
ZARYS DZIEJÓW KANCELARII HENRYKA PROBUSA (1270—1290)

H enryk IV, syn księcia wrocławskiego H enryka III, zwany Probu- 
sem, objął władzę nad dzielnicą wrocławską w 1266 r. W imieniu nie
pełnoletniego władcy zrazu rządy sprawował jego stry j Władysław, 
arcybiskup salzburski. W 1270 r. H enryk Probus rozpoczął samodzielnie 
rządzić swym krajem  i władał nim w ciągu 20 lat aż do 1290 r. Bogaty 
w w ypadki okres jego panowania znalazł odbicie w pokaźnej ilości w y
danych dokumentów, które stanowić będą podstawę do omówienia po
stawionego w ty tu le zagadnienia.

K ancelaria H enryka Probusa opracowana została już wcześniej 
przez H. Jaekela1. Jego praca, choć obecnie przestarzała, jest nieza
stąpiona z powodu zniszczenia źródeł. Jaekel zajął się w niej głównie 
organizacją kancelarii Probusa oraz pismem, natom iast mniejszą uwagę 
zwrócił na dyktat. Następnie zagadnienie kancelarii Probusa poruszył 
K. M aleczyński2, oceniając krytycznie wywody Jaekela,, przy czym 
zajął się nieco szerzej omówieniem dyktatu.

Podstawę do badania kancelarii H enryka IV stanowi 136 wystawio
nych przez niego dokumentów, znanych z oryginałów, fotokopii, kopia - 
rzy, publikacji źródłowych i regestów. Do chwili obecnej zachowało 
się 81 dokumentów o pełnym tekście, a 55 dokumentów znanych jest 
tylko z regestów. Wśród tych 81 dokumentów mamy 20 oryginałów3,

1 H. J a e k e l ,  Die Kanzlei Herzog Heinrich IV, von Breslau (Ztschr. des 
Vereins für Geschichte und A lterthum  Schlesiens, XIV, 1878, z. 1, s. 124—155).

2 K. M a l e c z y ń s k i ,  Zarys dyplom atyki polskiej w ieków średnich, cz. I, 
W rocław 1951, s. 204—210.

3 Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. Grünhagen (Cod. dipl. Silesiae, 
t. VII, Wroclaw 1888 — dalej skrót: Regesten), nr 1350 (oryg. w Archiwum P ań
stwowym M iasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego, Dok. m. W r, UPE 1272. 
31. XII; dalej cytujemy: AP Wrocław); nr 1405 (tamże, Dok. m. Wr., UPE 
1272. 31. V ); nr 1408 (tamże, Dok. m. Wr., UPE 1272, 30. VII.); nr 1431 (tamże, 
Dok. m. Wr., UPE 1273. 28. IX.); nr 1439 (tamże, Dok. m. Wr., UPE 1273. 5. XII);



w tym  8 nie publikowanych* 4. Istnieje 13 fotokopii dokumentów H enry
ka IV5. Trzy z nich są fotokopiami zachowanych oryginałów, z pozo
stałych 7 dotyczy dokumentów dotąd nie drukowanych6. Kopii rękopiś
miennych dokumentów nie zachowanych w oryginale i nie wydanych 
drukiem jest 47. Kopii drukowanych jest ogółem 66, w tym dla 16 do
kumentów zachował się oryginał lub fotokopia; pozostaje więc 50 do
kumentów znanych obecnie jedynie z druku. Jak z powyższego zesta
wienia wynika, analizie paleograficznej można poddać zaledwie 27 do
kumentów, natomiast analizie dyplomatycznej 81 dokumentów. Nadto 
dla 15 w chwili obecnej niedostępnych przekazów źródłowych in for
macji dostarcza Jaekel.

Dostępnych nam 27 oryginałów i fotokopii nie stanowi dostatecz
nej podstawy do krytycznej oceny wyników Jaekela w zakresie analizy 
pisma. Z konieczności więc w tej dziedzinie ograniczymy się do w yni
ków dotychczasowych badań, a niniejszą pracę oprzemy na wnioskach 
wysnutych z analizy dyplomatycznej, przy czym położymy nacisk na 
spraw y personalne i organizacyjne interesującej nas kancelarii.

Rubryka świadków dokumentów Probusa wskazuje, że naczelnikiem 
jego kancelarii w okresie od końca 1270 r. (30 XII) do połowy 1280 r. 
był protonotariusz P io tr8, piastujący tę godność już wcześniej za rzą
dów biskupa salzburskiego, księcia Władysława. Z dniem 27 V 1280 r. 
na czele kancelarii stanął kanclerz Bernard z Kamieńca9, proboszcz 
Miśni, wcześniejszy, poświadczony źródłowo w 1270 r. kapelan dworski

nr 1463 (tamże, Dok. m. Wr., UPE 1274. 12. IV.); nr 1501 (tamże, Dok. m. Wr., 
UPE 1276. 27. IV.); nr 1508 (tamże, Dok. m. Wr. UPE 1276. 15. VI.); 1542 (tamże, 
Dok. m. Wr., UPE 1277. 2. IX.); nr 1546 (tamże, Dok. m. Wr., UPE 1277. 26. IX.)- 
nr 1602 (w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, sygn. B. 1.; dalej cytujemy: 
AA Wrocław); nr 1629 (w AP Wrocław, Dok. m. Wr., UPE 1280. 4. V.); nr 1639 
(tamże, M athiasstift, sygn. 1631); nr 1665 (tamże, Dok. m. Świdnicy, sygn. U. 5.); 
nr 1691 (tamże, Dok. m. Świdnicy, sygn. U. 6); nr 2082 (tamże, Dok. m. Wr., UPE 
1288. 8. VIII.); 2101 (AA Wrocław, sygn. BB. 49.); nr 2135 (AP Wrocław, Dok. 
m. Wr., UPE 1290. 3. VI.); nr 2141 (AA Wrocław, sygn. C. 9.); w Regesten brak 
(AP Wrocław, Dok. m. Wr., UPE 1283. 19. II.).

4 Regesten, nr 1045, 1602, 1639, 1691, AP Wrocław, Dok. m. Wr., UPE 1283. 
19. II., 1201, 2082, 2135.

5 Fotokopie przechowywane w Zbiorach Katedry Nauk Pomocniczych Historii 
i Archiwistyki Uniwersytetu Wrocławskiego: Regesten, nr 1392, 1405, 1434, 1445. 
1463, 1480, 1701, 1714, 1729, 1770, 1962, 2082 oraz. dok. 1290. 24. VI.

6 Regesten, nr 1434, 1480, 1701, 1714, 1729, 1962 oraz dok. 1290. 24. VI.
7 Regesten, nr 1457 (AA Wrocław, Liber niger, fol. 409), nr 1489 (tamże. 

Liber niger, fol. 421), nr 1576 (AP Wrocław, M athiasstift, sygn. 1494a), nr 1733 
(tamże, Dok. m. Świdnicy, sygn. 65).

s Regesten, nr 150, 1629.
9 Tamże, nr 1635.



Probusa. Obok kanclerza funkcjonował nadal aż do 1288 r. protonota
riusz Piotr, jeden raz 11 XI 1288 r. nazwany w źródle kanclerzem 10. 
Po nim funkcję protonotariusza przejął pisarz Bolesława Rogatki i P ro
busa Ludwik, używający tego ty tu łu  już od 1284 r. (18 IX)11. Ludwik 
w ystępuje w źródłach raz jako notariusz książęcy, kiedy indziej jako 
protonotariusz.

Wśród personelu kancelaryjnego działającego pod zwierzchnictwem 
protonotariusza P iotra funkcjonuje praw ie do końca 1273 r. dawny nota
riusz H enryka III O tto12, były pisarz biskupa salzburskiego księcia W łady
sława Tillm ann13 oraz Flem ing14. W 1273 r. do godności notariuszy 
doszli A rnold15 i kanonik wrocławski H enryk16. Pierwszy z nich spra
wował swą funkcję do 1274 r., drugi do 1277 r. Już w 1274 r. na arenę 
wszedł notariusz Baldwin17 (do 1280 r.), a po nim M aciej18. Obok nich 
w składzie personelu kancelaryjnego w ystępuje jeszcze kapelan ksią
żęcy Jakub19 i D ytryk20. Pod rządami kanclerza B ernarda na stanowisku 
protonotariusza działał nadal P iotr oraz jako notariusz Baldwin. Pod 
koniec 1281 r. (2 X) pojawił się w źródłach nie znany dotąd notariusz 
Ludw ik21, były pisarz Bolesława Rogatki. Po ustąpieniu P iotra 11 I 
1288 r. objął on urząd protonotariusza. Ludwik już od 1284 r., a więc 
w czasie kadencji Piotra, używał sporadycznie ty tu łu  protonotariusza, 
jednak wyłącznie w dokumentach, w których w rubryce świadków nie 
występował protonotariusz Piotr. W ciągu 1290 r. Ludwik figurował już 
tylko jako protonotariusz. W latach 1288— 1289 pojawili się dwaj nowi 
notariusze, mianQwicie G izyler22 i H erm an23. Gizyler był kanonikiem 
Sw. Krzyża we Wrocławiu i kościoła katedralnego krakowskiego. Oprócz 
wymienionych w gronie urzędników kancelaryjnych H enryka IV znaj
dowali się jeszcze dwaj notariusze imieniem Eliasz i Fryderyk. W su
mie w okresie dwudziestolecia działania kancelarii Probusa (1270—1290)

10 Tamże, nr 2054.
11 Tamże, nr 1855.
12 Tamże, nr 1441.
13 Tamże, nr 1355.
14 Tamże, nr 1408.
15 Tamże, nr 1431.
16 Tamże, nr 1434.
17 Tamże, nr 1478.
18 Tamże, nr 1589.
19 Tamże, nr 1514.
20 Tamże, nr 1603.
21 Tamże, nr 1680.
22 Tamże, nr 2054.
23 Tamże, nr 2135.



poza naczelnikami w osobie protonotariusza Piotra i kanclerza Bernarda 
niższy personel kancelaryjny składał się z 14 osób.

Kanclerz Bernard występował w dokumentach prawie wyłącznie 
jako świadek (23 razy), a przy formule uwierzytelniającej „datum per 
m anus” — 2 razy. Protonotariusz Piotr odgrywał tylko rolę świadka, 
a jego następca Ludwik zarówno w okresie sprawowania przez niego 
notariatu, jak i protonotariatu wystąpił jako świadek 21 razy, swe zaś 
„datum  per manus” umieścił tylko czterokrotnie. Dawny pisarz Hen
ryka III Otto występował z reguły tylko jako świadek albo w ogóle 
nie podawał swego imienia na dokumencie przez siebie ingrosowanym. 
W jednym wypadku zaznaczył on w formule skrypcyjnej, że doku
ment został przez niego przepisany na czysto24. Natomiast notariusz 
H enryk tylko dwa razy wymieniony został jako świadek, osiemnasto- 
krotnie wystąpił w formule uwierzytelniającej, a raz stwierdzał wy
raźnie, że dany dokument został przez niego przepisany na czysto i opie
czętowany25. W jednym  wypadku został on nazwany pisarzem26, w innym 
określony notariuszem o specjalnym znaczeniu27. Arnold w roli świadka 
w ystąpił tylko raz, a w formule datalnej 4 razy. Baldwin z kolei umiesz
czał na dokumentach prawie wyłącznie swe „datum per manus” (29 
razy), w rubryce świadków wystąpił tylko trzykrotnie. Tilman, Fle
ming i Eliasz znani są tylko z dokumentów, na których imiona ich 
figurują w formule uw ierzytelniającej (każdy po jednym razie), na to 
m iast kapelan książęcy Jakub i Dy tryk  wystąpili jedynie w roli świad
ków. Gizyler świadkował na dokumentach 3 razy, a „datum per manus” 
położył czterokrotnie. Imię Hermana pojawiło się na 3 dokumentach 
w formule, datalnej, a Maciej zaznaczył swe „datum per manus” tylko 
na jednym  akcie wystawionym przez osobę pryw atną28, w 3 innych 
wystąpił jako odbiorca. W końcu notariusz Fryderyk znany jest tylko 
z jednego dokumentu wystawionego przez biskupa wrocławskiego To
masza29.

Poszczególne stadia powstawania dokumentu w kancelarii Probusa 
nie zostały dotąd w literaturze dostatecznie wyświetlone, a skontro
lowanie dotychczasowych wyników badań jest utrudnione na skutek 
b raku  odpowiedniej ilości źródeł. Prócz 2 wypadków wskazania na

24 Tamże, n r 1441: „Ottone notario nostro, qui hec scripsit”.
25 Tamże, n r 1480: „presentibus hiis ... et Henrico nostro notario, cuius manu 

hanc litte ra  scribitur et sigillatur”.
26 Tamże, n r 1463: „datum ... per manu Heynrici canonici wratislaviensis, scrip

toris curie nostre”.
27 Tamże, n r 1494: „notarius curie nostre specialis”.
28 Tamże, nr 1589.
2B Tamże, nr 2136.



akcie, kto dany dokument ingrosował, i w jednym  wypadku, kto go 
opieczętował, brak w źródłach bezpośrednich inform acji o udziale 
urzędników kancelaryjnych w redagowaniu brulionu czy czystopisu 
W  chwili obecnej nie da się z całą pewnością powiedzieć, co oznacza 
io rm uła „datum  per m anus” w kancelarii H enryka. Na podstawie lite
ra tu ry  uzupełnionej analizą dyktatu  nie można jej powiązać w każdym 
w ypadku z wykonawcą konceptu lub czystopisu określonego dokumen
tu. Istnieją bowiem dokum enty pochodzące niewątpliw ie z kancelarii 
w ystaw cy pozbawione w ogóle form uły uw ierzytelniającej. Kiedy in
dziej znów można z dużą dozą prawdopodobieństwa domyślać się, że 
„datum  per m anus” określonego notariusza wskazuje autora brulionu. 
W sumie aż 91 spośród 136 dokumentów wystawionych przez Henryka 
Probusa posiada form ułę datalną; wszystkie w ymieniają imię jednego 
z książęcych urzędników kancelaryjnych. W tych 91 zaobserwowanych 
w ypadkach kanclerz B ernard wymieniony jest 2 razy, protonotariusz 
Ludw ik 4 razy, natom iast we wszystkich pozostałych umieszczone są 
im iona funkcjonujących w kancelarii Probusa notariuszy. Udział książę
cego personelu kancelaryjnego w wygotowywaniu dokumentów, choć 
bliżej nie określony, jest więc zaznaczony w przeważającej części dyplo
mów H enryka IV i co do wielu wypadków można przyjąć, że „datum 
per m anus” wskazuje osobę przygotowującą koncept danego dokum entu 

D okument opatrzony formułą uw ierzytelniającą notariusza Tilma- 
na z 1271 r. (28 I) został przez niego wykonany zarówno w brudnopi- 
sie, jak  i w czystopisie30. Spisała go bowiem ta sama ręka, jaką spo
rządzony został dokument z 1276 r. (2 V), w którym  wyraźnie stw ier
dzono udział Tilmana w jego spisaniu31. Pozwala to uznać go za ingro- 
satora; natom iast jego „datum  per m anus” może wskazywać, że również 
brulion tego aktu został przez niego przygotowany. Sześć dokumentów 
wyjść mogło spod dyktatu  i pióra notariusza Ottona; 4 z nich wykazują 
jedną rękę pisarską32, przy czym jeden raz stwierdzono ewidentnie 
udział O ttona w spisaniu33. Pierwszy z nich nie posiada arengi i zaczyna 
się od słów „presentis scripti testimonio publice profitem ur”34. Zwrotu 
tego nie użyto już w żadnym innym dokumencie Probusa. W 3 następ
nych dyplomach35 zastosowano arengę „sapienti factum et consilio, ut

30 Tamże, n r 1355; J a e k e l ,  op. cit., s. 131.
31 Regesten, n r 1259: „Domino Petro prothonotario et ego Tillmanus manu 

propria hec conscripsi”.
32 Tamże, nr 1351, 1401, 1402, 1441; J a e k e l ,  op. cit., s. 127.
33 Regeśten, n r 1441, „Ottone nostro notario, qui hec scripsit”.
34 Tamże, nr 1351.
33 Tamże, nr 1401, 1402, 1441.



vertibilitati temporis, que de sui natura oblivionem parit et calump- 
niam, occurant testimonia scripturarum , quarum informatione veritatis 
cognitio facilius elucescat”, którą powtórzono jeszcze na dwu innych 
dokumentach36. Na żadnym z tych aktów nie figuruje ,,datum per ma
nus” ani Ottona, ani żadnego innego notariusza, na 3 zaś z nich Otto 
występuje w roli świadka. Biorąc pod uwagę dyktat i pismo, w osobie 
Ottona można dopatrywać się autora konceptu i czystopisu 6 wymienio
nych wyżej dokumentów, mimo że na żadnym z nich nie ma form uły 
datalnej. Gdy chodzi o wspomnianą arengę, użyto jej w dokumentach 
Probusa pięciokrotnie dla różnych odbiorców i we wszystkich wypad
kach zastosował ją Otto.

Jeden dokument nie wyzyskany przez Jaekela, a znany nam z foto
kopii37, zawiera w formule skrypcyjnej ciekawą informację o funkcji 
notariusza Henryka. Odpowiedni fragm ent brzmi: ,,presentibus hiis . . - 
et Henrico nostro notarii, cuius manu hanc littera scribitur et sigilla
tu r”38. Widać tu  wyraźnie stwierdzony udział Henryka w spisaniu oraz 
opieczętowaniu dokumentu. Niestety, brak dostatecznej ilości orygi
nałów uniemożliwia wyśledzenie jego charakteru pisma na innych 
dokumentach. W dostępnych w chwili obecnej 27 przekazach źródło
wych umożliwiających analizę pisma H enryka (poza tym jednym wy
padkiem) nie można było wyśledzić jego ręki. W dokumencie H enryka 
brak „datum per manus”, podobnie jak w akcie Ottona, w którym  rów
nież użyto form uły skrypcyjnej. Natomiast arengi zastosowanej przez 
H enryka: „cum ea, que humanis peraguntur actibus a memoria homi
num excidunt, si non viuo litterarum que testimonio stabilita”, nie spo
tyka się już więcej w dyplomach Probusa. Imię notariusza H enryka wy
mienione jest w formule datalnej kilku dokumentów Henryka IV, 
w których więcej niż jeden raz użyto analogicznej arengi. W ystępują 
one w dokumentach wystawionych dla różnych odbiorców, co może 
wskazywać na ich kancelaryjne pochodzenie. 4 dokumenty wykazujące 
jedną rękę pisarską, których autora Jaekel dopatrywał się w osobie 
notariusza Macieja, posiadają formułę datalną H enryka39. Dwa z nich 
m ają arengę: „quoniam humana fragilitas non sufficit omnia mem oriter 
retinere, rationi consonum est u t ea, que ab hominibus notanda gerun
tur, scriptis ac testimonio confirm antur”40, której poza Henrykiem nie 
użył już więcej żaden notariusz Probusa. Na trzecim dokumencie wy

36 Tamże, nr 1350, 1385.
37 Fotokopia ze zbiorów Kat. Nauk Pom. Hist. i Arch. U. Wr.
38 Regesten, nr 1480.
39 Tamże, nr 1501, 1515, 1542, 1544; J a e k e l ,  op. cit., s. 140.
40 Regesten, nr 1501, 1544.



stępuje arenga: ,,Evanescunt simul cum tempore, que geruntur in tem 
pore nisi recipiant a voce testium  aut a scripti memoria firm am entum ”41, 
użyta również raz przez Macieja w dokumencie wystawionym przez 
osobę pryw atną42. Ostatni w końcu z tych dokumentów ma arengę: ,,Ea, 
que ex principům  beneplacito ab subditorum  commoda conceduntur 
aliquotiens sibi renovationis remedio indigent subveniri, u t ea, que 
vera sunt, vultum  novitatis assumendo, potiorem adhibicionem fidei 
»conquirant et maioris gaudeant fulcimine firm itatis”43, użytą jeszcze 
raz  przez Baidwina44.

W świetle analizy areng można przypuścić z pewną dozą prawdo
podobieństwa, że omawiane dokum enty wyjść mogły spod dyktatu 
H enryka. W związku z tym, że dokum enty te zostały spisane ręką, 
k tóra wygotowała również wspomniany wyżej dokument pryw atny 
•opatrzony form ułą datalną notariusza Macieja-, można uznać Macieja 
za  ich ingrosatora. „Datum per m anus” H enryka znajduje się jeszcze 
na dwu dokum entach45 posiadających arengę, która powtarza się w do
kum entach Probusa sześciokrotnie46. Brzmi ona: „Cuncta, que aguntur 
in  tem pore vacillant facile nisi scripture presidio et testium  amminiculo 
roberuntur, ad gestorum memoriam sem piternam ”. Na jednym z tych 
sześciu dokumentów brak jest form uły uw ierzytelniającej47, na 3 in
nych figuruje „datum per m anus” Baldwina48. Gdyby przyjąć, że cyto
w ana wyżej arenga była w ykorzystywana w kancelarii Probusa tylko 
przez H enryka i Baldwina, można by sądzić, że dokument, na którym  
brakuje form uły uw ierzytelniającej, mógł być zredagowany przez Hen
ryka, gdyż w okresie jego wystawienia notariat Baldwina nie został 
jeszcze źródłowo potwierdzony. Dokument ten bowiem pochodzi z 12 
X I 1272 r., a Baldwin w ystąpił ewidentnie jako notariusz księcia Hen
ryka dopiero 30 X 1274 r. Biorąc pod uwagę, że 6 dokumentów z jed
nakowo brzmiącą arengą wystawiono dla różnych odbiorców, przypuś
cić można, że wyszły one z kancelarii wystawcy, przy czym 2 z nich, 
a bardzo możliwe, że naw et 3, co najm niej w brudnopisie mógł sporzą
dzić Henryk. Nadto — zdaniem Jaekela — H enryk mógł być prawdo
podobnie autorem  dokumentu bez daty dziennej wydanego w Świdnicy 
w  1274 r.49 W wyniku powyższych rozważań dyktat 8 dokumentów

41 Tamże, nr 1515.
42 Tamże, nr 1589.
43 Tamże, nr 1542.
44 Tamże, nr 1749b.
45 Tamże, nr 1494, 1516.
4(5 Tamże, nr 1416, 1494, 1545, 1516, 1572, 1577.
47 Tamże, nr 1416.
48 Tamże, nr 1545, 1572, 1577.
49 Tamże, nr 1444; J a e k e 1, op. cit., s. 139.



oraz ingrosowanie jednego aktu przypisać można notariuszowi H enry
kowi.

Cztery dokumenty z „datum per m anus” Arnolda50 oraz 1, w którym  
w ystępuje Arnold w charakterze świadka51, mogły wyjść w całości 
spod dyktatu i pióra tego notariusza. Dwa z nich wykazują jedną rękę 
pisarską52, a w dyktacie wszystkich 5 w ystępują cechy nie spotykane 
u innych notariuszy H enryka IV. Jeden z nich posiada arengę zaczy
nającą się od słów: „Cum varii rerum  euentus”53, użytą w kancelarii 
Probusa tylko w tym jednym wypadku; pozostałe dokumenty w ogóle 
nie posiadają areng. W 3 następnych zastosowano zwrot: „Ad notitiam 
universorum  volumus pervenire”54, nie powtórzony również w innych 
dokumentach H enryka IV. Wśród nich 1 wykazuje pismo Arnolda. 
W końcu ostatni, też ręką Arnolda spisany, zaczyna się od słów: „Notum 
esse volumus universis tam presentibus, quam fu turis”, których nie 
powtórzono dosłownie więcej w żadnym innym dokumencie Probusa.

Sześć następnych dokumentów uwierzytelnieniem notariusza Bald- 
wina spisano jednym duktem pióra55, a 7 z tym samym uwierzytelnieniem 
inną ręką, nie znaną poza tym  jednym wypadkiem w kancelarii 
Henryka IV56. Jeden z nich ma arengę: „Cuncta, que aguntur in tem 
pore vacillant facile”57, użytą przez Baldwina trzykrotnie58, a w ogóle 
zastosowaną w dokumentach Probusa 6 razy. O arendze tej była już 
mowa wcześniej w związku z notariuszem Henrykiem, który używał 
jej również przy redagowaniu przez siebie dokumentów. Baldwin mógł 
być ingrosatorem owych 6 dokumentów wykazujących jedną rękę pi
sarską, przy czym można przypuścić, że dokument, w którym  zastoso
wano wyżej wymienioną arengę, mógł zostać przez niego wygotowany 
w całości. Nadto można mu przypisać dyktat dwu następnych doku
mentów z tą  samą arengą. Następny dokument uwierzytelniony przez 
Baldwina i spisany jednym charakterem  pisma, lecz pozbawiony arengi, 
rozpoczyna się od zwrotu: „Noverint universi presentes et posteri pre
sentem paginam inspecturi”59, powtórzonego jeszcze tylko raz w do
kumencie zaopatrzonym również w formułę datalną Baldwina60. Być

50 Regesten, nr 1431, 1439, 1454, 1474; J a  e k e l ,  op. cit., s. 138.
51 Regesten, nr 1457.
52 Tamże, nr 1431, 1439.
53 Tamże, n r 1454.
54 Tamże, nr 1439, 1457, 1474.
55 Tamże, nr 1545, 1603, 1658, 1669, 1718, 1749b; J a e k e l ,  op. c it, s. 141—142.
56 Regesten, nr 1629.
57 Tamże, n r 1545.
58 Tamże, n r 1545, 1572, 1577.
59 Tamże, n r 1718.
60 Tamże, n r 1658.



może, że ten drugi dokument co najm niej w koncepcie został przygoto
w any przez Baldwina. Pierw szy natomiast, biorąc pod uwagę pismor 
dyk ta t i „datum  per m anus”, w całości jem u można przypisać. Podob
nie jeszcze trzeci z kolei dokum ent ingrosowany i uwierzytelniony 
przez Baldwina pozwala dopatrzyć się w nim autora jego brulionu. 
Użyta w nim została arenga: „Ea, que ex principům  beneplacito”61, za
stosowana już wcześniej w kancelarii Probusa przez notariusza H enry
ka. Nadto można Baldwinowi przypisać dyktat dwu następnych doku
mentów z identyczną arengą: „Cunctorum perit memoria factorum  nisi 
scrip ture presidio et testium  fuerit (fuerint insignita)” . W ystępuje ona 
w dokumentach Probusa trzykrotnie. W dwu wypadkach figuruje 
w nich „datum  per m anus” Baldwina62, w trzecim natom iast brakuje 
form uły uw ierzytelniającej63. Dokumentów tych nie wystawiono dla 
jednego odbiorcy i dlatego najprawdopodobniej wyszły z kancelarii 
Probusa. A utorem  co najm niej brulionów owych 2 dokumentów z for
mułą datalną mógł być Baldwin, natom iast m inutę trzeciego wykonał 
raczej ktoś inny, gdyż dokument ten pochodzi z 22 II 1272 r. Użycie 
jednak arengi stosowanej w dokumentach H enryka IV pozwala uznać 
ten  dokument za produkt kancelaryjny wystawcy. W sumie Baldwin 
ingrosował 6 dokumentów, z których 3 mogły być również przez niego 
wykonane w koncepcie; przypisać mu można też dyktat 5 innych do
kumentów. Nadto mógł on wykonać bruliony 2 dokumentów ingroso- 
wanych przez Eliasza64. Przy okazji został wymieniony także jeden do
kum ent pochodzenia kancelaryjnego, którego autora nie udało się 
ustalić.

Badając kancelarię H enryka IV Jaekęl miał do dyspozycji 9 za
chowanych w oryginałach dokumentów z „datum per m anus” Baldwina 
i 7 z form ułą uw ierzytelniającą Ludwika, wśród których rozróżnił 5 
charakterów  pisma65. O 6 z nich była już mowa wcześniej; przypisano 
je Baldwinowi. 2 dokumenty, jeden z „datum per m anus” Baldwina, 
drugi Ludwika, miały różne charaktery  pisma, nie w ystępujące więcej, 
w kancelarii Probusa66. A utorstw a ich nie ustalono. Następnych 5 doku
mentów wykazujących jedną rękę pisarską z uwierzytelnieniem czę
ściowo Baldwina, częściowo Ludwika67 — zdaniem Jaekela — mógł spisać 
notariusz Eliasz, k tóry raz położył swe „datum per m anus” na dokumeń-

61 Tamże, nr 1749b.
02 Tamże, nr 1611, 1639.
63 Tamże, nr 1392.
64 Tamże, nr 1514, 1733.
65 J a e k e 1, op. cit., s. 141—145.
66 Regesten, n r 1629, 1752.
fi7 Tamże, nr 1514, 1733 (dpm. Baldwina), n r 1734, 1753, 1759 (dpm. Ludwika)-
08 Tamże, nr 1747.



cie z 4 IV 1283 r.68 Pismo pozostałych 3 dokumentów z formułą datalną już 
wyłącznie Ludwika69 sklasyfikował Jaekel jako własność Gizylera, które
mu również przypisał ingrosowanie dokumentu przygotowanego przez nie
go w koncepcie70. Te 4 dokumenty spisane ręką Gizylera mają identyczną 
arengę: „Justis subditorum  nostrorum  affectibus inclinari nos conuenit 
et in confirmandis rerum  suarum  contractibus sic esse beniuoles ut dum 
ipsorum commodis vigilanter intendim us ipsos, quoque in honoris nostri 
profectibus peruigiles sentiam us”, powtórzoną jeszcze dwukrotnie na 
dokumentach z „datum per m anus” Ludwika71. W sumie więc w kance
larii Probusa arengi tej użyto 6 razy, a to w dokumentach z uwierzy
telnieniem w jednym  w ypadku Gizylera, w pozostałych pięciu — Lud
wika. Biorąc pod uwagę formułę datalną i stylizację areng, m inuty 
owych 5 dokumentów można przypisać Ludwikowi, koncept zaś 6 z nich 
mógł być autorstw a Gizylera. Imię Ludwika w ystępuje również przy 
„datum  per m anus” na 2 dokumentach wystawionych dla różnych od
biorców z arengą: „Equitati principům convenit et virtuti, ne bona, 
que sacrosanctis ecclesiis veneranda dedicavit antiquitas, in divini cul
tus dispendium modis quibuslibet m inuantur”, nie powtórzoną już 
więcej w kancelarii Probusa72. Nadto formułę datalną Ludwika umiesz
czono na jednym, a może na 2 dokumentach H enryka IV, przy których 
redakcji autor posłużył się arengą: „Si ampliandis provide nos conve
nit, ne rerum  nostrarum  fortiti commercia defraudentur”73 wykorzy
staną nadto jeszcze raz w dokumencie z uwierzytelnieniem Hermana74. 
Trzykrotne użycie tej samej form uły przy redakcji dokumentów jedne
go wystawcy dla różnych odbiorców dowodzi kancelaryjności ich po
chodzenia. Opierając się natom iast na formule datalnej, koncept jedne
go z nich można przypisać Ludwikowi, brulion drugiego Hermanowi. 
Na trzecim dokumencie z identyczną arengą imię notariusza przy „da
tum  per manus” jest zatarte, nie można więc określić imiennie dyk ta
tora tego aktu. W sumie Eliasz ingrosował 5 dokumentów z „datum 
per m anus” częściowo Baldwina, częściowo Ludwika; Gizyler spisał 
3 dokumenty z uwierzytelnieniem Ludwika i 1. ze swoim własnym, 
Ludwik mógł wykonać 8, a może nawet 9 brulionów. W końcu 1 doku
m ent wykazuje dyktat Hermana.

Wśród areng używanych w kancelarii Probusa i zastosowanych wię
cej niż jeden raz w ystępują ponadto jeszcze dwie powtórzone z pew

09 Tamże, nr 2058, 2059, 2076.
70 Tamże, n r 2057.
71 Tamże, nr 2082, 2087.
72 Tamże, nr 1729, 1780.
73 Tamże, nr 2038, 2101 (?).
74 Tamże, nr 2135.



nymi odmianami dw ukrotnie. Pierwsza brzmi: „Cunctorum cum lapsu 
tem poris perit noticia factorum  nisi scripture testimonio et testum  
fidelium  aminiculo roberen tu r”73 * 75 76, a druga: „Si bono diuino cultui dedi
cate benigno fauore prosequim ur, eius alicuius gracie beneficia largien
do, nequaquem  ambigimus, qui pro eo eterne beatitudinis premia 
consequam ur”70. We wszystkich w ypadkach brak jest form uły datalnej. 
INiie da się zatem powiązać tych dokumentów z imieniem żadnego spo
śród znanych notariuszy książęcych. Biorąc pod uwagę same arengi i to, 
że wystawiono te dokum enty dla różnych odbiorców, przypuszczać 
można, że co najm niej w brulionie sporządzono je w kancelarii w y
stawcy.

Reasumując pragniem y stwierdzić, że w kancelarii H enryka Pro
busa używano 11 typów areng stosowanych w dokumentach dla różnych 
odbiorców po 2 i więcej razy. Niektóre z tych areng są właściwe jed
nemu tylko notariuszowi i nikt poza nim ich nie stosował, inne wyko
rzystyw ane były przez kilku notariuszy. I tak  arenga „Sapienti factum 
est consilio” użyta została 6 razy w dokumentach wygotowanych przez 
O ttona77. Poza nim nikt więcej nie stosował jej w kancelarii Probusa. 
Podobnie wyłącznie H enryk w ykorzystał dw ukrotnie arengę „Quoniam 
hum ana fragilitatis non sufficiant”78, a Ludwik „Ecuitati principům 
convenit”79. Te trzy  arengi stanowiły monopol wymienionych nota
riuszy. Z pozostałych typowych areng przy redakcji dokumentów ko
rzystało ewidentnie więcej osób. Są też przypadki, gdy z powodu braku 
form uły datalnej nie można ustalić kancelisty, k tóry  się daną arengą 
posłużył. Arengi „Justis subditorum  nostrorum ” oraz „Cuncta, que agun
tu r  in tem pore vacillant” w ystępują w dokumentach omawianej kance
larii po 6 razy. Pierwsza w dokumentach z uwierzytelnieniem  Ludwika 
i Gizylera, druga — H ęnryka i Baldwina oraz w jednym  wypadku bez 
form uły datalnej80. H enryk użył także arengi „Evenescunt simul cum 
tem pore”, powtórzonej przez notariusza Macieja w dokumencie pry

73 Tamże, nr 1405. W nieco odmiennej stylizacji nr 1394: „Cunctorum cum lapsu
temporis perit noticia factorum , nisi presidio scripturarum  et testimoniorum fide
lium amminiculo, ea, que facta fuerint, roborentur”.

76 Tamże, n r 154-6. W nieco odmiennej stylizacji nr 1770: „Si loca religiosa 
diuino cultui dedicata benigno fauore prosequim ur eis beneficia tem poralia largientes 
nequaquam ambigimus quin pro ipsis felici commercio sem piterne beatitudinis 
prem ia consequam ur”.

77 Tamże, nr 1350, 1385, 1401, 1402, 1441.
78 Tamże, nr 1501, 1544.
791 Tamże, nr 1729, 1780.
80 Tamże, nr 2158, 2059, 2076, 2082, 2087 (dpm. Ludwika), nr 2057 (dpm. Gizy

lera), n r 1491, 1516 (dpm. Henryka) nr 1545, 1572, 1577 (dpm. Baldwina), nr 1416 
{dpm. brak).



w atnym  przez niego uwierzytelnionym81, a wraz z Baldwinem zastoso
wał nadto arengę zaczynającą się od słów: „Ea, que ex principům bene
placito”82. Baldwin skorzystał również z arengi „Cunctorum perit me
moria factorum ”, występującej w dokumentach Probusa trzykrotnie, 
w tym  2 razy z jego uwierzytelnieniem 83. Nie wiadomo, kto korzystał 
z niej w trzecim wypadku, gdyż dokument ten nie posiada formuły 
datalnej. Najprawdopodobniej nie był to jednak sam Baldwin. Wresz
cie „datum per m anus” Ludwika i Hermana w ystępuje w związku 
z arengą „Si ampliandis nostri principatus”, zastosowaną w kancelarii 
H enryka IV trzykrotnie84. Każdy z nich posłużył się nią po jednym ra 
zie. W trzecim natomiast wypadku brak w dokumencie uw ierzytelnie
nia. Pozostały jeszcze dwie typowe dla kancelarii Probusa arengi, m ia
nowicie „Cunctorum cum lapsu temporis perit noticia factorum ”85 i „Si 
bono diuino cultui dedicata”86, użyte po dwa razy i za każdym razem 
w dokumentach pozbawionych „datum per m anus”.

Przy obecnym stanie źródeł analiza pisma i dyktatu prowadzi do 
rezultatów  przedstawionych na zamieszczonej obok tabeli.

Jak  z powyższego zestawienia wynika, 53 (łącznie z 2 dokumentami 
nieznanych autorów, których pismo wykazuje pochodzenie kancela
ryjne), a wliczając akt pryw atny wygotowany przez notariusza Macie
ja — 54, tj. około 40°/o dokumentów H enryka Probusa można uznać za 
produkt kancelarii wystawcy. Poza Flemingiem i Fryderykiem  wszyscy 
notariusze książęcy brali czynny udział w wygotowywaniu dyplomów 
książęcych. Tilman przepisał na czysto jeden z wygotowanych przez 
siebie dokumentów, a Otto ingrosował aż 6 własnych brulionów. Hen
ryk ma na swym koncie 1 dokument wykonany w całości i oprócz niego 
8 brulionów, z których Maciej przepisał na czysto 4; natomiast ingrosa- 
to ra pozostałych nie można przy obecnym stanie źródeł ustalić. Maciej 
oprócz 4 dokumentów henrykowych, które przepisał na czysto, wygo
tował jeszcze w całości 1 dokument pryw atny. Arnold z kolei przepisał 
sam 5 przygotowanych przez siebie konceptów dokumentów. Sądząc 
z dyktatu  i pisma Baldwin przepisał na czysto 3 swoje własne minuty. 
Zakładając jednak, że „datum per m anus” Baldwina na pozostałych 
3 dokumentach ingrosowanych przez niego wskazuje autora ich kon
ceptów, wówczas Baldwin wykonał w całości 6 dokumentów. Nadto 
wykoncypował on jeszcze 6 brulionów, z których Eliasz przepisał na

81 Tamże, nr 1515 (dpm. Henryka), n r 1589 (dpm. Macieja).
82 Tamże, nr 1542 (dpm. Henryka), nr 1749b (dpm. Baldwina).
83 Tamże, nr 1639, 1701 (dpm. Baldwina), nr 1392 (dpm. brak).
84 Tamże, nr 2038 (dpm. Ludwika), n r 2135 (ďpm. Hermana), nr 2101 (dpm. brak>.
85 Tamże, nr 1394, 1405 (dpm. brak).
80 Tamże, nr 1546, 1770 (dpm. brak).



Lp. Notariusz
D yktat Pismo Dyktat i pismo

Regesten, n r Regesten, n r Regesten, nr

1 Tilman - 1355 1355 1355
2 Otto 1350, 1351, 1358, 1351, 1401, 1402, 1350, 1354, 1385, 1401

1401, 1402, 1441. 1441 1402, 1441.
3 Henryk 1416, 1444, 1480, 1480 1480

1494, 1501, 1515,
1516, 1542, 1544.

4 Maciej 1589 (dokument p ry - 1501, 1515, 1542, 1589 (dokument pry-
watny) 1544. watny)

5 Arnold 1431, 1439, 1454, 1431, 1439. 1431, 1439, 1454,
1457, 1474. 1457, 1474.

6 Baldwin 1454, 1572, 1577, 1545, 1603, 1658, 1545, 1718, 1749b,
1639, 1658, 1701, . 1669, 1749b, 1718. 1603, 1658, 1669.
1718, 1749b, 1514,
1733, 1603, 1669.

7 Eliasz 1514, 1733, 1734,
1753, 1759.

8 Gizyler 2057 2057, 2058, 2059, 2057
2076.

9 Herman 2135
10 Ludwik 1729, 1780, 2038,

2058, 2059, 2076,
2082, 2087, 2101,
1734, 1753, 1759.

11 Nieznani
autorzy 1392, 1394, 1405, 1629, 1752.

1456.

Razem . 52/53 29 20/32

czysto 2. Nie wiadomo, kto był autorem  pozostałych jego dokumentów. 
Eliasz zaznaczył się w kancelarii Probusa jedynie jako ingrosator 5 do
kumentów, których bruliony mogli wykonać Bald win i Ludwik. Gizyler 
wykonał tylko 1 dokument w całości oraz przepisał 3 dokumenty uwie
rzytelnione przez Ludwika. Ludwik nie sporządził w całości żadnego 
dokumentu. Jest on tylko autorem  12 brulionów, z których Eliasz prze
pisał 3 i tyleż samo Gizyler. Nie wiadomo, kto mógł przepisać 6 pozo
stałych brulionów. W końcu H erm an zaznaczył się jedynie jako autor 
1 minuty. Pozostały jeszcze 4 dokum enty posiadające dyktat kancela
ry jny  oraz 2 inne, których pismo w ykazuje takąż proweniencję. Nie da 
się ich jednak powiązać z żadną osobą, dlatego też nie można na razie 
ich autorstw a ustalić.

Łącznie w kancelarii Probusa wygotowano w całości, a więc w b ru 
lionie i w czystopisie, 32 dokumenty. W 20 wypadkach ta sama osoba 
przepisywała swoje własne minuty. Takich dokumentów własnej re



dakcji i pióra Otto i Baldwin wykonali po 6, Arnold 5, Tilman, Henryk 
i Gizylier po 1. Spośród 12 pozostałych dokumentów wygotowanych 
w całości w kancelarii wystawcy Maciej przepisał 4 minuty Henryka, 
Eliasz ingrosował 2 m inuty Baldwina i 3 Ludwika, a Gizyler przepisał 
3 inne bruliony Ludwika. Z omówienia tego wynika, że w kancelarii 
H enryka Probusa nie było ścisłego podziału funkcji między poszcze
gólnych urzędników kancelaryjnych przy wygotowywaniu dokumen
tów. Istnieją bowiem przykłady, że jedni notariusze wykonywali b ru 
liony, inni ingrosowali je, a nieraz jedna i ta sama osoba wykonywała 
obie czynności. Nie zawsze też m inuty jednego dyktatora przepisywał 
na czysto ten sam notariusz. Oprócz 32 dokumentów wykazujących 
w całości proweniencję kancelarii wystawcy wyprodukowano w niej 
nadto również co najm niej 21 dyplomów w brulionie, dla których nie 
da się obecnie ustalić ingrosatora.

Skoro mowa o produkcji aktowej kancelarii Probusa, warto jeszcze 
raz zwrócić uwagę na formułę „datum per manus” występującą tak 
masowo w dokumentach tego księcia. Oznacza ona niewątpliwie jakieś 
stadium powstawania dokumentów, w którym  urzędnicy kancelaryjni 
brali czynny udział. Udział ten jest zaznaczony w dyplomach Probusa 
91 razy na 136 dokumentów w ogóle. W przeważającej ilości aktów tego 
księcia umieszczono formułę datalną jednego z urzędujących notariuszy 
książęcych (39 dokumentów posiada „datum per manus”, w 14 wy
padkach formułę tę pominięto). Brak wystarczającej podstawy źródło
wej nie pozwala obecnie ustalić, ile i jakie dokumenty Probusa spo
rządzone zostały poza jego kancelarią. Jaekel natomiast tą sprawą nie 
zajm uje się. W badanych przez nas dokumentach nie udało się odnaleźć 
ani jednego dyplomu, którego autorem mógłby być odbiorca. Gdyby 
dało się ustalić dokumenty o proweniencji obcej, wówczas .można by 
sprawdzić, czy i na nich figuruje „datum per m anus” któregoś z urzęd
ników książęcych, a rezultaty  tych badań ułatw iłyby może bliższe roz
poznanie znaczenia tej formuły. Niestety, ubóstwo zachowanych źródeł 
uniemożliwia ich przeprowadzenie. Często się zdarza, że „datum per 
m anus” może wskazywać osobę sporządzającą brulion danego aktu. 
Nie da się jednak sprawdzić, czy zawsze. W każdym razie żaden z ba
danych dokumentów z formułą datalną urzędnika kancelarii Probusa 
nie wykazywał pochodzenia z kancelarii odbiorcy. Przy okazji trzeba 
zwrócić także uwagę na fakt, że z kancelarii H enryka IV wyszły rów
nież dokum enty bez form uły uwierzytelniającej, a więc dyktator nie 
zawsze umieszczał swe „datum per m anus” na wykoncypowanym przez 
siebie akcie.

Analiza formuł koroboracyjnych dokumentów Probusa nie przy
nosi bliższych inform acji o utw ierdzaniu ich pieczęcią wystawcy. Za-



w arte w nich wzmianki, najczęściej w postaci: „nostri sigilii munimine 
jussimus com m uniri” czy „sigilli nostri munimine duxim us roborandum ”, 
stw ierdzają jedynie, że książę polecił dokument opieczętować, lecz nie 
wym ieniają osób, którym  to polecenie zostało wydane. Zwroty po
wyższe mogą najwyżej dowodzić, że wystawca nie wykonywał sam 
czynności pieczętowania dokumentów. Tylko raz w dokumencie zazna
czono, że pieczęć do niego przywiesił notariusz Henryk. Trudno jest na 
podstawie tego przykładu wnioskować, że przytw ierdzenie pieczęci na
leżało do kom petencji notariuszy książęcych. Zważywszy jednak, że 
H enryk zajmował specjalnie uprzyw ilejow ane stanowisko wśród nota
riuszy książęcych87, można mniemać, że w kancelarii Probusa czyn
ność opieczętowywania dokumentów powierzano najzacniejszym nota
riuszom. Sądząc po częstotliwości występowania poszczególnych nota
riuszy, zwłaszcza w form ule „datum  per m anus”, mógł do nich należeć 
jeszcze Ludwik i Baldwin.

Na zakończenie pragniem y zająć się nieco datacją stosowaną w dy
plomach Probusa. Trudno jest ustalić, według jakiego stylu oznaczano 
początek roku w kancelarii H enryka IV. Pewne jest tylko, że w 2 do
kum entach z tego samego roku i dnia 31 XII 127188 pióra O ttona użyto 
stylu a circumcisione89. Mogą one świadczyć, że w kancelarii Probusa 
stosowano styczniowy początek roku. Datę dzienną w dokumentach 
H enryka IV określano trojako, tzn. według rachuby rzymskiej, kalen
darza chrześcijańskiego oraz sposobu używanego obecnie. Ze 136 doku
m entów Probusa 15 nie posiada w ogóle daty dziennej, w 92 wypadkach 
posłużono się datacją rzymską, 25 razy określono dzień według kalen
darza chrześcijańskiego, a w 2 dokumentach użyto rachuby dzisiejszej. 
Nadto dw ukrotnie umieszczono datę dzienną łączną, tzn. rzymską i chrze
ścijańską. Z powyższego zestawienia widać, że w dyplomach Probusa 
przeważała zdecydowanie datacja według kalendarza rzymskiego. Do 
identycznych wniosków prowadzi analiza 53 dokumentów, dla których 
udało się ustalić proweniencję kancelaryjną. Wśród nich 38 razy okreś
lono datę dzienną według kalendarza rzymskiego, 9 razy według ra 
chuby chrześcijańskiej, a raz posłużono się datą łączną, rzymską 
i chrześcijańską. 5 dokumentów wystawił H enryk IV bez daty dziennej. 
Tak więc można ogólnie powiedzieć, że w kancelarii Probusa stosowano

87 Por. przyp. 27.
88 Regesten, n r 1350, 1351.
8!' B. W ł o d a r s k i ,  Chronologia polska, W arszawa 1957, s. 65, przyp. 133, po

daje, że w jednym dokumencie H enryka Probusa (Regesten, nr 1351) występuje 
z całą pewnością styl a circumcisione. Ponieważ drugi dokum ent (nr 1350) w ysta
wiony jest w tym samym roku i dniu i nadto obydwa są autorstw a tego samego 
notariusza (Ottona), więc styczniowy początek roku zastosowany został również 
i w tym drugim dokumencie.



styl a circumcisione, na odcinku zaś sposobów oznaczania dnia domino
wała rachuba według kalendarza rzymskiego.

Na zakończenie pragniem y stwierdzić, że z faktu istnienia naczelnika 
kancelarii, zastępcy szefa, protonotariusza, nadto licznego zastępu urzęd
ników kancelaryjnych oraz dość znacznego udziału czynników kancela- 
ryjnych w wygotowywaniu aktów można sądzić, iż kancelaria księcia 
wrocławskiego H enryka Probusa stała już na dość wysokim stopniu 
rozwoju.

EIN ABRISS DER GESCHICHTE DER KANZLEI DES HENRYK PROBUS
(1270—1290)

In Anlehnung an das heute zugängliche Quellenmaterial, das in Originalen, 
Photokopien, Abschriften und Abdrucken erhalten blieb, wurde ein Abriss der 
Geschichte der Kanzlei des Henryk Probus in den Jahren  1270—1290 gegeben. 
Im Artikel besprach man das Problem der Organisation der Kanzlei und des 
Kanzleipersonals. Man stellte fest, dass in der Zeit von zwei Jahrzehnten der 
Tätigkeit der Kanzlei von Probus ausser dem Vorsteher in der Person des 
Protonotars Piotr und des Kanzlers Bernhard das niedrigere Kanzleipersonal aus 
14 Personen bestand. Die U ntersuchung des D iktats erwies, dass in der Kanzlei 
des Henryk Probus 11 Arengentypen gebraucht wurden, die in den Dokumenten für 
verschiedene Empfänger zwei- und mehrmals auftreten. Manche von diesen waren 
nur eigen einem Notar,' andere benutzten m ehrere Notare. Nach dem gegenwärtigen 
Stand der Forschung erlaubte die Analyse der Schrift und des Diktats festzu
stellen, dass 53 Dokumente auf 136, die Henryk Probus ausgestellt hat, das sind 
etwa 40%, man als ein Produkt der Kanzlei des Ausstellers ansehen kann. Die 
Analyse der K orroborationsform el der Dokumente des Henryk Probus bringt 
keine näheren Inform ationen über ihre Bestätigung durch das Siegel des Ausstellers. 
Die in ihnen enthaltenen Erwähnungen können einzig beweisen, dass der 
Aussteller die Sieglung nicht selbst unternahm . Nur einmal bem erkte man im 
Dokument, dass das Siegel von Notar Heinrich angehängt wurde. Die Durchsicht 
der Datierungsform eln erlaubt anzunehmen, dass in der Kanzlei von Henryk 
Probus man das Jahr im Januar begann, und bei der Angabe des Tagesdatums 
in den Diplomen von Probus entschieden die Datierung nach dem römischen 
K alender überwog.


