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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI (WROCLA W) 

PODEJMOWANIE UCHWAL PRZEZ OGOLNOSLĄSKIE 

ZGROMADZENIA STANOWE POD RZĄDAMI HABSBURGOW 

Techniczna strona podejmowania uchwał tylko pozornie jest rzeczą 
drugorzędną i bez znaczenia. Dopiero bowiem w tej płaszczyźnie można 
obserwować układy sil i ich grę w stanowych zgromadzeniach oraz me
chanizmy ich oddziaływania na władzę państwową i rządJy państwem. 
Sprawom tym w praktyce ogólnośląskich zgromadzeń stanowych, szcze
gólnie w czasach habsburskich, poświęcone są niniejsze uwagi. 

Gdy idzie o sposób podejmowania uchwał przez feudalne zgromadzenia 
stanowe, w rachubę wchodzi przede wszystkim alternatywa jednomyślno-
ści i większości głosów. Kwestię ewentualnego respektowania mniejszości 
(i to tylko w aktach wyborczych do ciał reprezentacyjnych, nie w ich 
czynnościach uchwałodawczych) przyniosły dopiero ustroje burżuazyjne. 
Niemniej również w feudalizmie, szczegóhrie we wcześniejszych jego eta
pach ilościowa mniejszość mogla w zgromadzeniu mieć głos decydujący. 
Wiązało się to z praktyką „ważenia", nie zaś „liczen�a" głosów, gdy sta
nowisko możnych, najdostojniejszych jedynie (lub przede wszystkim) było 
·brane pod uwagę, pozostali zaś obecni tylko milcząco przyjmowali dJO
wiądomości powziętą uchwalę. Zagadnieniem samym w sobie jest zresztą
także sama jednomyślność, ponieważ z reguły nie wolno jej brać dosłow
nie. Odnośne bowiem stwierdzenia znajdowane w tekstach mogą być tyl
ko fikcją zmierzającą do podniesienia wagi uchwały, mogą faktycznie kryć
za sobą większość, brak wyrażnego sprzeciwu (nemine contradńcente), póź
niejszy akces lub wręcz pominięcie stanowiska sprzeciwiającej się mniej
szości. itp.

Sprawa podejmowania uchwał jest jeszcze przez to dodatkowo skom
plikowana, iż nie można jej traktować jako czynności jednolitej i zamfknię
tej. Była ona bowiem rezultatem poprzedzających ją deliberacji, które też
przebiegać mogły rozmaicie, zależnie od ustroju i struktury danego zgro
madzenia stanowego. J�st to okoliczność bardzo istotna, od mej bowiem
zależy, jak traktować jedlnomyślność bądź też większość. Przy systemie
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obrad kuriami zgodne stanowisko wszystkich kurii będzie przejawem jed
nomyślności, gdy tymczasem .przy obradowaniu w izbach połączonych sy
tuacja taka zaistnieje dopiero wówczas, gdy wszyscy zgromadzeni na okre
ślony wniosek wyrażą zgodę. W konsekwencji należałoby zatem odróż
niać w danym zgromadzeniu stanowym ewentualność jednomyślności 
w dwojakiej skali: wewnątrz każdej kurii oraz między kuriami w ramach 
zgromadzeni.a jako całości. J ed1rnomyślność w ramach kurii byłaby zatem 
jednomyślną zgodą na wotum tej kurii, nie na końcową uchwalę. Zbieżne 
stanowisko trzech kurii dawałoby dopiero jednomyślność końcową. Rzecz 
zrozumiała, że przy systemie obradowania in pleno, w izbach połączonych, 
rozróżnienie tego rodzaju nie ma racji bytu. W świetle powyższego w na
szych rozważaniach będziemy brali pod uwagę zarówno praktykę delibe
racji, jak samego powzięcia uchwały. 

Dzieje i sposób funkcjonowania ogólnośląskich zgromadzeń stano
wych 1 w pierwszym okresie ich istnienia, tzn. aż po koniec rządów jagiel
lońskich (1526), zostały poznane już dość .do'kladlnie 2, można więc wyrobić
sobie wystarczający pogląd na interesujące nas sprawy przed objęciem 
tronu czeskiego przez Ferdynanda Habsburga. Sejm śląski powstał z prak
tyki dobrowolnych 'konfederacji (landfrydów) zawieranych przez książąt 
oraz szlachtę i miasta dziedzicznych terytoriów Korony, konkretnie z prak
tyki zjazdów odbywanych w ramach tych związków. Z istoty o·wych kon
federacji wynikała równorzędność wszystkich ich ucz-estników, stąd więc 
obradowanie śląskiego sejmu jako cał\ości, in iplen:o. Dobrze to odzwie.rcie
dlają częste wzmianki, jak np. o „der gemeyne rath" 3 czy „des bundes 
dirkenthnise und ausweizunge" 4 lub powiedzenie doskonale zorientowane
go Escheruoera o „conoordi sententia omnium Slezitarum" s. 

System obradowania in pleno nie utrzymał się długo w śląskim sejmie 
jako system wyłączny. Już bowiem u schyłku panowania Jerzego z Po
diebradu jednolitość obrnd; się zaciera, przy czym najszybciej wyodrębnia
ją się książęta i osobno oraz najpierw formułują swoje stanowisko. 
W owym czasie im przeciwstawiane są źródłowo „communitates", czyli 

1 Wówczas praktycznie był to ,tyJ'ko sejm, inne fonny takich zgromadzeń powstały 
dopiero pod panowaniem Habsburgów. 

2 Odwołujemy się tu do naszych prac, ogłoszonych w „Czasopiśmie Prawno-Hi
storycznym": Ogólnokrajowe zjazdy na Sląsku przed panowaniem Macieja Korwina.

Ze studiów nad genezą śląskiego sejmu (t. XXIV, z. 1, s. 63 i n.); Zjazdy ogólno

śląskie za panowania Macieja Korwina. Ze studiów nad genezą śląskiego sejmu
(t. XXIV, z. 2, s. 39 i n.); oraz Ogólnośląskie zjazdy czasów Jagiellońskich (1490-

1526), (t. XXV, z. 1, s. ,107 i n.). 
a SRS, t. VI, s. 33. 
4 Tamże, s. 5'1-52. 
s Tamże, t. vn, s. 19. 
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łącznie oba stany księstw dziedzicznych (rycerstwo i miasta). Może to 
dowodzić dwudzielności sejmu i obrad, choć pewne szczegóły pozwalają 
się spodziewać, iż już wówczas kształtowała się też jego trójdzielność, tzn. 
osobne obradowanie rycerstwa i miast. W każdym razie książęta posiadali 
tu pozycję i ro,lę wiodącą ,i pierwsi formułowali swoje wotum. 

Za panowania Macieja Korwina trójdzielność sejmu i jego oibrad w peł
ni już się wykształciła i stała się dominującą cechą tamtych czasów. Nie
mniej pewna płynność praktyki jeszcze się zachowała czy to w postaci 
wspólnych obrad rycerstwa i miast, czy to w praktyce obrad w swoistych 
,,izbach połączonych". W czasach jagiellońskich obserwujemy dalszy roz
wojowy etap w sposobie obradowania. Wyraził się on w utrwaleniu syste
mu obrad i wotów kurialnych przy równoczesnym zaniku wspólnych obrad 
rycerstwa i miast. Nadal jednak mamy źródłowo poświadtzone obradowa
nie w izbach połączonych. W sumie zatem wziąwszy ewolucja sposobu 
dbrado,wania śląskiego sejmu w czasie do 1526 r. polegała na przejściu od 
wspólnych obrad do systemu kurialnego, który zadominował przede wszy
stkim w ·sprawach ważniejszych. WyraziŁo się to i znalazło dodatkowe for
malne oparcie w wielkim przywileju Władysława Jagiellończyka z 1498 r. 
Dotyczył ,on wprawdzie trybunału (Ober- und Fiirsten-Recht), ten j,edn.ak 
był w czasach jagiellońskich identyczny ze zwyczajnym sejmem. Niemniej 
jednak praktyka obradowania w sposób łączny {szczególnie w sprawach 
drobniejszej wagi) nie zanikła i nadal była w użyciu. 

Gdy idzie o określone quorum jako warunek umożliwiający podjęcie 
uchwały, źródła omawianego okresu milczą zupełnie. Tylko względy prak
tyczne powodowały, że wskutek zbyt szczupłej liczby obecnych żadnych 
uchwał nie podejmowano. 

Przejdźmy wreszcie do sprawy ostatniej, mianowicie samego technicz
nego aktu podejmowania uchwały. W źródłach z czasów przed panowa
ni,em Korwina, gdy tylko o tym znajduje się wzmianka, z reguły podkre
ślona jest w niej jednomyślność podjętej decyzji. Już wyżej jiednak przy
pomniano, jak bardzo zawodne są takie sformułowania. Zresztą nie brak 
też informacji o ;podjęciu uchwały mimo braku zgody ,pewnej części zgro
m.ad20nych. W sumie d:o,wod'zi to, że w czasach przedikorwinowych obo
wiązywała w śląskim sejmie zasada większości głosów ogółu zebranych. 
Przy tym nie ma żadnego śladu, aby np. głos księcia miał większy walo,r 
niż stanowisko rycerstwa danego księstwa dziedzicznego czy miast. Innymi 
słowy, nic nie wskazuje na to, aby głosy miały być ,ważone". 

Ponieważ, jak to już wiemy, od czasów króla Madeja w sejmie wy
kształciła się dwoistość praktyki obrad kuriami i in pleno, zatem w obu 
tych wypadkach należy rozpatrzeć sp.osób podejmowania uchwały. Oka
zuje się, że uzyskany obraz jest an.alogiczny do poznanego poprzednio. 
Wprawdzie nie brak wzmianek o jednomyślności podjętej uchwały, ale 
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ewidentnie dotyczą one zaistniałego faktu, nie zaś obowiąźującej zasady. 
Przy obradach in pleno rozstrzygała większość (inna rzecz, że większość 
zdecydowana), ponieważ nadmierne rozstrzelenie stanowisk uniemożliwia
ło podjęcie uchwały. Co ciekawe, pewne nikłe ślady pozwalają domyślać się 

w tym względzie również początków „ważenia" głosów: oto sejm z 26 VI 
1481 r. rozszedł się' bez uchwal m. in. dlatego, iż „dy andern furstin yn 
eygener ;person nicht keginwertig wern" 6

. Przy systemie wotów kurial

nych osiągnięcie jednomyślności, tzn. zbieżności tych trzech wotów, byŁo 
oczywiście znaczni_e łatwiejsze i częstsze w praktyce. Niemniej, jednak 

i tutaj w pełni obowiązywała zasada większości w,otów kurialnych. W tej 
płaszczyźnie nie udało się odszukać żadnych śladów „ważenia", chyba że 

za nie zechcemy uznać eksponowaną w sejmie pozycję kurii książęcej 

i formułowanie przez nią wotum w pierwszej kolejności. Podejmowanie 
uchwał w czasach jagiellońskich następowało tak samo jak za Korwina, 
z tym tylko, że nie napotkaliśmy w latach 1490-1526 nic, co by wskazy

wało na praktykę „ważenia" głosów. 

Na zakończenie tego wstępnego przeglądu trzeba jeszcze stwierdzić, iż 
w całości wykorzystanego materiału do 1526 r. nie udało się skonstatować 
konfliktu w łonie śląskieg,o sejmu pod interesującymi nas tu względami. 
Nie ma śladu ścierania się zasady jednomyślności z praktyką uchwalania 
większością. Podobnie nic nie pozwala domyślać się, aby toczyły się spo,.. 
ry o sposób deliberacji między wcześniejszym systemem obrad in pleno 
i wykształconym za Korwina systemem obrad kurialnych. Konflikty takie 
miały przynieść dopiero czasy habsburslkie. 

Ferdynand I, a także j,ego następcy dążyli konsekwentnie do złamania 
potęgi stanów i podporządkowania sO'bie ich zgromadzeń. W odniesieniu do 
śląskiego sejmu przybrało to postać walki z dotychczasową samorzutno
ścią jego zgromadzania się 7

. Odnośny zakaz został wydany w 1536 r. 

i w praktyce okazał się skuteczny. Posunięcie to jednakże pociągnęło za 
sobą powstanie innych form ogólnośląskich zjazdów stanowych, mianowi

cie zgromadzeń trybunalskich, ,,zjazdów" (Zusammenki.infte) oraz - nie

co później - zgromadzeń zastępczych. Te s, początkowo samorzutne, na
stępnie również zostały 01bjęte .analogicznym zakazem, z tym jednak, iż 

na dłuższą metę okazał się on mniej skuteczny 9_ 

s Tamże, t. X, s. 136-.137. 
7 Było to w czasach jagiellońskich przede wszystkim wynikiem symbiozy ścisłej

z trybunałem, który z mocy samego prawa zgromadzał się w z góry określonyeh 

terminach. 

s W szczególności oba rodzaje ostatnio wymienione, automatyczność trybunałów 

bowiem nie została zniesiona. 
9 Por. nasze Ewolucja form śląskiego sejmu pod rządami Habsubrgów w XVI 

wieku (CPH, t. XXV, z. 2, s. 104 i n.). 
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Dla naszych wywodów jest istotne, że walka Habsburgów ze śląskimi 
stanami zaznaczyła się również w dzied:zinie sposobu dbracLowania. Rzeczy 
te, dotychczas oczywiście obojętne dla władców, obecnie znalazły się w or
bicie ich zainteresowania. Zarazem jest zupełnie zrozumiale, lecz nie mniej 
godne podkreślenia, że zainteresowanie to nie wystąpii<> wcale w odnie
sieniu do sposobu przedsiębrania uchwal. Bezsprzecznie bowiem dotych
czasowa praktyka uchwalania większością była znacznie korzystniejsza dla 
Korony, tak zresztą jak i formalna jednomyślność byłaby '.już anachro
nizmem dla XVI w. 

Pierwsza zn.ana nam wiadomość o ścieraniu się w śląskim sejmie obra
dowania kuriami z praktyką obradowania in pleno pochodzi ze spra
wozdania królewskiego sejmowego komisarza, S. Schwartza, z 11 IX 
1541 r. Czytamy tam mianowicie, że „Der her Bischoff het fur war hier 
innen gem das pest gehanndelt und furgewant, aber der Herzog von der 
Ligniz ist ime zu obgelegen. Ziehet alle Stimmen zu ;ich, was er besch
leist oder sagt, volgen ime <lie andern all nach, wo er E.K.M. partheien 
so guet wer, als er derselben abweg, als vill ich auff dem Fursten tag, 
darauff ich in namen E.K.M. gewesen bin, gespuert hab, zu wirder ist, 
E.K.M. hette ditz gelt, yetzo an [=ohne] aUes mittel erlanngt" 10. Tekst 
ten czyni nieomal wrażenie, że �ląski sejm w zasadzie ·działał w izbach 
połączanych. Niemniej pamiętać należy, że „Stimme" w ówczesnej ter
minologii oznacza przede wszystkim kurię, czyli głos zbiorowy, wskutek 
czego tekst - gdy o kurialność lub izby połączone chodzi - jest niejasny 
i dwuznaczny. Nie o tym jedn.ak p isał Schwartz, jemu przecież szło tylko 
o dominujący autorytet starego legnickiego księcia, wobec którego. nawet
zabiegi biskupa-generalnego starosty okazały się zupełnie bezsilne. Dla
nas istotniejsza jest inna rzecz: frontalna krytyka sposobu obradowania
i decydowania systemem wotów kurialnych, wypowiedziana przez repr,e
zentanta króla. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż nie mamy tu do czynienia
z osobistym pogląd:em posła, tylko z odzwierciedleniem tendencji repre
zentowanych przez panującego i jego otoczenie. 

I;>alsze szczegóły w tym względzie przynooi anonimowy projekt re
formy sejmu, przesłany do cesarza w jakiś czas po śmierci wspomnianego 
Fryderyka II legnickiego (zm. 17 IX 1547). Najważniejszy dla nas ustęp 
tego pisma brzmi: ,,Aber bei d. Zeit herrzock Friedrich des alsten und 
nicht lang vor seil}em Tode, Dho pfingen dy hern ffurst an und gingen 
all€r in ein gemach, czogen zue sich dy ffrei hernn, der gleiche.n der 
a:bwesenden fursten abgesanntten hilten und noch also halten eine ge
sammelte rhott vergleichen sich eines aus sonzees [ ?], und geben ihre 
Sthirnmen durch eine person so ·es vor den stenden vor traget, semptlich 

10 SUA w Pradze, CDKM, IV, pudło 271. 
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in einem Worth. Der gleichen thuen jetzunt dy Minder stende, och also 
einem. Das alles wurde E. Ko. Mt und' konnftig der selben Nachkommen 
czu sonderer unfruchtbarkeit kommen, und dhienet wol hier czu when 
Man ein Sachen obstleigen (?] well, oder nicht willigen. Der Wegen 
where. vonn Nhoten, das E.K.M. mit dem he.rrn bischoff alss obersten 
Hauptmann, solliche Newerungk abzuschaffen" 11. Tutaj już bezspornie
i wprost ,przedmiotem ataku jest system obrad i uchwał kurialnych oraz 
wio::ląca w nim rola kurii książęcej. Zresztą i tu nie brak niejasności. 
Nieprawdziwe jest - jak wiemy - twie1:dzenie, jakoby otbrady i decyzje 
kuriami wprowadzane były dopiero pod koniec życia starego księcia leg
nickiego. Praktyka ta zadomowiła się w sejmie jeszcze za czasów Korwina, 
przed! 80 laty. Po drugie, zupełnie zaskakiwać musi stwierdzenie, że obok 
kolegialnego wotum kurii książęcej „dy Mindern stende", czyli rycerstwo 
i miasta, dysponowały łącznie też tylko jednym votum collectivum (och 
also einen). Pamiętamy wprawdzie z XV w. teksty, które czyniły wrażenie 
takiej kurialnej „dwudzielności" sejmu, ale obecnie - tym bardziej po 
wielkim przywileju króla Władysława z 1498 r., który utrwalił trójku
rialność trybunału i sejmu - informacja taka jest co najmniej wątpliwa. 
System izb połączonych został przy tym przez anonimowego autora przedl.. 
stawiony jako tradycyjny i dawny, obradowanie zaś w kuriach - jako 
,,nowość". Co ciekawsze, system kurialny uznał on za zdecydowanie n:ie
korzystny dla monarchy, stosowany w tym celu, aby albo przewlec wy
rażenie zgody na królewskie żądania, albo je odrzucić. 

Trzeci tekst wchodzący tu w rachubę jest o kilkanaście lat późniejszy 
i pochodzi z 1563 r. Zawarty jest w sprawozdaniu, które ojcu swemu 
przesłał z sejmu śląskiego Maksymilian, późniejszy cesarz. Znajdujemy 
w nim następującą wypowiedź: ,, ... Es haben auch die Filrsten, ein Fur-. 
stentag oder zwen, gar ein schedlichen Prauch eingefilret, Das Sy die 
freien Stimmen zu Euer Mt nachtail im Votirn geendert. Also das sie den 
Herrenstand zu sich getzogen und mit Inen votirt, die vom Adel Euer 
Mt Filrstenthtimer zusammen haben die anndern, und die Stette die 
dritte Stimme gehabt. Sollichs hab ich ine.n in der letzten Schrift auch 
verwiesen, und diesen schadlichen Prauch auf.gehebt. Dann dergesta1t 
haben die Filrsten den Landtag lrer gefallens beschlossen und die Er
bunterthanen das nachsehe.n wider alten gebrauch haben mtissen, dieweil 
Sie irer freyen stimme ·sein entsetzt gewesen ... " 12 

Wymowa obydwu tych tekstów jest zupełnie jednoznaczna. Wyraził 

się w nich bezpośredni atak przeciw kurii książąt, dominującej w obra
dach sejmowych, pośredni zaś w ogóle przeciw kui-ialnemu systemowi 

11 SUA, CDK, IV-H-3, pudło 7t13. 
12 Tamże. 
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obrad i uchwał. Był on niewygodny dla Korony, sejm bowiem przy tym 
systemie ewidentnie trudlniej dawał się powodować niż wówczas, gdy 
obradowano w izbach połączonych. 

Natw·alną koleją rzeczy nasuwa się teraz pytanie o r,ezultat walki, 
która wyraźnie zarysowała się w przytoczonych tutaj tekstach. Była to 
walka między systemem kw·ialnym, bardziej odpowiadającym stanom 
(w każdym zaś razie książętom), a systemem obrad w izbach połączonych, 
który większe korzyści zapewniał Koronie, .prawdopodbbniejszą czyniąc 
ulegŁość stanów wobec jej żądań. Już wspominaliśmy, iż był to dalszy 
etap próby sił między stanami i monarchą, z czego, jak wiadomo, w XVI w. 
w zasadzie ten ostatni wysz,edł obrn.nrią ręką. 

Niestety dla drugiej polowy XVI w. nie dysponujemy takimi mate
riałami, które 1by pozwoliły stwierdzić, jakie były ostateczne rezultaty 
ścierania się obu tych przeciwstawnych tendencji. Przypuszczać tylko 
można, że w warunkach znacznie słabszych i mniej konsekwentnych rzą
dów Rudolfa II pozycja stanów uległa wzmocnieniu 13 i że tym samym 
utrwalił się system uchwal kw·iami. Dopiero początki następnego stulecia, 
konkretnie po wydaniu przez Rudolfa znanego „listu majestatycznego" 
(1609) sytuacja w źr,ócilach się zmienia. Wskutek tego, 2Je biskup wro

cławski, odsunięty od funkcji generalnego starosty, przestał osobiście 
uczestniczyć w zjazdach ogólnośląskich i tylko wysyłał posłów, sporzą
dzane były szczegółowe sprawozdania na jego użytek. I one właśnie rzu
cają dostateczne światło na interesujące nas tu sprawy. 

Najważniejsze jest, iż relacje te w jednoznaczny i konsekwerttny spo
sób odzwierciedJają system obrad i uchwal kurialnych. Mimo iż uwaga 
pO'Slów biskupich z natlll"Y rzeczy koncentruje się na kurii książęcej, nigdy 
jednak nie pomijają oni wyraźnie zbiorowych wotów rycerstwa księstw 
dziedzicznych i miast 14

. Równocześnie w odnośnych notatkach nie napo
tykamy ani śladu sejmowych obrad w izbach połączonych, nawet w drodze 
wyjątku. Gdy na sejmie z 16 VII 1610 r. żądania monarsze z inicjatywy 
generalnego starosty kilkakrotnie były dyskutowane i wotowane, zawsze 
działo się to na zasadzie zbiorowych kurialnych wotów 15, choć niejed
nokrotnie celowe i szybsze byłoby załatwianie sprawy w połączonym gre
mium. Całość tekstów nie pozostawia też wątpliwości, jak należy rozumieć 
stwierdzenia takie, jak o uchwaleniu 6 grosza „communi consilio" 16. 

Mniej jasna jest skarga ,biskupich posłów, że gdy po zakonlldudowaniu 
pewnej części obrad przez generalnego starostę, ,,wellicheś alles wir auch 

is Przejawem tego może być np. fakt, iż Rudolfowi nie udało się wy.kluczyć 
samorzutności zgromadzeń zastępczych. 

u Np. na sejmie 29 III 1610. AA Wr., VI a '14, fol. 354-355.
1s Tamże, fol. 473-501.
ie Tamże, fol. 481 v.
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bei den Stimmen angebracht sed victi sumus pluralitate votorum" 17
• 

Tutaj jednak sprawę rozstrzyga sam moment, w którym zostali oni. prze
głosowani. Było to po prostu już ;po zamknięciu stadium '.kurialnego, po 
ponownym zejściu si.ę izb 1s. 

Jak zatem okazuje się, gdy o sejm chodzi, zabiegi panującego zmie
rzające do wykluczenia obrad kurialnych nie przyniosły pozytywnego 
rezultatu. Inna rzecz, że nie mamy pewności, czy Habsburgowie rzeczy
wiście do tej zmi.any przykładali wielką wagę, czy dla ich politycznych 
celów i ich realizacji była ona rzeczywiście nieodzownie potrzebna. Ze 
szczupłości posiadanych wypowiedzi i braku jakiejkolwiek decyzji mo
narszej w tym względzie (tak jak to miało miejsce wielolcrotnie w odnie
sieniu do samorzutności zgromacfuania się) można by w to powątpiewać. 

Przypomnieliśmy powyżej, iż wykluczenie samorzutności zgromadzania 
się pociągnęło w rezultacie powstanie nowych form ogó1nośląskich zgro
madzeń stanowych. Jak zatem w ich łonie przedstawiał się sposób obra
dowania? W odniesieniu do zgromadzeń trybunalskich jesteśmy (aż do 
powstania konwentu, co nastąpiło ok. 1660 r.) właściwie pozbawieni tek
stów o charakterze diarialnym, które by pozwoliły śl,edzić sposób obrad 
w ich łonie. Nie jest to jednak duża przeszkoda, ponieważ wśród relacji 
posłów biskupich zachowały się również dotyczące innych jeszcz'e zgro
madzeń stanowych o pełnym składzie, mianowicie „Zusammenkilnfte". 
Jest to tym korzystniejsze, iż zgromadzenia trybunalskie w zasadzie zaj
mowały się tylko wewnętrznymi sprawami Śląska, ,,Zusammenktinfte" 
zaś zwoływane były przeważnie po to, aby ustosunkować się do określo
nych żądań cesarza, dla których załatwienia jednak nie zwoływał sejmu. 
Dla naszych celów posłużymy się najpierw przykładem takiego zjazdu 
z 11 X 1609 r., na którym stany omawiały sprawę nowego „landfrydu". 
W interesującej nas dziedzinie odnośne sprawozdania z jednej strony bar
dzo wyraźnie odzwierciedlają podobne do sejmowych obrady kurialne 10 

i kurialne wota, równocześnie jednak obok nich znajdujemy tam takie 
zwroty, jak np. ,,Hierauf i n c o m m u n i  geschlossen worden etc." 20, 

które sugerują stosowanie także obrad i uchwal: podejmowanych w izbach 
połączonych. Pewność, że również ta druga forma działania była możliwa 
w takich zgromadzeniach, przynosi relacja ze zgromadzenia odbytego 
w tej samej sprawie 25 i 26 XI 1609 r. Niemal zaraz na jej wstępie 

17 Tamże, fo'l. 497v. Idzie tu o decyzję biskupa w kwestii składanego przez jego

posłów „partyku1arnego" wotum. 
1s Dowodzi tego też tytulik (Extra) przed odnośnym ustępem wstawiony przez

sprawozdawców. 
10 Np. tamże, fol. 259 i in. 
20 Tamże, fol. 265v. 
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czytamy: ,,Stellete diesemnach Thre F.Gn. [tzn. generalny starosta] den 

anwesenden Stan.den anheimb, ob sie a 1 t e  m M od o n ac h, was ferner 
bei dieser Zusammenkunft zu tun und bei der Notula des alreit conci

pirten Landfriedens zu erinnern, i n d e r S t u b e n d e 1 i b e r i r e n, 
ode r s t r a c  ks da r b e i  verbleiben wollten, damit es bei der N otula 

verbliebe und bloss der Erbfil.rstenthiimber Votum und bedacht, die es 
neher mahl hinterzogen gehabt, aufgenommen und angehort werden 

mochte" 21, W tekście tym „dawny sposób" obradowania izbami został 
wyraźnie przeciwstawiony szybszej i bezpośredniej metodzie (stracks). Co 

ważniejsze, znajdujemy tutaj wskazówkę, iż forma, jaką przy konkretnej 

sprawie miano zastosować przy obradach, zależała od decyzji zgromadzo

nych. Dla uzyskania pełnego obrazu trzeba jes:zc:ze poznać praktykę w tym 
względzie zgromadzeń zastępczych, o wąskim składzie. Z natury rzeczy 
owe „enge", ,,eilende Zusammenki.infte", inaczej zwane „Zusammenkilnfte 

der Nachstangesessenen Stan.de", pozostawiły w źródłach tylko bardzo ni

kłe ślady. Szczęśliwym trafem pośród biskupich relacji znalazły się rów
nież sprawoodania z takich właśnie zjazdów. Dla przykładu posłużmy się 

zjazdem odbytym 26 V 1611 r. Wynika zeń bezspornie fakt, którego zresztą 
z góry spodziewać się można, że mianowicie zjazd ten obradował jako 
zwarta całość, bez formułowania stanowisk przez przedstawicieli danych 

kurii. Czytamy bowiem, że „Auf solch Threr F.Gn. Begehren haben die 
Gesandten samtlichen, so nachst und der Marggrafische, Liegnitzische, 
Briegische, Schweidnitzer, Glogauischer und Bresslische gewesen, s i  c h 
u n t ere i n a n der e i n es V o t  i, wie folget, entschlossen" 22. Charak
terystyczny akcent położony na jednolitości tego wotum najpewniej służy 
do przeciwstawienia go potrójnym kur.ialnym wotom zwykłych zgroma
dzeń o pełnym składzie. 

Mamy zatem w ten sposób obraz sposobu obradowania w ogólnośląs.. 

kich zgromadzeniach stanowych mniej więcej po połowę XVII w. Widzi
my, że w sejmach mimo starań Korony, by zaprowadzić w nich system 
łącznego deliberowania, zwyciężył ostatecznie system obrad kurialnych. 

W zbliżonych do sejmów „Zusammenkilnfte" (a podobnie i w zgromadze
niach trybunalskich) przeważała również praktyka dyskutowania i obra

dowania w kuriach, obok tego jednak - jak się zdaje na podstawie szcze
gólnie wyrażanej zgody zgromadzonych - także na zasadach połączonych 

kurii. Wreszcie w zgromacłzeniach zastępczych o najwęższym składzie 
· obradowano łącznie, co w naturalny sposób wynikało z ich nielicznego

składu.
Gdy idzie o drugi aspekt zagadnienia, o samo podejmowanie uchwały, 

!1 Tamże, fol. 257-257v.

!! Tamże, fol. 647.

2 - Sobótka 1975, z. 2 
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to był on :zdeterminowany sposobem obradowania. Tak jak deliberowano, 
tak też uc:zes.tniczono w końcowych głosowaniach. Na sejmach w postaci 
zbiorowych wotów kurii, podobnie na innych zgromadzeniach o pełnym 
składzie, z tym j1ed:na'k, że tutaj jeżeli :zastosowano obrady in pleno, wów� 
czas też głosowano łącznie, wota składając wirylne. Ta ostatnia praktyka 
była wyłączna pr:zy :zjazdach zastępczych. 

We wszystkich rodzajach zgromadzeń wystarczała większość do po
wzięcia uchwały. Zgodnie z tym, co mówiliśmy na wstępie, była to albo 
większość wotów kurialnych (przy głosowaniu kuriami), albo też większość 
indywidualnych głosów przy glosowaniu w kuriach połączonych 23. Oczy
wiście nie wykluczało to jednomyślności, szczególnie w postaci :zbieżności 
wotów wszystkich kurii. 

Dobrą ilustracją dla tych spraw są znów relacje posłów biskupich 
z pierwszych dziesiątków lat XVII w. Przede wszystkim wielekroć spoty
kamy tam wzmianki o, jednomyślności uchwały, np. że „i-st ... einhellig 
von allen Stimmen cum magno applausu geschlossen worden" 24 lub że 
„hernacher sind die Stande einig worden" 25 itp. Tak samo w bardziej 
szczegółowych, a zarazem schematycznych wywodach sprawozdawcy od
notowyv-,ali kolejno zgodę (,czasem z pewnymi zastrzeżeniami) wszys11kich 
kurii, po których następowało conclusum 26. Obserwujemy tu zatem jedn0-
myślność w skali kurii, czyniącą ni-emal wi-ażenie zasady w tej -skali. Że 
tak jednak nie było, świadczy pewien interesujący tekst z 5 IV 1610 r. 
Czytamy tam, że w kwestii wei-bunków posłowie biskupa zostali prz·egloso
wani (i.iberstimmet) w kurii książęcej, która przystawała na żądanie, pa
dobnie jak kuria rycerstwa księstw dziedzicznych. Kuria miast zajęła 
stanowisko analogiczne jak posłowie biskupa, zatem odmawiała zgody. 
Bezpośrednio potem następuje taki-e charakterystyczne zdani,e: ,,Wo das 
Kay. Ober Ambt nur in seinem Voto 27 dieses nicht hindert, so gehet die 
Werbung vor sich, es bliebe die Contribution damach wo sie wolle ... " 2s 

Wotum generalnego starosty nie miało wprawdzie jeszcze w tym czasie 
znaczenia taki,ego jak później, ale :z przytoczonego tekstu widać wyrażnie, 
iż opowiedzenie się pr:z;ewodniczącego w jego wotum po, stronie miast 

23 Z reguły zaś przy glosowaniach w ramach poszczególnych �curii przy systemie
wotów kurialnych. 

24 Tamże, fol. 220. 
2s Tamże, fol. 223. 
26 Np. tamże, fol. 484 i n., szczegól,nie przejrzyście fol. 495 i n.
27 Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że w począ1Jkach XVII w. obok trzech zbioro

wych wotów �mria!lnych w śląskim sejmie (za wzorem trybunału i trybunalskJ.ch 

zgromadzeń) pojawiło się również jako czwarte votum conclusivum generalnego sta

rosty. O nim właśnie w powyższym tekście jest mowa. 
2s Tamże, fol. 362-362v.
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udaremniłoby uchwałę o werbunkach. Sytuacja jest jasna: przy istnieją

cych czterech wotach głosy w ten sposób rozłożyłyby się al pari i do 

uchwały by nie doszło. W przeciwnym razie trzy po,zytywne wota (książąt, 

rycerstwa i generalnego starosty) !byłyby przeciw jednemu negatywne

mu - miast. I uchwala by zapadła. Widać więc, że w skali kurii (ściślej: 

wotów zbiorowych) decydowała większość. Mamy n.a to zresztą bezpo-
średnie potwierdzenie źródłowe. Oto bowiem w sprawozdaniu z 2 IV 
1610 r. posłowie biskupi w taki sposób zreferowali stanowisko generalnego 

starosty, zajęte wobec zaistniałej sytuacji i ich zabiegów: ,,so hette auch 

Ihr F.Gn. nicht mehr d.abei gethan vor Ihre Person, als was der ganze 

Land beschlossen hette, wie dann keinem Standte gebilhr,et sich zu trennen 

[tzn. odmienne stanowisko zajmować] von diesem, was die m e  h r  e r  n 

S t  i m m  e n  beschliessen taten 29. 

Już z przygodnie cytowanych tekstów (wzmianki o przegłosowywaniu 

posłów biskupich) wynika, iż w ramach kurii przy ustalaniu zbiorowego 

wotum też olbowiązywała zasada większości. Można tutaj przytoczyć i inne 

tehty, bardziej dobitnie odzwierciedlające tę sytuację. I tak w relacji 

z 7 VI 1609 r. stwierdzono: ,,Sind [wir] .auf die Continuation gangen, 
wekhe sie doch abgeschlagen, weilen man auf die p 1 u r  a 1 i t a t  e m 

V o t o r  u m anizo, wie in .alle wege ginge, und wir wegen der Bewilligung 
der Biergelder ilberstimmet wilrden ... " 30 Tego rodzaju tekstów i luźniej

szych wzmianek jest znacznie więcej, czasem tak bardzo charakterystycz

nych, że warto je dodatkowo przytoczyć. Jeden pochodzi z 22 VII 1610 r. 

i posłowie biskupa mówią tam o swym proteście złożonym juź w stadium 
izb po uchwale połączonych: ,,sed sumus victi pluralitate Votorum, qu od 
i n  h isc e c o nv e n tibus o m n i n o  ,c o nc l u dJi t31. Drugi jest

z relacji z 31 VIII tr. i brzmi: Die P1uralitas Votorum h a t  m il sse n 
i h r  Re c h t h a b  e n, ob nun wohl die Kays. Commissarien sich selbst 
bei dem Ober Ambt, auch ad partem bei den Standen bemilhet, dieses 
Intent zurilcke zu halten ... " 32 Ostatni tekst przynosi n.am wskazówkę, do
tychczas jeszcze nie spotykaną. Wyraźnie !bowiem widać zeń, że cesarscy 

komisarze starali się przeciwdziałać „dem Intent''. Oczywiście nie chcieli 

oni dopuścić do zamierzonej uchwały, choć opowiadała się za nią więk
szość. Na to zaś tylko jeden był sposób: twierdzenie, że w tym względzie 

powinna zaistnieć jednomyślność. Czyżbyśmy byli tu na tropie monarszej 
taktyki wobec zgromadzeń stanowych? Wiadomo przecież, że -egzekwo

wanie jednomyślności było zawsze najpewniejszą drogą do udaremniania 
niepożądanej uchwały. 

" Tamże, fol. 356. 

30 Tamże, fol. 82-82v. 

31 Tamże, fol. 497v. 

32 Tamże, fol. 549v. 
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Na powyższych obserwacjach nie kończą się jednak nasze wywody. 
Mianowicie ok. 1660 r. ogólnośląskie zgromadzenia stanowe przeżyły jesz
cze dalszą ewolucję, która polegała na metamorfozie dotychczasowych 
„Zusammenkiln:fte" i zgromadizeń trybunalskich (zapewne też komisji do 
odbioru rachunków) w permanentnie działający ·oonventus publicus o skła
dzie i strukturze takich samych, jak sejm. Jego stanowy skład - z pew
nymi ty1ko przerwami obradując - funkcjonował w różnym charakterze: 
raz jako formalnie otwierany i kończony sejm, kiedy indziej jako Ober
und Fi.irsten-IB.echt lub komisja generalnego odbioru rachunków, wreszcie 
jako głównie nas tu teraz interesujący konwent. 

W dziejach śląskiego konwentu można wyróżnić, gdy idzie o jego struk
turę i sposób działania, dwa etapy rozwojowe, rooo.zielone przełomem 
XVII i XVIII w. Wcześniejszy z nich charakteryzował się jeszcze pew
nym udziałem Urzędu Zwierzchniego w konwencie, a także - co tu 
istotne - praktyką formułowania zlbiornwy,ch „propozycji krajowych" 
(Landes-Proposition, Landes-Directorium) i wiążących się z nimi równie 
obs.zernych kuriaJnych wotów. Jak widać zatem, w tej fazie obrad'y 

i uchwały konwentu były silnie zbliżone do sejmowych. W drugim okresie, 
gdy już konsekwentnie Urząd Zwierzchni znalazł się poza konwentem, 
zanikły również owe łączne akty: propozycje będące dawniej właściwie 
tylko wykazem wszystkich wynikłych spraw wymagających załatwienia 
i wota do tych wszystkich spraw się ustosunkowujące. Teraz zarówno 
,,propozycja", jak wota rozbite zostały na szereg szczegółowych komuni
katów z jednej i oświadczeń na nie z drugiej strony. W konsekwencji też 
(jeśli najważniejsze sprawy natury ogólnej, jak r,eforma systemu podatko
wego - Novus Modus Contribuendi - pominiemy) znikają z akt kon
wentu dotychczasowe pisemne kurialne wota. Zastępuje je lakoniczna 
wzmianka o zajętym przez nie stanowisku, zamieszczona w oficjalnym 
,,Land es-Diarium". 

Zestawienie tych obydwu rozwojowych faz daje nam zarazem obraz 
zmian w sposobie obradowania i uchwalani.a w śląskim conventus publicus. 
Początkowy system wotów kurialnych, przejęty w 'konwencie z .. Zusam
menkiinfte" i trybunalskich zgromadzeń, od schyłku XVII w. coraz częściej 
zaczął ustępować miejsca obradom plenarnym, które czasem przybierały 
charakter izb połączonych. Nie oznacza to, że praktyka odrębnie odbywa
nych deli1beracji kurialnych przed sformułowaniem stanowiska. wotum 
in pleno zupełnie wówczas zanikła. Trwała ona dalej, lecz była stosowana 

głównie w poważniejszych i bardziej skomplikowanych sprawach. Prócz 
tego odrębne naradiy nieraz prowadziła tylko kuria książąt (i wolnych 
panów stanowych), pozostałe zaś już in pleno i „na gorąco" formułowały 
swoje stanowisko. 
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Trzeba zdać sobie sprawę, iż nie jesteśmy tu świadkami zmiany jakoś-
. ci owej. Od dawna już obserwowaliśmy w spooobie działania ogólnośląskich 
zgromadzeń stanowych współistnienie obrad oraz uchwał kuriami i w iz
bach połączonych. To samo napotykamy i w ikonwencie, z tym tylko, że 
w jego· późniejszym etapie w potocznych drobnych sprawach olbydJwie 
formy praktycznie zlewały się w jedną. O sposobie, w jaki obrady w izbach 
połączonych wprowad::wno w konwencie w miej1Sce o'brad kurialnych, 
i o p�yczynach tego zjawiska dobrze informuje następujący urywek 
z diariusza z 1678 r. spisanego w kurii rycerskiej: 

,,Haben bei ·gehaltenem Conventu die Abgeordneten der Filrst-Frei
herrlichen Stimme vorgetragen ... wie class sie [tzn. kuria książęca) sich 
super modo contri:buendi nicht vereinbaren konnte, und isie unter sich 
drei di.sparia Vota hatten . . . Wornuf per majora r-esolviret worden, und 
zwar ... class man an Seiten der ... ETbfilrstenthfunber . . . von der 
alten Observanz in Ordine Votandii nicht abschreiten konne, sondern die 
Filrstl- und Fr-eiherrliche Stimme ein collectivum con.stituiren milsse. Wei
len aber diese Stimme sich ferner herau�gelassen, dass ihnen solches ob 
dispa1itatem Votoru.rn zu tun unmoglich und sie dannenhero vor nothig 
erachteten, class die Stimmen alle drei conjunctim dieses negotiu.rn per 
modum conferentiae tractiren mochten, ist dieser Vorsch1ag placidiret 
wo;rden, jedoch dass dem Kgl. . . . Ober-Ampt davon. parte gegeben 
werden sollte", po czym już w obecności Urzędu Zwierzchniego uchwa
lono: ,,Man wolle aber mit den anderen Stimmen in conferenz treten und 
ex plur.atitate Votoru.rn nachmals einen Schluss fassen ... " 33 

· Tekst ten nie pozostawia wątpliwości, że <dbrady „per rnodum confe
rentiae" polegały na wyjątkowym uchylaniu zasady formułowania odręb
nych wotów przez kurie i wprowadzaniu obrad w swoistych „izbach po,, 
łączonych", gdzie decyzja zapadała większością głosów ogółu dbecnych. 
Do takiego odi.stępstwa od tradycyjnego porządku była koni,eczna uchwala 
konwentu. Od .początku XVIII w. wzmianki w diariuszach o obradowaniu 
,,conferentialiter" stają się częsts:ze. 

Sposób uchwalania w konwencie był identyczny do tego, który pozna
liśmy już poprzednio. Panowała bezwzględnie zasada większości głooów: 
zbiorowych kurialnych przy obrad.ach w systemie kuriaJnym 1ub indy
widualnych - przy izbach połączonych. 

Na zakończenie można tu przytoczyć pewien zaskakujący w swojej 
wymowie tekst, mianowicie list starosty księstwa gł.ogows.k:iego do dyrek
tora Urzędu Zwierzchniego z 1733 r. 34 Autor żali się w nim na uchwałę 

33 APWT., Hs A 45, nr 31} a, fol. 107-,108. 

34 Udostępnił mi go uprzejmie prof. J. Leszczyński. Tamże, Arch. Schaffgotschów 

(zamek cieplicki.), Fach 80, nr 38. 

' 
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podjętą na sejmie i ubolewa, że nie zastosowano wówczas „das gewohnliche 

niepozwolam". Wszystko, co dotychczas wiadomo o sposobie uchwalania 

w ogólnośląskich zgromadzeniach stanowych, dowodzi, iż taki jednostko

wy sprzeciw był zupełnie bez znaczenia i nie uchylał wobec protestują·· 

cego obowiązującej mocy uchwały. O cóż tu zatem szlo? Zapewne tylko 

o manifestację, ale w któr,ej bardzo charakterystycznym echem brzmi

praktyka „liberum veto" naszej szlacheckiej Rzeczyspolitej.

DIE BESCHLUSSFASSUNGEN DURCH DIE GESAMTSCHLESISCHEN 

STXNDETAGE UNTER DER HERRSCHAFT DER HABSBURGER 

Vor der Thronbesteigung durch Ferdinand von Habsburg stabfilisierte sich im 
schlesischen Fiirstentag das System der Beratungen in drei Kurien (der Fiirsten, den 
Ritterschaft und der Stadte) sowie der Beschlussfassung mit einer Mehrheit der 
KuriaitlStim.men. Unter der Herrschart der Ha!bsburger rnachte sich von seiten der 
Krone die Tendenz zur Aufhebung der Beratungen in Kurien und Einftihrung 

gemein.samer Beratungen bemerkbar. Es ist nicht auszuschliessen, dass diese Mass
nahmen mit dem Bestreben zur Ausschliessung der Spontaneitat bei der Zusammen
kunft der gesamtschlesischen einhergingen Tage. In der letzteren Angelegenheit 

waren die Herrscher erfdlgreich; dagegen ist es ihnen nicht gelungen, Beratungen 
in pleno durchzusetzen. In anderen gesamtschlesischen Versammlungen (Versamm

luing des Ober- und Fiirstenrechts, stellvertretende Versammlungen) existiet·te das 
System der Beratungen und BeschlussfaS1Sungen in Kurien neben der Praxis gemein
samer Beratungen. Uber die Anwendung einer dieser Formen haben die Versamm
lungen jeweils durch eigenen Beschluss entschieden. In der Geschichte des schlesi

schen Konvents, der um '1660 entstanden war, hatte sich mit der Zeit die Praxis 
gemeinsamer Beratungen durchgesetzt, insbesondere in der Zeit, ais sich das Oberamt 
ausserhalb des Konvents befand. Nichllsdestoweniger ist das System kurialer Bera
tungen und Beschlussfassungen bis zum Ende des Bestehens des Konvents nie vollig 
verschwunden. 




