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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

PORZĄDEK OBRAD SLĄSKIEGO KONWENTU 

W szeregu artykułów zostały dotychczas omówione wszystkie waż
niejsze zagadnienia wiążące się ze śląskim „conventus publicus". Pozo
stała jeszcze tylko kwestia ostatnia, mianowicie porządek i sposób jego 
obrad. Im też zostaną poświęcone niniejsze uwagi. Sprawa ta jest tym 
ważniejsza, iż poniżej opisane formy informują pod wielu względami 
o sposobie obrad śląskiego sejmu w ostatnich kilkudziesięciu latach rzą
dów habsburskich na Śląsku.

Konwent śląski w czasie swego istnienia przeżył ewolucję, która 
w istotny sposób wpłynęła na sposób jego działania. W szczególności po
legała ona na zmianie pozycji generalnego starosty (Urzędu Zwierzch
niego) wobec konwentu, w wyniku cz.ego znalazł się on poza konwentem 
i zanikło w obradach konwentu jego „votum conclusivum". Druga zmia
na wyraziła się w zwiększającej się praktyce powoływania komisji (de
putacji) przez konwent i na ewolucji ich charakteru. W zasadzie zatem 
można by niniejsze omówienie rozbić na dwa okresy, odpowiadające tym 
przemianom; nie czynimy tego jednak, aby uniknąć koniecznych przy 
takim ujęciu powtórzeń. 

Z w o ł y w a n i e konwentu od razu odzwierciedla złożoność i skom
plikowanie interesującej nas tu instytucji. Wiadomo bowiem, iż konwent 
od innych ogólnośląskich zgromadzeń stanowych (sejm, zgromadzenia 
trybup.alskie) różnił się właśnie w zasadzie permanencją 1 ·swego działa
nia. W tej sytuacji kwestia zwoływania konwentu nie powinna istnieć, 
jako zupełnie bezprzedmiotowa. Tymczasem jednak w źródłach znajdu
jemy pewne, co prawda nieliczne, wiadomości na ten temat. Jedna po
chodzi z 1675 r. Czytamy w niej, że „sind zwar wahrenden Erndteferien 
die samtlichen Herren Fiirsten und Stande von dem Ober-Ampt auf den 
26 VI�! adcitiret worden" 2• Druga wzmianka jest o dwa lata późniejsza 

1 Jest to określenie przybliżone, ponieważ w rzeczywistości przerwy w obra

dach, krótsze lub dłuższe, były bardzo częste. 

! Hs A 45, nr 26c, fol. 314. Vfszędzie tam, gdzie nie określono archiwum,

w którym dany akt jest przechowywany, chodzi o Archiwum Państwowe Miasta 

Wrocławia i Województwa Wrocławskiego we Wrocławiu. 
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i brzmi: ,,die sammtlichen Stimmen seind auf eines . . . Ober-Ambts 
Begehren convociret worden" 3• Wreszcie w 1678 r. diariusz kurii 
książęcej zanotował, że „nach ... angetretenen neuen ... Jahre ist ... 
der . . . Conventus publicus wiederumb nach vollendeten Ferien [tzn. 
świąt Bożego Narodzenia] zu denen gewohnlichen Landes-Deliberationen 
erfordert und berufen wordeń" 4.. Poza tymi trzema wzmiankami źródła 
już konsekwentnie milczą. W szczególności kompletne diariusze od 1700 r. 
nie zawierają nic, co wskazywałoby na istnienie formalnego aktu zwoły
wania konwentu. Można by przypuszczać, że akt taki dokonywany był 
po feriach żniwnych, ale i tutaj osiemnastowieczne diariusze po prostu 
kontynuują zapiski, bez żadnej wzmianki takiej treści. Tylko odległe 
skojarzenia budzą tutaj sformułowania o składaniu życzeń (Felicitationes) 
z okazji nadchodzący�h świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ale 
i w nich nic nie pozwala domyślać się aktu zwołania 5• Otrzymany w ten 
sposób obraz nie jest _jednolity i dowodzi, że w początkowym okresie kon
wentu, gdy wiele pozostałości (np. praktyka łącznego „Landes-Directo
ri um") łączyło go z wcześniejszymi zgromadzeniami trybunalskimi, istnia
ła jeszcze praktyka zwoływania go i że akt ten wychodził od generalnego 
starosty (Urzędu Zwierzchniego) s. Szczupły materiał, którym tu dyspo
nujemy, sugeruje jednak, że dotyczyło to nie czynności takiej, jak np. 
zwołanie sejmu, lecz że było identyczne z inicjatywą zebrania się depu
tatów wszystkich trzech kurii dla omówienia pewnej określonej sprawy. 
Już ze schyłkowego okresu istnienia konwentu, mianowicie z 1737 r., 
pochodzi opis ustroju śląska, w ,którym znajduje się pewna drobna in
formacja na ten temat. Czytamy tam bowiem, że sesje konwentu „von 
dem ersten in turno anwesenden Fiirstlichen Deputato ... a n g e s a g e t 
worden" 1. Oczywiście nie idzie tu o zwoływanie, lecz raczej o ogłaszanie 
terminu kolejnych, następnych sesji. 

Logiczną konsekwencją braku formalnego zwoływania konwentu był 
również brak jakichkolwiek uroczystych czynności o charakterze o t w a r
e i a. Tutaj źródła nie przynoszą nawet tak nikłych wzmianek, jak przy 
kwestii zwoływania. Ani po· przerwach świątecznych, ani po· feriach 
żniwnych nie ma śladu po jakimkolwiek oficjalnym akcie. Niemniej jed
nak trzeba tu zauważyć, że diariusze nie notują na ogół również aktu 
otwarcia trybunału, tylko czasem ograniczając się do wzmianki, że „das 
Ober- und Fiirsten-Recht wurde ... gehegt" s, kiedy indziej zaś jedynie 

s Hs A 45, nr 38a (1), fol. 114. 

4 Tamże, fol. 73. 

s Np. 1732: fol. 1, 300; 1733: fol. 305. Tam gdzie nie powołano sygnatury diariu

sza, chodzi o egzemplarze przechowywane w Instytucie Historii Państwa i Prawa 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

6 W tekście z 1678 r. można się tego domyślać. 

1 Hs A 83, fol. 80-81. 

s Np. Hs A 45, nr 39c, fol. 221. 
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wspominają o sprawdzaniu odnośnych pełnomocnictw 9. Podobnie jest 
i przy ,znacznie przecież ważniejszym sejmie, o którym czytamy tylko na 
ogół, że „ist gehalten .worden" 10, wyjątkowo ze wzmianką o odbywają
cych się przy tej okazji „Solennitates" 11. Jak zatem widać, lakoniczność 
źródła w tym względzie jest zastanawiająca, nie zmienia jednak postaci 
rzeczy, gdy idzie o zupełne i konsekwentne milczenie na temat uroczy
stości ·otwierania obrad konwentowych. 

Dokładne ustalenie chronologii posiedzeń ko:,;iwentu w trzech przy
kładowych przekrojach 12 dowiodło, że obrady jego nie toczyły się nie
przerwanie. Od Jubilate 1683 do Jubilate 1684 objęły one zaledwie 
37 dni, w 1700 r. - 81, w 1732 r. zaś znów mniej, bo 52 dni. W tej sy
tuacji nasuwa się pytanie, czy posiedzenia konwentu posiadały swój 
mniej więcej stały terminarz, czy też nie. Tutaj źródła przede wszystkim 
pouczają o istnieniu określonych przerw w pracach interesującego nas 
zgromadzenia. Były to mianowicie tzw. ferie żniwne (feriae messales, 
Erndteferien), które najczęściej występowały w dwu miesiącach, sierpniu 
i wrześniu. Po raz pierwszy słyszymy o nich w 1674 r. 1s, i to od razu 
jako o czymś znanym doskonale i z dawna będącym w praktyce. Diarial
ne zapiski świdnic�ie nie odnotowały tych ferii, ale też z sierpnia 1683 r. 
znajdujemy tam ,tylko jedno, i to domniemane (wzięte z daty zgłoszonego 
wotum) posiedzenie. W diariuszu z 1700 r. ferie te objęły tylko wrze
sień, w 1701 r. tylko sierpień, w 172.5 r. sierpień � wrzesień, w 1726 r. 
znów tylko sierpień, i to nie w całości, w 11732 r. sierp1en 1 wrzes1en, 
w 1733 r. natomiast w ogóle nie odnotowano ferii, tyle że w pierwszej 
połowie sierpnia i we wrześniu posiedzenia były szczególnie rzadkie. 
Z tego wszystkiego widać, że nie było ani ustalonych terminów, ani sta
łego okresu trwania ferii żniwnych, że też nie miały one miejsca w każ
dym roku. 

Obok ferii żniwnych źródła wspominają również ferie świąteczne: 
Bożego Narodzenia, wielkanocne, Zielonych Świąt 14. Były one jednak 
krótkie i w zasadzie nie wykraczały poza zwykłe przerwy pomiędzy 
sesjami. 

Ferie żniwne oznaczały jedynie brak posiedzeń konwentu jako takie
go. Mamy jednak wielokrotnie potwierdzone w czasie ich trwania po
siedzenia deputacji akcyzowej, rzadziej posiedzenia komisji do kwartał-

a Np. 1732: 153, 161-167 i in. 
10 Tamże, fol. 235-236. 
11 Np. 1733: 660. 
12 K. or z e  cho w·s k i, Geneza i istota śląskiego „conventus publicus" (Sląski

Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1972, nr 4, s. 571 i n.). 
1a Hs A 45, nr 26c, fol. 280. Tutaj posiedzenia podjęto 20 IX, zapis zaś po

przedni nosi datę 27 VIII, co jednak jest oczywistą omyłką, powinno być 27 VII. 
u Np. Hs A 45, nr 26c, fol. 314; 1732: fol. 205 i in. 
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nego odbioru rachunków (wojskowych) czy posiedzenia szczególnych ko
misji. Oczywiście nie wykluczało to możliwości zwołania konwentu mimo 

ferii w wypadku palącej konieczności. Mamy mianowicie na ten temat 
jedną wzmiankę z 1675 r., mówiącą o tym, że aktu tego dokonał zresztą 
Urząd Zwierzchni 1s.

Ciekawe byłoby stwierdzenie, czy istniał jakiś ustalony sposób obrad 

w 'konwencie. Diariusz z 1721 r. odnotowuje przy każdym z posiedzeń, 

iż odbywało się ono „horsa consueta", ,,Excerpta" pod 1674 r. podały 

w jednym wypadku 10 godzinę rano jako początek obrad, w innym 8 16, 

podobnie diariusz kurii książęcej pod 1678 r. też godzinę 8 11; zawsze 
odnotowywane dokładnie przybycie Urzędu Zwierzchniego do konwentu 
(,w trakcie jego obrad) następowało z reguły o 12 w południe 1s. 

Gdy idzie o dni tygodnia, w których obradował konwent, dysponu

jemy uchwałą z 9 XII 1726 r., brzmiącą: ,,Vereinbarte man sich dahin, 

dass weilen es ohne dies ein altes Conclusum ware, regulariter gewisse 
Tage pro Conventu zu halten, dass in Zukunft, insoweit es in der Will

kilhr stunde, und nicht was sonderliches wichtiges vorfallen mochte, 
allemal hierzu Montag und Donnerstag observirt werden sollte" 19. Po
przedniej, powołanej tu uchwały nie dało się dotychczas odszukać, nie

mniej interesujące byłoby sprawdzenie tej rzeczy w oparciu o chrono
logię posiedzeń w trzech powołanych już poprzednio przekrojach. Obser
wacje ujmujemy tabelarycznie: 

Dni tygodnia 
Liczba posiedzeń konwentu w latach 

1683/84 1700 1732 

Poniedziałek Il 12 19 

Wtorek 6 9 6 

Środa 4 16 1 
Czwartek 5 12 18 
Piątek 6 14 5 

Sobota 4 17 3 

Niedziela 1 

Razem 37 81 52 

Stan z 1732 r. dowodzi, że uchwała z 1726 r. rzeczywiście była stoso
wana 20. Również w poprzednich obu przekrojach poniedziałki były czę-

is Hs A 45, nr 26c, fol. 313.
Hi Tamże, fol. 279, 313.
11 Hs A 45, nr 38a Cl), fol. 86. 
1s Tamże, fol. 84. 
ID 1726; fol. 555. 
20 W opisie ustroju Sląska z 1737 r. (Hs A 83, fol. 80-81) jest wzmianka, że 

sesje konwentu odbywały się „meistens ... wochentlich zweimal als Montags und 
Donnerstags, jedoch solches nicht ordentlichen, sondern nach Erfordernuss der 
Vorfallenheiten". 
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stym dniem posiedzeń, najczęstszym w 1683/84 r. Natomiast sytuacja 
w 1700 r. jest odmienna, posiedzenia bowiem w skali tygodnia zostały 
rozłożone mniej więcej równomiernie, jednakże dominowała sobota i śro
da. Niewątpliwie zaskakują posiedzenia konwentu w niedzielę, po jed
nym w obu wcześniejszych przekrojach. 

Mi e j s c e m  obrad konwentu był zawsze Wrocław. Odbywały się 
one we wrocławskim ratuszu 21• O. Hintze informuje, że przynajmniej 
otwarcie następowało w sali książęcej (Fiirstensaal) 22, co jednak nie znaj
duje potwierdzenia w źródłach. I tak Excerpta z lat 1674�1678 wyraźnie 
stwierdzają, że Urząd Zwierzchni o d s z e d ł s z y  z konwentu obrado
wał w sali książęcej 2s. Diariusz prawdopodobnie kurii książęcej podob
nie wskazuje tę salę jako miejsce, gdzie kuria ta u d  a ł a s i ę, aby zre
widować swe wotum 24, podobnie jak kuria rycerstwa według informacji 
diariusza wołowskiego z 1677 r. 2s To samo wiadomo z XiVIII w., np. 
w 1725 r. tam o d  s z e  d ł s z y z plenum konwentu komisja sprawdzała 
protokoły 2s, tam obradowała w 1732 r. deputacja powołana do rokowań 
z wojskiem 21, tam w tymże roku działała deputacja konwentu dokonu
jąca generalnego odbioru rachunków 2s. Wszystko to dowodzi, że miej
scem plenarnych obrad konwentu nie mogła być sala książęca. W braku 
konkretnej informacji można tylko domyślać się, że cały konwent obra
dował prawdopodobnie w sali rycerskiej, zresztą największej. 

Komisje i deputacje działały w pomieszczeniach przyległych. O sali 
książęcej była już mowa. Żródła wymieniają tu również inne: najczęściej 
salę stale działającego organu stanowego, Deputacji Kasowej (Cassae
Deputations-Zimmer) 29, . ale także niejednokrotnie lokal Generalnego 

Urzędu •Podatkowego ao, wyjątkowo zaś mieszkanie prywatne s1. 

21 Np. 1721: fol. 10; 1732: fol. 14, 80--83 i in.; Hs A 45, nr 38a (1), fol. 49; Hs A 
45, nr 26c, fol. 327 (an gewohnlichen Ort). W rękopisie Hs A 83; fol. 80 mowa jest, 
że aż do momentu przekazania jezuitom zamku książęcego (początek XVIII w.) 
tam właśnie odbywały się obrady, może to jednak polegać na nieporoz.umieniu, 
wywołanym przez znane postanowienia przywileju z 1498 r. 

22 O. H i  n t z e, Die Behordenorganisation und die aUgemeine Staatsverwaitung

Preussens im 18. Jahrhundert (Acta Borussica, VI, 1, Berlin 1901, s. 514); wykaza
liśmy już, że aktów otwarcia w ogóle nie było. 

23 Hs A 45, nr 26c, fol. 309.
24 Hs A 45, nr 38a (1), fol. 68. 
2s Hs A 45, nr 39c, fol. 9.
26 1725: fol. 12. 
27 1732: fol. 27-28. 
2s 1,732, Acta Publica, fol. 335. 
29 .Hs A 51, nr 1 (1701), fol. 54; 172f: fol. 18-19; 1725: fol. 24-26 i in.

30 1725: fol. 226; 1732: fol. 477, 538. 
a1 W mieszkaniu kanclerza Urzędu Zwierzchniego, Hs A 51, nr 1 (1700), fol. 23; 

w mieszkaniu p. v. Nimptsch, 1725: fol. 300. 
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P o  r z ą d e k  o b r  a d  konwentu był o wiele mniej przejrzysty 
i o wiele bardziej skomplikowany niż w sejmie i zgromadzeniach trybu
nalskich. Nie był on też jednakowy przez cały czas istnienia konwentu, 
chociaż zawsze w najogólniejszych zarysach stanowił odwzorowanie po
rządku obrad sejmowych. Ten ostatni (jeżeli pominąć ceremonie otwar
cia) tworzyło, ogólnie rzecz biorąc, pięć zasadniczych stadiów: propozy
cja, wotum kurii książęcej, wotum rycerstwa, wotum miast oraz votum 
conclusivum generalnego starosty (Urzędu Zwierzchniego), po którym 
następowała formalna uchwała - Schluss. Podobnie było też w zgro
madzeniach trybunalskich. 

Wykazaliśmy w jednej z wcześniejszych prac 32, że w dziejach kon
wentu dadzą się wyróżnić dwa okresy, przy czym wcześniejszy cechuje 
jeszcze znaczne podobieństwo do trybunalskich zgromadzeń. To ostatnie 
wyrażało się - najogólniej ujmując sprawę - w dwóch okolicznoś
ciach: w tym, że generalny starosta (Urząd Zwierzchni) stanowił jeden 
z elementów konwentu, oraz w kontynuowanej praktyce sporządzania 
przezeń dla konwentu zbiorczych propozycji, tzw. ,,Landes-Directorium". 
W późniejszym okresie oba te zjawiska zanikają. Jest rzeczą zupełnie 
oczywistą i znajdującą całkowite potwierdzenie w źródłach, że w wyniku 
powyższych różnic także porządek obradowania konwentu w obydwu 
okresach musiał być odmienny. W pierwszym z natury rzeczy upodab
niał się do form właściwych sejmowi i trybunalskim zgromadzeniom, 
w drugim przybrał swoistą, sobie właściwą postać. 

W okresie p i  e r  w s z y  m, obejmującym mniej więcej czas do schył
ku XVII w., ponieważ ostatnie zbiorcze „Landes-Directoriumv (Landes
Proposition) znane jest z 1693 r., ostatnia zaś ze znanych zbiorcza uchwa
ła (Landes-Memorial 33) pochodzi z 1680 r. 34, porządek obrad konwentu 
był - jak już wspomniano - w zasadzie analogiczny jak poprzednio 
w zgromadzeniach trybunalskich. Zbiorcze „Landes-Directorium" było 
wygłaszane przez Urząd Zwierzchni z reguły na drugi dzień po termi
nach trybunalskich, _po nim następowały - podobnie zbiorcze - wota 
kurialne oraz znacznie lakoniczniejsze votum conclusivum Urzędu Zwierz
chniego. Wszystkie te cztery wota stanowiły podstawę do sformułowania 
ostatecznej uchwały. Niemniej jednak już w tym okresie zaznaczają się 
tutaj istotne odstępstwa, będące zapowiedzią nowych form. Przede wszy
stkim o b o k  zbiorczych propozycji Urzędu coraz częściej pod obrady 
konwentu wchodziły sprawy nie objęte owym dyrektorium. Szczególnie 

a2 K. O r z ec h o w s  k i, Urząp, Zwierzchni i konwent (Sobótka, 1973, nr 3,

s. 347 i n.).
33 W drugim okresie uchwały konwentu o charakterze cząstkowym również

nosiły tę nazwę. 
s• Por. O r z ec h ows ki, Geneza i istota śląskiego „conventus publicus", s. 575. 

• I 
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przy tym ważne jest, iż z reguły były to sprawy nie wewnątrzkrajowe, 
lecz najczęściej żądania cesarskie o charakterze finansowym i dotyczące 
wojsk, które nie były następnie włączane do formalnych propozycji sej
·mowych. W kwestiach tych kurie formułowały osobno swoje stanowisko,
osobno też w ich przedmiocie zapadała uchwała konwentu, podobnie
zresztą pod nazwą „Land es-Memoriał". Drugim novum, dawniej nie
-spotykanym, było to, że zbiorcze wota kurialne w odpowiedzi na „Landes
Directorium" były teraz formułowane z reguły z bardzo poważnym opóź
nieniem, czasami w parę lat po wygłoszeniu „Directorium". Po trzecie,
w bardzo charakterystyczny sposób łączne uchwały krajowe (Landes
Memorial) znacznie wcześniej 35 . wyszły z użycia niż podobnie łączne
,,Directoria" i wota.

Wymienione tu odmienności jednoznacznie informują o zmianach,
jakim porządek obrad uległ w następnym, dr u g i m okresie, obejmu
jącym czas od schyłku XVII w . .PO koniec austriackiego panowania na
:śląsku (1740). Polegały one bowiem na zaniku łącznych „Landes-Direc
torien" i powiązanych z nimi aktów (łączne wota, łączne Land es-Memo
rialien) oraz na zaniku konkludującego wotum Urzędu Zwierzchniego,
który w tym czasie znalazł się już poza składem konwentu. Zanik „dy
rektoriów" w konwencie nie oznaczał bynajmniej, że sprawy wewnętrz
nośląskie znalazły się poza jego kompetencjami i nie były już przezeń
rozpatrywane. Po prostu sposób przedstawiania ich kuriom upodobnił się
obecnie do trybu, w którym już poprzednio sprawy inne, ważniejsze
wchodziły do jego obrad: zgłaszano je indywidualnie. Zbiorowa „pro
pozycja" przestała istnieć, zastąpiły ją sukcesywnie napływające wnioski.

Ranga spraw decydowała teraz o odmiennościach procedury. Jeżeli przed
miotem obrad miały stać się żądania cesarskie, przedstawiał je bądź prze
·kazywał konwentowi Urząd Zwierzchni (później z zasady za pośredni
dwem urzędnika stanów, generalnego pełnomocnika krajowego), sprawy
inne, wewnętrzne, wnoszone były wprost, również przez samych obecnych.
Widać tu wyraźnie, że w kwestiach pierwszej kategorii Urząd Zwierz
,chni zachował pewną funkcję, będącą odpowiednikiem dawnego votum
,conclusivum, choć znajdował się formalnie i faktycznie poza konwentem.
Wyrażało to się- w tym, że stanowisko w tych sprawach zajęte przez
konwent (wszystkie trzy kurie) było uzgadniane następnie z Urzędem
Zwierzchnim. Jeżeli określony „Landes-Memorial" nie wypadł po myśli
-Urzędu Zwierzchniego 36, zwracano go konwentowi, który musiał doko
nywać w nim odpowiednich zmian. U schyłku XVII w. i w początkach

85 Według naszego rozeznania już w 1680 r., gdy ostatnie znane Larr'des-Di

rectorium jest późniejsze o •13 lat, por. wyżej. 
36 Biurokratyczny ten i ściśle cesarzowi podporządkowany organ reprezeńtował 

po prostu wolę monarchy w tym względzie. 
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wieku następnego wyrażało się to organizacyjnie- w praktyce wysyłania 
do Urzędu Zwierzchniego komisji konwentu. Później wystarczał do tych 
celów kontakt Urzędu z konwentem za pośrednictwem generalnego peł
nomocnika 37• W sprawach mniejszej wagi wykształciła się w drugim 
okresie nieco odmienna praktyka. Konwent mianowicie powoływał do 
pewnych spraw komisje, które przygotowywały projekt uchwały poza 
konwentem, działając pod przewodnictwem określonych członków Urzędu 
Zwierzchniego (lub nawet Urzędu in corpore). Projekt ten był następnie 
zatwierdzany (uchwalany) przez konwent w formie „Landes-Memorial". 
Tutaj więc nie widać już takiego substratu votum conclusivum, jak po
przednio. Analogiczną funkcję pełnili i analogiczny cel osiągali członko
wie Urzędu kierujący obradami komisji. Sprawy najmniej ważne, a były 
to właśnie te wszystkie sprawy wewnętrzne, które poprzednio ujmowa
no w łączne „Landes-Directorium", były wotowane i decydowane w sa
mym tylko konwencie, bez absolutnie żadnego udziału Urzędu Zwierzch
niego, ani formalnego, ani faktycznego. W ich zatem zakresie zanikł naj
mniejszy nawet ślad dawnego konkludującego wotum starosty. 

Po tym ogólnym przedstawieniu sposobu obrad i podejmowania 
decyzji przez konwent i nakreśleniu jego ewolucji przystępujemy do bar
dziej szczegółowego opisu poszczególnych stadiów postępowania i czyn
ności dokonywanych w konwencie. Przy uwagach tych wykorzystamy 
w równej mierze materiał brany z obydwu powyżej wyróżnionych okre
sów. Konieczność tę stwarza odmienność źródeł zachowanych dla każ
dego z nich, w bardzo nierównej mierze odzwierciedlających sprawy 
wchodzące tutaj w rachubę. 

Zbyteczne byłoby zatrzymywanie się dłużej ,nad p r o p o z y c j ą, to 
bowiem, co poprzednio o niej powiedzieliśmy, zupełnie jest wystarcza
jące. Trzeba tylko jeszcze raz podkreślić, że (odmiennie niż w sejmie 
i zgromadzeniach trybunalskich) nie otwierała ona obrad, tak jak i sam 
konwent nie bywał ani zwoływany, a:oi „otwierany". Propozycja w kon
wencie była po prostu jednoznaczna z wniesieniem danej kwestii pod 
obrady. Działo się to sukcesywnie i osobno dla każdej z nich. Fakt ten 
zatem jaskrawo odróżnia konwent od sejmu i trybunalskich zgromadzeń. 
Równocześnie jednak należy pamiętać, że granica mimo wszystko była 
tu nieco zatarta. Wiadomo bowiem, że również na sejmach obok zasad
niczej „Haupt-Proposition" zdarzały się (i to dość często) również póź
niejsze ,,Nach"- bądź „Neben-Propositionen", wobec których kurie też 
niejednokrotnie formułowały swe odrębne wota, chociaż uchwała (Schluss) 

37 Por. co do tego K. Or ze c h o wski, Komisje śląskiego konwentu (Sobótka, 

1974, nr lJ. 
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zawsze była jednolita. Jednostkowość i wielokrotność konwentowych pro
pozycji powodowały, iż również w o t a  k u r  i a 1 n e były podobnie 
szczegółowe, dotycząc z osobna każdej sprawy. 

Same o b r  a d  y przybierać mogły trojaką postać. Były to obrady 
plenarne, obrady w kuriach oraz obrady komisji. O ile można o tym 
wnosić przy niekompletności zachowanych źródeł, praktyka osobnych na
rad kurialnych, których tylko rezultaty w postaci wotów były refero
wane in pleno, miała szersze zastosowanie w pierwszym ,okresie istnie
nia· konwentu. Później przewagę uzyskały obrady plenarne, choć 
i wtedy - w każdym razie w ważniejszych sprawach - musiały odby
wać się narady i uchwalane być wota w poszczególnych kuriach. Komisje 
i ,obrady w nich miały - jak już wiemy - szczególne miejsce i rolę, 
sporządzano w nich praktycznie ostateczny projekt, który następnie tyl
ko in pleno był !,ratyfikowany". 

Praktykę powszechną i uzasadnioną ze względów praktycznych sta
nowiło to, że poszczególne sprawy „proponowano" (tzn. były dokonywane 
jednostkowe „propozycje") na posiedzeniu całego konwentu. W ten spo-.
sób w zasadzie obrady nad każdą sprawą miały początek plenarny. Ten 
sam charakter mogły zatrzymywać również i później. Jeżeli przedst.awio
na kwestia miała podrzędne znaczenie, kurie mogły od razu wypowiadać 
się w jej przedmiocie. Jeżeli jednak sprawy były poważniejsze i budziły 
wątpliwości, wówczas konieczne stawało się przeprowadzenie osobnych 
obrad kurialnych, w których wyniku ustalano dgpiero poszczególne wota. 
Zgodnie z zasadniczą kolejnością wotowania najpierw obrady takie pro
wadzono w kurii książąt i wolnych panów stanowych, po czym ustalone 
wotum odczytywano in pleno. Osobne obrady pierwszej kurii nie musiały 
pociągać za sobą koniecznie podobnych narad w obu pozostałych. Te 
bowiem zaraz na plenarnym posiedzeniu, na którym ogłoszono wotum 
książęce, mogły przyłączyć się do niego (ewentualnie z pewnymi po
prawkami), przez co sprawa została w zasadzie załatwiona i można było -
w razie potrzeby - przystąpić do zredagowania .uchwały-memoriału 
(Landes-Memorial). Czynił to generalny pełnomocnik krajowy i następnie 
odczytywał sporządzony tekst na następnym plenarnym posiedzeniu 
konwentu. Zapadająca wowczas ponowna formalna uchwała całego kon
wentu kończyła postępowanie w sprawie. 

Sytuacja, w której oba „niższe głosy" od razu przyłączyłyby się do 
stanowiska zajętego przez „pierwszy głos", była jednak raczej rzadka. 
Najczęściej przynajmniej jed�n z nich (tzn. kurii) wnosił o dylację 38, 

która mogła odnosić się do całości .sprawy lub do pewnych tylko szcze-

38 Np. 1732: fol. 156: ,,Dahingegen die Koniglichen Erbfi.irstenthtimber und

Stadte diese drei Passus bis zu erster Session dilatorie tractiren". 
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gółów zawartych w wotum książęcym. Oczywiście dylacja taka, którą 
z reguły u.względniano, nie była jednoznaczna z przerwaniem obrad i po
dejmowaniem ich w czasie późniejszym. Pociągała za sobą jedynie prze
rwanie obrad plenarnych nad tą konkretną sprawą, której dotyczyła 
dylacja, i .przeniesienie jej na forum wewnętrznych obrad kurii, która 
zażądała odroczenia. Ze źródeł wynika, że rezultat takich kurialnych 
posiedzeń nie musiał przybierać postaci odrębnego, całkowitego wotum 
w sprawie. Najczęściej bowiem ustalano tam jedynie. stosunek do pierw
szego wotum i zgłaszano do jego tekstu odpowiednie poprawki. 

Po ukończeniu obrad kurialnych (co niejednokrotnie wymagało dość 
długiego czasu) przewodniczący danej kurii na plenarnym posiedzeniu 
wygłaszał uzgodnione wotum 39 i sprawa dalej była kontynuowana. Jak 
widać, w pewnych okolicznościach proces ten mógł być bardzo przewlekły. 
To zapewne było przyczyną, iż kuria miast nie deliberowała nad sprawą 
dopiero po wygłoszeniu wotum rycerstwa, lecz ustosunkowywała się do 
stanowiska zajętego przez „pierwszy głos" równocześnie z rycerstwem. 

Z dotychczasowych wywodów i ze zrozumiałych względów wynika, 
iż obrady kurialne były podporządkowane plenarnym, spełniały wobec 
nich rolę swoiście pomocniczą. Niemniej jednak istnieją ślady odmiennej 
praktyki. I tak gdy w 1701 r. Urząd Zwierzchni wezwał do siebie depu
tację konwentu i „proponował" jej tam pewne sprawy, następnie wcho
dzący w skład tej komisji przewodniczący trzech kurii przekazali te żąda
nia bezpośrednio swoim „głosom" 40. Widać stąd, że w tym wypadku nara
dy kurialne były równoczesne i wyprzedziły plenarne. Rzecz jasna nie wy
klucza to, że w dalszych stadiach postępowanie mogło się potoczyć w ten 
sam jak zazwyczaj sposób. W tymże samym roku i w podobnej sytuacji, 
gdy Urząd Zwierzchni zakomunikował komisji konwentu reskrypt do
tyczący podatku majątkowego, sprawa znów przybrała inny obrót. Wów
czas bowiem nie wszyscy przewodniczący, lecz tylko „praeses" kurii 
książęcej wziął tę kwestię „ad deliberandum" 41. Tutaj więc jedynie 
narady pierwszej kurii wyprzedziły posiedzenie plenarne i dokonaną na 
nim formalną propozycję cesarskiego reskryptu. Wspomniane tu od
mienności - jak widzieliśmy - wiązały się z praktyką wysyłania depu
tacji przez konwent do Urzędu Zwierzchniego. Wynika stąd, że jej cza
sowy zasięg był ograniczony do schyłku XVII i początków XVIII w. Po 
tym bowiem okresie ów szczególny rodzaj kontaktów Urzędu Zwierzchnie
go z konwentem zanikł niemal zupełnie. Stąd więc i sama kolejność obrad 

i czynności musiały później ustalić się w swojej zwyczajnej postaci. 

39 Formalnie nawet poprawki do wotum książęcego stanowiły osobne wotum

niższej kurii. 
40 Hs A 51, nr 1 (1'701), fol. 83-84.

u Tamże, fol. 13. 
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Z tego, co dotychczas powiedziano, widać, że w1aściwa dyskusja 
w konwencie toczyła się w dwóch płaszczyznach - na naradach kurial
nych i na plenarnych posiedzeniach. Przy tym deliberacje merytoryczne 
miały miejsce przede wszystkim w kuriach, uzgadnianie zaś stanowisk 
i wotów oraz ostateczna uchwała (tak jak poprzednio zasadnicza propo
zycja, wszczynająca obrady nad sprawą) - na plenum. Taki stan rzeczy; 
nie był jednak bezwzględną zasadą. Mianowicie obok tekstów, które go 
odzwierciedlają (i są nb. najczęstsze w diariuszach), znajdujemy również 
sformułowania, niewątpliwie zamieszczane po to, aby podkreślić odmien
ną postać obrad. 

Jedną z tych odmienności stanowił sposób obradowania (i uchwala
nia) ,,per Conferentia�" bądź „conferentialiter". Czytamy o tym w dia
riuszu z 1700 r. w oświadczeniu przewodniczącego kurii książęcej: ,,es 
bei demjenigen was . . . c o n f e r e n t i a 1 i t e r tractiret worden, ver
bleiben" 42, podobnie w roku następnym: ,,Wurde wegen des Aequiva
lentis der Vermogen-Steuer entzwischen allen drei Stimmen C o n f e r  e n z 
gehalten" 43 itp. Teksty te niewątpliwie przeciwstawiają system odręb
nych wotów kurialnych innemu sposobowi obradowania. Sprawę osta
tecznie wyjaśnia bardzo interesujący zapis w diariuszu wołowskim 
z 1678 r., który warto przytoczyć w obszerniejszych wyjątkach: ,,Haben 
bei gehaltenem Conventu die Abgeordneten der Fiirst-Freiherrlichen 
Stimme vorgetragen . . . wie dass sie [tzn. kuria książęca] sich super 
modo contribuendi nicht vereinbaren konnte, und sie unter sich drei 
disparia Vota hl:itten ... Worauf per majora resolviret worden, und 
zwar . . . dass man an Seiten der . . . Erbfiirstenth,iimber . . . von der 
alten Observanz in Ordine Votandi nicht abschreiten konne, sondern die 
Fiirstl.- und Freiherrliche Stimme ein collectivum constituiren miisse. 
Weilen aber diese Stimme sich ferner herausgelassen, dass ihnen solches 
ob disparitatem Votorum zu tun unmoglich und sie dannenhero vor 
nothig erachteten, d a s s d i e S t i m m e n a 11 e d r  e i c o n j u n e
t i m d i e s e s n e g o t i u m p e r m o d u m c o n f e r e n t i a e t r a e
t i r e !-1 m 6 c h t e n, ist dieser V orschlag placidiret worden, jedoch dass 
dem Kg. . . . Ober-Ampt davon parte gegeben werden sollte", po czym 
już w obecności Urzędu Zwierzchniego uchwalono: ,,Man wolle aber mit 
den anderen Stimmen i n c o  n f e r e  n z tre t e n  und ex pluratitate 
Votorum nachmals einen gewissen Schluss fassen" 44. Tekst ten nie po
zostawia wątpliwości, że obrady „per modum conferentiae" polegały na 
wyjątkowym uchyleniu zasady formułowania odrębnych wotów przez 

42 Tamże (1700), fol. 131. 

43 Tamże (1701), fol. 20. 

44 Hs A 45, nr 39c, fol. 107-108.

2 - Sobótka 3/74 
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kurie i wprowadzeniu obrad w swoistych „izbach połączonych", gdzie 
decyzja zapadała większością głosów ogółu obecnych. Dla takiego od
stępstwa od tradycyjnego porządku konieczna była uchwała konwentu, 
konkretnie zaś zgoda wszystkich trzech kurii 45. Uzasadnić ją mogły różne 
okoliczności. W przytoczonym tekście była nią niemożność uzgodnienia 
stanowiska w kurii książąt. Takiż wołowski diariusz z 1679 r. informuje, 
że uczyniono tak dla przyspieszenia obrad, gdy stanowiska kurii nazbyt 
były rozbieżne 4&. Kiedy indziej identyczną decyzję powzięto w sytuacji 
wręcz przeciwnej, ponieważ nie było powodu do szczególnego pośpiechu 41_ 

W wołowskim diariuszu z 1677 r. wreszcie znajdujemy tekst, że obrady 
i uchwały „conferentialiter" (,,uberhin") były też prowadzone przy spra
wach mało ważnych 4s_ Zapewne mogły na to wpłynąć również i inne 
przyczyny. 

Opisana forma obrad szła w kierunku przekształcenia całości delibe
racji nad daną sprawą w plenarne. Znaczenie prawdopodobnie wprost 
przeciwne miała praktyka znana niestety tylko z bardzo lakonicznych 
wzmianek 49, w których z naciskiem podkreślano, iż dana sprawa „bei 
denen Stimmen herumbgegangen und approbiret". Tutaj bowiem mamy 
do czynienia z wyłączeniem plenarnych obrad i powzięciem uchwały 
w wyniku tylko kurialnych narad. Druga ta forma zapewne w większym 
stopniu niż poprzednia wpływała na uproszczenie procedury. Tutaj można 
by dodać jeszcze jedno spostrzeżenie. Wiele mianowicie wskazuje na to, 
że wyjątki w postaci obradowania „per modum conferentiae" cechowały 
raczej wcześniejszy okres istnienia konwentu. Zupełne zaś niemal na ten 
temat milczenie źródeł późniejszych jest bardzo wymowne. 

Diariusze informują również o stosowaniu innych sposobów dla przy
spieszenia obrad. Mianowicie końcowa dyskusja plenarna, uzgadnianie 
wotów i tekstu uchwały wówczas, gdy wskazany był szczególny pośpiech, 
mogły dochodzić do skutku nie in pleno, lecz tylko w wąskim gronie 
trzech „prezydiów" i generalnego pełnomocnika. Dla takiego uproszcze
nia procedury konieczna była uprzednia uchwała konwentu so. Jest wia
domość o jeszcze dalej idącym skróceniu i uproszczeniu procedury, gdy 

45 Tamże, fol. 8-9, gdzie zamiar taki został udaremniony przez kurię rycerstwa. 
46 Tamże, nr 39d, fol. 736. 
41 Tamże, fol. 737. 
4s Tamże, fol. 8-9, pod datą 9 XI: ,,Diese Passus wolten zwar anfii.nglich 

n u r  ii b e,;: h i n tractiret und resolviret werden, nachdem aber die Erbfiirstent
hi.imber Stimme dieser Wichtigkeit mehrers penetrirxte, begab sich selbige in das 
Flirstenzimmer und votirte ordentlich dartiber, hierauf dann von dem Conventu 
per majora geschlossen worden". 

49 Np. 1732: fol. 90-92. 
ao Np. 1725: fol. 333-334; 1732: fol. 21-22, 86-90. 
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mianowicie ostateczna uchwała konwentu doszła do skutku nie na zebra
niu „prezydiów", lecz tylko „per currendam" 51. 

Zwr,t::zajny porządek obrad konwentu - jak widzieliśmy - wiązał 
się najściślej z kurialnymi wotami. Podobnie jak to miało miejsce w sej
mie i zgromadzeniach trybunalskich, musiały one być wygłaszane (od
czytywane) w ściśle określonej kolejności. Pierwsze było wotum kurii 
książąt i wolnych panów stanowych i jemu też w obradach przypadała 
rola wiodąca. Po nim następowało wotum drugiego „głosu", tzn. kurii 
rycerstwa dziedzicznych księstw Korony, wreszcie w ostatniej kolejności 
wotum miast. Zasada ta była ściśle przestrzegana i znane są protesty 
kurii rycerstwa, gdy· w pewnej kwestii miasta uprzedziły ją ze swoim 
głosem 52. Niemniej jednak od zasady tej niejednokrotnie czyniono świa
dome odstępstwa. W diariuszach dwukrotnie odnotowano wypadek, gdy 
kuria książęca zrezygnowała ze swego pierwszego wotum na rzecz ry
cerstwa, dlatego że było ono w kwestii lepiej zorientowane lub przede 
wszystkim zainteresowane sprawą sa. 

Innego rodzaju odstępstwo w tym względzie można widzieć w wy
stępującym niekiedy wspólnym ustalaniu wotów przez obie niższe 
kurie 54. Czyni to wrażenie częściowych, bo nie obejmujących deputatów 
książąt i wolnych panów stanowych, obrad „per modum conferentiae". 
Czymś analogicznym była praktyka, która znalazła wyraz w tekście przy
toczonym poprzednio za wołowskim diariuszem w związku z obradowa
niem „conferentialiter" 55. Stwierdzono tam, że pierwsza kuria nie mogąc 
ustalić jednolitego wotum zwróciła się p r z e  z s w y c h  d e p u t a t ó w  
do kurii rycerstwa z propozycją obrad połączonych (niekurialnych). Widać 
stąd, że w zwyczaju były kontakty między kuriami w trakcie ich osob
nych deliberacji. 

Wota kurialne były wygłaszane in pleno przez przewodniczących po
szczególnych kurii so, były też przez nich (w szczególności ma to zasto
sowanie wobec wiodącego wotum książęcego) niejednokrotnie komento
wane s1. Sam tekst był aktem uroczystym, o tego rodzaju wypowiedziach 
mówiono, że są czynione „in forma eines solennen Voti" 58. W zasadzie 
wota były pisemne, choć zdarzało się również podawanie ich do wiado
mości zgromadzenia tylko w postaci ustnej 59. Nie ma jednak podstaw 

si Np. 1732: .fol. 92-100. 
s2 Hs A 51, nr 1 (1700), fol. 132-133. 
;;s Hs A 45, nr 39c, fol. 107; Hs A 51, nr 1 (1701), fol. 94-98. 
°' 1725: fol. 319. 
ss Por. wyżej, s. 317. 
se Hs A 45, nr 38a (1), fol. 53. 
s1 Np. Hs A 51, nr 1 �1701), fol. 83-84. 
,s Tamże, fol. 43--47. 
s& Hs A 45, nr 39c, fol. llJO. 
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do przypuszczenia, że wotum ustne formalnie miało mmeJsze znaczenie 
niż sformułowane na piśmie. W drugim okresie istnienia konwentu we 
wszystkich sprawach ściśle wewnętrznych (śląskich), w których tiecydo

waniu Urząd Zwierzchni nie miał już żadnego, nawet pośredniego udziału, 
praktykowane były wyłącznie·ustne wota. 

W źródłach istnieje również rozróżnienie na „vota collectiva" (zbio
rowe) i na „vpta singularia" (jednostkowe, osobiste) 60. Pamiętać jednak 
należy, że „collectivum" nie zawsze oznaczało zbiorowe wotum kurial
ne 61. Znane są bowiem teksty, w których nazwę tę nosi w kurii książ�t 
stanowisko reprezentowane przez deputatów wolnych panów stanowych, 
określane też zresztą jako „Freiherrliche Stimme" lub „Freiherrliches 
Votum" 02. Kiedy indziej jako „collectivW11" nazwane zostało wotum obu 
książąt oleśnickich 63. ,,Vota singularia", częściej występujące pod nazwą 
,,vota particularia" 64, miały zastosowanie przede wszystkim wówczas, 

· gdy obradowano „w izbach połączonych". Mówi o tym np. zapis z „ex.
cerptów" pod 1678 r.: ,,dass ein jeder viritim sein Votum super modo
contribuendi ablegen sollte" i dalej „per pluralitatem votorum particu
lariorum". Wotum jednostkowe nie było to jednak stanowisko każdej
osoby zasiadającej w konwencie, ponieważ uprawnieni bywali tam re
prezentowani często przez więcej niż jednego deputata, lecz stanowisko
podmiotu uprawnionego do zasiadania w konwencie z jednym� głosem.
Tak więc np. jeżeli dane miasto przysłało do konwentu killrn osób, ich

ł ą c z n e stanowisko stanowiło tego miasta votum particulare. Wota te
wielokrotnie (w sprawach ważniejszych) były sporządzane w formie
pisemnej, podobnie jak wota całych kurii.

Sposób obrad i uchwał kurialnych znamy stosunkowo dobrze dzięki
zachowanym diarialnym zapiskom kurii książęcej oraz diariuszom wo
łowskim, odzwierciedlającym działanie kurii rycerstwa. W obradach
przewodniczyli „prezesi" kurii i oni przedstawiali zgromadzonymJ od
nośne sprawy. Była to swoista propozycja w ramach obrad kurialnych.
Źródła nie informują o kolejności głosowania. Z tego jednak, jak upraw
nieni zazdrośnie strzegli porządku sesji, można wnosić, iż ten sam po
rządek obowiązywał również w głosowaniu. Oczywiście każdy z obecnych
miał pełne prawo inicjatywy i zgłaszania wniosków. Dowodzą tego wy
padki tak dużej rozbieżności stanowisk w kurii, iż uniemożliwiała sfor
mułowanie wotum es.

80 Por. np. liczne w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, VIa, 27, fol. 

5857 i n., też Hs A 45, nr 38a (1), fol. 89-91. 

&1 W tym znaczeniu np. Hs A 45, nr 38a (1), fol. 68 i n. 
a2 Tamże, fol. 5�0. 
ea Tamże, fol. 89-90. 

64 Np. Hs A 45, nr 26c, fol. 326. 

85 Hs A 45, nr 38a (1), fol. 68-69: ,,item das nicht majora weilen differentia". 
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Rezultatem obrad w kurii była uchwała, która stanowiła właściwe 
wotum kurialne. Można się domyślać, iż jej 'podstawą ·była uchwała albo 
jednomyślna, albo powzięta większością głosów. Diariusze stosunkowo 
rzadko informują o formie, w jakiej doszło do ustalenia wotum. Gdzie 
to czynią, zaznaczają jedynie fakt dokonania uchwały większością voto
rum particulariorum 66. Zatem milczenie tekstu na ten temat można. by 
uznawać za przejaw jednomyślności. Przeprowadzenie głosowania nie 
zawsze było łatwe. Poszczególni deputaci bowiem niejednokrotnie uchy
lali się od zajęcia stanowiska, uzasadniając to brakiem instrukcji ze 
strony swych „pryncypałów" 67, Skutkiem takiego zastrzeżenia było od
roczenie deliberacji nad daną sprawą (tzw. Spatium) 68 lub zastrzeżenie 
przez deputata dla jego mocodawcy na przyszłość „votum liberum" 69, 
Uchwalenie wotum o określonej treści nie musiało zawsze kończyć obrad 
kurii nad daną sprawą. Gdy bowiem zaistniała po temu potrzeba, kuria 
podejmowała ponowne deliberacje. Zwano je rewizją 10 i doprowadzały 
one do przeredagowania, także nawet dalej idącej zmiany, poprzednio 
uchwalonego tekstu, oczywiście też w trybie uchwały. 

Obrady in pleno conventu - jak o tym mowa była już powyżej -
mogły przybierać dwojaką postać. W wyjątkowych wypadkach, na pod
stawie szczególnej uchwały, były to deliberacje w ścisłym rozumieniu 
tego wyrazu i odbywały się w izbach połączonych (conferentialiter). 
Wiadomo już, że w takiej sytuacji odpadały w ogóle obrady w kuriach 
i, nie istn,iały osobne wota kurialne. Zasadnicza przy obradach na posie
dzeniu plenarnym konwentu była jednak inna forma, mianowicie system 
wotów kurialnych i wówczas o właściwych deliberacjach nie było już 
mowy. Całe obrady polegały na uzgodnieniu stanowisk (wotów) poszcze
gólnych kurii i to było podstawą do sformułowania uchwały. Uzgadnia
nie stanowisk nie 13tanowiło czynności skomplikowanej, a to dzięki ko
lejności w wygłaszaniu wotów.- Trzeba tu przypomnieć, że odczytywano 
je nie na jednym posiedzeniu. Rozpoczynano od wotum książęcego i tylko 
gdy obie pozostałe kurie nie miały zastrzeżeń, zaraz przystępowano do 
ostatecznej uchwały. W przeciwnym razie następowała dylacja sprawy 

66 W odniesieniu do kurii książęcej pośrednio por. przypis poprzedni, w od

niesieniu do kurii rycerstwa Hs A 45, nr 39c, fol. 31, st:, w odniesieniu do kurii 
miast Hs A 45, nr 26c, fol. 310. 

67 Np. Hs A 45, nr 38a (1), · .fol. 58-60, w kurii książęcej; Hs A 45, nr 39c, 
fol. 110. 

Gs Tamże. 
50 Hs A 45, nr 38a (1), fol. 58-60.
70 Posługujemy się tu informacją dotyczącą kurii książęcej z 1677 r., Hs A 45,

nr 38a (1), fol. 68: ,,Hat die Filrsten-Stimme Revision des Voti Collectivi gehalten". 

·i
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i dopiero na dalszych posiedzeniach odczytywano kolejne wota. Prócz 
tego do ułatwienia i przyspieszenia tej plenarnej czynności przyczyniała 
się �alnie praktyka tego rodzaju, iż kuria niższa, tzn. rycerstwa, nie 
przystępowała częstokroć do deliberacji nad konkretną propozycją, jeżeli 
nie znała uprzednio stanowiska kurii książęcej 71. Zasięganie informacji 
o tym stanowisku nosiło nazwę „Consultationes" 72•

Większe znaczenie miało uzgadnianie tekstu uchwały w innej relacji,
mianowicie z Urzędem Zwierzchniµi. Już powyżej wspominaliśmy, że 
w najważniejszych sprawach (wiążących się z cesarskimi poleceniami 
i żądaniami) Urząd ten zachował wpływ na konwentowy „Landes-Me
morial''. Wpływ ten realizował się niejednokrotnie jeszcze przed powzię
ciem uchwały, gdy specjalni deputaci konwentu udawali się do Urzędu, 
by jego nastawienie „zu sondiren" 73_ Inną mętodą było ustne zrefero
wanie w Urzędzie przez generalnego pełnomocnika, jakiej treści uchwała 
została uzgodniona w konwencie, jeszcze przed spisaniem tej uchwały. 
Raczej to ostatnie stanowiło powszechniejszą praktykę, skoro czytamy, 
iż ustny referat pełnomocnika miał miejsce „in consueta sessione" 74

• 

Uzgodnienie stanowisk kurii na posiedzeniu plenarnym, czyli innymi 
słowy uchwała konwentu, zapadać mogło w dwojaki_ sposób, mianowicie 
jednomyślnie (per Vota conformia, · conform, einhelliglich, unanimibus, 
per uniformia 75) lub większością (per majora, per· pluralitatem Voto
rum 76)_. Określona uchwała nie musiała dojść do skutku tylko jednym. 
z tych sposobów, ponieważ formalnie żadna nie stanowiła całości. Część 
mogła zostać uchwalona per uniformia, część zaś maioribus 11. Oczy
wiście, określenia te w stosunku do posiedzeń plenarnych miały inną 
-treść niż w odniesieniu do obrad kurialnych. Tutaj bowiem jedno
_myślność oznaczała zgodność wotów wszystkich trzech kurii, nie wszyst
kich obecnych deputatów. Większość zaś stanowiła zgodność dwóch wo
tów i brak zgody na uchwałę trzeciego. Wszystkie trzy wota w tej sytu
acji posiadały analogiczny walor 1s. Uzgadnianie wotów między kuriami
oraż porozumiewanie się w tym względzie z Urzędem Zwierzchnim sta
wały się zbyteczne· wówczas, gdy projekt uchwały był opracowywany

71 Hs A 45, nr 39d, fol. 736-737 . Dotyczy to sejmu, ale odnosi się również do 
_konwentu. 

12 Tamże.
73 1732: fol. 17.
14 Hs A 51, nr l •(1701), fol. 86. 
7s Tamże (1700), fol. 34; (1701), fol. 20, 60 i in. 
70 Hs A 45, nr 39d, fol. 735; Hs A 51, nr 1 (1700), fol. 20, 25; (1701), fol. 19, 60;

1732: fol. 440-441 i in. 
11 H.s A 51, nr 1 (1700), fol. 34; 1732: fol. 440-441 .. 
7s Tzn. nie miała zastosowania zasada partis sanioris. 
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przez powołaną deputację, działającą pod przewodnictwem członków 
Urzędu Zwierzchniego 79. 

Istotną rolę w obradach konwentu (plenarnych i kurialnych) odgry
wał i posiadał niemały wpływ na ich przebieg i ostateczny rezultat gene
ralny pełnomocnik krajowy (General-Landes-Bestallte). Ten dostojnik 
stanowy nie był członkiem konwentu i nie posiadał w nim głosu, choć 
z czasem uzyskał w nim miejsce, nawet przed miastami 80• Wynikało ·to 
przede wszystkim z tego, iż był on czynnikiem na bieżąco pośredniczącym 
między konwentem i Urzędem Zwierzchnim. On odbierał od Urzędu 
wszelkie polecenia i propozycje, które następnie przekazywał zgroma
dzeniu (,,proponował"), on wstępnie referował ustnie Urzędowi przebieg 
i rezultaty uchwał, on dokonywał „sondaży". Był też zawsze w składzie 
wszelkich komisji konwentu. Nie bez znaczenia pozostawał też fakt, że 
prowadził diariusze i gromadził dokumenty przychodzące do konwentu 
i przezeń wysyłane. Ślady bardzo istotnej, choć zupełnie nieformalnej 
działalności generalnego pełnomocnika zachowały się w diariuszach wo
łowskim i książęcym z lat 1676-1678. Okazuje się bowiem, że on właśnie 
był tym, kto w obawie przed nadmiernym przeciąganiem się obrad i przy 
nadmiernej rozbieżności stanowisk doprowadzał do zastąpienia systemu 
obrad kurialnych przez skuteczniejsze w takich sytuacjach obrady w ku
riach połączonych e1. 

Ostatnim aktem konwentu w danej sprawie było podjęcie uchwały 
i spisanie jej przez generalnego pełnomocnika. Następowało to po uzgod
nieniu wotów, na mocy wyraźnego polecenia wydawanego mu przez 
konwent. Pełnomocnik po zredagowaniu tekstu odczytywał go na kolej
nym posiedzeniu plenarnym, gdzie dokonywano formalnej uchwały, 
czyli aprobaty bądź ratyfikacji. Dokument ten - jak już wielokrotnie 
wspominano - nosił nazwę „Landes-Memorial" i był zawsze adresowany 
do Urzędu Zwierzchniego, nie zaś wprost do cesarza, nawe.t gdy był 
odpowiedzią na cesarskie postulaty lub polecenia. W takich właśnie waż
niejszych i niewewnętrznych kwestiach istniała jeszcze możliwość po
nownego wzięcia całej sprawy pod plenarne deliberacje. Działo się tak, 
jeżeli Urząd Zwierzchni uznał uchwałę za niewystarczającą, tzn. nie bę
dącą po myśli władz państwowych, i ze swymi uwagami zwracał ją 
konwentowi s2

• Podejmowano wówczas ponowne obrady, czasem dla po-

7e Co do tego por. O r z e c h -0 ws 'k i, Komisje śląskiego konwentu, s. 46. 
Oczywiście sprawa wyglądała inaczej, gdy projekt taki (raczej opinia) pochodził 
od deputacji kasowej. 

eo K. Or z e c h o  w s k i, Organizacja śląskiego „conventus publicus" (Sobótka,
1973, nr 4, s. 453 i n.). 

s1 Np. Hs A 45, nr 39c, fol. 107-108. 
8! Np. 1721: fol. 14; 1732: fol. 21-22, 508 i in. 
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śpiechu tylko „unter Praesidia" 83, i formułowano nowy lub tylko prze
redagowywano dawny tekst. 

Na zakończenie należy jeszcze raz z całym naciskiem podkreślić za
sadniczą odmienność toku obrad konwentu z jednej i sejmu oraz zgro
madzeń trybunalskich (oraz ich form zastępczych), z drugiej strony. 
W sejmie i zgromadzeniach trybunalskich jednolita była propozycja, 
w zasadzie jednolite wota i jednolita, łączna uchwała, co wynikało z „jed
norazo�ości" tych zgromadzeń specjalnie zwoływanych i wyraźnie koń
czonych, dalej nie kontynuowanych. Wręcz przeciwnie miała się rzecz 
w konwencie, który był ciałem w zasadzie 84 działającym permanentnie. 
Tutaj bowiem opisany w niniejszym studium. tok obrad i jego stadia 
następowały po sobie w odniesieniu do każdej rozważanej sprawy, tak że 
poszczególne stadia różnych i rozmaicie zaawansowanych spraw nakła
dały się na siebie i przeplatały się wzajemnie w działalności konwentu, 
nie znającej ani formalnego początku, ani formalnego zakończenia es. 

DIE BANDLUNGSWEISE DES SCBLESISCHEN KONVENTS 

Der Verfasser bespricht die Handlungsweise des Schlesischen Konvents wiihrend 

der ganzen Periode seines Bestehens, mit besonderer Beriicksichtigung der proze

duralen Fragen. Trotz der wesentlichen Veriinderungen (das Oberamt erweiterte 
seinen Wirkungsbereich) clieb die Tagesordnung· des Konvents grunds:łtzlich un

veriindert, mit Ausnahme der Handlungsweise bei der Abstimmung und der 

Beschlussfassung: im 18. Jh. fehlte dort das votum conclusivum. Diese Probleme 

schildert der Verfasser daher am ausfiihrlichsten, indem er genau beschreibt, auf 

welche Weise das Prinzip der kurialen Beratungen im System der Konventbera

tungen mit der Praxis der Tiitigkeit in den vereinigten Kammern koexistierte. 

In seiner Schlussfolgerung stellt der Autor fest, dass sich die Art und Weise sowie 

der Verlauf der Beratungen des Konvents von den Beratungen des schlesischen 

Fiirstentages, sowie auch des Ober- und Fti.rstenrechts grundsiitzlich unteschie

den haben. 

ss Np. tamże, fol. 21-22.

84 Przerwy między posiedzeniami i ferie są bez znaczenia dla istoty konwentu. 

ss Można tu dodać, że nie ma śladu po tym, aby przed bądź co bądź długimi 

feriami żniwnymi starano się zakończyć rozpoczęte sprawy. Urywano je po prostu 

z początkiem ferii i po ich zakończeniu podejmowano z powrotem w tym stadium, 

w którym znajdowały się poprzednio. 




