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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI (WROCLA W) 

SEJM I SEJMIKI W USTROJU FEUDALNEGO SLĄSKA 

Jedną z ważniejszych kwestii dotycząt::ych systemów zgromadzeń sta
nowych 1 jest sprawa wewnętrznych relacji między nimi. Poniższe uwagi 
są poświęcone jednej z nich, mianowicie stosunkowi sejmików i sejmu 2 

na Śląsku w epoce feudalnej, i mają służyć za przyczynek do dcikładniej
szego naświetlenia pewnych zagadnień ogólnej systematyki i klasyfikacji 
zgromadzeń stanowych. 

Podstawę ich - prócz dotychczasowych opracowań i publikowanych 
źiródeł - stanowią zbiory akt sejmowych i sejmikowych, przechowywane 
w archiwach i bibliotekach wrocławskich, a także w Centralnym Czeskim 
Archiwum w Pradze, w Niemieckim Centralnym Archiwum w Merse
burgu oraz w Archiwum Krajowym w Dreźnie. Szczególnie uwaga nasza 
będzie obracać się wokół dwóch zaproponowanych wcześniej dychoto
micznych rozróżnień na: zgromadzenia wielkie i małe oraz bezpośrednie 
i pośrednie 3. 

Przez zgromadzenia wielkie rozumiemy takie, które składem swym 
i kompetencją obejmują terytoriwm stanowiące polityczną całość. W za
sadzie więc w każdym państwie występuje tylko jedno takie zgromadze
nie. Ich przeciwstawieniem są zgromadzenia małe, odpowiednio obejmu
jące pewne częściowe terytorium, w przeciwstawieniu do poprzednich 
w danym państwie występuje przeto zawsze pewna ich liczba. 

1 Jest bowiem bezwzględnie konieczne, aby jednej z form tego systemu, choćby 

najważniejszej, nie rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych. Czynić to trzeba 

zawsze na tle wszystkich aktualnie istniejących w danym spOłeczeństwie form 

politycznego życia feudalnych zbiorowości. 

2 Obie te nazwy nie występują w śląskiej terminologii. Przyjęło się jednak 

w literaturze (nie bez pewnych wahań, gdy np. początkowo sejm śląski nazywano 

sejmikiem lub sejmikiem generalnym) stosowanie ich przez analogię do stosunków 

polskich. W oryginalnej terminologii sejmik nazywano po prostu „stanami księ

stwa" (status, Landstande, z rzadka Landtag), sejm zaś sejmem (,,radą") książęcym 

lub krajowym (Fiirstentag, Landtag), rzadkb generalnym (Generallandtag), najczę

ściej zaś enumeratywnie śląskimi książętami i stanami (conventus principum et 

statuum Silesiae, die schlesischen Fiirsten und Stande). 

3 Te i inne propozycje wypowiedzieliśmy w referacie pt. Próba usystematyzo

wania zgromadzeń stanowych (Konferencja Historyków Prawa. Wiec - rada -

sejm - parlament, Poznań 1972, s. 25 i n. 
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Wziąwszy pod uwagę to rozróimienie trzeba przede wszystkim rozwa
żyć, czy na feudalnym Śiąsku można w ogóle mówić o istnieniu zg,ro
madzenia wielkiego, konkretnie zaś - czy sejm śląski można uznać za 
zgromadzenie tego tyipu. Na pozór przeczy temu 'Praktyka tzw. sejmów 
generalnych, będących połączeniem sejmu czeskiego z morawskim, czes
kim i górnołużyckim (w osobach ich przedstawicieli, czyli deputacji). 
Zjazdy takie zwoły,wali królowie czescy, szczególnie zaś później Habsbur
ga.wie, sfarając się objąć .ni.mi wszystkie kraje tzw. g,rupy krajów czes
kich. Wydawałoby się więc, że w skali g.mpy krajów czeskich tylko owe 
generalne sejmy można traktować jako zgromadzenia wielkie, wszystkie 
pozostałe zaś (zarówno sejmy krajów, jak sejmrki) trzeba uznawać za 
terytorialne, czy-li małe. Talk rzecz ujmując trzeba by konsekwentnie 
przyjąć, iż Śląsk był pozbawiony swego zgromadzenia wielkiego. W rze
czywistości jednak sprawa przedstawiała się inaczej. Oto bowiem mimo 
wszelkich usiłowań monarchów nigdy nie udało się im przekszfałcić sej
mów generalnych w ciała decydujące w równej mierze o sprawach 
wszystkich 'krajów Korony św. Wacława. Pozaczeskie deputacje brały 
z zasady z nich odnośne kwestie do swoich własnych sejmów 4 i dopiero 
tam ewentualnie zapadały uchwały, wiążące na przyszłość dany kraj. 
W ten sposób sejmy generał.ne były tylko szerokim forum porozumiewa
nia się k,rajów, zresztą w praktyce nie jedynym, ja:k o tym pouczają lata 
przed powstaniem czeskim, lub też dawały pozaczeskim krajom crnożność 
bezpośredniego zapoznania się ze stanowisfkiem stanów czeskich w okre
ślonej sprawie. Jak więc widać, kraje Korony św. Wacława w interesu
jącym nas czasie nie utworzyły całości {jedności) politycznej w tym rozu
mieni1u, aby w ich łącznych ramach stany mogły formułować swe jedno 
wiążące stanowisko wobec monarszych żądań i aby mogły w tych iramach 
łącznie uczestniczyć w rządzeniu całym terytorium s. Powyższe uzasadnia 
zatem pierwszy generalny wniosek, iż śląskiemu sejmowi (podobnie jak 
czeskiemu w odniesieniu do właściwych Czech, morawskiemu i górno
łużyckiemu) należy bezspornie przypisać chairakter zgromadzenia wiel
kiego, sam Śląsk zaś uznać za całość ,w strukturze feudalnych zgromadzeń 

· stanowych. W tym stanie rzeczy równie bezsporne wydaje się, że zgroma
dzeniom stanowym działającym w granicach poszczególnych :księstw
śląskich, w polskiej literaturze przez upodobnienie do stosunków w Rze
czypospolitej nazywanym sejmikami, przypadała ranga i miejsce zgro
madzeń małych.

Przyjęcie dychotomii wiellkich i małych zgromadzeń wyiróżnionych na
terytorialnej podstawie wychodzi od pewnych założeń i sugeruje pewne

4 Mimo ponawianych żądań monarchów, aby !Posłowie krajów przybywali na 
sejmy generalne cum voce decisiva. 

5 Tym bardziej nie może być mowy o istnieniu jednego stanowego zgromadze
nia wielkiego w skali wszystkich ziem całej monarchii habsburskiej. Inna rzecz, że 
można znaleźć ślady starań monarszych zmierzających do takiego celu. 
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logiczne konsekwencje. Po pierwsze, zakłada to istnienie określonego sy
stemu zgromadzeń, po drugie, istnienie pewnej jednorodności elementów 
tego systemu. Z kolei konsekwencją takiego ujęcia jest nadrzędność zgro
madzenia wielkiego i podporządkowanie mu zgromadzeń małych z jednej 
strony oraz wzajemna .równorzędność, wzajemne przyporządkowanie sobie 
zgromadzeń małych z drugiej. Wreszcie zakładana ;powyżej jednorodność 
sugeruje, iż istota i struktura zgiromadzeń obu !kategorii (tzn. wielkiego 
i małych) były analogiczne. Sprawy te należy rozpatrzeć dokładniej, roz
poczynając ·od .przypomnienia pewnych faktów ustrojowych. 

Feudalny Śląsk nie był jednolitym terytorium pod względem poli
tycznym i rozpadał się na księstwa w zasadzie dwojakiego ,rodzaju. Jedne, 
których liczba stopniowo malała, stanowiły książęce lenna chorągiewne 
ze swymi własnymi dynastami. Charakter do nich podobny miało księ
stwo !biskupie, ·będące jednak lennem tylko z tytułu terytorium grodkow
skiego. Wszystkie pozostałe, liczebnie stopniowo rosnące, były tzw. księ
stwami dziedzicznymi (konigliche Erbfiirstentilmer) i podlegały bezpo
średnio mona,rsze jaJko królowi czeskiemu, który też zarządzał nimi za 
pośrednictwem powoływanych przez siebie starostów (Landeshauptleute). 
Każde ze śląskich księstw posiadało swój odrębny sejmik 6

. W ten sposób 
na interesującym nas terytorium mamy do czynienia z czternastoma bądź 
po połączeniu się opolskiego z raciboirskim z trzynastoma sejmikami 1. 

Podporządkowanie małych zgromadzeń wielkiemu, tzn. sejmików sej
mowi, wyraża się najpełniej w dwóch okolicznościach: w wysyłaniu po
słów z instriukcjami na sejm przez sejmiki oraz w wiążącej mocy uchwał 
wielkiego zgromadzenia (sejmu) wobec podporządkowanych mu małych 
(sejmików). System stanowych zgromadzeń Śląska daleki był od jedno
litości pod tymi względami. W powyższy sposób sejmowi śląskiemu były 
podporządkowane jedynie sejmiki księstw dziedzkznych. Sejmiki księstw 
lennych w ogóle pirzez swych posłó,w !tle były w sejmie reprezentowane. 
Odnośne księstwa w sejmie pośrednio uosabiali ich dynastowie. 

Konsekwentnie rozumując można by zatem zgromadzenia małe (jako 
zgromadzenia części terytorium nie stanowiącej politycznej całości) wi
dzieć na Śląsku jedynie w dziedzicznych księstwach Korony, nie trakto
wać tak zaś zgromadzeń stanów w księstwach lennych i biskupim. Innymi 
słowy - można 1by księstwa lenne i księstwo bis(kupie potraktować 
w systemie śląskich zgromadzeń stanowych jako swoiście odrębne „ca-

6 Czasowe podporządkowanie dwóch księstw władzy jednego dynasty nie powo
dowało łączenia obu sejmików. Fuzje takie wystąpiły natomiast między parami 
księstw dziedzicznych, gdy weszły one w trwalszy wzajemny terytorialny związek 

(np. świdnicko-jaworskie i opolsko-raciborskie). Nie było to jednak regułą. 
7 Były to: żagański, głogowski, legnicki, brzeski, świdnicko-jaworski, wrocław

ski, oleśnicki, ewentualnie później też bierutowski - rzecz to jeszcze do zbadania), 
ziębicki, opolska-raciborski (do 1520 r. jako dwa odrębne), cieszyński, opawski, 
karniewski oraz księstwa biskupiego. 

4 - Sobótka 1976, z. 2 
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łości polityczne". Nie ulega jednakże kwestii, że taki zabieg myślowy był
by i sztuczny, i nieprawdziwy. Sugerowałby bowiem, że śląscy książęta 
lenni posiadali suwerenność lub że zakres przysługującej im jeszcze su
werenności był sz-eroki. Tymczasem jednak wiadomo, iż już w XVI w. 
w ręku ich pozostały tylko niewielkie ślady dawnej niezależności, stule
cie zaś następne sprowadziło ich w ogóle ty1ko do rzędu największych 
feudalnych właścicieli. Z tego właśnie powodu nie ma wątpliwości, że 
również sejmiki księstw lennych (i biskupiego) były zgr,omadzeniami 
małymi na Śląsku, tyle że nie były hierarchicznie podporządkowane sej
mowi, nie pozostawały w stosunku do niego w żadnej formalnej relacji. 

To, co powiedziano, wyjaśnia również sprawę koordynacji i równo
rzędności, gdy idzie o śląskie zgromadzenia małe. Widzimy bowiem, że 
tego rodzaju wzajemny stosunek łączył między sobą jedynie dziedziczne 
księstwa Korony i ich sejmiki. Sejmiki księstw lennych nie pozostawały 
wobec nich w żadnym formalnym ani faktycznym związku. Znajdowały 
się niejako na uboczu, irównież między sobą ·nawzajem nie będąc powią
zane. Pod każdym z tych względów odseparowywała je formalnie i fak
tycznie od politycznego otocz€nia osoba i władza ich dynasty. 

Powyżej wspomniano, iż dychotomia zgromadzeń wielkich i małych 
sugeruje również analogiczność ich istoty i strulktury. Niewątpliwie też 
istota ich wszystkich llla Śląsku była ta sama: ·były one zgromadzeniami 
stanowymi. Gdy jednak idzie o ich strukturę, sprawa przedstawia się już 
z gruntu inaczej. Sejm śląski w XVI w. składał się z trzech kuirii o od
rębnych kurialnych wotach, mianowicie książąt i wolnych panów stano
wych, rycerstwa ·księstw dziedzicznych (wraz z Wrocławiem) oraz z kurii 
miast księstw dziedzkznych. W XVII w. obok ich trzech wotów pojawiło 
się jeszcze czwarte, mianowicie konkludujące wotum generalnego stairos
ty. Sejmiki księstw miały wprawdzie też strukturę swoiście !kurialną, ia 
jednakże miewała już 1bardzo różnolity skład i odmienny charakter. Było 
to niewątpliwie wynikiem różnych wpływów ościennych, przede wszyst
kim zaś tego, że zgromadzenia stanowe wszystkich wchodzących tu w girę 

· terytoriów posiadały swą własną genezę i odrębny rozwój 8
. Niemniej

naw-et przy obecnym bairdzo skromnym stanie wiedzy o śląskich sejmi
kach można wypowiedzieć ni.eco uwag ogólnych w tym względzie. I tak
wszystkie one posiadały (jak już wspomniano) str.ukturę kurialną, jednak
liczba ich lkurii wahała się od dwóch do czterech. W ich strukturze naj
częstsze było „kurialne" przeciwstawienie sobie rycerstwa (tzn. szlachty)

i miast. Tylko w jednym wypadku obie grupy były ,połączone w jednej
kuirii (sejmik wrocławski), gdzie indziej zaś rycerstwo występowało w sej-

s Literatura na temat dziejów sejmików śląskich jest więcej niż uboga i pozba

wiona jakichkolwiek uogólnień w szerszej skali. Zbadanie ich jest palącą koniecz

nością. 
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miku wespół z duchowieństwem (głogowski) 9
• W ,pewnych wypadkach 

w strukturze sejmiku w ogóle brak miast (cieszyński, żagański, ewentu
alnie też opawski), co dziwi i może polega tylko na niedokładności prze
kazu. W ogólnej liczbie sejmilków dadzą się też wyróżnić dwie grupy, 
wykazujące pewne podobieństwo składu. Jedną cechuje wyodrębnienie 
kurii panów - są to sejmiki górnośląskie i żagański. W takim ukształto
waniu kurii można by widzieć wpływ analogicznych urządzeń czeskich 
i morawskich. Drugą g!I'u•pę stanowią sejmiki o wyod,rębnionej kurii du
chowieństwa, zresztą w różny sposób 10

. Poza wspomnianymi wyżej wpły
wami czesko-morawskimi nie widać tutaj (tzn. gdy idzie o ró�nice struk
tury) żadnej prawidłowości. Szczególnie brak jest ujednolicenia struktury 
wśród sejmików dziedzicznych księstw Korony. 

Wspomniano już, że sejmiki śląskie nie zostały jeszcze właściwie do
statecznie zbadane. Z tego jednak, co wiadomo, zdaje się wynikać, że 
sejmikowe kurie w ich sposolbie ,obradowania były sobie o wiele słabiej 
przeciwstawione, niż to miało miejsce w sej:rnie, że obrady ich miały 
raczej ,charakter wspólnych deliberacji „w izbach połączonych". W sumie 
należy zatem stwierdzić, iż pod względem swej struktury i (prawdo
podobnie) sposobu funkcjonowania śląskie stanowe zgromadzenie wielkie 
(sejm) i zgromadzenia małe (sejmiki) nie posiadały istotnych cech 
wspólnych: 

Przeciwstawienie\zgromadzenia wielkiego małym i podporządkowanie 
drugich pierwszemu wyraża się (jak wspomniano) najdobitniej w prak
tyce delegowania posłów przez zgromadzenia małe do zgromadzenia .wiel
kiego. Po dokładniejszym wejrzeniu w stosunki śląskie i tutaj wyłania 
się trudność. Stwierdziliśmy poprzednio, iż w śląskich sejm1kach regułą 
było „kurialne" w nich przeciwstawienie rycerstwa (szlachty) miastom, 
skądinąd zaś wiadomo, że w sejmie śląskim też istniały - prócz książę
cej - dwie podobne osobne kurie. Z tego ostatniego wynikałoby zatem, 
że --w praktyce sejmiki księstw dziedzicznych 11 jako takie, czyli brane 
jako zwarte całości, nie mogły delegować swoich posłów na sejm. Odrębni 
byli posłowie rycerstwa do drugiej sejmowej kurii i osobni posłowie 
miast do kurii trzeciej, zatem powoływanie ich (wybór) nie mogło być 
dokonywane przez sejmik jako całość. Innymi słowy, na Śląsku ów naj
istotniejszy przejaw hierarchicznego podporządkowania sejmików sejmo-

9 To jednak trzeba traktować z dużą ostrożnością, ponieważ często udział du
chowieństwa w sejmiku był jedynie konsekwencją posiadania przez nie dóbr ziem
skich (Lan<istandschaft). 

10 Np. w sejmiku głogowskim pierwszą kurię stanowiła kapituła, pozostałe zaś 
duchowieństwo zasiadało wespół z panami :i rycerstwem w drugie\ kurii, w opaw
skim jako druga kuria po kurii panów, w karniowskim wespół z panami itp. Por. 
jednak zastrzeżenie wyrażone w poprzednim przypisie. 

11 Tylko one bowiem były reprezentowane w sejmie. 
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wi nie występował l,ub występował jedynie w bardzo zatartej postaci. Ze 
źródeł wiadomo, że funkcję posłów rycerstwa pełnili często stanowi 
urzędnicy danych księstw, miasta zaś reprezentowali z reguły urzędnicy 
najznaczniejszego miasta w księstwie, lub też per turnum kilku równo
rzędnych znaczeniem miast. Ponieważ przy tym - o ile pozwalają to 
obserwować źródła - te same osoby w cha:rakterze posłów na sejmie 
powtarzają się przez szereg lat z rzędu, narzuca się wniosek o braku rze
czywistych wyborów poselskich na śląskich sejmillcach (a wybory takie 
były reg,ułą w Rzeczy.pospolitej) i o praktyce swoistej nominacji na tę 
funkcję przeważnie osób urzędowych. 

Z początków XVI w. znana jest praktyka zjazdów miast w skali ca
łego Śląska. Zjazdy takie w skali księstwa znane są nieco dokładniej 
w odniesieniu do terytorium świdnicko-jaworskiego. Znane są też zjazdy 
szlachty w ramach mniejszych terytoriów, na które dzieliły się księstwa 
(np. w ramach weichbildów, powiatów itp.). W świetle tych instytucji 
narzuca się przekonanie, iż sejmiki śląskich księstw nie wystarczały jako 
płaszczyzna i forma życia politycznego tamtejszych stanów, że obok nich 
(i poniżej nich) musiały istnieć monostanowe 21g,romadzenia, gdy szło 
o miasta wspólne i jednolite dla całego księstwa, gdy zaś szło o szlachtę
swoiście wielokrotne, dostosowane do jej ter�torialnej organizacji, i że
one bezpośrednio lub przez swych przedstawicieli wykonywały w rze
czywistości pewną część przynależnych funkcji. W szczególności polegało
to na uzgadnianiu i ustalaniu stanowiska wobec monarszych .żądań; wy
daje się niemal pewne, iż miasta dokonywały tego poza sejmikiem. Ina
czej szlachta: tutaj sejmik był naturalniejszą i łatwiejszą płaszczyzną
porozumienia.

• 

Wzajemny stosunek sejmu i sejmików na Śląsku można też rozpalty
wać oddzielając od siebie zgromadzenia bezipośrednie i pośrednie. Druga 
ia dychotomia jest pożyteczna przede wszystkim dlatego, że rozróżnienie 
na zgromadzenia wielkie i małe nie zakłada zawsze konieczności hierar
chicznego podporządkowania obu kategorii zg:romadzeń. Musi to zaś mieć 
miejsce, gdy przeciwstawimy sobie zgromadzenia bezpośrednie i pośred
nie. Przez bezpośrednie zgromadzenie stanowe :rozumiemy tu takie, które 
wprost uczestniczy w sprawowaniu władzy na terytorium stanowiącym 
polityczną całość i bezpośrednio współdziała z monarchą przy sprawowa
niu tej władzy. Zgromadzenie pośrednie jest przeciwieństwem poprzed
niego. Ono nie wchodzi w bezpośredni kontakt z panującym przy tworze
niu aktów od�oszących się do terytorium - politycznej całości. W aktach 
tych fbezpośrednio nie uczestniczy. Czyni to natomiast pośrednio, poprzez 
hierarchicznie nad nim znajdujące się zgromadzenie bezpośrednie, a mia
nowicie w ten sposób, iż w nim posiada swych przedstawicieli dających 
wyraz jego stanowisku i jego woli. 
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Z tego, co już poprzednio zostało powiedziane, wynika, iż zgromadze
niem bezpośrednim na Śląsku był przede wszystkim sejm, a więc z po
przedniej dychotomii zarazem zgromadzenie ,wielkie. Charakter zgroma
dzeń pośrednich należy natomiast przypisać tylko i wyłącznie sejmikom 
dziedzicznych księstw Korony, jedynie one bowiem wysyłały swych po
słów na sejm i za jego pośrednictwem uczestniczyły w tworzeniu ogólno
śląskich aktów prawnych. Poza dychotomią i poza polem widzenia zna
lazły się w ten sposób sejmilki księstw lennych. Ani pośrednio, ani tym 
bardziej bezpośrednio nie uczestniczyły one w tworzeniu ogólnośląskich 
aktów prawnych. 

Po.wyższe nie oznacza jednak, aby sejmiki te do żadnej z dwóch oma
wianych kategorii nie dawały się zakwalifikować. Nie miały one wpraw
dzie miejsca w hierarchii zgromadzeń nie będąc podporządkowane sejmo
wi, nie będąc pośrednie. Niezależnie od tego jednak same w sobie 
spełniały wymogi bezpośredniości, tyle że w innej skali i w innym ,ukła
dzie odniesienia. Sejmiki księstw lennych były bowiem organem uczestni
czącym wprost - we współdziałaniu z księciem - w tworzeniu aktów 
odnoszących się do danego księstwa i do zarządzania nim. Oczywiście 
zasięg spraw znajdujących się w orbicie ich kompetencji był znacznie 
węższy niż sejmu, zasadniczego ogólnośląskiego zgromadzenia bezpośred
niego, ·zarówno terytorialnie, jak -:rzeczowo, nie zmienia to jednakże po
staci rzeczy. Zasięg ten bowiem musiał odpowiadać publicznoprawnym 
kompetencjom lennego śląskiego księcia, te zaś - jak wiadomo - z bie
giem czasu stawały się coraz skromniejsze. W tej też okoliczności można 
by widzieć p.rzyczynę, która zdecydowała o tyle słabszym rozwoju i zna
czeniu sejmików księstw lennych 12, które .nie wytrzymują .żadnych po
równań ze swymi odpowiednikami w dziedzicznych księstwach Korony. 

Niemniej jednak powyższy fakt doprowadza do spostrzeżenia, iż bez
pośredniości zgromadzenia stanowego nie można traktować jako cechy 
o tyle wyłącznej, że znajdują•cej zastosowanie tylko w stosunku do jed
nego zgromadzenia w ramach określonej całości politycznej. Może ona
bowiem występować w systemie· politycznej organizacji terytorium, gdy
ta jest kilkustopniowa, i być tam s,woiście wielokrotna. Na ikażdym jej
szczeblu zachodzi bowiem możliwość istnienia zgl!'omadzeń stanowych,
które w swych funkcjach są bezpośrednie.

Na tym jednakże sprawa jeszcze się nie kończy. Idąc dalej należy 
bowiem stwierdzić, że cecha „bezpośredności" nie musi obejmować 
wszystkich funkcji danego zgromadzenia i całego zakresu jego działania. 
Innymi słowy, określone zgromadzenie w pewnym swym zakresie może 
być pośrednie (jak np. sejmiki śląskich dziedzicznych księstw Korony), 

12 W odniesieniu do niektórych lennych księstw zaledwie tylko ich nikłe ślady

dają się uchwycić w źródłach. 
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w innych natomiast może działać jako bezpośrednie. I to właśnie jest 
uchwytne w odniesieniu do sejmików dziedzicznych księstw, które w spra
wach rozstrzyganych ina sejmie (w zakresie kompetencji sejmu) były 
tylko pośrednie, podporządkowane sejmowym uchwałom i tylko za po
średnictwem tego ostatniego współdziałały z monarchą przy tworzeniu 
aktów prawnych odnoszących się do całego Śląska. Natomiast w innych 
·sprawach dotyczących tylko terytorium ich księstwa współdziałały one
bezpośrednio z monar,chą, który wobec nich miał zarazem pozycję swoiś
cie rozumianego księcia terytoria_lnego.

Ta strona zjawiska mogła zresztą za sobą pociągać również dalej idące
konsekwencje, zmierzające w pewnej mierze do wydzielenia odnośnego
terytorium (księstwa) z większej politycznej całości (Śląska). Obserwuje
my to w dziedzinie jurysdyikcji 13, gdzie sądy księstwa świdnicko-jawor
skiego uzyska"'6SZY ,przywilej inappellabilitatis (orzeczenia ich były osta
teczne) wyłamały się z ogólnośląskiej kompetencji i struktury trybunału
(Ober- und Filrsten-Recht) i tym samym tylko z rzadka posłowie tego
ważnego księstwa brali udział w zgromadzeniach trybunalskich, instytucji
niewątpliwie najważniejszej__dla codziennego politycznego życia Śląskich
stanów.

* 

Jest jeszcze trzeci wzgląd, pod którym trzeba rozważyć stosunek mię
dzy śląskim sejmem i sej<mikami księstw. Jest to dziedzina kompetencji 
i mocy wiążącej uchwał sejmowych wobec ludności (stanów) księstw 
śląskich, na niższym szczeblu ujętych organizacyjnie przez sejmiki. Do
statecznie dobrze znany fakt nieokreśloności kompetencji zgromadzeń 
stanowych nie załatwia sprawy, idzie tu bowiem nie o ustrojową zasadę, 
lecz o konkretne fakty życia politycznego. 

Tutaj najpierw trzeba zdać sobie sprawę, iż w praktyce kompetencja 
stanowych zgromadzeń na Śląsku była ba(rdzo wąska. Sprowadzała się 
ona właściwie tylko do uchwalania i �ciągania, a także wydatkowania 
podatków oraz do spraw wojskowych: rekrutacji wojsk i kwestii tzw. 
obrony !krajowej (Landes-Defension). Obserwacje zatem będą musiały się 
ograniczać przede wszystkim do tych dwóch dziedzin. Zdaje się nie ule
gać kwestii, iż sakramentalna zasada: quod omnes tangit, nie miała na 
Śląsku dosłownego zastosowania t4. Rzadkością !bowiem było, aby w sej-

ia Przy studiach nad ustrojem i dziejami zgromadzeń stanowych zapom1na się 

częstokroć o ich funkcjach jurysdykcyjnych, czasami łączących się z ich genezą, 

czasami pośrednio przez nie sprawowanych. Są to zaś rzeczy, ·które mogą na cały 

problem rzucić bardzo wiele światła i wyjaśnić wiele wewnętrznych ich mecha

nizmów. 

14 Jest ona zreS2tą bardziej koncepcją doktryny, to stosunkowo późnej, niż 

normą ówczesnego życia poliiycznego stanów. 
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mie uczestniczyli. wszyscy do tego powołani, aby faktycznie w podejmo
waniu uchwały uczestniczyły rzeczywiście wszystkie do tego powołane 
„stany". Niemniej jednak _zapadłe uchwały podatkowe i dokonane ogólne 
repartycje (na księstwa itd.) obowiązywały. Brak też w źródłach śladów, 
aby książę na sejmie nieobecny lub nie reprezentowane stany jakiegoś 
dziedzicznego księstwa w takich okolicznościach i z tej właśnie przyczy
ny, pod takim pozorem zaprzeczały podatkowemu obowiązkowi. Inaczej 
miała się rzecz przy sprawach wojskowych lub przy (rzadkich zresztą) 
deliberacjach nad aktami normatywnymi, formułowaniem adresów do 
cesarza itp. Tutaj nagminnie posłowie książąt, gdy osobiście w zgroma
dzeniu nie uczestniczyli, z reguły zaś posłowie stanów ·księstw dziedzicz
nych zasłaniali się brakiem pełnomocnictw i konkretnych instrukcji 
w danej sprawie. Nie oznaczało to jednakże, iż uchwała powzięta w takiej 
sytuacji nie wiązała ich mocodawców. Uchwały bowiem w takich okolicz
nościach nłe było. Po prostu sprawa szła w odwlokę aż do uzgodnienia 
stanowiska i wtedy dopiero zapadała właściwa uchwała. 

Na tym ogólnym obrazie i tle odcina się, szczególnie w XVI w., sta
nowisko stanów pew.nych księstw, które •w określonych sytuacjach nie 
chciały podporządkować się uchwałom sejmowym z tej przyczyny, iż 
nie wyraziły na nie zgody lub że zgoda ich była warunkowa, warunek 
zaś został spełniony. Obserwujemy to szczególnie często w odniesieniu do 
stanów opawskich, które jednak dążyły wówczas do oderwania się od 
Śląska i uznania kh za część składową Moraw, celowo też nie obsyłały 
swoimi posłami ogólnośląskich ,z;gromadzeń. ,,Renitentes" bywały ;również 
stany głogowskie, ponieważ stawiane przez nie warunki nie zostały 
uprzednio spełnione, czy lenne rycerstwo księstwa świdnicko-jaworskiego, 
które powołując się na teoretycznie obciążające je służby wojskowe na 
rzecz panującego, jako ich bezpośredniego lennego •pana, nie chciało łożyć 
na kontyngent zaciężnych wojsk, uchwalony przez sejm śląski. P!I'zy tym 
wszystkim jednak nie ulega kwestii, iż - jeżeli w grę nie wchodziła 
dążność do ,odłączenia się od Śląska, jak to miało miejsce przy Opawie -
w żadnym z tych wypadków nie była kwestionowana :kardynalna zasada, 
uznająca moc uchwał sejmowych wobec stanów terytorialnych śląskich 
księstw. 

Powyższy fakt znalazł najpełniejszy wyraz w zasadzie uchwał większo
ścią otworów, wykształconej w ciągu XVI w., wielokrotnie potwierdzonej 
w źródłach. Oznaczała ona, że sprzeciw :uczestnika sejmu (przedstawicieli 
stanów, !księcia lub jego delegatów) był bezskuteczny i powzięta uchwala 
w równej mierze wszystkich obowiązywała. 

Moc obowiązująca i r2eczywiste realizowanie uchwał sejmu ślą'Skiego 
były swoiście wpisane w dwoistą polityczną sńrukturę terytorium, wyra
żoną we współistnieniu dziedzicznych księstw Korony i księstw lennych. 
Wprowadzony bowiem np. obowiązek ;podatkowy bezpośrednio obciążał 
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tylko stany księstw dziedzicznych, przez posłów swych zasiadające w ku
rii rycerstwa i �urii miast. Natomiast w odniesieniu do księstw lennych 
i ·księstwa biskupiego obowiązek ów istniał tylko wobec odpowiednich 
dynastów. Dopiero oni z kolei ściągali wyznaczone kwoty od swoich sta
nów, przy czym !konkretnej repartycji dokonywało zg,romadzenie stanowe 
(sejmik) danego lennego księstwa. Tutaj też nasuwa się pewne dodatkowe 
spostrzeżenie. Oto wbrew pozorom w praktyce sytuacja księstw lennych 
i dziedzicznych była mimo wszystko w pewnej mierze zbliżona, ,również 
bowiem w skali dziedzicznych księstw Korony szczegółowe repartycje 
były dokonywane przez sejmik bądź przez wyłonioną przezeń specjalną 
deputację. Podobnie i przeciwstawienie księcia sejmikowi, właściwe dla 
księstw lennych (w którym też wyrażała się swoista tych sejmików bez
pośredniość), ,miało swój odpowiednik w księstwach dzied�icznych. Tam 
bowiem (oczywiście w omawianym zakresie działania) występowało ono 
między ikrólewskim starostą księstwa a tamtejszym sejmikiem. 

Dotychczasowe nasze wywody zostały .ujęte ogólnie i w zasadzie nie 
zostały wpisane w dzieje zmian i ewolucji, którym ulegał system śląs
kich zgromadzeń stanowych. Uczyniliśmy tak dla uzyskania większej 
jasności obrazu, wiedząc przy tym, że takie ujęcie wcale nie pociąga za 
sobą niezgodności z faktami. W omawianych tutaj stosunkach między 
sejmem i sejmikami nie zaistniały bowiem w trakcie dziejów zmiany ja
kościowe i bardziej zasadni'Cze, które zmuszałyby do ujęcia wywodów 
w periodyzacyjne przedziały. Ogólna tendencja, którą w tej mierze niósł 
ze sobą habsburski absolutyzm, zmierzała bowiem do zneutralizowania 
roli ZJgromadzeń małych (zatem w swej części też pośrednich) i do spro
wadzenia ich działania jedynie do funkcji przygotowawczych i wykonaw
czych, Inaczej też być nie mogło wówczas, gdy także sam sejm śląski, 
niewątpliwe ukoronowanie systemu zgromadzeń stanowych na feudal
nym Sląsku, został przekształcony tylko w „maszynę do uchwalania po
datków". 

Celem niniejszego opracowania było sprawdzenie na konkretnym 
przyikładzie niektórych zaproponowanych wcześniej rozróżnień między 
rozmaitymi formami zgromadzeń stanowych. Wydaje się, że cel ten przy
najmniej częściowo udało się zrealizować. Okazało się bowiem - jak 
sądzimy - bezspornie, że zgromadzenia stanowe należy zawsze ujmować 
jako system o formach bogatych, wciąż żywych i zmieniających się. 
Sztuczne wyosobnienie jednej z tych form musi prowadzić do ocen jedno
stronnych, może też nawet błędnych. Okazało się wreszcie raz jeszcze 
(nie jest to bowiem w swej istocie nic nowego w naukowej literaturze), 
jak bardzo zatarte są granice między poszczególnymi instytucjami repre
zentacyjnych systemów w stanowych społeczeństwach feudalizmu. 



Sejm i sejmiki na Sląsku 

DER FtJRSTENTAG UND DIE LANDSTANDE DER FtJRSTENTUMER 

IM FEUDALEN SCHLESIEN 

207 

Der Verfasser erortert das Verhliltnis zwischen dem schlesischen Fi.irstentag 

und den Stlindeversammlungen slimtlicher schlesischer Fi.irstentilmer, indem er 

die „grossen" und „kleinen" einerseits und die unmittelbaren und mittelbaren Stan
deversammlungen andererseits gegeni.iberstellt und unter zwei Gesichtspunkten 
betrachtet. In erster Hinsicht stellt er fest, dass nur die Stlinde der sog. Erbfi.ir
stenti.imer als „kleine" Versammlungen betrachtet werden konnen. Demgeni.iber soll 
man die Stlinde der Lehnfi.irstenti.imer eigenartig als „gross" auffassen, obwohl auf 

niedrigerer Stufe ais der ebenfalls „grosse" schlesische Fi.irstentag. Teilweise ahnlich 
ist das Bild, wenn man die unmittelbaren Standeversammlungen den mittelbaren 

gegeni.iberstellt. Als typisch mittelbare konnen nlimlich auch nur die Standever
sammlungen der Erbfi.irstenti.imer bewertet werde, wahrend den Versammlungen 
der Lehntilrstenti.imer die Natur der unmittelbaren zugesprochen werden muss. 

Nichtsdestoweniger konnen aber auch die ersteren ais unmittelbare aufgefasst 

werden, namlich hinsichtlich gewisser ihrer Funktionen (Stenerrepartition usw.), 
Das Verhiiltnis zwischen Fi.irstentag und Fi.irstentumsstlinden kommt besonders 

in der Abfertigung der Abgesandten und in der bindenden Kraft der Fi.irsten
tagsbeschli.isse gegeniiber den Fi.irstentumsstlinden zutage. Bemerkungen liber diese 

beiden Probleme schliessen die Arbeit ab. 




