenie takie przy
znawano posłom, którzy przewodniczyli w obradach poszczególnych ku
rii 1s1. Roszczeń w tym względzie mogła dochodzić również wdowa i sie
roty po zmarłym pośle 1u2. Wynagrodzenie takie nazywane było „Conso
lation·' bądź „Diszess-Consolation". Dla wypłacenia go konieczna była 
zgoda wszystkich trzech kurii, zatem akt ten miał charakter zwykłej 
uchwały konwentu. 

5. Or g a n y  k o n w e n  t u. Zgromadzenia trybunalskie, z których

rozwinął się konwent, posiadały swego stałego p r z e w  o d  n i c z ą c e

g o  1&3 w osobie generalnego starosty. Specyficzny :;tosunek między kon
wentem i Urzędem Zwierzchnim, który wykształcił się z biegiem czasu 

i w którego wyniku urząd znalazł się poza jego składem, nie doprowa-

156 1725, fol. 364. 
151 Tamże, fol. 35.
15s Tamże, fol. 11�115.
159 1732 (AP), s. 13.
160 Tamże, fol. 38. 

161 1725, fol. 41; 1'732, fol. 94. 
162 1725, fol. 41. 
16J Sciśle biorąc, przewodniczący nie był organem zgromadzenia, tylko jego 

istotnym elementem, wyposażonym w wotum <:onclusivum. 
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dzil do wytworzenia się w konwencie osobnego przewodniczącego. Funk

cję tę na wzór wcześniejszych zgromadzeń trybunalskich spełniał sta

rosta generalny (Urząd Zwierzchni) wówczas, gdy wyjątkowo brał udział 
w posiedzeniach. Praktyka ta, rzadka w poprzednim, zanikła zupełnie 
w XVIII w. 164 Jest możliwe, że część tego rodzaju funkcji sprawował 
prezes kurii książęcej. Dysponujemy najpierw wzmianką (1676), gdy 
pełniący tę godność poseł księcia żagańskiego spełnił pewne kurtuazyjne 

akty wobec generalnego starosty w i m i  e n  i u w s  z y s t k i c  h s t  a
n ó w  1Gs. Z XVIII w. zaś mamy informacje, że przedstawiał on konwen
towi rezultaty prac komisji i poddawał je pod obrady 166. Tutaj funkcja 
przewodniczenia jest o wiele wyraźniejsza. 

Czynnikiem p o ś r e d n i c z ą c y m  między konwentem i Urzędem 
Zwierzchnim stał się natomiast generalny pełnomocnik krajowy (Gene

ral-Landes-Bestallte). Przekazywał on konwentowi żądania Urzędu 
Zwierzchniego, przede wszystkim pisma cesarskie, komunikował ustnie 
generalnemu staroście stanowiska kurii i konwentu, spisywał tekst osta

tecznej uchwały (Landes-Memorial) i przekazywał go Urzędowi, wresz
cie prowadził diariusz, w XVIII w. będący już dokumentem urzędowym, 

kontrolowanym początkowo przez „prezydia" kurii, następnie zaś przez 
cały konwent. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te czynności zapew
niały µełnomccnikowi poważny wpływ na przebieg obrad i ich rezulta
ty. W związku z tym nasuwa się pytanie, jaka była formalna pozycja 

generalnego pełnomocnika w zgromadzeniu. Jako urzędnik stanowy, sko
ro skład tych zgromadzeń (sejmu, trybunału, konwentu) był ściśle nie
urzędniczy, nie powinien mieć w nich miejsca i głosu. Zdaje się jednak, 
że w w:vniku swoich funkcji miejsce to jednak uzyskał. Gude, wylicza

ją(; skład sejmu, wymienił generalnego pełnomocnika na ostatnim miej
scu w kurii rycerstwa, zaznaczył jednak, że zasiada on tam absque vo
to 1a1. Z górą o ćwierć wieku później (1732) znajdujemy natomiast wia
domość o obecności generalnego pełnomocnika w komisji do generalnego 
odbioru rachunków. Ma on tam miejsce takie samo, jak w spisie Gu
dego: po mieście Wrocławiu, zarazem jednak podano charakterystyczną 
uwagę, iż zasiada tam „laut letzteren Conclusi das Erstemal" 1Gs. O nie
posiadaniu przezeń wotum jednak nie ma tam już żadnej wzmianki. Trze
ba też pamiętać, że pełnomocnik brał udział we wszystkich kqmisjach 
konwentu. Wydaje się zatem, że pozycja tego urzędnika przeżyła zna
mienną ewolucję. W przeszłości niewątpliwie był techniczno-wykonaw-

l64 O r z e c h o w s k i, Urząd Zwierzchni i konwent ... , s. 354. 
1Gs Hs A 45, nr 38 a (1), fol. 35. 
166 Np. Hs A 51, nr l (1701), fol. 23-26, 158-1•59 i in.
161 G u d e, op. cit., s. 433.
1&, 1732, fol. 106.
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c:zym organem stanów i sejmu. Podobny charakter musiał mieć w kon

wencie w XVII w. Następnie jednak w wyniku swej funkcji pośredni

czenia między konwentem i Urzędem Zwierzchnim, zapewne też na sku

tek coraz częstszego powoływania komisji, sytuacja jego w konwencie 

uległa wzmocnieniu, choć nadal jest wątpliwe, czy uzyskał en prawo gło

su w tym zgromadzeniu. Można zatem przyjąć, iż był on organem kon

wentu (tak jak sejmu), lecz z biegiem czasu cecha ta prawdopodobnie 

stopniowo się zacierała. 

Szczególnym organem konwentu były też jego wielorakie komisje. 

Były one zjawiskiem skomplikowanym i natura ich nie zawsze była ta 

sama. Ich charakter czasami nie pozostawiał wątpliwości, iż były orga

nami konwentu (zatwierdzanie ich uchwał przez konwent), niekiedy zaś 

można w nich dostrzec tendencję do powstawania nowej, zastępczej for

my wobec konwentu, w sensie jego specyficznego wydziału. Rzecz to na 

tyle interesująca, że zasługuje na osobne, bardziej szczegółowe omó

wienie 169. 

DIE ORGANISATION DES SCHLESISCHEN „CONVENTUS PUBLICUS" 

Die vodiegende Arbeit bildet einen weiteren Beitrag zu den Forschungen liber 
,den schlesischen Konvent und be>schiirtigt sich mit dessen Organlsation. Einleitend 

behandelt der Verfasser die Terminologie und weLst ferner auf die Existenz eben

falls von gegeniiber dem Konvent aquivalenten Formen hin, die grundsatzlich den 

gegenilber dem Parlament aquivalenten Versammlungen ahnlich sind. Eingehender 

befasst sich der Autor mit der Struktur des Konvents, wobei er ausftihrt, dass der 

Konvent unter gewissen Umstanden als geschlossenes Ganze wirkte, sich jedoch 

i:ifter des Systems der Kurialstimmen bediente. Besonders grtindlich wurde die 

Zusammensetzung und Organisation der Stimmen besprochen. Im Falle der Ftirsten

stimme behandelt der Autor das Bestreben der Flirsten von Oleśnica, zusatzliche Vi

rilstimmen zu gewinnen sowie die Frage der gesonderten Stimme der freien Stan

desherren. Bel der Behandlung der beiden niederen Stimmen schildert der Verfasser 

die Bemtihungen urn die Zulassung zu den Versammlungen oolcher Stiidte, die sich 

auf Territorien befanden, welche nach dem Absterben der gegebenen Ftirsten in ki:i

nigliche Erbftirstenttimer umgebildet wurden. Im Ergebnis dieser Ausfiihrun

,gen wies der Verfasser nach, dass Veranderungen in der Zusammensetzung der 

Stimmen des Konvents von den Beschltissen der Stiinde selbst abhangig waren, 

wahrend im Reichistag in solchen Fiillen eine Ents<:heidung des Herrschers erfm·

derlich war. In den weiteren Teilen der ArbeH wurde die Stellung der Konvent

abgeordneten besprochen: die Art und Weise deren Berufung, Anweisung und Ent

lohnung. Abschliessend stellt der Verfa&Ser allgemein die Organe, deren sich der 

schlesische conventus publicus in seiner Tatigkeit bediente, dar. 

169 Osobną pozycję miały też takie komisje, jak General-Cassae-Deputation oraz 

Ober-Accisen Deputation. Winny one też stać się przedmiotem bardziej szczegóło
wych dociekań. 




