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KILKA DOKUMENTÓW Z PIERWSZEJ POŁOWY XIII WIEKU 
Z ARCHIWUM JOANNITÓW W ORLIKU

Archiwalia j oannitów prowincji polskiej od czasu zniesienia tego 
.zakonu zostały dziwnie rozproszone. Oryginały komandorii poznańskiej 
np. znajdowały się częściowo przed r. 1915 w Bibliotece Publicznej w Wil
nie1, a częściowo ze zbiorami inż. Diehla dostały się do Archiwum m. Kra
kowa1 2; archiwalia joannitów zagojskich spoczywają dziś w znacznej 
ilości w tymże archiwum3. Kopie poszczególnych dokumentów spotykamy 
znowu w kopiarzach kapituły katedralnej poznańskiej4 (znak, że kiedyś 
odpowiadające im oryginały także tam były przechowywane), w swej 
przytłaczającej jednak masie jeszcze w XVII w. znalazły się w odpisach 
w głównym archiwum przeoratu maltańskiego na Czechy, Śląsk i Morawy 
w Pradze. Inne były losy archiwaliów komandorii joannitów śląskich, ich 
■domów w Brzegu, Tyńcu (podwrocławskim), Strzegomiu, Leśnej, Gröbnig 
i we Wrocławiu. Dostały się one rychło (jeszcze w ciągu XVII w.) do 
^głównego archiwum joannickiego, gdzie w znacznej części zostały współ
cześnie wciągnięte do kopiariuszy zakonu i dotychczas się w tamtejszym 
archiwum przechowują5. W końcu XIX w. w wydanym przez Delaville- 
Leroulx zbiorze dokumentów zakonu joannickiego zostały one w dużej 
części uwzględnione. W czasie okupacji hitlerowskiej w Czechosłowacji 
archiwum maltańskie zostało zniesione i dostało się do archiwum 
Schwarzenbergów w Orliku nad Wełtawą. Po upaństwowieniu w r. 1945 
w  Republice Czechosłowackiej wszystkich archiwów kościelnych 
i  prywatnych archiwum Schwarzenbergów, a wraz z nim i dane archiwalia

1 A to druk Kod. dypl. wkopol., I, nr 29, 104, 117, 202; por. K. M a l e c z y ń s k i ,  
Studia nad dyplomami Odonicza i Laskonogiego, Lwów 1928, s. 230 nn.

2 A to Kod. dypl. wkopol., I, nr 202 (druga redakcja), 208, 344; por. Katalog 
Archiwum  Aktów Dawnych miasta Krakowa, Kraków 1907, nr 846, nr 847, 848.

3 Ibid., nr 844, 845, 849.
4 Kod. dypl. wkopol., I, nr 213.
5 W odpisach w archiwum maltańskim przechowane są : Kod. dypl. wkopol., I, nr 30, 

.208, 344, 433; z dokumentów śląskich przechowanych tamże w oryginałach por. Kod. 
«dypl. Śląska, Wrocław 1955, nr 66, 67, 89, 98, 99, 100.



przeorstwa kawalerów maltańskich, weszły w skład Archiwum Państwo
wego w Orliku, gďzie są dotychczas przechowywane.

W czasie mego krótkiego pobytu w Czechosłowacji miałem możność, 
dzięki uprzejmości tamtejszego Ministerstwa Szkolnictwa i Kultury, zwie
dzenia tego archiwum; byłem w stanie krótki czas w nim pracować i za
poznać się z jego zawartością przynajmniej w formie ogólnej, poczynić 
wreszcie odpisy i opisy kilku mniej lub bardziej nieznanych dokumentów 
śląskich i polskich. Należy tu bulla papieża Innocentego III z 15 XII 1203 
dla joannitów \)v Strzegomiu, bulla papieża Grzegorza IX z 11 III 1233, 
polecająca m. in. arcybiskupowi gnieźnieńskiemu rozstrzygnięcie sporu 
między joannitami a proboszczami kościołów parafialnych w jego pro
wincji w sprawie zbierania składek na ubogich; dalej nadanie komesa 
Adlarda z lat 1234—1239 dla joannitów w Tyńcu, drukowane już wpra
wdzie raz, ale pod mylną datą c. r. 1190, wreszcie trzy dokumenty Pawła, 
syna Imbrama, na rzecz joannitów strzegomskich z r. 1239, znane do
tychczas tylko ze streszczeń w Regestach śląskich Grünhagena.

Ogłoszone obecnie po raz pierwszy (poza jednym) dokumenty dla joan
nitów śląskich z pierwszej połowy XIII w. zawierają szereg ciekawych 
wiadomości z rozmaitych dziedzin życia gospodarczego, społecznego i kul
turalnego Śląska, a zwłaszcza jego wsi i drobniejszych miast, w pierwszej 
połowie XIII w. Ilustrują one dobitnie proces coraz bardziej postępujące
go kurczenia się wielkiej i średniej świeckiej własności feudalnej na 
Śląsku na korzyść martwej ręki, a z drugiej strony stwierdzają jasno, że 
jeszcze w trzydziestych latach XIII w., w niektórych przynajmniej wy
padkach, dziesięcina kościelna pobierana była od chłopów poddanych przez 
pana gruntu, a nie przez biskupa czy proboszcza parafialnego. Układ 
pokoju w sprawie dziesięcin zawarty między księciem a biskupem wroc
ławskim w r. 12276 dawał tedy pole do rozmaitej interpretacji przez obie 
strony. Dowiadujemy się dalej, zwłaszcza z dokumentów komesa Pawła 
Imbramowicza, że niektórzy feudałowie posiadali liczną klientelę świecką 
(milites mei), pod którym to terminem należy przypuszczalnie rozumieć 
drobne rycerstwo czy nawet półrycerstwo uprawiające niekiedy ziemię 
własnymi rękoma.

Inny dokument tegoż Pawła przynosi ciekawe dane dotyczące oświaty 
i szkolnictwa na Śląsku pod koniec pierwszej połowy XIII w., a więc 
kiedy o silniejszym napływie chłopów, a nawet feudałów niemieckich 
na Śląsk nie może być jeszcze mowy. Zobowiązania joannitów strzegom
skich gromadzenia ksiąg oraz polecenie, wydane im przez darczyńcę, 
utrzymywania przez nich własnym kosztem dwóch scholarzy (custodes

6 D e l a v i l l e - L e r o u l x ,  Cartidaire general de Vordre des hospitaliers de 
Saint-Jean de Jerusalem, I—II, Paris 1894. Ten najkompletniejszy kartularz joannicki 
w partii polskiej oparty jest często na przedrukach z wydawnictw polskich.



scolares) wykształconych (litteratos) świadczy, że już w takim Strzego
miu w pierszej połowie XIII w. istniała klasztorna szkoła, do której uczęsz- 
czali według wszelkiego prawdopodobieństwa nie tylko synowie feudałów 
czy co bogatszych mieszczan, ale niewątpliwie i synowie chłopów, z któ
rych rekrutowała się zazwyczaj służba kościelna czy członkowie chóru 
kościelnego. Przeznaczenie przez komesa Pawła na cele utrzymania takiej 
szkoły dochodów z lokowanej na prawie niemieckim wsi Lusina świadczy, 
że i feudał był w istnieniu takiej szkoły żywo zainteresowany7.

Wreszcie stosunki narodowościowe wśród joannitów śląskich w po
czątkach XIII w. Pomiędzy imionami joannitów występujących w opu
blikowanych niżej dokumentach spotykamy przeważnie imiona słowiań
skie (czeskie? polskie?), Wilczek, Radosz, Przebor, Bogumił, a tylko (obok 
jednego chrześcijańskiego) jedno germańskie (Reinold-Renold). Taki ilo
ściowy stosunek do siebie imion winien rzucić odmienne (od powszechnie 
przyjmowanego) światło na skład etniczny najstarszych dcmów-komturii 
joannickich nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce.

Ogłoszone poniżej teksty oparte są o zasady zastosowane przez wy
dawcę w ogłoszonym ostatnio I tomie Iźodeksu dyplomatycznego Slaßka. 
Dołączone reprodukcje fotograficzne niektórych z nich mają na celu ilu
strowanie objaśnień paleograficznych do tekstów. Wydawca poczuwń 
się wreszcie do miłego obowiązku podziękowania wszystkim tym, którzy 
mu dopomogli w pracy. A więc Ministerstwu Szkolnictwa i Kultury Re
publiki Czechosłowackiej, dalej aspirantowi Katedry Nauk Pomocniczych. 
Uniwersytetu Karola w Pradze I. Hlavačkowi, a przede wszystkim 
prof. Uniwersytetu w Bernie drowi H. Šebánkowi, za dostarczone mi ze 
zbiorów tamtejszego gabinetu nauk pomocniczych historii odpowiednie 
fotografie.

Nr 1
Ananie, 15 grudnia 1203

Innocenty III, papież, zatwierdza w posiadaniu mistrza i komandorii 
joannitów w Tyńcu kościół w Bardo i dziesięciny w szeregu imiennie wyli
czonych miejscowościach nadanych przez Żyrosława i Cypriana, biskupów 
wrocławskich.

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, jedynie u' środku no.\ zgięciu niecą 
przetarty; pergamin włoski. W ym iary: szerokość 23,2 cm, wysokość 18,2 cm, za
kładka około 2 cm. Orlik, Archiwum Państioowe, sygn. Malt. odděl. 14, č. 2b* l .

7 Regesten, nr 315; por. T. S i 1 n i c k i, Dzieje i ustrój Kościoła na Śląskur 
Kraków 1938.

1 Noty dorsalne ręką X V  w. „Confir.“, „Confirmatio decimarum in Tincia“ ; 
X V I—X V II w. „A° 6t° pontificatus Innocentij 3>j“, „Nr 122“ ; „Datum Anagniae



I Innocentius ||episcopus servus servorum dei dilectis filiis., magistro et 
fratribus hospitalis Jerosolimitani de Tinchia* 2 | salutem et apostolicam 
benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam 
vigor equitatis quam | ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii 
nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter | dilecti in domino filii 
vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, ecclesiam sancte 
Marie de j Bardo3, decimas eiusdem ville et de Prilanc4, de Cebanou5 et de 
Sluseou6, de Tinchia2, de Pilauia7 8, de Tinchia | Michaelis3, de camerariis 
de Goscizlau9, de Mlodoscurz10 11 et de Gliniz11, quas bone memorie Sirozlaus 
quondam12 et decimam | de Pesar13, quam venerabilis frater noster Cipria- 
nus Wratizlauiensis episcopus14 domui vestre pietatis intuitu concesserunt, 
sicut eas | iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos domui hospitalis 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis seripjti patrocinio commu
nimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confir
mationis infringere vel j ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

die 18 Ianuarii 1204. Bulla papae Innocentij 3. A° 6l° pontificatus seu confirmatio 
decimarum ecclesiae sanctae Mariae de Bardo, in Tinchia, quas venerabilis Ciprianus 
Wratislaviensis episcopus et Siroslaus quondam concesserunt“ „domui hospitalis 
sancti Joannis, Nr 1°“.

2 Tyniec n. Ślężą, pow. Wrocław, dziesięciny z tej miejscowości w posiadaniu zako
nu joannitów wspomniane już w r. 1189 z daru biskupa wrocławskiego Żyr osław a, por. 
Kod. dypl. Śląska, I, nr 66.

3 Bardo, pow. Ząbkowice, jako Gradice Barda wspomniane w bulli dla biskupstwa 
wrocławskiego z r. 1155 (ibid., nr 35). Dziesięcinę z tej miejscowości nadał joannitom. 
tenże biskup Żyrosław około r. 1189 (por. ibid., nr 67); w r. 1203 nadanie to zatwier
dził biskup Cyprian (por. ibid., nr 98).

4 Przyłęk, pow. Ząbkowice, wspomniany w posiadaniu zakonu w r. 1189 i 1203 
(ibid., nr 67,98).

5 Dzbanów, pow. Ząbkowice, w posiadaniu joannitów, wymieniony w obu poprzed
nich dokumentach (por. poprzedni przyp.).

6 Sbiżejów, pow. Ząbkowice, wspomniany jak wyżej.
7 Piława, pow. Dzierżoniów, wspomniana jak wyżej.
8 Tyńczyk, pow. Wrocław, wspomniany jest tylko w zatwierdzeniu biskupa Cypria

na z r. 1203, w nadaniu Żyrosława nie figuruje. Widocznie jest produktem gospoda/rki 
■zakonnej lub darowizną na rzecz joannitów (Michała?) w latach 1189—1203.

9 Miejscowość bliżej nie dająca się zidentyfikować, wspomniana w obu dokumen
tach z r. 1189 i 1203, por. przyp. 3.

10 Młodosowice, pow. Brzeg, wspomniane jako nadane na rzecz joannitów dv:u- 
krotnie: w r. 1189 i w r. 1203, por. przyp. 3.

11 Glinica, pow. Dzierżoniów, wspomniana przed r. 1203 trzykrotnie (por. przyp. 3). 
N a przełomie X III  i X IV  w. posiadała kościół, por. Cod. dipl. Siles., X IV , 8U.

12 żyrosław, biskup wrocławski 1170— 1 IV  1198. Z imienia wnioskując, Polak.
13 Psary, pow. Oława, wspomniane w dokumencie Cypriana z r. 1203 (por. wyżej 

przyp. 3). W końcu X III  w. należy do biskupstwa wrocławskiego, por. Cod. dipl. 
Siles., X IV , 79.

14 Cyprian, biskup wrocławski (poprzednio lubuski) 1201— 25 X  1207.



attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beaj torum 
Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Anagnie 
XVIII kalendas | ianuarii pontificatus nostri anno sexto1.

Wr 2

Ananie, 11 marca 1233

Grzegorz IX, papież, poleca arcybiskupom gnieźnieńskiemu, mogun- 
ckiemu i magdeburskiemu zbadać skargi przeora i joannitów o niedo
puszczanie ich do zbierania składek i jałmużny na ubogich po parafiach, 
a nawet o konfiskowanie przez proboszczów części zebranych jałmużn, 
i wydać na przekraczających przepisy karę ekskomuniki.

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, włoskiego pochodzenia, liniowany
rylcem. W ymiary: szerokość 38,6 cm, wysokość 31,2 cm, zakładka 2,7 cm. Na
zakładce litery : „PR“. Orlik, Archiwum Państwowe, sygn. Malt. odděl. 1, č. 15r.

II Gregorius || episcopus servus servorum dei, venerabilibus fratribus.. 
Gneznensi2 ..Maguntino3 et ..Magdeburgensi archiepiscopis4 et eorum 
suffraganeis salutem et | apostolicam benedictionem. Querelam gravem 
recepimus dilectorum filiorum., prioris et fratrum hospitalis Jerosolimi- 
tani, quam pre magnitudine culpe ac pauperum dispendio dissi[mulare 
nec volumus nec debemus. Proposuerunt siquidem iamdicti fratres, quod 
cum pro confratriis et elemosinis pauperum requirendis iuxta consuetu
dinem suam auctori tajte apostołka confirmatam ad ecclesias quorum
dam presbiterorum accedunt eos recipere nolunt, sed quod gravius est 
ab ecclesiis ipsis predictos fratres eicere non verentur1, cum deberent j 
eos benigne et pacienter audire et parrochianos suos ad conferendas pau
peribus elemosinas attentius exhortari. Accedit ad hec, quod iidem presbi- 
teri quandam partem ele|mosinarum pauperum exigunt impudenter et

a Formuła datalna rozstrzelonymi wy- chen Urkundenwesen d. X I—X III  Jhdts. 
razami. Na niciach jedwabnych czerwono- (Mttlg. d. Inst. f. oestr. Gesch. 1888, III) . 
żółtych bulla ołowiana Innocentego III, a Litera n poprawiona, A.
opis i reprodukcja Diekamp W., Z. päpstli-

1 Noty dorsalne X V  w. „Quod fratres ecclesiarum contra rectores ad praedicatio
nem et ecclesiarum colleccionem pre plebanos admittantur sine omni exactione et ut 
id, quod testamento legatur ofdini, sub pena excommunicationis testamentarii dent“ ; 
X V III  w.\ „Nr 87“ ; X V III—X IX  w. „Bulla Gregorii papae 9, anno pontificatus 6, 
ad Magdeburgensem archiepiscopum, ut id quod ordini S. Johannis Hierosolimitani 
testamento legatur, sub poena et vinculo excommunicationis testamentarii dent. Nr 2“.

2 Arcybiskupem gnieźnieńskim w r. 1233 był albo jeszcze Wincenty z Nakla, który 
według Długosza zmarł w r. 1233, albo już jego następca Pełka, który w r. 1233 objął 
a/rcybiskupstwo gnieźnieńskie.

3 Arcybiskupem mogunckim w r. 1233 był Zygfryd III  Eppstein (19 I 1131 — 
$ III  12U9), por. Hauck A., Kirchengesch. Deutschlands, IV. 911.

4 Arcybiskupem magdeburskim był w r. 1233 Burhardt 1232—1235, por. ibid., 929.



ut possint extorquere, quod querunt, parrochiani bus suis reclamantibus 
pauperum obsequium impedire, pro sue volunjtatis arbitrio non formidant. 
Unde quoniam tantum predictorum fratrum gravamen et pauperum dis
pendium clausis non debemus oculis pertransire, quibus ex debito j pasto
ralis officii patrocinium tenemur contra omnium insolentiam impertiri, 
universitati vestre per apostolica scripta mandamus atque precipimus, 
quatinus universis presbiteris vestre potestati subiectis sub pena officii 
et beneficii iniungatis ut predictos fratres in ecclesiis suis ad opus paupe
rum predicare et helemosinas querere iuxta quod eis apostolica sedes 
indulsit sine | qualibet contradictione permittant, salva moderatione concilii 
generalis nec aliquis ab eis exigere vel extorquere presumant. Si vero 
postmodum de iamdictis presbiteris ad audientiam j vestram querela 
pervenerit, in transgressores precepti nostri iuxta modum culpe taliter 
vindicetis, quod eos sue temeritatis peniteat et fratres pro defectu iustitie 
non cogantur ad nostram j presentiam laborare. Pervenit preterea ad 
audientiam nostram, quod si quando parrochiani vestri predictis fratribus 
de rebus suis quicquam in testamento relinquunt, heredes I eorum vel illi, 
qui res ipsas penes se habent, ipsum legatum eis solvere contradicunt. 
Quia vero gravem culpe maculam contrahunt et non mediocriter oculos 
divine maiesta|tis offendunt, quod ea que sacris ecclesiis et viris religioni 
et honestati deditis racionabiliter testamento legantur, temeritate qualibet 
detinere presumant, universitati vestre | per apostolica scripta precipiendo 
mandamus, quatinus si J quando fratres apud vos exinde querimoniam depo
suerint, illos quos vobis nominaverint, si ita vobis esse J constiterit, moneatis 
attentius et districtius compellatis, ut ea, que predictis fratribus sunt in 
testamento legata, remoto appellationis obstaculo sine malitiosa dilatio|neh 
cessare usque ad condignam satisfactionem excommunicationis vinculo 
astringatis. Datum Anagnie V idus martii | pontificatus nostri anno sextoc..

(
Nr 3

Bez roku, miesiąca i dnia (c. 1234—1240)]

Komes Adlard nadaje część swego dziedzictwa w Tyńcu szpitalowi 
joannitów w celu wybudowania tu młyna, z pewnymi zastrzeżeniami 
w sprawie dziesięciny, co Wilczek, joannita, zatwierdza w zamian za dzie
sięcinę zakonu.

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, ze śladami liniowania. Pismo wy
raźne z pierwszej połowy X III  w.; atrament czarny. W ym iary: szerokość 18,6 cm,

b dilatio/one, A. i reprodukcja Diekamp W. Z. papstl-
c Na niciach jedwabnych czerwono- Urkundenwesen, 

żółtych bulla ołowiana Grzegorza IX , opis



wysokość 9,2 cm, bez zakładki. Orlik, Archiwum Państwowe, sygn. Malt. odděl. 
14, č. 1 c1.

Druk.: a. Delaville— Leroulx J., Cartulaire generał de Vordre des hospitaliers 
de Saint-Jean de Jerusalem (1100—1310), 1, Paris 1894, 562, r. c. 1190, według 
A ;  regest: b. Regesten nr 429a, r. 1234—1240.

Literatura: 1. Neuling H., D. schlesischen Kastellaneien b. z. J. 1250 (Ztschr. 
f. Gesch. Schles. 1870, X. 97, 100, 102, 104); 2. Schilling F., Ursprung und Früh
zeit d. Deutschtums in Schles. u. im Land Lebus, Leipzig 1938, przyp. 1088.

Datę dokumentu określa wydawca Regestów śląskich na lata 1234—1240, jako 
że z tego czasu pochodzą wiadomości o Hugonie, mistrzu prowincjalnym joannitów, 
którego pieczęć wisi przy dokumencie. Wydawca kodeksu, joannickiego umieszcza 
go pod r. c. 1190. Przedrukowujemy ten akt, jako że dotychczasowe jego odczyty 
były niekiedy błędne.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus, quod ego comes 
Adlardus2a quandam partem meeb | hereditatis deo et beato Johanni ho
spitali transmarino cruciferis in Tincia1 2 3 in auxilium ad molen|dinum edi- 
ficańdum contuli iure hereditario possidendam, tali condicione, quod, de
cima mea, quam | singulis annis eis solvebam de aratris meis iure perpetuo 
integraliter ab omni solutione libe|ra esset. Hoc pactum collaudatum est 
cum fratribus de Tincia, quorum nomina hoc in loco terminare j curavi: 
Wilcec4, Renoltec5, Rades6; alii vero fratres, qui interfuerunt, quorum 
nomina enumerare per | singulos longum esset. Igitur Wilcec frater de 
ordine cruciferorumc de domo beati Johannis hosjpitalis transmarini cum 
universis fratribus suis, quorum nomina suprarecitata sunt, omnibus no
tum facimus hanc | paginam inspicientibus, quod supra memoratam here
ditatem pro decima nostra cum communi consensu fratrum nostrorum j 
recipimus, ac ne in posterum aliquis fratrum nostrorum hoc factum velit 
infringere, hancd paginamd firmiter sigiljlo capituli nostri duximus robo
randum6.

a Litera r zalana atramentem, A.

b Nad literami ee podwójna ukośna 
kreseczka jak nad podioójnym ii, A.

c Litery rucifer pociągnięte ciemniej
szym atramentem i późniejszą ręką, A.

d.d Wyrazy przekreślone ciemniejszym  
atramentem, A.

e Na pasku pergaminowym zniszczona 
pieczęć mistrza prowincja.htego joannitów, 
Hugona, przedstawiająca dziś ślad baran
ka joannickiego, por. Pfotenhauer, D. 
schles. Siegel nr 119.

1 Noty dorsalne ręką X V II w. „Comes Adlardus contulit partem hereditatis suae 
fratribus cruciferis in Tinzia ad aedificandum molendinum“.

2 Adlard, osobistość bliżej nie znana.
3 Tyniec nad Ślężą, komandoria i własność joannitów od r. 1189, por. wyżej nr 1,

przyp. 2. '
4 Wilczek, joannita tyniecki, osobistość bliżej nie znana.
5 Renoltec, joannita tyniecki, osobistość bliżej nie znana.
6 Rados, joannita tyniecki, osobistość bliżej nie znana. Jest charakterystyczne, że 

imiona joannitów tynieckich, poza jednym może Renoltem, są słowiańskie.



Nr 4
Strzegom, 1239

Paweł, syn komesa Emmerama, który nadał joannitom swe dziedzictwo 
Strzegom, nadaje tymże joannitom za zgodą swej matki Dobrosyfn swe 
dziedzictwo Pasieczna z młynem, rzeką i lasem za rzeką, i wszelkimi 
przynależnościami.

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, pismo biegle, atrament brązowy, 
Wymiary: szerokość 13,3 cm, wysokość 9,5 cm, zakładka 1,3 cm. Orlik, Archivrum 
Państwowe, sygn. Malt. odděl. 16, č. 61.

Regest: u. Regesten nr 52Ą; b. Delaville— Lcroulx J., ('artulaire, II, 561.
Literatura: 1. Moepert A., Peter Wlast u. d. S tiftung d. Augustinerkloster 

auf dem Sande (Archiv f. schles. Kirchengesch. 1939, IV. IS ); 2. tenże, G raf 
Andreas Ranzki u. Probst Johann v. Ruda (Ztschr. f. Gesell. Schles. 19Ą0, LX X IV . 
S6); 3. Baszkiewicz J ., Powstanie zjednoczonego państwo: polskiego, Warsza- 
wa 195U, 86.

In nomine domini amena. Noverint universi tam presentes, quam fu
turi,' quod ego Paulus filius quondam comitis 1 Hemrammj* 1 2 considerans 
patrem meum magnum devotionem habuisse | circa domum hospitalis 
sancti Jerosolimitanj, prout patet ex donatione ipsius, j quam eidem domui 
fecit in hereditate sua Stregom3 in remissionem suorum peccatorum, ! se
quens vestigiab ipsius tempore meo ipsi domui hereditatem meam Pasezno4 
cum j molendino et flumine et silva ultra flumen et cum omnibus utili
tatibus, que sunt ' in presenti vel in futurum esse possunt in ipsa, cum 
consensu et voluntate bona doi'mine Dobrosyfn*: karissime matris mee5 in

a Pismo dokumentu różne zasadniczo od k Następtijc przekreślone przez pisu-
pisma dwóch dalszych jego redakcji z te- rza patris, wyraz ipsius na razurze, A. 
goż roku i p)-zypuszczalnie dnia (por. ni- c Litery pociągnięte późniejszą ręką
żej, nr 5 i 6). i innym pismem, A.

1 Noty dorsahie ręką X V IjX V II w. „Stregovia 1239“ ; X V f w. „Super villam 
Czedlicz, que prius dicebatur Passeczno“ ; X V III  w. „Strigau 1239. Paulus filius quon
dam comitis Emerani post magnam donationem, quam fecit fratribus cruciferorum 
s. Johannis de Jerusalem etiam plus pro salute animae suae donat ordini hereditatem 
suam in Paseno cum molendino, fluvio et silva in ius perpetuum fruendi, ut orant 
pro anima sua“.

2 Paweł, syn komesa Emmerama (Imbrama), znanego ze swej daroioizny na rzecz 
joannitów z r. 1203 (por. Kod. dypl. Śląska, I, nr 89), znany tylko z tych trzech doku
mentów, identyczny przypuszczalnie z Pawłem, podsędkiem i podczaszym z lat 1239— 
12Jf6, por. Regesten nr 529, 552, 565, 577, 593, 598, 599, 617, 635, 6U0 c, 6Í6.

3 Strzegom, pow. Świdnica, kościół tamtejszy nadany został c. 1203 przez komesa. 
Imbrama joannitom, por. Kod. dypl. Śląska, I, nr 89.

4 Piaseczna, pow. Świdnica; w r. 1255 posiadają joannici dziesięciny w miejsco
wości Zedlec sive Pasechna; w r. 1279 Hildegunda z synami »sprzedaje joannitom swój 
dział w Sodolicz, por. Regesten, nr 889, 1620.

5 Imię m atki Pawła, niewątpliwie zniekształcone, przypuszczalnie brzmiało Dobro- 
szyna lub Dobrochna.



perpetuum contuli possidendam. | Ut autem mea collatio firma et stabilis 
inposterum perseveret, ipsam sigilli | mei appensione decrevi communire. 
Acta suntd hec in Stregom in presentia dicte | domine matris mee e t 
militum meorum6 et aliorum plurium, anno incarnationis | domini 
MCCXXXVIIIP. ,

Nr 5
In consecratione ecclesie in Stregom, 1239

Paweł, syn komesa Emmerama, nadaje joannitom za zgodą swej matki 
wieś Piaseczna z rzeką, łase ni i przyległościami.

A. Oryg. pergaminowy, dobrze zachowany, w jednym tylko miejscu, w środkur 
splamiony przez rdzę. Pismo biegle, lecz wyraźne. W ymiary: szerokość 23,8 cm, 
wysokość 13,3 cm, zakładka 2 cm. Orlik, Archiwum Państwowe, sygu. Malt. oděl. 
16, c. 5K

Regest: a. Regesten, nr 525.
Literatura: 1. Schilling F., Ursprung d. Deutschtums in Schlesien, przyp. 998, 

2668a, 2706.

Quoniam1 volvente tempore labuntur, que aguntur in tempore, si ido
nea15 serie litterarumc et testimonio celsarum personarum solidatur“, j Ego 
itaque Paulus nature fluxu comitis Hyemrammj3 contemplans apicem ho
nestatis Iherosolimitane domus sancti Johannis | nec non eximiam kan
tatom, quam in ministerio pauperum in hospitali ephilogare domus figu
ratur, a patre meo bonad | paulisper eidem domui hereditarie collata 
summo studio dulciflua voluntate genitricis mee4 adibita, perpetuum

d Litera t poprawiana. 
i- Na sznurku jedwabnym, szarym, 

kręconym, pieczęć w wosku naturalnym  
Emmerama, śrćdnica 3 cm, przedstawia
jąca dwie podkowy nad sobą z krzy
żem nad wewnętrzną; napis w otoku 
„EMMRAMMI SIG Ł“; opis i reprodukcja 
Piekosiński F., Pieczęcie polskie epoki 
jńastowskiej, Kraków 1900, nr 18.

a Pismo dokumentu różne od pisma 
dwóch innych jego redakcji z tegoż roku. 
i przypuszczalnie dnia (por. niżej nr 46).

b idenea, A.

t Wyraz poprawiany, pierwotnie litte
ras, A.

J (Siustępuje pali przekreślone, A.
(i Ciekawy szczegół o posiadaniu przez ivielkiego feudala własnych rycerzy-klien

teli od niego zależnych.
1 Noty dorsalne ręką X V  w. „De donacione et libertate domus in Strigun“, „Su

per villam Pezcycna, silvam, molendinum et fluvium“ ; X V II w. „Nro 26“ ; X V II— 
X V III w. „Strigae 1239 Paulus filius comitis Hymerami facit donationem de villa 
Petzeyna cum, silvis, fluviis et omnibus apertinentiis fratribus s. Johannis hospitalis 
in Hierusalem ad hospitalitatem pro pauperibus et infirmis fructum ex hoc dono 
adhibere, ut etiam pro salute animae suae orent in perpetuum“.

- Arenga, której brak w pop)-zednim i następnym dokumencie komesa Pawła, jest 
unikatem spośród areng znanych nam współczesnych dokumentów polskich.

■l Paweł, syn komesa Imbrama, por. wyżej nr 4, przyp. 2 .

4 Matką Pawła, a żoną Imbrama była Dobroszyna, por. wyżej nr 4, przyp. 5.



memo|riale genealogie mee fabricando, decrevi augmentare. Addidi igitur 
pretitulate domui villam unam, que Pezeyc|na* 5 vocatur cum fluvio et silva 
ac cum omni utilitate presenti et futura iure infractario possidendam. 
Et ne in posterum J  chalumpniatione aliquorum hec possint subrui ad argu
mentum huius rei fratribus eiusdem domus coram amicis meis, qui ad j 
nuptias meas convenerant6, contuli litteras sigilli mei munimine robora
tas6. Hec sunt nomina amicorum testantium: j Chrispinus*7 gener meus, 
Andreas filius Stephani8. Dobeš de Dmuzc9, Tomca de Uirbna10 11, Budiuoy 
Jarozlai11, Chrispinusg filius | Nikolai12, Otezlau ze Kirca13, Fabianus14, Ni
kolaus iudex15, Gregorius cum fratre16, Hualizlaus subcamerarius17, Iohan- 
nes filius Fabiani18, J Zdezlauezc19, Szudec Voyborouizc20, Voyzlau Bogdan- 
couizc21, Johannes filius Blazsconis cum fratribus22, Polonus parro- 
chianus | de Ruzc23 24, Jacobus plebanus de Colcim21, Conradus vica-

e Wyraz zalany przez rdzę, A. g Xpinus, A.
f Xpin 9, A.
5 Piaseczna, pow. Świdnica, por. wyżej, nr 4, przyp. 4.
6 Widocznie w r. 1239 miał miejsce ślub Pawia Imbramowieża z nie znaną bliżej 

osobą. Z dalszego tekstu wynikałoby, że to był drugi jego ślub, jako że miał już po
przednio córkę.

7 Krystyn, zięć Pawła, żonaty widocznie z córką jego z piervjszego małżeństwa. 
Może identyczny z Chryspinem, miecznikiem z r. 1226, por. Regesten, nr 297.

8 Andrzej, syn Stefana, znany nadto jedynie jeszcze z następnego dokumentu.
9 Dobiesław z Domanczy występuje jako świadek jeszcze raz w r. 1247, jako 

komes Dobessius filiaster comitis Johannis de Domanez; Regesten, nr 660.
10 Tomasz z Wierzbna, osobistość bliżej nie znana.
11 Krystyn, syn Mikołaja, osobistość bliżej nie znana.
12 Budziwoj, syn Jarosława, identyczny z icystępującym w r. 1243 Budziwojem, 

synem Jarosława, a bratem Przecława i Janusza (Regesten, nr 600); w r. 1244 świad
czy na dokumencie Prseslaus, Budiecrus Janussius, synowie Jarosława, ibid., nr 612, 
w  r. 12Ą.8 świadczy Burziwoy, syn Jarosława, ibid., nr 679.

13 Ociesław z Kirka, może identyczny z występującym w (r. 1249 Ociesławem 
( Othezlaus), bez bliższego określenia, Regesten, nr 703.

14 Fabian, osobistość bliżej nie znana.
15 Sędzia Mikołaj, osobistość bliżej nie znana.
1G Grzegorz, osobistość bliżej nie znana.
17 Podkomorzy Chwalisław, osobistość bliżej nie znana.
18 Jan, syn Fabiana, może poprzednio świadczącego na tymże dokumencie, osobi

stość bliżej nie znana.
19 Nie znany z imienia syn Zdzisława, skądinąd nie poświadczony w źródłach.
20 Szudec, syn Wojbora, osobistość bliżej nie znana.
21 Wojsław, syn Bogdana, osobistość bliżej nie znana.
22 Jan, syn Błażeja, osobistość bliżej nie znana.
23 Proboszcz Ruska, przypuszczalnie narodowości polskiej (Polomíš), występuje 

'raz jeszcze w r. 1246 w sieym sporze z klasztorem P. Mami na Piasku we Wrocławiu 
jako Polonus capellanus de Ruskę na dokumencie legata Opizena; dokument nie dru
kowany.

24 Jakub, proboszcz Colcimia (?), bliżej nie znany.



t í u s * 25 26. Acta sunt hec temporibus fratrum hospitalis: Johanne vicemagi- 
stro20, J  Predborio27, Rinoldo28, Bugumilo29, anno gratie domini millesimo 
CC XXX°VIIII, in consecratione ecclesie in Ztregomh.

Nr 6
Strzegom, 29 sierpnia 1239

Pawel, syn komesa Emmerama, na skargi joannitów strzegomskich 
zwalnia ich i ich dworzyszcza od wszelkich powinności, zwalnia ich od 
zakupu szeregu produktów oraz ksiąg i kielichów, z obowiązkiem utrzy
mywania za zaplata, dwóch kustoszy szkolnych. W tym  celu pozwala loko
wać wieś Lusinę na prawie niemieckim'.

A. Oryg. pergaminowy, dobrze zachowany. Pismo brunatne, bardzo biegłe 
i jakby nieco późniejsze od daty wystawienia aktu. Wymiary: szerokość 20,7 cm, 
wysokbść 9,3 cm, zakładka 1 cm. Orlik, Archiwum Państwowe, sygn. Malt. odděl. 
16, č. 71.

Regest:a. Regestem, nr 539.
Literatura: 1. Schulte L., D. Heinrichauer Gründungsbuch (Ztschr. f. Gesch. 

Schles., 1900, X X X IV , 35Ą.) ;  2. Treblin M., Beiir. z. Siedlungskunde d. Fürsten
tums Schweidnitz (Darst. u. Quell, z. schles. Gesch. 1903, VI. 7U, 81); 3. Hoffmann, 
D. Besiedlung d. Kreises Striegau (Schles. Geschichtsblätter 1926, nr 3, 65);
U. Schilling F., Ursprung d. Deutschtums, przyp. 996.

Ina nomine domini amen. Ego Paulus filius comitis Hyemrammj2 noti- 
fico universis hoc scriptum inspicientibus, quod venientes ad me fratres | 
cruciferi de Strigon3 mihi dilecti conquerendo proposuerunt, quod homines 
mei incole ecclesie eorundem ipsos pre aliis plebanis multis angariis | ser
vitutibusque prement ac vexarent, petebant, ut eos a talibus iniuriis 
indebitis liberarem. Quorum iustis. precibus inclinatus ipsos areasque j 
eorundem ab omnibus, u t teneor, absolvo exactionibus, servitutibus,

h Na sznurku jedwabnym, czerwonym a Ozdobny inicjał. Pismo dokumentu
pieczęć komesa Imbrama lekko uszkodzo- różne od pisma obu poprzednich redakcji 
na; por. wyżej nr 5. dokumentu.

25 Wikary Konrad przypuszczalnie identyczny z Konradem, wikarym katedralnym  
wrocławskim z r. 1219, Regesten, nr 218.

26 Jan, zastępca landmistrza joannitów, przypuszczalnie Hugona.
27 Przedbor, joannita, przypuszczalnie słowiańskiego pochodzenia.
28 Reinold, joannita, identyczny przypuszczalnie ze wspomnianym w dokumencie 

komesa Adlarda joannitą Renoltec, por. wyżej nr 3, przyp. 5.
29 Bogumił, joannita, przypuszczalnie Słowianin. — Powtarza się szczegół chara

kterystyczny, że imiona joannitów śląskich są przeważnie słowiańskiego pochodzenia.
1 Noty dorsalne ręką X V  w. „de omni libertate ecclesie Stregoniensi pro fratribus 

de Streuga“ ; X V /X V I w.; X V II  w. „Confirmatio quod ab omnibus angariis et servi
tutibus ecclesia s. Johannis libera sit Pauli comitis“ ; X V  w. „Slussyn“.

2 Paweł, syn Imbrama, por. wyżej, nr U, przyp. 2.
3 Strzegom, komandoria joannitów, por. wyżej, nr U, przyp. 3.

Sobólka R. XII 1957, z. 3 4



angariis et perangariis, quocumque nomine censeantur. Volo eciam, ut nec 
calices, I nec libros, nec campanas, fimes, farinam, carbones, nec alia qua- 
liacumque usui eiusdem ecelesie necessariab fratres iam predicti de ipso
rum sumptibus I teneantur comparare, hoc solum excepto, quod duos, 
ecelesie custodes scolares, litteratos, sacris ordinibus ordinatos pro mini
sterio altaris et | ecelesie habebunt conventos eorum precio pariter et ex
pensis; quo contra concedo fratribus aliquociens prenominatis, ut sepius. 
suis michi I precibus institerunt, villam que Lussina dicitur iure Teutu- 
nico locandam, ut ex hoc fructus ipsorum amplietur. Ut autem hec j perpe
tuo manent in vigore, presentem litteram scribi ac mei sigilli munimine 
iussi conmuniri, presentibus hiis videlicet: Christinoc j genero meo* 4, Andrea 
filio Stepphanj5, Tomca de Wirbna6, Budiucy Jarzlaj7, Christinod filio- 
Nicolaj8 Fabiano9, Nicolao iudice10 11, Gregojrio cum fratre11 et aliis multis 
fide dignis. Datum in Strigon anno domini M° CC0 XXXIX, in die deco- 
lacionis sancti Johannis baptisté6.

b Ostatnie a zbliżone do litery j A. e Na 'pasku pergaminowym pieczęć
c Xpino, A. Imbrama w wosku naturalnym, dość do-
d Xpino, A. brze zachowana, por. icyżej nr 5.
4 Krystyn, zięć Pawia, por. wyżej, nr 5, przyp. 7.
5 Andrzej, syn Stefana, por. wyżej, nr 5, przyp. 8.
6 Badziwoj, syn Jarosława, por. wyżej, nr 5, prrzyp. 10.
7 Krystyn, syn Mikołaja, por. wyżej, nr 5, przyp. 11. v
8 Tomasz z Wierzbna, por. wyżej, nr 5, przyp. 10.
9 Fabian, por. wyżej, nr 5, przyp. 1U.

10 Sędzia Mikołaj, por. toyżej, nr 5, przyp. 15.
11 Grzegorz, por. wyżej, nr 5, przyp. 16. W porównaniu z dokumentem poprzednim- 

obecny akt wykazuje brak końca listy świadków od podkomorzego Chwalisława do wi
karego Konrada; zastępuje ich tu zwrot: et aliis multis.



'tum tir cmnia mm íuumf qm yfcntii;.o r i g o a *Ł * ł u$ qmitm ^uiTcm niřř* ~wT
Uiťiitrmf. áco er W o 1án iofeuaíi mimArote. cm«£at u»T»ii«a. id 3avtl uitn «a> moím 

\n iu r  ^ifniníWx m m i. tuivirt^uano ||R W \im .m íi conbiččť. q f W m .\ mcaqm 
íuýuiift Jimif cif f c l u A i m ' m o g ^ T t r á b  ú*mi Mmonc- \U
m cflcr. boc y $ m  coltu&mim7m « m W  tibo® rcm m \n
atvAtu.̂ ticcc R weiter {\nfcef..\lii uřit) £L|ui mrerfiuyunr. quqr- neu mtnneatrycr 
íma^c  ̂Icnjarr ikt. ^X"<r\tiu4 v̂ulccc Rntflfaf o^mř" W tt Ic f t  W
yinutf ml trůnní. c« umuU$ fňln fui& quwifí̂ v (uu ťcciratufunt atm?: tipni fcr.m W  
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