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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

KOMISJE SLĄSKIEGO KONWENTU 

Przy opisywaniu stosunku istniejącego między „Conventus Publicus" 

a śląskim Urzędem Zwierzchnim i ustalaniu jego ewolucji 1 okazało się, 
że od ostatniego dziesięciolecia XVII w. relacja ta urzeczywistniała się 
za pośrednictwem szeregu komisji o rozmaitej istocie i różnych nazwach. 
One właśnie będą przedmiotem niniejszego opracowania. 

Duża liczba komisji narzuca prz,ede wszystkim konieczność ich usyste
matyzowania. Pewien wstępny zarys został już dany w cytowanej pracy, 
przy czym rozgraniczono tam najpierw komisje przygodne od stałych, na
stępnie zaś wśród przygodnych takie, o których powołaniu decydował sta
rosta generalny (Urząd Zwierzchni) albo konwent. W tej samej pracy 
ustalono też chronologię komisji przygodnych. Mianowicie komisje (depu
tacje) wzywane przez starostę były zjawiskiem wcześniejszym, z ostatnie
go dziesięciolecia XVII i początków XVIII w. W przeciwieństwie do nich 
komisje wyłaniane przez konwent występowały, jak sądzić można na pod
stawie nielicznych z początkowego okresu 12:achowanych źródeł, przez cały 
czas istnienia tej instytucji, lecz z biegiem czasu liczba ich zdaje się 

• wzrastać.
Na wstępie niniejszego opracowania należy przede wszystkim zesta

wić terminologię stosowaną wobec komisji oraz ustalić, pod jakimi ewen
tualnie nazwami wys,tępowały poszczególne ich rodzaje. Okazuje się, że 
nazewnictwo to było wcale bogate. Najczęściej w tekstach spotyka się 
termin „deputacja" (Deputation). Znacznie rzadsza - jak się wydaje, 
późniejsza - jest nazwa „komisja" (Commission) 2• Tylko wyjątkowo wy-

1 K. O r z e c h  o ws k i, Urząd Zioierzchni i konwent. Z badań nad organizacją

śląskiego „conventus publicus" (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, XXVIII, · 

1973, nr 3, s. 347-359). 
2 Np. 1732: fol. 7'1-75, 84, 203-204, 235 i in. Tam wszędzie, gdzie diariusz jest

powołany tylko z datą roczną, chodzi o egzemplarze przechowywane w Instytucie 
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stępuje termin „Zusammentretung" 3, jeden raz napotkaliśmy tu słowo 

„Zusammensetzung" 4, mo:żle będące wynikiem omyłki pisarza. Zupełnie 

przygodnie występuje też określenie „konferencja" (Conferenz) o niezbyt 

jasnym znaczeniu. Czasem bowiem kontekst nie pozostawia wątpliwości, 
iż termin ten ma treść analogiczną do deputacji s, kiedy indziej bezspornie 

idzie w nim po prostu o obrady 6, posiedzenie. Równocześnie okazuje się, 

że szereg tego rodzaju ciał, i to z reguły stałych i ważniejszych, miano

wicie przeważnie wszelkiego rodzaju komisje do kontrolowania rachun

ków, występują w źródłach w ogóle bez żadnych tego rodzaju określeń. 

Interesujące nas nazwy występują również niejednokrotnie w postaci 

złożonej 7. I tak napotykamy ·,,Special-Deputation" s bądź z łacińska „De

putatio Specialis" czy „Special-Verordnete-Deputation 9, ,,Ordentliche De

putation" 10, co zdaje się sugerować istnienie również „nadzwyczajnych" 

deputacji, ,,Grosse Commission" 11, ,,Militar-Commission" 12 czy „Militar

-Zusammentretung"13, ,,Invaliden-Commission"14 i inne. Rozwinięte nazwy 

miały najoczywiściej podkreślać szczególne znaczenie komisji lub sprawy, 

do której ją powołano, z drugiej strony zaś od'ZlWierciecflają ich stale 

w danym celu powoływanie (komisje wojskowe). Nie można jednak do 

tych określeń przywiązywać zbyt wielkiej wagi, gdyż np. ,,komisje woj
skowe" bywają również nazywane „specjalnymi" deputacjami 15_ W całym 
material'e uderza jednakże ·przemienność terminologii: ta sama „Commis
sion" bywa nazywana „Zusammentretung" 16, ,,Special-Deputation", zaraz 
potem występuje też jako „Zusarnmentretung" 17, ,,Grosse Commission" 
jest znów deputacją „specjalną" 1s itp. Dowodzi to, że wśród komisji kon-

Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Sygnatura archiwalna bez 
uwidocznienia odnośnego archiwum oznacza, iż dana jednostka jest przechowywana 

w Archiwum Państwowym miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego we 

Wrocławiu. 

a Tamże, fol. 180, 235, 285, 288, 356. 

' 1733: fol. 729. 

s Hs A 51, nr 1 (1701), fol. '15, 73. 

& Np. tamże, fol. 6� (dreimalige Conferentzien). 
7 Nie idzie tutaj o bardziej szczegółowe określenie sprawy, dla której komisję 

powołano. 
s Tamże �1702), fol. 1; 17�: fol. 006, 354, 402•, 597. 

s 1'7125: fol. 226; Hs A 5)1, nr 11 (170'1), fol. 186. 
10 ,1721 : fol. 18. 
11 1732.: fol. 380.
12 Tamże, fol. 235.
11 Tamże, fol. 237. 
14 Tamże, fol. 84. 
1s Tamże, fol. 39.

1& Tamże, fol. 235 i 237. 
11 Tamż'e, fol. 325, 356. 
1s Tamże, fol. 380, 381.
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wentu nie zdołało się wykształcić trwałe i instytucjonalne zróżnicowanie, 
które by mogło się odzwierciedlić w konsekwentnie różnej terminologii 19

. 

Już powyżej została przytoczona, za jedną z wcześni'ejszych prac, za
rysowa systematyka komisji konwentu. Obecnie należy dokładniej omówić 
zaproponowane tam rozróżnienia i uczynić ją bardziej szczegółową. Pun
ktem wyjścia musi być w niej przeciwstawienie komisji stałych komi
sjom przygodnym. Wbrew pozorom kom is j e s tał e też nie ibyły 
jednorodną grupą, samą bowiem „stałość" ich można rozumieć w roz
maity sposób. Z jednej strony charakter ten trzeba przyp'isywać ciałom, 
które - raz powołane w określonym składzie - działały w sposób ćiągły 
w wytkniętym im zakresie i kompetencji. Obok nich jednak istniały rów
nież inne, które w tym rozumieniu nie były stale, ponieważ za każdym 
razem na nowo i w różnym składzie je powoływano, i zupełnie. krótki był 
czas ich działania. Równocześnie zaś w innym sensie były „stałe", ponie
waż powoływano je zawsze w tych samych, periodycznie powtarzających 
się okolicznościach i za każdym razem funkcja ich i pozycja były (w zasa
dzie) te same. Jeżeli zatem pierwsze określilibyśmy stałymi sensu stricto, 
drugie nazwać by można periodycznymi. 

Z powyższego wynika określenie komisji p r z y g  o d n y c h, jako 
tych, które powoływane były w miarę -potrz eby, w najrozmaitszych ce
lach. Z periodycznymi łączyło je to, iż za każdym razem osobno usta.lano 
ich skład i w zasadzie krótki 'był czas ich działalności. Dalsze wśród nich 
rozróżnienie przeprowadzić można nie z uwagi na ich cel (ten bowiem 
bardzo był różny) ani sposób powołania (ten był znów zawsze jednakowy), 
lecz w zależności od tego, z czyjej inicjatywy je powoływano. W tej 
płaszczyźnie można komisje tworzone · na polecenie generalnego starosty 
(Urzędu Zwierzchniego) przeciwstawić takim, które zupełnie samorzutnie 
powoływał konwent. 

Obecnie omówimy pokrótce, uwzględniając powyższe rozróżnienie, 
wszystkie tego rodzaju komisje, które występują w wykorzystanych źró
dłach. Jak zobaczymy ppniż,ej, nie wszystkie OM będą mogły zostać 
uznane w ścisłym rozumieniu za komisje konwentu. Rozpoczniemy od 
komisji stałych sensu stricto. 

Istniały takie dwie komisje, powstałe w różnym czasie. Wcześniejsza 
była d e p u t a c j a  k a s  o w a, którą utworzono w 1655 r. 20 Jej oficjalna 
nazwa z instrukcji (z 1665 r.) brzmiała „Generalsteuer-Cassa-Deputa-

19 Zobaczymy poniżej, że pewne takie 'komisje (sejmowe), wyodrębnione orga

nizacyjnie, posiadały swoje własne nazwy. 
20 K. G. K r i e s, Historische Entwickelung der Steuerverfassung in Schlesien

unter Theilnahme der allgemeinen Landesversammlungen. Ein Beitrag zur Geschich

te der schlesischen -Stiinde, Wrocław 1842, s. 62, oraz nota; O. Hi n t z e, Die Be

hordenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preussens im 18. Jahr

hundert (Acta Borussica, VI, 1 Halfte, Berlin 1901, s. 530). 
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tion" 21, używano JeJ jednak w postaci skróconej (Cassa-Deputation) 22
• 

W XVIII w., w nie określonym bliżej czasie, utarł się dla niej inny ter
min, mianowicie „Accis- und Cassae-Deputation" 2s. Nie jest wykluczone, 
że termin ten mógł odzwierciedlać swoistą fuzję czynności deputacji ka
sowej i deputacji akcyzowej, przynajmniej w części; trudno to jednak 
orzec bez szczegółowego 2Jbadania 24. Deputacj,a kasowa miała skład czysto 
stanowy, tworzyli ją bowiem trzej deputaci, brani po jednym z każdej 
kurii sejmowej: książąt, rycerstwa księstw dziedzicznych i miast tych 
księstw. Nie pochodzili oni z wyboru, lecz zostawali wyznaczeni 25 do de
putacji według kolejności swych miejsc. Ich czas urzędowania był krótki 
i wynosił zaledwie 6 miesięcy. 

Deputacja kasowa była organem, który zatwierdzał: polecenia Urzędu 
Zwierzchniego (generalnego starosty) w przedmiocie wydatkowania kwot 
przez Generalny Urząd Podatkowy (General-Steuer-Amt), ponieważ bez 
jej zgody polecenia takie były bezskuteczne. W razie odmowy zaistniały 
spór rozstrzygał: sejm 26. Tym samym deputacja nadzorowała również 
działalność Generalnego Urzędu Podatkowego, który musiał dostarczać jej 
tygodniowe raporty kasowe. Organizacja i zakres działania deputacji po
zostały bez zmiany co najmniej do 1724 r., z tego bowiem czasu pochodzi 
jej druga instrukcja, pod tymi względami jednobrzmiąca z pierwotną in
strukcją z 1665 r. 27 Z samego końca rządów habsburskich na Śląsku prze
kazana została informacja Bohmego 28, według której w komisji tej obok 
powyższych trzech deputatów mieli zasiadać również dwaj radcy (Ra.te), 
tzn. członkowie Urzędu Zwierzchniego, protokół zaś jej obrad i decyzji 
miał prowadzić generalny pełnomocnik stanowy Śląska (General-Landes
-Bestallte), będąc w niej jednak pozbawiony sesji i głosu. Jeżeli wiado
mość ta nie polega na nieporozumieniu, zmienić się musiała też kompe
tencja deputacji. Przez udział Urzędu Zwierzchniego w jej czynnościach 
musiała zaniknąć jej funkcja kontrolna wobec tego urzędu, znacznie rów
nież ograniczyć się wobec niej samej ingerencja i władza konwentu. Tym 
samym - według Bohmego - miała wzrosnąć poważnie jej kompeten
cja. Stała się bowiem „mieszanym, urzędującym wydziałem w sprawach 

21 K r i e s, op. cit., s. 62. 
22 Np. Hs A 51, nr 'l (1701), fol. 89, 91 itp. 
23 Por. przyp. 21.

24 Tutaj pomocą byłyby publikowane od XVIII w. wykazy śląskich władz i ich

personalnego składu. 
25 Por. przyp. 2'1.

26 K r i e  s, op. cit., s. 62. 

27 Instrukcja z 16 XII 1665, cyt. za Kr ie s, op. cit., s. 62.

ts F. W. B[o h m  e], Nachricht von der neueren Verfassung des Herzogthums

Schlesien und dem Ursprunge derselbigen aus den ćilteren Zeiten entworfen, Frank

furt 1741, s. 77. 
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kasowych, załatwiającym wszystkie y,ynikające sprawy w związku z po

dc1tkami (bezpośrednimi) i akcyzą i decydującym w ich zakresie „mit vol
liger Gewalt cum derogatione omnium instantiarum" 29. W jej ręku zna
lazło się prawo mianowania i odwoływania urzędników skarbowych, mo
gła też czasowo podwyższać stawki akcyzowe. Jedyni€ gdy szlo o wpro
wadzenie t r w a ł y c h z m i a n w podatkach, konieczna była na nie 
zgoda konwentu 30. Wiadomo z diariuszów, że wszelkie komisje-deputacje 
konwentu miały właśnie taki mieszany, stanowo-urzędniczy charakter. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, iż było to zjawisko typowe, najoczywiściej 
wiążące się z trwałym wyodrębnieniem się Urzędu Zwierzchniego ze skła

du konwentu. Mając na uwadze powyższe i wierząc Bohmemu, należałoby 
przyjąć, iż deputacja kasowa upodobniła się w drodze praktyki do innych 

komisji konwentu, w szczególności przygodnych, i nie poszukiwać dla tej 

zmiany specjalnej monarszej decyzji. Wedle wszelkiego prawdopodobień
stwa zresztą decyzja taka w ogóle nie istniała, była ona bowiem po pro

stu zbyteczna. 

Pewnej jednak korektury wymaga stwierdzenie Hintzego (idącego tu 
za Bohmem) dotyczące jakoby znacznie ostatnio powiększonej kompetencji 
deputacji kasowej. W diariuszu bowiem z 1701 r. znajdujemy wzmiankę 
o zreferowaniu przez tę deputację w konwencie sprawy egzekwowania
podatków 31, o jej udziale w komisji do repartycji uchwalonej kwoty,
w której udział wzięli również przewodnic�cy trzech kurii i pełnomocnik
krajowy 32, o poleceniu deputacji przez konwent zbadania określonej spra
wy podatkowej i jej zreferowania 33 itp. Sięgnąwszy dla przykładu do
diar'iusza z 1721 r., znajdujemy znów potw.ierdzenie, że uchwała kon
wentu miała większy walor niż stanowisko deputacji kasowej, przy czym
deputacja i konwent wyrazme zostały przeciwstawione Urzędowi
Zwierzchniemu 34. Wiele mowiąca jest też wzmianka z tegoż roku o nara-

!9 H i n t z e, op. cit., s. 531.

30 Nasuwają się pewne uwagi w ,przedmiocie czasu, w którym mogła zaistnieć

opisana powyżej zmiana, i w odniesieniu do samego charakteru deputacji kasowej. 

Hintze pisząc o tych sprawach (op. cit., s. 530-531, nota) powołał edykt z 24 I 1712, 

w którym urzędy podatkowe księstw w sprawach kasowych zostały odesłane do 

„komisji dwóch radców Urzędu Zwierzchniego" i - nie rozstrzygając sprawy, czy 

w ich osobach należy widzieć właśnie deputację kasową - wyraził przypuszczenie, 

że właśnie już wówczas odnośna zmiana organizacji tej komisji musiała zostać 

urzeczywistniona. 

31 Hs A 51, nr 1 (1701), fol. 67-72 (25 VI). 

32 Tamże, fol. 89 (8 VII). 

33 Tamże, fol. 91 (19 VII). 
34 1721: fol. 2 (4 I); przemawia to przeciw przy;puszczeniu, że Juz wówczas 

Urząd Zwierzchni (przez swych radców) był integralną częścią tej deputacji i że 

zanikła już jej kompetencja wyrażania zgody na płatnicze zlecenia Urzędu. Zresztą 

w cytowanym tekście stanowisko deputacji i Urzędu było zgodne. 



40 Kazimierz Orzechowski 

dach „zwyczajnej deputacji" konwentu w izbie posiedzeń deputacji kaso
wej: czyżby i tutaj deputacja kasowa weszła w skład powołanej przez 
konwent komisji? Jeżeli zmiana pozycji i kompetencji deputacji kasowej, 

o której za Bohmem pisał Hint-ze, rzeczywiście miała miejsce, powinno
by się ją dać wyraźnie odczytać w późniejszych diariuszach. Okazuje się
jednak, że jest zupełnie inaczej. W przykładowo wziętym diariuszu

z 1732 'r. wzmianki: o deputacji kasowej są znacznie liczniejsze niż po
przednio, ale mają podobny charakter: są to polecenia dawane jej przez
konwent 35, zasięganie jej opinii (polecenie zbadania sprawy) 36, wreszcie
udział w komisjach konwentu 37. W tych ostatnich wypadkach niesłuszne
byłoby przypuszczenie, że odnotowany udział deputacji kasowej w komi
sjach był jednoznaczny ze zwyczajnym w nich „Praesidium Oberampti
cum" 38. We wszystkich bowiem tekstach owo „praesidium" na wstępie ·

i osobno jest wymieniane, deputacja kasowa zaś ujęta razem z deputa
tami pod wyraźnym zastrzeżeniem: ,,ex Conventu". Zestawione w ten
sposób fakty wyraźnie przeczą przytoczonemu powyżej twierdzeniu Hin
tzego.

W .chwili swego powstania deputacja kasowa była •bezspornie organem 
stanów ogólnośląskich. Nie można jednak jej formalistycznie wiązać z sej
mem, ponieważ powoływanie do niej deputatów co pół roku każe domy
ślać się, iż .aktu tego dokonywano na częstszych i periodycznych (dwa 
razy w roku) zgromadzeniach trybunalski"ch. W miarę przekształcania się 
ich w konwent niejako automatycznie stała się ona organem konwentu. 

Drugą kom'isją stałą sensu stricto była w y ż  s z a d e p u t a c  j a a k
c y z o w a (Ober-Accisen-Deputation, zwana też krócej A.ccisen-Deputa
tion). Wprawdzie na Śląsku akcyza po raz pierwszy ZO\Stała wprowadzona 
w 1666 r. 39, mimo to jednak komisja ta powstała znacznie później, w po
łowie 1707 r. Była ona przede wszystkim przeznaczona do rozpoznawania 
sporów .akcyzowych i usuwania wątpliwości występujących przy ścią
ganiu tego podatku. Skład jej był mieszany, urzędniczo-stanowy: prze
wodniczył Urząd Zwierzchni, pozostałymi zaś członkami byli deputaci 
trzech kurii konwentu. Ponieważ u schyłku panowania austriackiego 
(1740) skład jej niemal pokrywał się ze „Steuerrectifications-Haupt-Com� 
mission" 40, przypuszczać można, że brało w niej udział dwóch deputa-

35 1732: fol. 27 (22 I), 161 (19 V), 168 (29 V), 180 (26 VI), 200 (18 VII), 2-13

(24 VII) itp. 

as Np. 1732: fol. 2"13 (24 VII), 254 (13 XI). 
37 Tamże, fol. 216 (29 VII), 225 (3 IX).
38 Czyli że zasiadający w komisjach radcy Urzędu Zwierzchniego (por. niżej)

byli właśnie tymi, którzy zasiadali jakoby w deputacji kasowej. 
39 Hi n t z e, op. cit., s. 527, nie wprowadzono jej jeszcze wówczas na trwale.

•o Tamże, s. 529.
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tów kurii książęcej, dwóch Tycerstwa oraz jeden prz;edstawiciel miast, 

obok g.eneralnego pełnomocnika krajowego u. Udział w niej czterech 

członków Urzędu Zwiernchniego (z dyrektorem urzędu i kanclerzem) oraz 

jeszcze jednego deputata (jako aktuariusza) znany z komisji rektyfika

cyjnej jest tu też prawdopodobny. Posiedz;enia deputacji akcyzowej są 

zawsze starannie odnotowywane w diariuszach, przy czym ani w jednym 

wypadku nie pokrywały się one czasowo z posiedzeniami konwentu. Do

wodziłoby to pośrednio, iż udział członków konwentu musiał w deputacji 

być odpowiednio liczny. Może też wpływało na to „Praesidium Ober

ampticum", skoro Urząd Zwierzchni zasadniczo już wówczas znajdował 

się poza konwentem. W żadnym z wykorzystanych tekstów nie udało się 

stwi:erdzić kontaktów między deputacją akcyzową i konwentem tego ro

dzaju, jak to miało miejsce przy deputacji kasowej. Nie ma między nimi 

śladu wzajemnej zależności prnwdopodobnie dlatego, że deputacja akcy

zowa była w zasadzie organem jurysdykcyjnym. 

P,eriodycznych komisji konwentu było więcej niż stałych sensu stricto. 

WŚTód nich na czoło zdaje się wybijać k o m  i s  j a g e n  e r  a 1 n e g o  o d

b i o r  u r a c h  u n k ó w  (General-S'teuer-Raittungs-Abnahmb-Deputation 

bądź Commission) 42. Zbierała się ona corocznie na mocy starodawnego 

obyczaju w poniedziałek po niedzreli Quasimodogeniti. Jej skład, bardzo 

liczny, nie pochodził przy tym_ z konwentu. Przybywający to po prostu 

przedstawiciele tych wszystkich, którzy byli reprezentowani czy to na 

sejmach, czy konwentach, czy w trybunale i udział swój w komisji opie

rali na specjalnie na ten cel otrzymywanych pełnomocnictwach. W sumie 

zatem ciało, o którym mowa, a którego śLady działania ob.serwujemy od 

polowy XVI w., było nie tyle kgmi-sją sejmu czy później konwentu, lecz 

tylko specyficzną postacią ich działania. Prócz zbieżności składu dowo

dzi tego również stosowanie analogicznej niemal procedury. Dopiero 

u schyłku rządów austriackich wystąpiły próby ze strony monarchy zmie

rzające - jak sądzić można - do tego, by rzekome „komisje" odbioru 

rachunków upodobnić do. właściwych deputacji konwentu. 

Periodyczne komisje konwentu zawdzięczały swoje istnienie przede 

wszystkim sprawom skarbowym. I tak trzy razy do roku (trymestralnie) 

konwent powoływał deputację dla ustalenia kwot, których ściągnięcie 

było konieczne na potrzeby kraju. Była to tzw. ,,constitutio fundorum" 43. 

o Skład według H i n t z e  g o, op. cit., s. 525.
42 Najczęściej jednakże występuje ona w źródłach bez .określenia jako komisja

lub deputacja. W niniejszych uwagach omówimy ją tylko w sposób bardzo zaryso
wy, ponieważ zamierzamy poświęcić jej osobne, bardziej szczegółowe opracowanie. 

43 Np. Hs A 51, nr 1 f1701), fol. 163.
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Z di.ariu�y lat późniejszych znane są również trymestrałne „Special-De
putationen" dotyczące wydatków na utrzymanie wojska 44. Ponieważ od
nośne teksty nie zawierają już żadnych wzmianek o trymestralnych ko
mi'sjach powoływanych dla „constitutio fundorum", nasuwa się przypu
szczenie, że owe deputacje wojskowe były po prostu późniejszą mutacją 
pierwszych. Niemniej ,pamiętać trzeba, że „constitutio fundorum" ozna
czało określenie źródeł potrzebnych stanom kwot, ,,Militar-Trimestre" zaś 
obejmowało sumy, k'tóre stany miały wydatkować na cele wojskowe 
w najbliższych czterech miesiącach. 

Swoistym odpowiednikiem poprzednich (nie rozstrzygamy, czy były 
to dwa odrębne rodzaje 'komisji, czy też nie) były ciała, których zadaniem 
było przeprowadzenie kontroli wpływów i wydatków dokonanych w opar
ciu o ustalenia 45 owych trymestralnych deputacji, czyli odpowiednie ko
misje odbioru ra.chunków. Licznie też są źródłowo potwierdzone takie ko
misje kwartalne, dotyczące jednak tylko wydatków na cele wojskowe 46. 

Prócz nich napotykamy wzrni_an.ki o tego rodzaju „Jahres-Raittung" 47 

oraz „Schluss-Raittung" 48. Nie dowodzi to-jednak powoływania osobnych 
,,całorocznych" deputacji rachunkowych. Po prostu bowiem nazwę tę no
siły rachunki za ostatni, czwarty kwartał 49·. Niewątpliwie też charakter 
periodyczny (choć nie tak regula'l"ny, jak p.owyższę, ze zrozumiałych 
W2lględów) miały deputacje powoływane w ostatnim stadium obrad sej
mowych dla dokonani.a ostatecznej redakcji (,,rewizji") uchwały sejmo
wej 50. 

Wszystkie periodyczne komisje konwentu 51 były powoływane z inicja
tywy samego konwentu, bez żadnych w tym względzie sugestii Urzędu 
Zwierzchniego. 

Komisjom konwentu stałym sensu largo (tzn. stałym sensu stricto i pe
riodycznym) należy przeciwstawić komisje przygodne. Wśród nich z kolei 
dadzą się wyróżnić dwie grupy w zależności od sposobu ich powoływania. 
Niektóre bowiem były powoływane przez konwent na żądanie Urzędu 

44 Np. 1732: fol. 235-237 (gewohnliche Militar-Commission dotycząca Pferd-Por

tionen-Trimestre), 402 (Special-Deputation w sprawie Militar-Tl'imestre) itp. 
45 Abstrahujemy tu od pewnej nieścisłości tego wyrażenia. Co do mocy obowią-

zującej uchwal komisji por. niżej. 
46 Np. 1725: fol. 251 (1 kwartał), 253 (3 kwartał); 1726: fol. 167 (4 kwartał) itp.

47 Hs A 5'1, nr 1 ('1701), fol. 54. 

48 1725: fol. 216. 
I 

49 1733: fol. 386. 
so Hs A 51, nr 1 (-1700), fol. 94; (1701), fol. 87; 1726: fol. 387; 1732: fol. 203 itp.

51 Pomijamy tu komisje do generalnego odbioru rachunków ze względów wy-

łuszczonych ,w tekście. Komisje do rewizji uchwały sejmowej były, formalnie rzecz 

biorąc, 'komisjami sejmu, nie konwentu, chociaż w jednym i drugim charakterze 

działał ten sam zespół. 
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Zwierzchniego (niezbyt ściśle s2 można by je nazwać starościńskimi), inne 
zaś powstawały ·bez udziału tego urzędu, w wyniku jedynie uchwały kon
wentu, (nazwiemy je konwentowymi). Już wspomniano wyżej, iż komisje 
starościańskie były zjawiskiem wcześniejszym i przemijającym; wys�ę
powały one przede wszystkim w ostatn'im dziesięcioleciu XVII i w po
czątkach XVIII w., ażeby następnie niemal zupełnie zaniknąć. Ich istotę 
i funkcję określiliśmy już w jednej z wcześniejszych prac na temat kon
wentu 53. Teraz wystarczy jedynie przypomnieć, iż były one zasadniczą 
formą kontaktów między generalnym starostą (Urzędem Zwierzchnim) 
i konwentem w czasie, ·gdy starosta przestawał już brać udział w posiedze
niach konwentu. Dostojnik ten polecał mianowicie przysłać do siebie de
putację, o której składzie personalnym decydował już konwent. Następnie 
na wspólnym posiedzeniu (,,audiencji") starosta przekazywał deputacji 
otrzymane reskrypty cesarskie, wysuwał konkretne żądania (łącznie nosiło 
to nazwę propozycji), po czym deputacja przenosiła te wszystkie sprawy 
na forum konwentu, gdzie odbywały się właściwe obrady i zapadała 
uchwała 54. 

Odpowiednikiem owych starościńskicb komisji był pewien szczególny 
rodzaj komisji 'konwentowych, mianowicie takie, które konwent wysyłał 
do generalnego starosty (Urzędu Zwierzchniego) celem zakomunikowania 
mu rezultatu obrad i treści powziętej uchwały 55. Nie były to już zatem 
starościńskie komisje, ponieważ nie on (urząd) o ich powołaniu decydo
wał, niemniej jednak pełniły analogiczną funkcję, urzeczywistniając kon
takt między konwentem i starostą generalnym. Deputacje te, podobnie 
jak komisje starościńskie, były w dziejach konwentu zjawi'skiem nietrwa

łym, ponieważ później kontakt z Urzędem Zwierzchnim był utrzymywa
ny tylko za pośrednictwem generalnego pełnomocnika krajowego (Gene
ral-Landes-Bestallte). Urzędnik ten zresztą i przedtem stał na czele obu 
rodzajów deputacji ss. 

Wszystkie inne przygodne komisje konwentowe (a było ich bardzo 
wiele) zgromadzenie to powoływało już dla konkretnych spraw. I tak 
spotykamy w źródłach deputację do sformułowania „Bettel-Ordnung" 57, 

52 Ponieważ od 1719 r. na czele Urzędu Zwierzchniego nie stal już starosta 
generalny, lecz dyrektor Urzędu Zwierzchniego. 

53 O r z e  c h o w s ki, Urząd Zwierzchni i .konwent, s. 355. 
54 Oto przykłady takich deputacji: Hs A 51, nr 1 �1700), fol. 16; (1701), fol. 21, 

166 i in. 
55 Np. tamże (1701), fol. 61, w sprawie podatku majątkowego (Vermogens-Steuer). 
56 Fakt to zrozumiały, skoro to on właśnie gromadził acta puplica prowadził 

diariusze. 
57 Tamże (1700), fol. 13. 
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rozlokowania wojsk 58, rokowań z polskim generałem Augusta II 59, 

w sprawi'e „Juden-Collectur" 60, publicznych obciążeń Głogowa s1, wy
płacania określonych zapomóg 62, w sprawie zaciągu rekruta 63, kosztów 
umundurowania 64, ,,Rimonta-Pferde" 65, przemarszów 66 i szeregu innych 
spraw wojskowych oraz inwalidzkich 67, dochodzenia pretensjr z tytułu 
nadużyć w kasie stanów 68 itp. Niemal w związku z każdym ważniejszym
reskryptem cesarskim zawierającym określone żądania konwent powoływał 
najpierw deputację, taki charakter zresztą i genezę miała większość do
tychczas wymienionych. Ponieważ powoływano je zawsze pod naka
zem chwili, przy każdej sprawie wymagającej uprzedniego przygotowania, 
zbyteczne i praktycznie niewykonalne byłoby wyliczenie ich wszystkich 
czy też staranie się o ściślejsze ich uporządkowanie i systematykę. Wy
starczy tylko powiedzieć, że wiązały się one z wszelkimi aktami norma
tywnymi, które miano w konwencie dyskutować i uchwalać, dotyczyły 
nowych obciążeń finansowych dla kraju, w szczególności zaś (podobny 
zresztą noszących charakter) wszelkich spraw wojskowych, wreszcie bar
dziej skomplikowanych spraw wewnętrznych Śląska, znów przeważnie 
o charakterze finansowym.

Rzeczą bardzo interesującą, 'która rzuca wiele światła na istotę ko
misji konwentu, jest ich s k ł a  d. Omówimy go zatem obecnie, łącznie 
dla komisji periodycznych i przygodnych. Przede wszystkim okazuje się, 
że mimo pozornej dowolności tego składu i niewątpliWie dużej różno
rodności powtarzają się w nim określone elementy. Na ich podstawie 
można to zjawisko dość dobrze uporządkować, przeciwstawiając sobie 
czynnik czysto stanowy, urzędniczo-stanowy oraz państwowo-urzędniczy. 
Przez pierwszy z nich (czysto stanowy) rozumiemy członków komisji wy
delegowanych przez poszczególne trzy kurie 69, przez czynnik urzędniczo
-stanowy określamy wchodzących w skład komisji śląskich urzędników 

58 Tamże, fol. 23. 

59 Tamże, fol. 107. 
60 Tamże (1701), fol. 54. 
61 Tamże, fol. 149, 155. 
62 1725: fol. 12.
63 Tamże.
64 1733: fol. 729.
Gs Tamże, fol. 702. 
66 Tamże.
67 1725: fol. 266; 1732: fol. 84, miała ona nawet specjalną nazwę: Invaliden

Commission. 
GS !J. 725; fol. 221. 
69 W kwestiach organizacji konwentu por. K. Or z e  c h o w s k i, Organizacja 

śląskiego „conventus publicus" (Sląski Kwart. Hist. Sobótka, XVIII, 1973, nr 4, 
s. 453-476).
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stanowych, wreszcie przez państwowo-urzędniczy zasiadających w nich 70 

urzędników monarszych. Wykorzystane źródła nie przynoszą ani jednej 
wiadomości o komisji złożonej tylko i wyłącznie z przedstawicieli kurii, 
można więc przyjąć, że tego rodzaju czysto „kurialne" komisje nie istnia
ły w działalności śląskiego konwentu 71. Na�omiast zjawiskiem częstym 
i typowym jest skład nieco szerszy, gdy mianowicie w komisji obok re
prezentantów kurii zasiadał również generalny pełnomocnik krajowy 
(General-Landes-Bestallte), a więc wysoki stanowy dostojnik. Tu zresztą 
obraz nie zawsze jest jednakowy, ponieważ różna bywała liczba reprezen
tantów kurii. I tak s·kład najwęższy obejmo.wal tylko cztery osoby: po 
jednym przedstawicielu trzech „głosów" (byli to prawdopodo:bnie ich prze
:wodniczący - ,,praesidia") oraz generalńego pełnomocnika. Wydaje się, 
że taki był typowy skład deputacji, którą wzywał do sieb'i.e starosta ge
neralny, aby przedkładać konwentowi żądania. W takim też składzie 
konwent wysyłał deputację do starosty dla zakomunikowania treści po
wziętych uchwał 12. S1kład rzeczowo ten sam, ale ilościowo odmienny
miały uroczyste deputacj,e, wY5yłane dla żegnania lub witania cesarski'ch 
dostojników, albo też dla „komplementowania" wszelakiego rodzaju. 
Wówczas przedstawicieli kurii było więcej, choć nie zawsze w tej samej 
liczbie z każdej z nich 73. Ści'sła równoliczność kurialnych reprezentacji 
miała miejsce w rozszerzonych komisjach tego rodzaju wówczas, gdy 
miały one obradować nad ważnym aktem normatywnym. Dowodzi tego 
np. skład deputacji w 1700 r., powołanej w związku z zamiarem ogłosze
nia nowej „Bettel-Ordnung" 74, gdzie każda kur'ia miała po dwóch przed
stawicieli. 

Powyższym przeciwstawić z kolei należy takie komisje, w których 
stanowy urzędniczy element był jeszcze silniej reprezentowany. Przy
kładem tutaj mo·że być komisja powołana w 1701 r. dla dokonania re
partycji uchwafonej kwoty 1s, w której skład prócz trzech kurialnych pre
zydiów weszła jeszcze in corpore deputacja kasowa oraz generalny peł
nomocnik. Z czymś podobnym mamy do czynienia w 1732 r., gdy na pe
wien czas przed zgromadzeniem się „specjalnej deputacji" d1a rozważe-

. 

70 Jak zobaczymy poniżej, określenie to nie jest w pełni ścisłe. 
71 W działalności konwentu mogły zdarzać się co prawda narady toczone przez 

same tylko prezydia, w pośpiechu, dla uni.'knięcia zwłoki. Z całym jednak prawdo
podobieństwem (nawet tam, gdzie nie mówią o tym źródła) można w nich przyjąć 
obecność generalnego pełnomocnika, w ogóle zaś jest wątpliwe, czy można tę formę 
narad uznać za komisję konwentu. 

12 Np. Hs A 5'1, nr 1 (1700), fol. 16.
73 Np. 17'21: fol. 27, dwóch z książęcej, jeden od rycerstwa znów dwóch od 

miast. 
14 Hs A 1'1, nr f (1700), fol. 13. 
76 Tamże (1701), fol. 89-90. 
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nia określonych spraw wojskowych 76 osobno obradowali (eine Zusam
mentrettung) repre!entanci kurii w liC2'!bie sześciu, generalny pełnomoc
nik _oraz Gener.alny Urząd Podatkowy w osobach generalnego poborcy 
i buchaltera urzędu 77• Tutaj skład został rozszerzony o ów urząd, lecz 
nie dbjął deputacji kasowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że ostatni przy
kład o tyle jest niewłaściwy, iż „Zusammentrettung" była właściwie tyl
k9 nieformalnym stadium przygotowawczym, którego rezultat nie był 
przedłożony konwentowi do zatwierdzenia. Innego zaś wypadku, gdzie 
obok reprezentantów kurii i pełnomocnika znalazłby się urząd podatko
wy, nie znamy 78. 

Znacznie większą rozmaitość przedstawiają ,komisje, które łączyły re
prezentantów kurii, urzędników stanowych o r a z u r z ę d n i k ó w p a ń
s tw o w y  c h, toteż wśród nich trzeba najpierw wyróżnić dwie zasadni
cze kategorie. Jedną stanowią ciała, łączące składy dotychczas poznane 
ze śląskim Urzędem Zwierzchnim (jego członkami), który - jak wiado
mo - prz�d przekształceniem w kolegium w połowie XVII w. był orga
nem o mieszanym stanowa-królewskim chara'kterze. Drugą kategorię two
rzą komisje, poszerzone prócz tego o innych jeszcze monarszych urzędni
ków. Klasycznym przykładem pierwszej kategorii są deputacje powoły
wane dla ostatecznej redakcji uchwały sejmowej. W 1700 :r. np. w j,ej 
skład weszło dwóch członków Urzędu Zwierzchniego, po dwóch reprezen
tantów każdej kurii (w tym zapewne ich przewodniczący) oraz generalny 
pełnomocnik 79• Podobny skład był zasadą przy (periodycznych) komisjach 
dla uchwalania „constitutio fundorum" na kolejne trymestry, jednakże 
prócz reprezentantów kurii i generalnego pełnomocnika zasiadał w nich 
również Generalny Urząd Podatkowy (generalny poborca i buchalter) 80. 

Nie koniec na tym. Ten sam rzeczowo skład spotykamy w komisji zaj
mującej się rozlokowaniem wojsk, w „Invaliden-Commission" 81, w depu-

16 O tego rodzaju komisjach będzie mowa poniżej. 
77 1732.: fol. 19. 'Podobna „C-O'nferentz" miała miejsce przed właściwą „Invali

den-Commission" w 1732 r. (1732: fol. 84). 
78 Chodzi tu o deputację, w których nie zasiadali członkowie Urzędu Zwierzch

niego, por. niżej. 
19 Hs A 51, nr 1 (1700), fol. 94. 
80 1733: fol. 402, był tam jeden radca Urzędu Zwierzchniego, po dwóch przed

stawicieli książąt i rycerstwa, trzech od miast, generalny pełnomocnik oraz Gene
ralny Urząd Podatkowy. Liczba reprezentantów kurii bywała tu zmienna. Nasuwa 
się jednak pewne zastrzeżenie, ponieważ niejednokrotnie teksty informują (np. 1732: 
fol. 237; 1733: fol. 303) o obecności w tych komisjach przedstawicieli wojska, co 
kwalifikowałoby je już do drugiej kategorii tej grupy. 

s1 Hs A 5'1, nr !l. (1700), fol._ 24; 1732: fol. 84, 159. 
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tacji powołanej do sformułowania regulaminu dla wojsk 82, ich przemar
szów przez Śląsk 83, i w innych kwe'Stiach wojskowych 84. 

Drugą wyróżnioną poprzednio kategorię stanowią komisje, w których 
zasiadali prócz reprezentantów kurii, urzędników stanowych i Urzędu 
Zwierzchniego również inni urzędnicy państwowi. Tutaj na plan pierw
szy wysuwają się periodyczne komisje dla kwartalnego odbioru rachun
ków (wojskowych). I tak w 1700 r. widzimy tam przedstawiciela kamery 
śląskiej i wyższego komisarza wojskowego (Ober-Kri·egs-Commissarius) 8s 

obok delegatów kurii (po jednym), generalnego pełnomocnika i urzędu 
podatkowego. W 1721 r. skład już jest inny. Próc;z przedstawiciela kame
ry i cesarskiego komisarza wojskowego brał w niej udział również przed
stawiciel wiedeńskiej „Bancalitat" oraz jeden radca Urzędu Zwierzchnie
go. Co ciekawe, ze strony stanów obok pełnomocnika i Urzędu Podatko
wego występowały tam trzy bliżej nie określone osoby, najprawdopodob
niej deputacja kasowa, jednocześnie jednak brak tam jest - jak sądzić 
można - delegatów kurii 86• Identyczny przykład znany jest z 1732 r., 
gdzie tekst nie pozostawia już wątpliwości, iż przy odbiorze rachunków 
występowała właśnie deputacja kasowa, nie delegaci kurii 87• 

Na szczególną uwagę zasługują komisje o podobnie szerokim składzie, 
w których występuje również specjalny komisarz cesarski. Czytamy o tym 
w diariuszu z 1733 r. przy okazji omawiania monarszego reskryptu zawie
rającego określone postulaty. Wówczas udział w komisji (prócz komisa
rza) wziął in corpore cały U:Ząd Zwierzchni, po czterech delegatów z każ
dej kurii, generalny pełnomocnik i Generalny Urząd Podatkowy 88. 
O obecności cesarskiego komisarza słyszymy też przy kwartalnym odbio
rze !achunków, gdzie zasiadali również członkowie Urzędu Zwierzchnie
go, przedstawiciel „Bancalitat" (nieobecność komi'sarza wojskowego odno
towano), ze strony stanów zaś tylko deputacja kasowa 89, generalny peł
nomocnik i Urząd Podatkowy. 

82 1733: fol. 346. 
83 Tamże, fol. 325, 354. W wymienionych ostatnio brał nawet udział cały Urząd 

Zwierzchni i w komisjach przewodniczył dyrektor tego Urzędu. 
84 1732: fol. 39. 
86 Hs A 51, nr 1 (1700), fol. 111, co ciekawe, brak tam jest wzmianki o Urzędzie 

Zwierzchnim. Identyczny skład w tymże roku (tamże, fol. 109) rozważał zakomuni

kowany reskrypt cesarski w sprawach wojskowych. 
86 1721 : fol. 125. 
87 1732: fol. 85, zaznaczono tam wyraźnie nieobecność komisarza wojskowego,

widocznie Wlięc wówczas była ona regułą. Por. też tamże, fol. 216, 223. 
BB 1733: fol. 381.
89 Podobnie jak widzieliśmy to powyżej przy innych komisjach do odbioru ra

chunków. 
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Na koniec wreszcie należy wspomnieć o komisjach, w których udział 
brali wojskowi (oczywiście poza wyższym komisarzem wojskowym). Prak
tyka ta - jak się wydaje - była już raczej późna, a wiązała się z uchwa
laniem przez konwent kwot na utrzymanie wojsk (tzw. Pferd-Portionen
Trimestre). W komisjach tych zasiadali członkowie Urzędu Zwierzchniego 
(jeden lub dwóch), po trzech przedstawicieli z każdej kurii, pełnomocnik, 
Generalny Urząd Podatkowy oraz 7 do 9 oficerów różnych stopni 90_ Nie
co inna sytuacja była w komisji dotyczącej leży dla wojska (Campement) 
z 1733 r. Tutaj występowało tylko dwóch wojskowych, kurie zaś w sumie 
wydelegowały 11 przedstawicieli: 7 dwie pierwsze oraz 4 kuria miast 91. 

Przeprowadzony powyżej przegląd jest z konieczności tylko przykła
dowy, a więc pobieżny, pozwala jednak na dwie ciekawe obserwacje. 
Przede wszystkim przebija zeń pewna chronologia, w początkach bowiem 
XVIII w. napotykamy komisje złożone z przedstawicieli stanów i urzęd
ników stanowych, lecz bez Urzędu Zwierzchniego, których następnie zu
pełnie już brak. Równocześnie zaś w późniejszych latach charakterystycz
ne i typowe stają się komisje o najszerszym składzie (czynnik stanowy, 
Urząd Zwierzchni, inni urzędnicy państwowi). Wśród tych na szczególną 
uwagę zasługuje praktyka uczestniczenia posła cesarskiego w obradach 
komisji. Przedstawionej tu chronologii form nie sposób nie wiązać z oma
wianymi przez nas na innym miejscu 92 przeksztakeniami wzajemnego 
st.osunlcu między konwentem śląskim i Urzędem Zwierzchnim. 

Druga obserwacja dotyczy już bezpośrednio wewnętrznej struktury 
tych komisji. Mianowicie w komisjach o szerszym składzie wyraźnie 
wyodrębnione są dwa ich człony, czasem nawet trzy. Jeden, dla nas naj
ważni,ejszy, obejmuje przedstawicieli kurii, generalnego pełnomocnika, 
Generalny Urząd Podatkowy bądź deputację kasową i występuje pod na
główkami: ,,Ex Conventu", ,,Von Seiten des Landes", ,,ex Parte Provin
ciae", ,,das liand" itp. Pozostały człon odnośnych wyliczeń obejmuje 
Urząd Zwierzchni oraz innych dostojników państwowych. Występujący 
niekiedy człon trzeci stanowili przedstawiciele stacjonującego na Śląsku 
wojska. W odniesieniu do tych ostatnich sprawa jest jasna i prosta. Byli 
to po prostu negocjatorzy, osoby upoważnione do przeprowadzenia ro�
mów i uzgodnień z właściwą komisją. Rzecz bardziej jest skomplikowana 
w stosunku do obu zasadniczych, na początku wymienionych członów. Na
suwa się bowiem wątpliwość, co w tej sytuacji ściśle biorąc było depu
tacją konwentu, tym bardziej gdy pamiętamy, iż Urząd Zwierzchni zna
lazł się już wówczas poza konwentem. Uznawać za deputację jedynie skład 

90 1732: fol. 156, 237; 1733: fol. 303. 
91 1733: fol. 426. 
92 O rzec h o  w s ki, Urząd Zwierzchni i konwent, s. 355 i nast.
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pod nagłówkiem „ex Parte Conventus" nie jest możliwe, skoro przeciw
stawieni mu członkowie Urzędu Zwierzch�iego bezspornie dzierżyli „prae
sidium" w odnośnym ciele. Z drugiej strony rezultat prac takiej rozsze
rzonej komisji, mimo udziału w niej Urzędu Zwierzchniego (czasem in 
corpore), w zasadzie nie stanowił formalnie uchwały, którą podejmował 
dopiero konwent w pełnym składzie 93. W sumie zatem wypadnie uznać 
owe poszerzone komisje nie za komisje konwentu w ścisłym rozumie
niu 94, lecz za wspólne komisje konwentu i Urzędu Zwierzchniego. 

I jeszcze jeden szczegół. W dwóch tekstach (1721, 1732) nagłówek „ex 
Parte Conventus" obejmuje również członków Urzędu Zwierzchniego obok 
reprezentantów kurii, pełnomocnika itd., w przeciwstawieniu do radcy 
kamery, komisarza wojskowego i urzędnika „Bancalitat". Rzecz to fra
pująca, której nie można złożyć tylko na karb omyłki pisarza. Czyżby 
zatem jeszcze w praktyce XVIII w. zdarzało się, że Urząd Zwierzchni 
występował raczej po stronie stanów śląskich, nie zaś wespół z innymi 
członkami biurokracji absolutystycznej habsburskiej monarchii? Ślad to 
oczywiśc�e nikły i zwodniczy, mimo to bardzo interesujący. 

Inną sprawą, którą trzeba omówić w związku z komisjami konwentu, 
są kwestie proceduralne i kompetencyjne. Wspominaliśmy już, że powo
ływanie komisji miało podstawę trojaką: wynikało z ugruntowanego oby
czaju (np. komisje periodyczne do odbioru rachunków, deputacje do „re
wizji" uchwały sejmowej), z polecenia generalnego starosty, na koniec 
wreszcie z doraźnej inicjatywy samego konwentu. Oczywiście nie trzeba 
dodawać, że w każdej z tych trzech możliwoś�i techniczna czynność wy
typowania (wybrania 05) odnośnych osób była dokonywana w drodze de

cyzji konwentu. Należy też zdać sobie sprawę, że periodyczne komisje 
o charakterze finansowym, uchwalające kwoty trymestralne oraz doko
nujące odbioru rachunków, choć wynikające z praktyki, jednak musiały
zbierać się nieautomatycznie. Wiadomo jest, że często przewodniczył
w nich kanclerz Urzędu Zwierz<:hniego 96 i że najczęściej obradowały
w jego lokalu 97

. Jest więc rzeczą bardzo prawdopodobną, iż każdorazowo
inicjatywa jeżeli nawet nie wychodziła od Urzędu Zwierzchniego, to mu
siała być z nim uzgadniana.

93 O kwestii tej mowa będzie poniżej. 
94 Chociaż właściwą uchwalę podejmował przecież potem konwent. 
95 Nie jest jasne, czy delegaci ,poszczególnych kurii do komisji byli wyłaniani 

wewnątrz tych izb, czy też in pleno consessu. Ze źródeł nie wynika, czy był to 
wybór, czy desygnacja. Z tego, że u.dział w komisjach ,przewodniczących kurid był 
najczęstszym zjawiskiem, wynikałoby, iż przynajmniej wobec nich był on wypływem 
ich funkcji kurialnej. 

96 Lub inny członek urzędu. 
97 Np. Hs A 51, nr 1 (1701), fol. 23, 62, 73.
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Nie brak również wiadomości o powoływaniu deputacji przez sam 

konwent. I tak np. z 1732 r. słyszymy o wniosku kurii książęcej, aby 

powołać określoną komisję „sub Praes.idio Oberamptico" 98_ Po2ostał on 
na razie nie zrealizowany, ponieważ o'ba pozostałe głosy potraktowały 
sprawę „dilatotie" (tzn. odkładając wyrażenie swego stanowiska na czas 

późniejszy). Dopiero nieco później zgodę swą wyraziły również kuria ry

cerstwa i miast, po czym komisja została powołana 99. Przytoczony przy
kład jest istotny, ponieważ dowodzi, że „Praesidium Oberampticum" nie 

oznacza samo przez się, iż komisja została powołana z (pośredniej może) 

inicjatywy Urzędu Zwierzchniego-. 

Skład komisji konwentu nie był liczny 100. Obejmował 4-12 osób, 

jeileli nie wliczać występujących w nich niejednokrotnie negocjatorów 

ze strony wojska. Z tej też przyczyny trudno jest przypuszczać, aby mia

ły one posiadać jeszcze jakąś wewnętrzną organizację, która by ewen

tualnie odzwierciedlała trójkurialny system konwentu. Niemniej jednak 
i'stnieje tekst, znów z 1732 r., który mówi, że w „specjalnej deputacji"· 
po zreferowaniu sprawy przez członków Urzędu Zwierzchniego miały 

miejsce osobne obrady poszczególnych „głosów", tzn. kurii 101
. Przekaz 

ten nie dowodzi jeszcze istnienia wewnętrznej organizacji w komisjach 

odpowiadającej strukturze konwentu. W oparciu oń stwierdzić jednak 
trzeba, iż obrady w komisjach mogły w pewnych okolicznościach toczyć 
się w sposób podobny jak w konwencie. 

Przewodnictwo w obradach komisji spoczywało zawsze w ręku przed
stawicieli Urzędu Zwierzchniego bądź nawet jego dyrektora, jeżeli brał 

w ·niej udział 102. Sprawa ta nie jest jasna w wypadku ('bardzo nielicz
nych co prawda) deputacji, w których Urząd Zwierzchni nie zasiadał. 

Techniczna strona przewodniczenia w obradach mogła wówczas spoczy
wać w ręku generalnego pełnomocnika krajowego, skoro był on zasadni

czym pośrednikiem między konwentem i Urzędem Zwierzchnim (general

nym starostą) i z zasady referował w konwencie (tym samym więc 

i w komisjach) jego żądania. Nie jest też wykluczone, że pozycję bardziej 
w komisjach eksponowaną miał „prezes" kurii książęcej. Tak w każdym 
razie zdaje się wynikać z tego, iż on właśnie, nie zaś generalny pełno

mocnik, najczęściej referował in pleno conventu rezultaty obrad depu
tacji io3. 

98 1732: fol. 63. 

99 Tamże, fol. 72. O powołaniu takiej komisji uchwałą konwentu por. też np. 

Hs A 51, nr a. (1701), fol. ·149-150. 
100 Z wyjaśnionych wyżej względów nie wchodzą tu w rachubę stosunkowo 

liczne komisje do generalnego odbioru rachunków. 
101 173,2: fol. 445-448 (Stimmen in Conferentz). 
102 Ntp. 1732: fol. 380. 
103 Hs A 51, nr 1 (1701), fol. 158, 169. 
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Przy ustalaniu składu komisji okazało się, że część ich członków wcho
dziła do nich niejako z urzędu (generalny pełnomocnik krajowy, Gene
ralny Urząd Podatkowy, Praesidium Oberampticum), część zaś wyłaniana 
była z konwentu. W tym zakresie sytuacja też nie zawsze była jednako
wa, niejednokrotnie bowiem były to tylko „prezydia" trzech kurii, cza
sem każda z kurii była reprezentowana przez dwie lub trzy osoby, wresz
cie w pewnych rodzajach komisji konwent reprezentowała tylko depu
tacja kasowa, tzn. osoby aktualnie zasiadające w jej deputacji 104. W każ
dym jednak wypadku decyzja o udziale w komisji tzn. jej składzie, zapa
dała w postaci uchwały konwentu 105. Wykorzystane teksty nie tłumaczą 
jasno, jaki był mechanizm tej uchwały, w szczególności gdy z kurii zasia
dało w komisji więcej osób. Nie wiadomo, czy działo się to drogą desyg
nacji, np. według kolejności miejsc, czy też drogą wyboru w kurii lub 
in pleno 10s. Wybór czy wyznaczenie miały miejsce z reguły wobec kon
kretnych osób. Zdarzały się jednak wypadki wybierania podwójnej liczby 
osób, na wypadek gdyby właściwi członkowie nie mogli wziąć udziału 
W pracach komisji 107, 

Członkowie komisji oddelegowani przez konwent posiadali do tej funk
cji specjalne pełnomocnictwa oraz konkretne instrukcje 10s. W szczegól
ności te ostatnie stanowiły duże utrudnienie w pracach komisji i były 
niejednokrotnie przyczyną zwłoki. Jeżeli przedstawiano tam kwestie, 
o których uprzednio konwent nie był poinformowany i nie udzielił swym
deputa<tom odpowiedniej instrukcji, deputaci nie formułowali swego sta
nowiska i tylko odnosili sprawę do obrad konwentu. Stąd też i częste
z;arzuty pod adresem konwentu, iż nie wysyła swych przedstawic'ieli „cum

libera (voce)" i wskutek czego oni tylko wszystko „ad referendum ge
nommen" 100. Znane są też reskrypty cesarskie nakazujące, by deputaci
do komisji „allemal cum Libera zugezogen werdei;i sollen" 110. 

Porządek obrad w komisjach nie zawsze zapewne był taki sam: Usta
lić go można tylko w odniesieniu do komisji działających „sub Praesidio 
Oberamptico", które miały w swym składzie przedstawicieli wszystldch 
trzech kurii. Wystarcza to jednak, one bowiem były najczęstszym zjawi
skiem i przypadła im niewątpliwie największa praktyczna rola i znacze
ni'e. Stosunkowo dokładny zapis dotyczący „specjalnej deputacji" z 18 III 

104 Co do ich doboru (nie wyboru) por. wyżej.
105 1732: fol. 180, 286 itp. 
106 1725: fol. 266, używa tu określenia „ernennet worden", nie można jednak -

przy dużej 'Płynności terminolog,ii - przywiązywać do tego zbyitniej wagi. 
101 Tamże (und in Verhinderungsfall itd.).
1os Tamże; 1732: 381-384 i in.
109 1725: fol. 35.
no 1 726: fol. 364. 
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1732 r. dowodzi, że w komisjach zachowywany był porządek m1eJsc po
dobny jak w konwencie, poni,eważ przedstawiciele kurii (,,Stimmen") za
siadali w podobnej kolejności. Obrady otwierał prz.edstawici'el Urzędu 
Zwierzchniego lub nawet 8tarosta generalny bądź dyrektor urzędu, jeżeli 
był obecny 111

. Pierwszym stadium merytorycznym była „propozycja", tzn. 
przedstawienie postulatów. Dokonywał tego formalnie sam starosta 112 lub 
dyrektor Urzędu Zwi.erzchniego, jeżeli był obecny, choć - jak się wy
daje - w takiej sytuacji faktycznie czynność tę przeprowadzał jeden 
z członków urzędu, najczęściej kanclerz 113. leżeli był obecny specjalny 
wysłannik cesarski, on dokonywał propozycji rn. W komisjach, które dzia
łały bez członków Urzędu Zwierzchniego, ,,proponował" generalny peł
nomocnik krajowy, będący łącznikiem między Urzędem Zwierzchnim 
i konwentem. Następnym stadium był odpowiednik wotów kurialnych, 
�n. oświadczenia przedstawicieli poszczególnych kurii w przedmiocie 
przedłożonych postulatów. Działo się to analogicznie jak w· sejmie i kon
wencie, tzn. najpierw wypowiadał się przedstawiciel kurii książąt i wol
nych panów stanowych, następnie rycerstwa, wreszcie miast księstw 
dziedzicznych 115• W wielu wypadkach obrady te doprowadzone były do 
końca w ciągu jednego posiedzenia i jednego dnia. Nie było to jednak 
regułą, skoro nieraz czytamy o „kilkakrotnych konferencjach" 11a, o „reas
sumowaniu deputacji" 111 itp. Mogło to być wyni�iem znacznej liczby 
omawianych spraw, najczęściej jednakże na przeci'ąganie się prac wpły
wać musiały trudności w uzgodnieniu stanowisk. Również sposób obrado
wania mógł być dwojaki. Z jednej bowiem strony, co zapewne było re
gułą, obrady i ustalanie stanowi8ka kurii przez ich przedstawicieli prze
biegały w łonie całej komisji, swoiście in pleno. Dysponujemy jednak 
również informacją 11s, iż każdy z trzech „głooów", tzn .. przedstawiciele
każdej kurii, odbył w sprawie przedłożonych żądań osobną „Conferenz". 
Jest to oczywiste upodobnienie do mechanizmu działania ogólnośląskich 
zgromadzeń stanowych w ich pełnych składach (sejm, zgromadzenie try
bunalskie, konwent). 

Rezultat obrad komisji stanowi1a uchwała, która dochodziła do sk,utku 
tylko wówczas, gdy deputaci konwentu uzyskali konkretne instrukcje 
w omawianych kwestiach. Uchwała ta mogła zapadać jednomyślnie us lub 

l11 1732: fol. 381-384.
112 Np. Hs A 51, nr 1 (1700), fol. 3-4. 

m Tamże (1701), fol. 21. 

m 1732: fol. 382. 
11s Tamże, fol. 382-383. 
·116 Hs A 51, nr 11 (1701), fol. 63-64.

m 1732: fol. 71-75.
11s Co prawda jedną tylko, tamże, fol. 445-448.
119 Np. 1733: fol. 656-657.
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większością głosów (per majora) 120. Nie jest jasne, jak należy rozum1ec 
ową jednomyślność. Idąc za tym, co wiadomo o sejmie, zgromadzeniach 
trybunalskich i konwencie, przyjąć należy, że zgodne stanowisko przed
stawicieli trzech kurii było uważane za wyraz jednomyślności. Ewentual
ne różnice zdań wśród przedstawicieli tej samej kurii, skoro stanowisko 
jej było wygłaszane i traktowane jako jednolite, nie mogły być brane 
pod uwagę. 

Sprawą bardzo ważną lłyła prawna natura i prawna skuteczność 
uchwały. Okazuje się bowiem, że nie posiadała ona mocy wiążącej i fak
tycznie stanowiła jedynie projekt dla konwentu. Niezależnie od pełno
mocnictw deputatów i posiadanych przez nich instrukcji ni:e wolno im 
było „keines Weges auf etwas Sicheres schliessen" 121. Sformułowana bo
wiem uchwała musiała następnie być przedłożona (,,zreferowana") kon
wentowi, który dopiero ją zatwierdzał. Akt ten nazywano „endli'che D�
termination" 122

, lecz nie miał on merytorycznego znaczenia, skoro nie
znamy przykładu, ażeby konwent choćby w najmniejszym szczególe zmie
niał tekst ustalony w łonie komisji. Gdy zresztą wskazany był szczególny 
pośpiech, rezygnowano nawet z uchwały konwentu in pleno i załatwiano 
sprawę kurendą „per Praesidia" poszczególnych kurii 123. Rzuca się tu 
w oczy fikcyjność kompet.encji konwentu w takim wypad.kJu. Przecież 
„Praesidi.a" kurii z reguły brały udział w komisjach konwentu, w ten 
więc sposób czynnik formułujący projekt (uchwała komisji miała wobec 
uchwały konwentu formalnie charakter projektu) jako ciało odrębne, na
stępnie w odmiennym charakterze, mianowici,e w zastępstwie konwentu, 
udzielał temu projektowi ostatecznej aprabaty. 

Jeszcze z innego powodu sytuacja była paradoksalna. Oto bowiem 
uchwała powzięta przy współudziale Urzędu Zwierzchniego uzyskiwała 
moc dopiero na skutek aktu konwentu, poza którym znajdował się Urząd 
Zwierzchni. Wyjaśnienie tych stosunków mieści się w tym, iż formalna 
uchwała konwentu, owa „endliche Determination", przybierała postać ta
ką, jak wszystkie ważniejsze uchwały konwentu, mianowicie tzw. me
moriału (Landes-Memorial) kierowanego do Urzędu Zwierzchniego. Jak 
zatem widzimy, urząd ten najpierw brał istotny udział w formułowaniu 
projektu memoriału 124, przy czym zapewne praktycznie decydował 
w znacznej mierze o jego treści, następnie zaś otrzymywał go jako jego 
właściwy adresat. 

120 Tamże, fol. 784. 
121 Hs A 51, nr 1 (1702), fol. 1-3. 
122 Np. 1733: fol. 654-657. 

123 1726: fol. 333-334. 
124 Oczywiście tylko w wypadkach, gdy dana sprawa była przekazywana komisji 

konwentu. 
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Opisane tu fakty skłaniają do konkluzji, iż komisj,e konwentu dzia
łające z „Oberampticum 1Praesidium" były f a k ty cz n y  m wydziałem 
stanowym. �onwentowi w udziale pozostawała analogiczna funkcja ja
ko czysto f o r m a 1 n a. 

Dm DEPUTATIONEN DES SCHLESISCHEN 

CONVENTUS PUBLICUS 

Der Verfasser stellte sich die Aufgabe, verschiedenartige kollegiale Koper
schaften zu beschreiben, die durch den schlesischen Konvent berufen wurden und 

dessen Organe bildeten. Der Autor unterscheidet zwischen standigen und gelegent
lichen Deputationen. Die ersteren waren entweder swindig tatig, wie <lie Cassa
Deputation und <lie Ober-Accisen-Deputation, o<ler auch periodisch, namlich in der 
Regel v'ierteljahrlich in finanziellen Fragen (hauptsachlich zwecks Kontrolle der Rech

nungen). Die gelegentlichen Deputationen wurden zur Ausiibung einer korotteten 
Funktion berufen und stellten dann ihre Ta.tigkeit ein. Unter den letzteren lassen 
sich zweierlei Arten unterscheiden. Einige, die gegen Ende des 17. und zu Beginn 
des 18.Jh. aufgetreten sind, vermittelten zwischen dem Konvent und dem Oberlan
deshauptmann; diese Deputationen verschwanden als die Funktion der standigen 
Vermittlung der General-Landes-Bestallte iibernommen hatte. Eine andere Art der 
gelegentlichen Deputationen wurde auf Anregung des Oberamtes oder des Konvents 
zur Vorbereitung konkreter Angelegenheiten und Beschlusse berufen. Den Vorsitz 
fiihrten hier in der Regel die Mitglieder des Oberamtes und die Zusammensetzung 
dieser Deputationen widerspiegelte die Struktur des Konvents. Die BeschHisse dieser 
Deputationen 'besassen jedoch keine bindende Kraft; diese wurde ihnen erst durch 
einen formalen Beschluss des Konvents in Gestalt von an das Oberamt gerichteten 
Landes-Memorialen verliehen. 




