
Sobötka 1971 4 

KAZIMIERZ ORZECHOWSK! 

AKTA DO DZIEJÖW SL.I\SKIEGO SEJMU (WIEK XV-XVIII) 

Zgromadzenia stanowe byly nie tylko najbardziej charakterystyczrn,, 

ale tez najwazniejsz'l instytucjq rozwini�ego feudalizmu. Choc znajduj'l 

si� one stale w kr�gu zainteresowania badaczy, bardzo jeszcze wiele 

w tej dziedzinie pozostalo do zrobienia. Uwagi ponizsze majq wi�c za cel 

og6lnie zorientowac w powazniejszych zasobach zr6dlowych odnoszqcych 

si� do dzialalnosci slqskiego sejmu. 

Sejm, czyli og6lnoslqskie zgromadzenie stanowe, zacz'll dzialac w dru

giej polowie XV w. i przetrwal az do zagarni�cia tego terytorium przez 

Prusy Hohenzollern6w (polowa XVIII w.). Okres niewq_tpliwej swietnosci 

i pot�gi przezyl on w czasie do kl�ski na Bialej G6rze (1620), w systemie 

habsburskich rzqd6w absolutnych gwaltownie utracil swe znaczenie. Jest 

na og61 zjawiskiem typowym, iz dekadencja okreslonej instytucji pociq

ga za sobq gwaltowny wzrost jej korespondencji i produkowanych przez 

ni'l akt. Daje si� to w pelni obserwowac r6wniez w odniesieniu do slqskie

go sejmu: jego akta, zupelnie szczuple do poczqtku XVII w., staj'l si� 

nast�pnie coraz bardziej liczne. Pod koniec rzqd6w habsburskich zas wr�cz 

przytlaczaj'l swojq liczbq. Sejm slqski skladal si� z trzech izb, czyli kurii: 

ksiqz'lt, z kt6rych kazdy rozporzqdzal glosem wirylnym, oraz wolnych pa

n6w stanowych o l11cznym glosie, z kurii rycerstwa dziedzicznych ksi�stw 

Korony ', w kt6rej zasiadali r6wniez przedstawiciele Wroc!awia, oraz 

z kurii miast ksi�stw dziedzicznych. Kazda z tych izb obraduj11cych oso

bno formulowala swe zbiorowe wotum. Obok nich wyst�powalo wreszcie 

wotum czwarte, generalnego starosty, kt6ry przewodniczyl obradom sej

mowym. Bylo to tzw. votum conclusivum. Dop6ki urz11d staroscinski 

dzialal jako monokratyczny, bylo ono jednostkowe. Gdy w polowie XVII w. 

ten centralny administracyjny urzqd zostal przeksztakony w biurokraty

czne kolegium (Urzqd Zwierzchni), i to wotum nabralo cech wotum zbio-

1 Stany ksi�stw lennych nie zasiadaly w Sl�skim sejmie. 
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rowego. Obrady sejmu konczyla uchwala. Sejm byl w zasadzie zwolywa
ny przez panujqcego, kt6ry :i:&dania swe przedstawial za posrednictwem 
specjalnie w tym celu delegowanych komisarzy. Nie wolno im bylo brac 
udziatu w obradach. 

Cialem o identycznym skladzie jak sejm i o podobnym sposobie dzia
lania byly zgromadzenia trybunalskie, kt6re pojawily si� w drugiej polo
wie XVI w. Obradowaly one bezposrednio po sesjach trybuna!u ksi&z�
cego odbywanych corocznie wiosn& i jesieniq. Od „klasycznego" sejmu 
r6zni! je zakres zatatwianych spraw, wyt&cznie wewn�trznych Sl&ska. 
Odnosne uchwaly w zasadzie podejmowano tarn nie w odpowiedzi na 
monarsze :i:&dania, zatem byly one przedsi�brane bez bezposredniej monar
szej inicjatywy 2• Zgromadzenia te byly instytucjq stanowq samoistn&, 
lecz oboczn& wobec sejmu. 

Pr6cz obu powyzszych samoistnych form og6lnosl&skich zgromadzen 
stanowych od drugiej polowy XVI w. istnialy r6wniez ich postaci zast�p
cze. Wyst�powaly pod r6znymi nazwami: ,,Ausschüsse" (wydzialy) 3, zja
zdy „najblizej osiadlych" (die Nächstangesessenen Stände) lub zjazdy 
,,w&skie" (enge Zusammenkünfte). Ich sklad bywal przyblizonym od
zwiercied.leniem sejmu. Z uwagi jednak na szczupl& liczb� uczestnik6w 
spos6b ich funkcjonowania musial byc znacznie uproszczony, choc Sq slady 
dowodz&ce, ze niejednokrotnie i tarn bywaly wota kurialne formulowane 
osobno na pismie. 

Kazde z tych trzech rodzaj6w ogölnosl&skich zgromadzen stanowych 
(sejm, zgromadzenia trybunalskie, zgromadzenia zast�pcze) wytworzylo 
inne rodzaje akt. Poniewaz jednak z g6rq przez stulecie sejm byl w zasa- · 
dzie jedynym og6lnoslqskim stanowym zgromadzeniem, zatem akta obu 
p6zniejszych form wywodz& si� z sejmowych. Wsr6d tych ostatnich da
dz& si� wyodr�bnic trzy kategorie w przyblizeniu odpowiadaj&ce kolejnym 
stadiom w dzialaniu tych zgromadzen. S& to najpierw akta, kt6re mozna 
by nazwac inicjuj&cymi, nast�pn& kategori� stanowi& akta obrad, wreszcie 
ostatni& - akta koncowe. I tak ·a k t a m i  i n i c j u'j & c y m i  byly: 
1. polecenie zwolania sejmu wychodzqce od monarchy, skierowane do 
generalnego starosty. W XV i pierwszej polowie XVI w. m6gl to byc 
r6wniez wlasny akt starosty oparty ewentualnie na poprzedni�j uchwale 
stan6w. Byl to zasadniczy akt zwoluj&cy sejm; 2. pisma starosty, wzywa
jqce poszczeg6lne „stany" na sejm; 3. instrukcja monarsza, zwana r6wnieZ 

propozycj&, w kt6rej zawarte byly postulaty wobec stanöw; 4. kredencjaty 

2 Przed wyodrE:bnieniem si� zgromadzeri trybunalskich tego rodzaju uchwaly 

(tzn. Landes-Memorialien) byly uchwalane przez sejm. 

a Nie chodzi tu o deputacje i komisje dla okreSlonych cel6w powolywane przez 
sejm. 
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dla monarszych komisarzy; 5. osobna monarsza instrukcja dla komisarzy; 

6. w wypadku gdy urzqd generalnego starosty nie byl obsadzony, pelno

mocnictwo dla okreslonej osoby do przewodniczenia w obradach sejmo

wych; 7. w pewnych wypadkach pisma odraczajqce termin sejmu; 

8. w pewnych wypadkach instrukcje sejmowe dodatkowe (,,Nach-Proposi

tion"). Byly one nadsylane juz w trakcie obrad sejmowych. W scislym 

wi�c rozumieniu nie noszq juz charakteru dokument6w „inicjujqcych". 

Wsr6d nich znaczenie decydujqce mialy oczywiscie akt zwolania (1) i in

strukcja-propozycja panujqcego (3). Kategoria druga, mianowicie a k t  a 

o b  r a d, obejmowala: 9. wotum ksi<1z<1t; 10. wotum rycerstwa ksi�stw 

dziedzicznych; 11. wotum miast ksi�stw dziedzicznych (z wyjqtkiem Wro

clawia, kt6ry zasiadal w kurii rycerstwa); 12. votum conclusivum ge

neralnego starosty, od czasu zas reformy tego urz,:du - wotum kole

gialnego urz,:du zwierzchniego (Ober-Amt). W dobie upadku sejmu, tzn. 

od polowy XVII w., w aktach obrad nast&pily istotne zmiany. Po pierwsze 

odt&d wota bywaly kilkakrotne, poniewaz monarcha kontrolowal poszcze

g6lne teksty i ustosunkowywal si,: do nich (mialy mu one byc natych

miast dostarczane, jeszcze przed koncow& uchwal&), co pociqgalo za sob& 

ich zmiany lub uzupelnienia. W konsekwencji tez rozbudowany zostal 

nadmiernie ostatni z rodzaj6w akt tej kategorii, mianowicie 13. korespon

dencja stan6w z panuj&cym, stan6w z centralnymi wladzami panstwa oraz 

komisarzy z panuj&cym. Ostatnüi kategori,: tworz& a k t  a k o n c o w e; 

i4. uchwala sejmowa w odpowiedzi na propozycj� (Antwort, Abschied, 

Schluss, Beschluss); 15. Uchwala sejmowa w sprawach krajowych, tylko 

cz�.sciowo lub posrednio powi&zana z propozycj& (Landes-Schluss, Landes

-Memorial, Memorial, Landes-Artikel). W warunkach rz&d6w absolutnych 

utarla si� praktyka zatwierdzania uchwaly sejmowej przez cesarza, 

z czego wynikly nowe rodzaje akt: 16. korespondencja (podobna jak 

13) dotycz&ca uchwaly; 17. ewentualne dodatkowe wota wszystkich kurii 

oraz Urz,:du Zwierzchniego; 18. ewentualne uchwaly dodatkowe (Nach

-Schluss); 19. zatwierdzenie przez cesarza uchwaly sejmowej (Ratification, 

Ratihabition); 20. rewers panuj&cego stwierdzaj&cy, i:e powzi�ta uchwala 

nie narusza zasadniczych przywilej6w stanowych. Dokumenty takie byly 

wystawiane r6wniei: w warunkach rz&d6w absolutnych; 21. pisma gene

ralnego starosty do stan6w polecaj&ce wykonanie uchwaly. Bylo to jedno

znaczne z poleceniem zwol'ania posejmowych (,,relacyjnych''
i 

„wykonflw

czych" - termin6w takich brak w zr6dlach) sejmik6w ksi�stw lennych 

i dziedzicznych. 

Wykaz ten, choc tylko orientacyjny, jest w przyblii:eniu kompletny. 

Obejmuje wszystkie istotniejsze rodzaje akt wytwarzanych przez sejm 

lub w zwi&zku z nim w calym okresie jego istnienia. Jui: jednak z uwag 

zamieszczonych w tym wykazie wynika, i:e nie wszystkie wymienione 
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w nim rodzaje pism wyst�powaly przez caly 6w czas. W szczeg6lnosci 

nalezy tu wymienic dwa rodzaje zmian. Pierwsza zostala spowodowana 

przez wyodri;bnienie si,: w drugiej polowie XVI w. zgromadzen trybunal

skich i przej,:cie przez nie powaznej cz,:sci sejmowych funkcji. Wyrazem 

tego jest zanik uchwal sejmowych typu „Landes-Memorial", ,,Landes

-Schluss" lub „Memorial" (15) w drugiej polowie · XVI w. Drug„ przy

ni6sl absolutyzm i bezwzgl,:dny wplyw panuj„cego na przebieg i rezulta

ty obrad sejmowych, wyrazaj„c si,: w pomnozeniu wot6w i uchwal,"przede 

wszystkim zas korespondencji. Najdrastyczniejszym przejawem mistnia

lych zmian byly „ratyfikacje" uchwal sejmowych. 

Znacznie ubozsze - i mniej liczne - S'l akta wytworzone przez zgro

madzenia trybunalskie. Fakt to zupelnie zrozumialy, poniewaz zgromadze

nia te nie musialy byc specjalnie zwolywane, jako pol„czone z sesjami 

ksi„z,:cego trybunalu (Ober- und Fürsten-Recht) •, uchwal ich zas w cza

sach absolutyzmu panuj„cy nie zatwierdzal, nie b<,dqc zainteresowany 

ani we wplywaniu na przebieg, ani na wyniki ich obrad •. Niemniej i tutaj 

mozna wyodr,:bniac wspomniane trzy kategorie -akt. Ich a k t  a i n  i c j u

j . ., c e stanowilo tylko: 1. zestawienie spraw wymagaj„cych zalatwienia 

w trybie uchwaly sporz„dzane przez generalnego starost,: (p6zniej Urz„d 

Zwierzchni), czyli tzw. Landes-Directorium b„d:i: Landes-Puncta (dzielone 

na szereg „rubryk", czyli „klas" o zmiennej liczbie). Byl to swoisty odpo

wiednik monarszej propozycji. Ak t a o b  r a d byly liczniejsze, miano

wicie: 2. wotum ksi„z„t; 3. wotum rycerstwa ksi<;stw dziedzicznych; 4. · 

wotum miast ksi<;stw dziedzicznych oraz 5. votum conclusivum. Od drugiej 

polowy XVII w. pojawila si<; w zgromadzeniach trybunarskich wielokro

tnosc wot6w kurialnych. Nosila ona jednak inny charakter niz w sejmie 

tego czasu. Tarnte bowiem byly wynikiem presji wywieranej przez panu

j„cego; w zgromadzeniach zas byly to 'PO prostu wota cz,:sciowe dotycz„ce 

kolejno omawianych spraw. Wi„zalo si<; to z nadmiernym rozci„gni<;ciem 

w czasie obrad zgromadzen trybunalskich. A k t a k o n c o w e tych zgro

mad�eil byly to: 6. uchwaly w formie „Landes-Memorialien". ,,Memorial" 

zgromadzenia trybunalskiego pocz„tkowo (tak jak poprzednio w sejmie) 

stanowil jeden zwarty tekst. Gdy w dru'giej polowie XVII w. zgromadze

nia trybunalski� nabraly charakteru stalego sejmowego wydzialu, ilosc 

uchwalanych „memorial6w" ogromnie si<; zwi<;kszyla i przeksztalcila po 

prostu w rodzaj korespondencji. Zjawisko to nasililo si<; szczeg6lnie, gdy 

cesarz zabronil stanom bezposrednich ze sob„ pisemnych kontakt6w. 

Wtenczas kazde pismo „konwentu" (zgromadzenia te bowiem nazywano 

4 Trybunal zbieral siE: wprawdzie na wezwanie generalnego starosty, ale w ter

minach ustalonych jeszcze w przywileju Wladyslawa Jagielloriczyka z 1498 r. 
5 Niemniej zwraca uwag� slad przesylania cesarzowi uchwal röwnieZ przez 

zgromadzenia trybunalskie znany z 1711 r. (Hs A 45, 65, fol. 183). 
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najcz{;'sciej conventus publicus) kierowane do urz{;'du zwierzchniego nosilo 
nazw� ,,Landes-Memorial". 

Najmniej liczne i tez najmniej licznie zachowane do dzis Sq akta zgro
madzeri zast{;'pczych. Wsr6d nich trudno juz wyodr{;'bniac poszczeg6lne 
kategorie, tak ich bylo malo. Byly to: 1. akt zwolania (zawsze starosty, 
czasem na po1ecenie panujqcego); 2. ,,propozycja" starosty, kt6rq cz"sto 
stanowilo pismo panujqcego skierowane do starosty, a wymagajqce uchwa
ly dla zalatwienia; 3. istniejq slady _formulowania odr{;'bnych wot6w 
w zgromadzeniach zast�pczych - na razie jednak nie udalo si" ustalic, 
czy nast{;'powalo to w postaci osobnych dokument6w, jest to malo praw
dop0dobne; 4. uchwala w postaci „Schluss" bqdz „Landes-Memorial" oraz 
5. zatwierdzenie cesarskie w odniesieniu do uchwaly b<,dqcej odpowiedziq 
na szczeg6lowe cesarskie Zqdania. Zatwierdzenia takie Sq w aktach zu
pelnym wyjqtkiem. 

Dotychczas wymienione zr _6dla majq charakter prawny. Sq to urz"dowe 
akta i urz"dowa korespondencja. Pr6cz nich - niestety bardzo rzad.ko -
bywajq w archiwach zr6dla o charakterze narracyjnym dotyczqce og6lno
slqskich zgromadzeri stanowych. Sl\ to najpierw sprawozdania z sejm6w 
nadsylane kr6lowi przez komisarzy (znane z XVI w.) lub przez ksi'lz"cych 
posl6w w pierwszej kurii - ich mocodawcy (gl6wnie elektorowi saskiemu 
i brandenburskim Hohenzollernom). Z drugiej strony S<\ to zbiory akt 
sejmowych przeplatane narracyjnymi wstawkami, kt6re znane Sq z drugiej 
polowy XVII w. i posiadajq ogromne znaczenie dla badania wzajemnego 
stosunku sejmu i zgromadzeri trybunalskich. Trzecim wreszcie zr6dlem 
tego rodzaju Sl\ tzw. ,,Landes-Diaria" sporzqdzane juz konsekwentnie 
w Urz"dzie Zwierzchnim od poczqtk6w XVIII w. S<1 to z dnia na dzieri 
czynione notatki o dzialalnosci sejmu, zgromadzenia trybunalskiego, a tak
ze poszfzeg6lnych powolywanych przez sejm komisji i deputacji, r6wniez 
w czasie pomi{;'dzy sejmami. Zr6dlo to nje jest odpowiednikiem diariuszy 
sejmowych spisywanych w szlacheckiej Rzeczypospolitej. 

Na koniec trzeba wreszcie wspomnieC o jednym jeszcze rodzaju akt, 

mianowicie o rachunkach krajowych. Sq to dokumenty sporzqdzane preez 
specjalne komisje powolywane przez sejm do odbioru rachunk6w od 
generalnego poborcy podatkowego. Komisje te (,,deputacje") posiadaly 
sklad zblizony do kurialnej struktury sejmu, uchwaly ich dochodzily do 
skutku tez w wyniku formulowania osobnych wot6w, wyjqtkowo tylko 
zachowanych '· Rezultaty ich prac, z reguly wlqczane do zbior6w akt 
sejmowych pod nazw'l „Landes-Rechnung", nie nosz'l jednak w scislym 
rozumieniu charakteru akt sejmowych. 

e Np. brulionowe o nich notatki w Hs A 45, 38a (2), fol. 907-911. 
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Akta sliiskiego sejmu zachowaly si" do naszych czas6w w licznych 
zbiorach o r6:i:nej zawartosci. Szcz„sliwym trafem spustoszenia spowodo
wane przez ostatniii wojn" tylko w niewielkim stopniu odbily si" na 
tych zespolach. W rezultacie wi"c badacz dysponuje dzis bardzo obfitym 
materialem aktowym dotycziicym dziej6w tej waznej instytucji. 

Na wst„pie om6wienia zachowanych zespol6w nalezy ustalic ich cha
rakter: czy sii to zbiory urz�owe, czy prywatne. Urz„dowym bylby gro
madzony wsp6lczesnie na mocy uchwaly sejmowej i kt6rym sejm by si" 
poslugiwal, zaden jednak nie posiada tej oechy. Zbi6r o urz„dowym cha
rakterze m6glby tez byc prowadzony przez generalnego starost„ Sliiska, 
kt6ry przewodniczyl obradom sejmowym. Rzeczywiscie tez istnialy takie 
zbiory, np. biskup6w wroclawskich, czy te:i: ksiiiz'lt olesnicko-zi„bickich. 
Poniewaz jednak byly prowadzone nie w kancelarii generalnego starosty, 
gdyz ta nie istniala az od chwili przeksztaloenia tego urz�u w kolegium, 
tylko przez urz„dnik6w danego starosty i na jego osobisty uzytek, musimy 
je uznac za zbiory prywatne. W niemieckich repertoriach Archiwum 
m. Wroclawia tamtejszy zbi6r akt sejmowych nazwany zostal (przez 
H. Markgrafa) ,,amtliche Reihe des Breslauer Rats" b'!dz „amtliche Reihe 
der Acta publica", oo mogloby niesluszn.ie sugerowac, iz byl to zbi6r urz"
dowy. Oczywiscie dla wladz miasta byl on „urz„dowym", dla stan6w 
slqskich jednak nie m6gl nim byc. W sumie zatem wypadnie przyjiic, ze
urz„dowy, oficjalny zbi6r akt slqskiego sejmu nigdy nie byl prowadzony. 
Wszystkie istniejqce dzis zbiory nosz'l bez wyj'!tku charakter prywatny. 

Drugii sprawii wymagaj'!Cfl om6wienia jest charakter tekst6w znajdu
jiicych si" w zachowanych zbiorach. Tylko w nielicznych wypadkach S'l. 
to oryginaly. Bez wyj'!tku z oryginat6w sktada si" np. 48 wol. zbioru 
Schaffgotsch6w obejmujqcy lata 1671�1672, oczywiscie przypadkiem do 
zbioru wlqczony. Pewnq ilosc oryginat6w zawiera tez zbi6r biskupi, przede 
wszystkim w tomach poczqtkowych. W zbiorach pomniejs_zych wyst„pujii 
r6wniez dokumenty oryginalne, lecz nie monarszego pochodzenia (np. 
pisma generalnego starosty do stan6w ksi„stw lub ksiqzqt majiice zwiqzek 
z sejmami). Nie ma jednak zadnego powazniejszego zbioru, kt6ry skta
dalby si" wyl'lcznie z oryginal6w. Tak zatem przytlaczajqC<\ wi<,kszosc 
zachowanych akt sejmu sl&skiego stanowi'l odpisy. S<! one dwojakiego 
rodzaju: wsp6lczesne lub niemal wsp6lczesne oraz znacznie p6zniejsze, 
przede wszystkim z XVIII w. W tym wypadku chodzi zresztii nie tyle 
o kopie poszczeg6lnych dokument6w, co o odpisy calych wczesniejszych 
zbior6w 7

. Niewqtpliwie ciekawsze S'l kopie scisle wsp6lczesne, sporz'l
dzane w wielu wypadkach na potrzeby os6b biorqcych udzial w konkret-

7 Takq kopiq jest np. zbi6r Schaffgotsch6w, byl niq tei zbi6r Hochberg6w 

z Ksiqia, dzis zaginiony. 
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nym sejmie. Stqd wi�c trafiajq si� przy nich brulionowe uwagi ' dotyczq
ce m. in. przebiegu i rezultat6w sejmu lub jego komisji, tym cenniejsze, 
iz bardzo rzadkie. Wsp6kzesn� (lub niemal wsp6lczesne) S'l tez kopie 
zamieszczane w zbiorach na biezqco uzupelnianych, jak np. zbi6r m. Wro-· 
ctawia, Swidnicy czy zbi6r „wt6rny". Najcz�sciej poszczeg6lne akta S'l 
w zbiorach poprzedzane tytulem, kt6ry stanowi po prostu dorsalny regest 
przepisany z oryginal6w lub kopii scisle wsp6kzesnych. Kopie wsp6l
czesne obu powyzszych rodzaj6w nie S'l w zaden spos6b uwierzytelniane. 
Odpisy calych zbior6w (lub ich cz�sci) pochodzqce z XVIII w. majq znacze-· 
nie przede wszystkim dlatego, ze w pewnych wypadkach pozwalaj'l uzu-· 
pelnic ubytki zbior6w wczesniejszych. Powyzsze majqc na uwadze, wszy
stkie zachowane zbiory mozna by podzielic na dwie kategorie: na zbiory 
wsp6kzesne (oryginaly, kopie scisle wsp6kzesne i zbiory biezqco uzupel
niane) oraz na odpisy p6zniejsze. Nosz'l one bardzo r6zne tytuly, nawet 
zmienne w tych samych zespolach. Najpospolitszym z nich jest „Acta 
publica" wprowadzony prawdopodobnie przez kompilator6w zbioru 
m. Wroclawia. 

A. ZBIORY WSPOLCZESNE 

1. Z b i 6 r r a d  y m i a s t a W r o c l  a w i a jest najobszerniejszym 
i najkompletniejszym ze wszystkich znanych zbior6w wsp6kzesnych i dla
tego jest najlepszym punktem wyjscia wszelkich badan nad sejmem. 
Pierwotnie rozpocz�to go od 1540 r., nast�pnie jednak uzupelniono po czas 
od 1511 r. 9, konczy si� na 1740 r. W calosci obejmowal on 94 tomy w 96-
woluminach 10. Przed II wojn'l swiatow'l w zespole tym brak bylo czterech 
tom6w (5, 39, 55, 56) dla lat 1577, 1678-1679, 1701 i 1702. W chwili obec
nej brak jeszcze obu tom6w pierwszych (la, lb dla lat 1511-1541 lub 
1544) oraz 9 (1585-1589). Gromadzone tarn byly wszystkie rodzaje akt 
sejmowych, z tym ze wota kurialne pojawiaj'l si� w nim dopiero od 
1661 r., vota conclusiva zas w og6le S'l rzadkosciq. Poniewaz w tym 
samym mniej wi�cej czasie pojawila si� praktyka zatwierdzania uchwal 
sejmowych przez cesarza, moZna przypuszczaC, Ze do zbioru wlqczano 

przede wszystkim te wota, kt6re byl obowiqzek - jeszcze przed powzi,:
ciem uchwaly - przesylac panujqcemu do wgl'ldu. W ten spos6b kryterium 
doboru akt zmienilo si,: okolo •polwy XVII w., jednak dla obu przez t,: 
cezur� wyodr,:bnionych okres6w bylo mniej wi,:cej jednolite. W wi,:k-

s Np. w „zbiorze wt6rnym" Hs A 45 nr 15a, 18a, 20a, 38a i in. 
!I T. la (1511-1544) zawieral tylko relacje poselstw przez Wroclaw wysylanych, 

t. lb akta sejmowe z lat 1526-154.1, por. H. Pa l m, Acta pubiica, t. I, Wroclaw 

1865, s. V. 
10 Tomy 1 i 46 byly w dwu cz�Sciach. 
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szosci tom6w wewn<,trzny uklad materialu jest scisle chronologiczny. Od 
1712 r. (t. 66) wewn<,trzny uklad cz<,sciowo si<, zmienil. Najpierw byly 
(z wyodr<,bnianiem miesi<,cy) grupowane pisma cesarskie, nast<,pnie zas 
(tez miesi11cami) pisma wychodz11ce od sejmu. Niejednokrotnie tez do to
mu dol11czone jest „Landes-Diarium". Zbi6r przechowywany jest w Archi
wum Panstwowym Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego, 
archiwum m. Wroclawia, sygn. Hs A 45, nr 2-4, 6-8, 10-38, 40-54, 
57-94, oraz dwa tomy rejestr6w dla lat 1540-1612 (nr 95, 96). 

2. Przy porz11dkowaniu archiwum m. Wroclawia i sporzqdzaniu 
nowego repertorium (w 1894 r.) do pierwotnego, om6wionego wyzej 
zbioru wlqczono szereg wolumin6w 11 o odmiennej proweniencji, opatruj'IC 
je dodatkowymi sygnaturami (a, b, c, - itd.); tez p6zniej kontynuowano 
t<, praktyk<,. Szereg cech zewn<,trznych pozwala odtworzyc wsr6d tych 
dodatkowych wolumin6w kilka odr<,bnych zespol6w. Jednym z nich jest 
z b i 6 r s t a n  6 w n am y s i o w s k i c h. Sklada si<, on obecnie z 3 wo
lumin6w (sygn. Hs A 45: 4a, 4c, 6a) o podobnych oprawach kolejno licz
bowanych (1 do 3) obejmujqcych lata 1554-1580. Nie jest wykluczone, ze 
brakuj'ICY obecnie tom z sygn. 7a m6gl byc jego woluminem czwartym. 
Tomy te nie stanowi'l tekstu ciqglego, lecz powstaly przez zeszycie luznych 
poprzednio akt z ciekawymi notami dorsalnymi. Przewazaj'l w nich akta 
stan6w, reskrypty cesarskie sq rzadsze i inne niZ w zbiorze wroclaw

skim 12. Proweniencja tego zbioru daje si<, poznac z uwag dorsalnych 13. 
_Na pierwszy_m z tom6w znajduje si<, pieczi,c b}blioteki Rhedigera. Jest tx, 
zbi6r kopii scisle wsp6lczesnych, kt6rymi na sejmie zapewne poslugiwali 
si<, poslowie namyslowscy. 

3. Jako z b i 6 r w t 6 r n y (cz<,sciowo Rhedigera) mozna okreslic niemal 
wszystkie " tomy dodatkowe p6zniej wlqczone do zespolu Hs A 45, mia
nowicie 9a (1584-1588), 9b (1588-1594), 15a (1604-1608), 17a (1609-
1610), 18a (1611-1615), 20a (1616-1639), 26c (1640-1676), 38a (1) obej
mujqcy lata 1676-1686, 38a (2) z latami 1684-1806, 39a (1677-1678), 
39b (1676-1682), 39c (1677-1678), 39d (1678-1679), 41a (1682-1698), 
44a (1687), 44b (1686-1687), 46c (1691-1697) oraz 66a (1711-1712). Wszy
stkie te tomy powstaly przez p6zniejsze (XIX w. ?) oprawienie w chro
nologicznym porzqdku luznych akt o bardzo r6znym pochodzeniu, cz<,scio-

11 WSröd nich znajduje siE: zszytka kopii SciSle wsp6lczesnych z dorsalnymi 

uwagami, dotyczc1ca sejm6w z lat 1551-1555 o nie znanej proweniencji (Hs A 45 
nr 2a). 

12 Np. Hs A 45, nr 4a, fol. 132-134, reskrypt z 8 XII 1549 do miasta i ksi�stwa 

wroclawskiego. 

u Np. lu.Zna kartka w Hs A 45, nr 4a; 4c fol. 70v, 158v i in. 

14 Z wyjijtkiem nr 3a (ongi w posiadaniu Rhedi'gera), bE:dc1cego kopiq nieco 

p6Zniejsz:;i, lecz nie z egzemplarza miejskiego. 
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wo wyj�tych z dawniejszych, wsp6lnie oprawnych torn6w (nieciqgla pagi
nacja z XVIII w.(?) od 800 do 1111 w tornie 18a). ·Niekt6re byly prywatnq 
wlasnosci<1 (v. Prornnitz w t. 15a), inne dadzq si� odniesc do stan6w na
rnyslowskich (w t. 18a) lub :i:aganskich (w t. 26c). Teksty tarn napotykane 
cz�sto istotnie odbiegajq od tych, kt6re znajdujerny we wsp61czesnych 
:,biorach. S<1 to te:i: bez wyjqtku kopie scisle wsp61czesne. To oraz fakt, 
iz w pewnych wypadkach znajdujerny tarn bezsporne bruliony akt sej
mowych i zapiski na gorqco czynione w czasie zgromadzell, nawet tzw. 

zjazd6w „wqskich" (w t. 15a, 38a, 1-2, 44/b i in.), decydujq o zupelnie wy
jqtkowej wartosci tego zbioru. 

4. Z b i 6 r R i e rn e r  a (J. G. v. Rierner und Riemberg) przechowy
wany w archiwurn rn. Wroclawia pod sygn. Hs A 47 obejrnuje 20 torn6w 
z lat 1669-1728, z wl<1czonyrni trzerna dodatkowyrni z lat 1701-1717 
(5a, 5b, 5c) o tej sarnej proweniencji i zewn�trznyrn wyglqdzie. Zawartosc 
tego zbioru jest w doborze podobna do zbioru rady rn. Wroclawia, 
z tyrn jednak (eo szczeg6lnie wazne), ze od t. 3 (1691-1695) obejrnuje on 
niernal kornpletne wota sejrnowe. Jest to zbi6r oryginalny, w ka:i:dyrn 
razie podstaw<1 dlan nie rn6gl byc radziecki egzernplarz wroclawski. Od 
wszystkich innych r6:i:ni go spos6b datowania sejrn6w: nie - jak to czy
niono z reguly - od daty jego zwolania, lecz od dnia powzi�cia zasadni
czej uchwaly (Schluss). 

5. W tym sarnyrn archiwurn pod sygnaturq Hs A 48 znajduje si� zbi6r 
bez znak6w proweniencyjnych skladajqcy si� z 14 wolurnin6w (nr 1-14) 
i obejrnujqcy lata 1711-1725. Jednolita, lecz prowiroryczna oprawa 
z XVIII w. dowodzi, :i:e dopiero w6wczas zostal scalony. Pisany jest wielu 
r�koma. W znacznej cz�Sci stanowi zbi6r in continuo pisany, niekt6re 

jego torny jednak S<\ zszytkarni luznych odpis6w (pierwotnie inaczej licz
bowanych i odr�bnie foliowanych) uporzqdkowanych przed oprawq. Ma
terial w tyrn zbiorze zawarty jest typowy, taki jak zbioru Hs A 45, nie 
jest jednak jego kopiq, tylko, zbiorern oryginalnyrn ,s. Zbi6r rna najpraw
dopodobniej charakter scisle wsp61czesny i zostal sporzqdzony we Wroc
lawiu. 

6. W tyrn:i:e archiwurn pod sygn. Hs A 49 znajduje si� zesp61 sztu
cznie utworzony przed 1894 r. z 28 torn6w (w tyrn obecnie dwa zaginione) 
o bardzo r6:i:norodnyrn pochodzeniu 16, cz�sto dublujqcych si� czasowo. 
Obejrnuje on lata 1705-1741. Mo:i:na by go nazwac z b i o  r e rn s c a  1 o
n y rn. S<1 to - raczej wsp61czesne - prywatne zbiory kopii akt sej-

15 Np. t. 1 tego zbioru (1711) wykazuje juZ rozbicie na reskrypty i memorialy, 
gdy w wielkim zbiorze wroclawskim (Hs A 45) wyst�puje to dopiero w 1712 r. 

t6 W tym t. 2, 3, 4 byly ongiS w posiadaniu A. F. von Sebottendorffa, biskupiego 
otmuchowskiego starosty. 
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mowych. Jest on ciekawy przede wszystkim przez sw6j tom ostatni (28) 
obejmujqcy akta z 1741 r. Zawiera on. kilka diariuszy, mianowicie z lat 
1730, 1731, 1739, 1740 oraz 1741. Z tego diariusz z 1739 r. (t. 24) ma 
ciekawe i;:ozbicie na miesiqce w polq<,zeniu z aktami, co przypomina uklad 
zbior6w m. Swidnicy i kopii Czettritz6w. 

7. Tamze pod enumeratywnym tytulem „Kaiserliche Rescripta, Lan
des-Memorialien, Controversien, Instructiones, Gratulationes etc.'' prze

chowywane S'! trzy woluminy zbioru o sygnaturze Hs A 50, obejmujqce 
stulecie, mianowicie akta z lat 1616-1715. Same ich rozmiary swiadczq, 
ze nie chodzi tu o zbi6r kompletny. Odnosi sii, wrazenie, ze gromadzono 
tarn przede wszystkim akta dotyczqce ustroju i funkcjonowania sejmu 
i trybunalu, w tym takze teksty nie znane z innych zbior6w (np. Hs 
A 50, 1, fol. 160-166). 

8. Swoisty odpowiednilk zbioru akt sejmowych stanowi'! zespoly 
archiwum m. Wroclawia Hs A 53 oraz Hs A 54, pierwszy obejmujqcy 
cesarskie reskrypty z lat 1700-1740 (8 tom6w), drugi „Landes-Memo
rialien" z lat 1713-1740 (7 tom6w), nie stanowiqce zwartych serii t> iden
tycznej genezie. Podobny charakter ma tarn o sygn. lls A 55. 

9. Szczeg6lnym zr6dlem do dziej6w slqskich zgromadzen stanowych, 
zwlaszcza od schylku XVII w., S'! tzw. ,,Landes-Diarien" odzwierciedlajq
ce w chronologicznej kolejnosci dzialania sejmu, zgromadzen trybunal
skich i poszczeg6lnych kt>misji. Teksty te S'! niejednokrotnie wlqczone 
w tomy akt sejmowych. W archiwum m. Wroclawia znajdujq sii, pr6cz 
tego osobne dwa zespoly diariuszy, sygn. Hs A 51 o 13 tomach (z lat 
1700-1741) oraz Hs A 52 o 20, a raczej 22 tomach, gdy wliczyc dwa 
dodatkowe (z lat 1712-1740). Obydwa zawieraj'! szereg luk i s21 bardzo 
r6znego pochodzenia. Na uwagi, zasluguje tu Hs A 51 zawieraj'!CY naj
wczesniejsze znane diariusze tego typu. 

10. Z b i 6 r r a d  y m. S w i d n i c y przechowywany w Archiwum 
Panstwowym we Wroclawiu sygn. II-119 liczy 20 tom6w z lat 1541-
1685 (nr 1-20) i jest dosc powaznie niekompletny. Brak w nim akt 
sejmowych za lata 1557-1566, 1586-1588, 1611-1617, 1623, 1629-1630, 
1665-1674 oraz 1677. Po wczesniejszych ciqglych sygnaturach wnosic 
mozna, iz zdekompletowanie to musialo na�tqpic juz stosunkowo dawno. 
J est to zbi6r kopii scisle wsp6lczesnych gromadzony wedle zwyklych 
kryteri6w, kt6ry jednak od t. 17 (1682) zmienia sii, w osobliwe polqcze
nie zbioru akt i diariusza: poszczeg6lne teksty S'! tarn przedzielane notat
kami o dzialalnosci sejmu, zgromadzenia trybunalskiegc czy kom;sji. 
W ten spos6b zbi6r swidnicki jest niezastqpionym zr6dlem do poznania 
niejasnych i zawiklanych stosunk6w mii,dzy sejmem a trybunalskim 
zgromadzeniem, od ostatniej cwierci XVII w. odbywanych r6wnoczesnie 
i zapewne w identycznym personalnym skladzie. 
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11. Z b i 6 r r a d  y m. J a  w o  r a nalezy do najobszerniejszych i naj
bardziej bogatych, obejmuje akta od 1520 do 1739 czy 1740 r. Jest prze
chowywany w Oddziale Terenowym w Legnicy, w zespole Jawora, sygn. 
286-358 (w tym brak nr 348) oraz 372-376 "· Nie wszystkie woluminy 
tam zawarte obejmujq rzeczywiscie akta sejmowe, np. tomy 12 (nr 297) 
oraz 13 (nr 298) zawierajq teksty wi&z&ce si� z pertraktacjami poselstwa 
miast swidnicko-jaworskich w Pradze, tomy np. 20, 22, 24, 26, 33, 37, 44 
(nr nr 305, 307, 309, 311, 318, 322, 329) S'l zbiorami akt sejmikowych ksi�
stwa swidnicko-jaworskiego itd. Nie jest to przy tym zbi6r sci.§le chrono
logicznie uporz&dkowany, poniewaz akta nie S'l w nim ulozone w scislej 
czasowej kolejnosci; tomy niejednokrotnie zaz�biaj& si� (i to w r6zny 
spos6b) czasowo. Dokladniej uszeregowane staj& si� dopiero od ostatnich 
lat XVII w. Tomy pocz&tkowe, a takze niekt6re p6zniejsze, stanowi& 
zszytki wczesniej osobnych akt. Noty dorsalne i regesty na marginesach 
zawiera tylko pierwszy tom zbioru (nr 286). Niekt6re woluminy poprze
dza kr6tka „Relation" b�qca sumarycznym diariuszem czynnosci (np. 
t. 38 z lat 1688-1693, t. 43 z lat 1702-1704 - nr 323, 326). Mniej wi�
cej od przelomu XVII i XVIII w. zbi6r przybiera charakter analogiczny 
do zbioru rady m. Wroclawia. Od t. 58 (nr 343, lata 1724-1726) powtarza 
si� niejednokrotnie informacja, iz zbi6r •byl kontynuowany przez Franci
szka J6zefa Heinitza, ,,senatorem Jauoriensem et Deputatum ad Publica 
Silesiae". Calosc jest niew&tpliwie zbiorem oryginalnym i scisle wsp6l
czesnym. Osobn& seri� (sygn. 372-376) stanowi zbi6r diariusz6w (Landes
-Diaria) z lat 1728-1740. 

12. Z b i 6 r r a d  y m. L e g n i c y jest zespolem o tyle wt6rnym, 
iz l&czy tomy na pewno r6znego pochodzenia, znacznie cz�sciej zachodzqce 
na siebie czasowo, niz to wyst�J9uje w zespole m. Jawora. 0 wiele tez 
w�zszy jest zasi�giem. Jezeli pornin&c dwa pierwsze woluminy (sygn. 
42-43), kt6re dotycz& lat 1559-1687 i S'l bardzo fragmentaryczne, obej
muje an tylko czasy od 1690 do 1740 r. Poszczeg6lne tomy r6zni& si� 
tytulami ", eo moze odzwierciedlac dawniejsze zespoly, potem scalone, 
niemniej jednak por6wnanie dat konkretnych tom6w nie potwierdza tego 
przypuszczenia. Nieliczne informacje grzbietowe podaj& natomiast wia
domosc o trzech kompilatorach. Byli nimi rajca Wawrzyniec Antoni de
Ja Garde (przy tomach sygn. 45, 49 oraz 53), ,,Deputatus, Syndicus Civita
tis Legnicensis" Jan Antoni Sartor (w romie sygn. 56) oraz w dw6ch 
tomach (sygn. 60 oraz 61) ,,Vinarius" Braun. Uklad materialu i spos6b 

11 Por. E. Gr a b e  r1 Die Inventare der nichtstaatiichen Archive Schlesiens. 

Kreis Jauer (Codex Diplomaticus Silesiae, t. XXXV1 Wroclaw 1930, s. 195-196). 
1s Sq one najcz�Sciej nazywane „Acta Publica", pr6cz tego jednak r6wnieZ „Pro

tocollum Actorum Publicorum" lub „Breslauische Acta Publica". 
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wpisywania akt w tomach zbioru jest analogicmy jak w zbiorze m. Wro
clawia. Jest to zbiör oryginalny i wspölczesny. Calosc obejmuje 59 wo
luminöw (sygn. 42-101). 

Archiwum m. Legnicy posiaqa röwniez zespöl tliariuszy z lat 1730-
1740 tsygn. 104-114). Wszystkie te a:kta przechowywane Sq w Oddziale 
Terenowym Archiwum Wojewödztwa Wroclawskiego mieszczqcym si" 
w Legnicy. 

13. Z b i 6 r b i s  k u pi jest w posiadaniu Archiwum Archidiecezjal
nego we Wroclawiu" i obejmuje 15 wolumin6w z lat 1504-1616 z lu
kami za 1ata 1528-1536, 1553-1573, 1581-1583 oraz 1595-1599. 
Zawiera on wiele oryginal6w i bru!iony z nanoszonymi p6zniej popraw
kami. Szczeg6Inie ciekawy jest tom pierwszy (1504-1531) grupujqcy 
teksty stosunkowo wczesne, nie zachowane w innych zbiorach. Dalsze 
tomy (do 13) zawierajq ze znanych najkompletniejsze akta poprzetlzaj.jce 
sejmy (w tym tez wykazy obecnych), poniewaz niemal przez caly XVI w. 
biskupi pelnili funkcje generalnych starost6w i od nich wychodzila 
odnosna korespondencja. Od 1609 r., gdy godnosc staroscinska na pewien 
cza� przeszla na swieckich ksiq:i:qt, znika ze zbioru wspomniany rodzaj 
akt, w zamian jetlnak pojawiajq si" w nim szczeg6lowe sprawozdania 
posl6w brskupich z przebiegu obrad. Liczniejsze Sq w tym zbiorze niz 
gdzie indziej akta odbioru rachunk6w, akta generalnych sejm6w Korony 
i wsp6lczesne druki, gl6wnie patent6w generalnego starosty. 

14. Jedyny w swoim rodzaju jest z b i 6 r  .T. C h r. Kot t w i t z a
w tymze archiwum przechowywany, z !at 1669-1675. Jego tw6rca byl 
deputatem stan6w glogowskich do · sejmowej komisji odbioru rachunk6w 
(General-Cassae-Deputation) i pomiescil w nim r6wniez komplety akt 
rachunkowych i korespondencji oraz protokoly obrad tej komisji. Dzi"ki 
temu mozna dokladnie poznac struMur" i spos6b dzialania deputacji, 
jej stosunek do sejmu, a takze 6wczesny slqski system skarbowy. Zesp6l 
w chwili obecnej obejmuje 6 wolumin6w (Vla 25-30). Poniewaz wszy
stkie one posiadajq ciqglq paginacj", witlac, ze brak w nim eo najmniej 
4 tom6w: poczqtkowego (przed kwietniem 1669 r.), drugiej polowy 1670 r. 
oraz lat 1672 i 1674. Zbi6r Kottwitza przybyl do Archiwum Archidiece
zja!nego z akt archiprezbiteratu glogowskiego. 

15. Szczeg6Inego tez rodzaju zbi6r a:kt do dziej6w slqskiego sejmu 
znajduje si<, w Archiwum Schaffgotsch6w, przechowywanym, jak wi<,
kszosc innych, w Archiwum Panstwowym Miasta Wroclawia i Woje
w6dztwa Wroclawskiego (Abt. XXIII, Landessachen, Fach 110). S,i to 
pisma cesarza do Schaffgotsch6w, generalnych starost6w (tzn. Urz<,du 
Zwierzchniego) i stan6w w zwiqzku z sejmami lat 1650-1652 (nr 34c, 

19 Dzial VI, cz�SC a (z mylnyrn tytulem: Akta Rady KsU\Z�cej), nr 1-15. 
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1667-1692 (nr 34d), 1668 (nr 34a) oraz 1691 (nr 34b). Wartosc tego -
nielicznego niestety - zbioru polega na tym, ze zawiera on wylqcznie 
oryginaly. Archiwum tej magnackiej rodziny zawiera jeszcze jeden zbi6r 
o 6 woluminach (1694-1739) i tytule „Acta die engere Landes-Zusam
menkünfte der Fürsten und Stände betreffend". Tytul jednak wprowadza 
w b!qd, poniewaz tylko dwa pierwsze tomy (Abt. XXIII, Fach 111, nr 
36-37) zawierajq akta sejmowe z lat 1694-1699 w postaci kopii seisle 
wsp6!czesnych, przy czym jeden tylko akt odnosi si� do zjazd6w „wc1-
skich". Pozostale woluminy tego zbioru zawierajc1 akta i korespondencj� 
sejmiku ksi�stwa swidnick'o-jaworskiego. 

16. Wiadomo jest, ze w praskiej bibliotece Nostitz6w znajduje si� 
stosunkowo dbszerriy zbi6r akt slc1skiego sejmu, gl6wnie odnoszc1cy si� 
do XVIl i XVIII w. Autor niniejszego om6wienia nie zapoznat si� do
tychczas z tym zespolem, nie ulega jednak wc1tpliw:osci z uwagi na rol�, 
kt6rc1 w XVII w. przedstawiciele tej rodziny pelnili na Slc1sku, ze 6w 
z b i 6 r N o s  t i t z 6 w powinien byc bardzo interesujc1cy. 

17. Dr e z d eiis k i e  z b i o r y  akt s e j m u  s l q s k ieg o wic1-
Zq si� cz�sciowo z najwczesniejszym okresem jego istnienia i dzialania, 
mianowicie z czasami, gdy elektorowie sascy byli ksic1z�tami slc1skimi 
(i czlonkami pierwszej kurii sejmowej) z tytulu posiadania ksi�stwa 
zagar\skiego. P6zniejsze S'I wynikiem nie slabnc1cego zainteresowania 
Wettyn6w Slc1skiem. Niestety, akta te S'I nieliczne. Niemniej pr6cz we
zwar\ na sejmy zawierajc1 jednak r6wniez instrukcje dla elektorskich po
sl6w i ich sprawozdania. Wartosc tych akt polega na ich bardzo wczesnej 
metryce i na tym, ze bez wyjc1tku sc1 oryginalami. W drezder\.skim ar
chiwum 20 akta te przechowywane sc1 pod sygnaturami Loc. 10342 oraz 
Loc. 10343 i dotyczq sejm6w z lat 1482, 1486, 1487, 1490, 1504, 1517, 1520, 
1523, 1524, 1526, 1527, 1529, 1530, 1532, 1534, 1539, 1540, 1543, 1546, 1584, 
1617, 1619, 1629, 1630, 1637, 1672 oraz 1690. 

18. M e r  s e b u r  s k i e z b i o r y a k t s e j m u s 1 'I s k i e g o ge
nez� majc1 podobrn\ do zbiorow drezder\.skich, sc1 tylko nieco p6zniejsze, 
pochodzc1c z czas6w, gdy brandenburscy Hohenzollernowie na zasadach 
lenna czy zastaw6w wladali ksi�stwami krosnier\skim, karniowskim czy 
opol.sko-raciborskim. Interesujq one badacza przede wszystkim, gdy sc1 
w nich zawarte instrukcje bc1dz sprawozdania posl6w, kt6rzy udzial wzi�li 
w konkretnym sejmie. Istniejc1 tarn materialy do sejm6w z lat 1512, 1524, 

20 Archiv des Geheimrats. Pr6cz tego w zespole ,,Wittenberger Archiv" w dzia

lach ,,Schlesische Sachen", "Ungarische Sachen" oraz „Polnische Sachen" znajduje 

siE: wiele cennego rozproszonego materialu, eo waZniejsze r6wnieZ z XV w. Teksty 

najwczeSniejsze zostaly juZ ogloszone w kolejnych tomach Politische Correspondenz 

Breslaus, por. niZej. 
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1528, 1533, 1537, lii39, 1541, 1550, 1562, 1604, 1607, 1608, 1610, 1615, 
1621, 1625, 1628, 1629, 1633 oraz 1719 ''· Pewne materialy o charakterze 
opisowym zawarte S'l tez w zespolach aktowych tworwnych w czasie, 
gdy Fryderyk II zajql S\,isk ''· 

19. C e n t r a 1 n e C z e s  k i e A r  c h i  w u m w Pr a d z e posiada 
szereg akt sl,iskiego sejmu, zesp61 to jednak bardzo daleki od kompletu. 
S,i to w Czeskiej K.ancelarii N adwornej akta dotyczqce sposobu dzialania 
sejmu (tez sejmik6w)" z lat 1504-1726, pewne akta sejmu z 1527 r., 
niemal kompletne akta sejmu z 1563 r., dalej akta z lat 1570, 
1571, 1574, 1577, 1610 (te szczeg6lnie ciekawe, ze sprawozdaniem ko
misarza i charakterystycznymi pismami ksi,iz,it), 1611, 1617, 1626, 1627, 
1655, 1657, 1695, 1696, 1697, 1733, 1736, 1737, 1738. Wsr6d nich 
wiele jest orygina!6w uchwal sejmowych, z 1737 r. zas nawet · trzy 
kolejne wersje �otum kurii ,ksi,iz�cej. Najciekawsze w zasobach Central
nego Czeskiego Archiwum s,i akta sejm6w odbywanych w Opawie 
w czasie wojen sl,iskich, brak ich bowiem w archiwach wroclawskich. 
Dotycz,i one sejm6w z Jat 1743, 1746, 1747, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 
1754, 1755, 1757 oraz 1758 ,"· 

B. ODPISY POZNIEJSZE 

W XVIII w., moze r6wniez w stuleciu poprzednim, byly sporz,idzane 
mniej lub wi�cej kompletne odpisy wczesniejszych zbior6w. Nie jest tez 
wykluczone, ze tego rodzaju teksty tworz,i pocz-.tkowe partie zbior6w 
poprzednio om6wionych, kt6re nast�pnie byly kontynuowane. Odpisy 
takie, z reguly nie datowane, mogq bowiem czynic wrazenie zbior6w kopii 
w przyb!izeniu wsp61czesnych, totez trudno jest wy,kluczyc omylki w na
szej ich ocenie. 

20. Najkompletniejsza najlepiej zachowana jest pochodzqca 
z XVIII w. k o p i  a S c h a ff g o t s c h 6 w, ongis wchodzqca w sklad 
ich cieplickiego ksi�gozbioru, obecnie zas przechowywana w Archiwum 
Paiistwowym Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego pod sy
gnaturq w tym duzym zespole Abt. XXIII-Landessachen, Fach 103a, nr 
1-115. Egzemplarz ten skladal si� z 115 kolejno numerowanych tom6w 
rozpoczynajqcych si� od 1526 r. i koiiczqcych na 1740. W chwili obecnej 
brak jest t. 32. W zachowanych t. 30 i 31 (1639-1644) S'l identyczne, 
podobnie t. 44 oraz 70 (1699). T. 48 mimo ·ci-.glej numeracji nie jest 

21 Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg1 Rep. 46, Nr 3a-b, Nr 6 a -c. 
22 Tami:e, Rep. 46 B, nr 219. 
" CDK, IV-H-3, karton 713-7114. 
24 Tami:e, karton 714. Pewne materialy dotyczc:1ce udzialu wölnych pan6w sta

nowych w sejmie znajdujc:1 si� w IV-H-11 karten 690. 
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kopiq wczesniejszego zbioru, tylko zszytkq oryginal6w z lat 1671-1672. 
Bez szczeg61owych studi6w trudno orzec, jaki zbi6r wczesniejszy byl 
pierwowzorem tej kopii. Charakterystyczny blqd w dacie majowego sej
mu z 1557 r. (t. 4, fol. 667) zostal dos!ownie przej�ty ze zbioru rady m. 
Wroclawia (Hs 45, 3, fol. 184), gdzie wyst�puje w marginalnej nocie 
innej r�ki. Podobnie bl'ld w dacie dziennej uchwaly sejmu z 1640 r. 
(13 maja zamiast 13 marca) tej kopii (t. 30, pag. 331-371) pochodzi 
z tego samego zr6dla (Hs A 45, 25 fol. 146). Dowodziloby to bezposred-· 
niego zwiqzku mi�dzy obu tekstami. Niemniej jednak zwiqzki te przyjqc 
mozna tylko dla lat wczesniejszych, przypuszczalnie do po!owy XVII w. 
P6zniej bowiem (XVIII w.) wyst�pujq istotne r6znice; np. kopia Schaff
gotsch6w dopiero od t. 99 (1728) rozbija material na reskrypty i memo
rialy, gdy tymczasem tego rodzaju uklad w zbiorze m. Wroclawia wy
st�puje juz w 1712 r. (t. 66) itp. Kwestia podstawy tej kopii pozostaje 
zatem otwarta, przy czym nie mozna wykluczac istnienia zaginionego 
zbioru, w poczqtkowej cz�sci b�dqcego kopiq miejskiego, nastf;pnie kon
tynuowanego samodzielnie, z kt6rego korzystal przepisywacz Schaff
gotsch6w "· 

21. W liter.aturze (H. Palm) 20 podana jest wiadomosc o kompletnej 
kopii miejskiego zbioru sporzqdzonej w XVIII w. dla biblioteki Hoch
berg6w w Ksi�znie. W chwili obecnej egzemplarz ten jest zaginiony. Po
niewaz jednak zbiory te zostaly przej�te przez Bibliotek� Narodowq 
i Archiwum G!6wne Akt Dawnych w Warszawie, nie jest wykluczone, 
ze tarn wlasnie moze si� znajdowac 6w zesp61 lub pewne jego fragmenty. 

22. W bibliotece Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc
lawskiego znajdujq si� nieliczne tomy dw6ch kopii. Jednq jest k o p i  a 
C z et t r i  t z 6 w o nietypowym tytule „Acta Publica Utriusque Silesiae", 
z kt6rej zachowaly si� tomy z lat 1714-1715 oraz 1716. Poniewaz brak 
jest na nich sygnatur i numeracji, nie wiadomo, jak obszerny pierwotnie 
byl ten zesp6l. Wewn�trzny uklad tekst6w (polqczenie -akt i diariuszy) 
dowodzi, ze podstawq kopii nie m6gl byc zbi6r typu wroclawskiego, nie 
jest on tez podobny do uktadu swidnickiego. Istnieje zatem mozliwosc, ze 
byl to w og6le zbi6r kompilowany samodzielnie w oparciu o inne, wczes
niejsze. 

23. Druga szczqtkowa kopia przechowywana w tej bibliotece jest 
k o p i  "' a n  o n i m  o w 'l- Nie posiada absolutnie zadnych not prowenien-

25 R6wnieZ zbiory archiw6w wiedeiiskich nie zostaly dotychczas przez autora 

przeS'Zukane dla ustalenia, czy znajduj<4 si� tarn akta sejmu Slijskiego lub ich 

zbiory. SkorygowaC zatem naleiy przypuszczenie H. Palma (op, cit., t. I, s. V) 

upatruj<4cego w kopii Schaffgotsch6w odpis zbioru miejskiego. 
26 TamZe. 

5 - Sob6tka 4/71 
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cyjnych, numeracji ani sygnatur. Jest pisana pi�knym duktem XVIII w., 
wszystkie zachowane tomy t.:i sam.:i r�k.:i. Jednolite s.:i tez oprawy tom6w. 

Zachowaly si� z tej kopii tylko cztery woluminy 27• Z ich ukladu wnosic 
mozna, iz dla danych lat w osobnych tomach by!y kopiowane reskrypty 
cesarskie i memorialy. Por6wnanie tych czterech wolumin6w z odpo
wiednikami zbioru wroclawskiego i •kopii Schaffgotsch6w dowodzi, fe 
nie bylo mi�dzy nimi bezposrednich zwi.:izk6w. Tym samym malo jest 
prawdopodobne, aby te cztery tomy byly pozosta!osci.:i kopii Hochber
g6w 2,. Z tego samego zbioru pochodz.:i tez „Landes-Diaria" z lat 1720-

1721, 1723-1724, 1727-1728 oraz 1732-1733 w tejze bibliotece prze
chowywane. 

24. D r u k i w s p 6 ! c z e s n e uchwal sejmowych tloczone z polece
nia sejmu i generalnego starosty s.:i stosunkowo liczne w XVI i XVII w. 
Cz�sto s.:i one wl.:iczone do zbior6w r�kopismiennych (np. miasta Wrocla
wia, biskupiego i in.) w chronologicznej kolejnosci. Oczywiscie znajduj.:i 
si� r6wniez w bibliotecznych zbiorach starych druk6w. 

25. Akta sl.:iskiego sejmu s.:i przedmiotem wydawnictwa zr6dlowego. 
Dokumenty te gromadzi! i oglaszal najpierw H. Palm, nast�pnie J. Krebs. 
L.:icznie opublikowano 8 tom6w odnosz.:icych si� do lat 1618-1629 "· 
Wydawnictwo to jest cenne przede wszystkim przez uj�cie w nim wszyst
kich znanych akt z diariuszami (np. t. IV, s. 3-27) i wykazami obecnych 
na zjazdach. Szereg bardzo ciekawych akt, tym wazniejszych, ze bardzo 
wczesnych, znajduje si� w publikacjach zr6dlowych dotycuicych XV w., 

kt6re nie obejmuj.:i tylko dzia!alnosci zjazd6w. S.:i to przede wszystkim 
Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podiebrad 

z lat 1454-1469 (Scriptores Rerum Silesiacarum, t. VIII-IX, Wroclaw 
187�-1874) oraz Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Kö
nigs Matthias Corvinus z lat 1469-1490 (tamze, t. XIII-XIV, Wroclaw 
1893-1894). 

26. Na koniec wspomniec jeszcze nalezy pomocnicze zr6dla do dzie

j6w sejmu, mianowicie wyci.:igi z propozycji i uchwa! sejmowych, a takze 
zjazd6w „w.:iskich". Dla czas6w do 1579 r. znajduj.:i si� one w J. Schick
fussa New vermehrte Schlesische Chronica '"· Dla lat 1623-1691 w publi
kacji H. W. Neudorffa pt. Extrad aus denen Fürstentags-Propositionen"-

27 Reskrypty i memorialy z 1729 r., tylko memorialy z 1731 i 1732 r. 
28 Niemniej jednak (mim.o braku sygnatur, exlibris6w itp.) jest niew�tpliwe, iZ 

tomy te muszq pochodziC z wielkiej i starannie gromadzonej biblioteki. 

z9 Acta pu.blica. Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten 

und Stände, Wroclaw 1865-1906. Pierwsze cztery tomy (161S.-1621) przygotowal 

H. Palm. 

" Wyd. 1625, III, s. 166-245. 
si Wroclaw 1691. 
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Wreszcie archiwum m. Wroclawia pod sygnaturami Hs A 45 nr 98 posia

da r�kopismienny egzemplarz Neudorffa bogatszy o lata 1600-1623, 

a tak:re analogiczne wyciiigi dla lat 1565-1593 (Hs A 45 nr 97), 1584--

1617 (Hs A 45 nr 99, II), 1623-1683 (Hs A 45 nr 99, III), 1592-1602 

(Hs A 45 nr 100, I) oraz 1611-1617 (Hs A 45 nr 100, II). Wyciiigi te 

mogii byc duzii pomoeq w pracy. 

Om6wienie powyzsze obejmuje tylko wazniejsze zespoly i zbiory. 

Pr6cz nich duza liczba akt sejmowych, szczeg6lnie korespondencji, znaj

duje si� rozproszona po innych zespolach r6znej proweniencji. Mogii to 

byc materialy nietypowe i dlatego bardzo cenne. 

AKTEN ZUR GESCHICHTE DES SCHLESISCHEN FORSTEN- UND 

STÄNDETAGES (XV.-XVIII. JAHRHUNDERT) 

Der Artikel bringt einen kurzen Überblick über die Formen der schlesischen 
Fürsten-und Ständeversammlungen (Haupt-, Neben- und Ersatzversammlungen) 
sowie eine allgemeine Besprechung der Akten, die durch diese Versammlungen 
(bzw. im Zusammenhang mit ihnen) hergestellt wurden und baut ferner eine 
Systematik dieser Akten auf. Der Verfasser unterscheidet drei Kategorien: initiier
ende Akten, Akten der Beratungen sowie abschliessende Akten, wobei jede Kate
gorie eine Reihe von Abarten der Akten umfasst. 

Im zweiten Teil gibt der Verfasser eine Übersicht über die erhaltengebliebenen 
Aktensammlungen, welche Akten der schlesischen Fürsten und Stände gruppieren 
und sich in polnischen sowie ausländischen Archiven und Bibliotheken befinden. 
Er informiert ferner über die zeitliche Reichweite der Akten, ihren Inhalt und 
eventuell ihre Herkunft. Der Artikel soll denjeni�en Hilfe leisten, d:e sich mit der 
Geschichte des schlesischen feudalen Parlamentarismus beschäftigen. 




