
ZE STUDIÖW NAD DYPLOMATYKĄ KSIĄŻĘCĄ W POLSCE
W XIII WIEKU

Studium  niniejsze stawia sobie za cel ukazanie jednego z najisto t
niejszych etapów pracy urzędnika średniowiecznej kancelarii książęcej 
w Polsce, tj. redagowania konceptów dokumentów (układanie ich b ru 
lionów), zwłaszcza że w historiografii polskiej istnieją tylko nieliczne 
opracowania na ten tem at1. Zagadnienie to pragniem y przedstawić na 
przykładzie działalności jednego z urzędników małopolskiej kancelarii 
Bolesława W stydliwego (1234— 1279), mianowicie podkanclerzego Twar- 
dosława, którego uważa się za głównego dyktatora aktów tego księ
cia2. Dla porównania wzięliśmy pod uwagę zwyczaje panujące pod 
tym  względem w kancelarii śląskiej H enryka III wrocławskiego (1247-- 
1266). Pragniem y się zastrzec, że dane dotyczące kancelarii H enryka III 
przytaczam y wyłącznie na podstawie lite ra tu ry3.

W świetle dotychczasowych badań można stwierdzić, że zarówno 
w  jednej, jak i w drugiej kancelarii tzw. koncypowanie aktów było mo
nopolem tylko niektórych urzędników. W kancelarii śląskiej dzielili go 
między siebie 3 najczynniejsi pisarze-notariusze: Konrad, Otton i Wal
te r. Na 73 dokum enty księcia Henryka III powstałe w brulionie w jego 
kancelarii tylko 1 z większą pewnością nie został zredagowany przez

1 S. K ę t r z y ń s k i ,  Michał i Konrad, dwaj dykta torzy kancelarii w ielko
polskiej w połowie XI I I  w., Lwów b. r., odbitka z Księgi pam iątkow ej ku  czci 
O. Balzera; oraz odpowiednie partie prac: K. M a l e c z y ń s k i ,  Zarys dyplom atyki 
polskiej w. średnich, t. I, Wrocław 1951; t e n ż e ,  Studia nad dyplomami Odonicza 
i Laskonogiego, Lwów 1928; S. K r z y ż a n o w s k i ,  Dyplomy i kancelaria Przem y
sława II, Kraków 1890, odbitka z „Pamiętnika Wydz. Filologicznego i Filozoficzno- 
-Historycznego”, t. VIII.

2 P atrz  M a l e c z y ń s k i ,  Zarys dyplom atyki, s. 106—112; wskazują na to 
również dane osiągnięte w pracy m agisterskiej K. Bobowskiego opracowanej 
pod kierunkiem  Prof. dr K. Maleczyńskiego w  latach 1960—1962.

3 M a l e c z y ń s k i ,  Zarys dyplomatyki..., s. 198—203, oraz H. G. S w i e n t  e k, 
K anzlei Heinrichs III v. Schlesien  (Ztschr. f. Gesch. Schles., 1935, LXIX, s. 40—69).



żadnego z wymienionych urzędników4. Jeśli weźmie się pod uwagę, że 
personel kancelarii Henryka III liczył aż 14 urzędników wyższego 
i niższego szczebla5, to fakt wyżej stwierdzony zdaje się wyraźnie wska
zywać na zarysowujący się podział funkcji.

Przejdźm y z kolei do dokładnej analizy pracy Twardosława przy 
układaniu konceptów. W przedstawionych niżej według porządku chro
nologicznego dokumentach Bolesława Wstydliwego starać się będziemy 
doszukiwać się cech właściwych dyktatowi Twardosława. I tak już akt 
miechowski z 1255 r.6 zdradza wyraźne pokrewieństwo z kilku dal
szymi dokumentami spisanymi przez niego. Jego sankcja „si quis hanc 
donationem et concessionem” zjawiła się jeszcze na 7 dalszych dyplo
mach7, przy czym aż na 6 aktach nią opatrzonych spotykamy Twardo
sława8; jego imię na akcie dla Miechowa złączone jest z klauzulą skryp- 
cyjną, a koroboracja9 zdradza znaczne pokrewieństwo z tą samą częścią 
kontekstu 4 dalszych dokumentów, na których spotykamy wyłącznie 
Twardosława10. Jeśli dodamy, że i, promulgacja aktu miechowskiego11 
w ystępuje po 1255 r;, tj. po wstąpieniu Twardosława do kancelarii, wy
łącznie na dokumentach zamieszczających jego imię12, to może nie bę
dzie dalekie od praw dy przypuszczenie, iż figurując na dokumencie 
miechowskim jako skryptor brał prawdopodobnie udział w układaniu 
jego konceptu. Przejdźm y do dwu następnych dokumentów z 4 II 
1256 r .13, przeznaczonych dla dwu różnych klasztorów (Imbramowice, 
Miechów). Oba opatrzone są identyczną inwokacją, arengą, intytulacją, 
prom ulgacją oraz koroboracją. W obydwu wypadkach świadkowie łączą 
się z koroborac.ją identycznym zwrotem „testes vero huius rei hii sunt”, 
a ich spis w jednym  i drugim nadaniu zamieszczony jest przed datacją. 
Form uły datalne zgodnie podają term in „datum ”, rok wspólnie określa
ją jako „anno a nativitate domini”, a dzień oznaczają według kalen

4 M a l e c z y ń s k i ,  Zarys dyplomatyki..., s. 201 n.
5 Tamże, s. 227—230 (zestawienie).
0 Kodeks dyplom atyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. II, Kraków, nr 447 

(dalej skrót: KM).
7 Kodeks dyplom atyczny katedry krakowskiej, wyd. F. Piekosiński, t. I, K ra

ków 1874, nr 43 (dalej skrót: KKK); Kodeks miasta Krakowa, wyd. F. Piekosiński, 
Kraków, nr 1 (dalej skrót: KmK); Kodeks Polski, wyd. L. Ryszczewski, A. Muczkow- 
ski, W arszawa, n r 44 (dalej skrót: KP); KM, I, nr 60, 77; II, 472, 483.

8 Nie figuruje tylko na jednym akcie (KKK, I, nr 43).
9 ,,et u t hec omnia, sint firm a et ra ta  in perpetuum , presentibus sigillum nostrum 

duximus apponendum ”.
10 KmK, I, nr 1; KP, III, n r 35; KM, II, nr 471, 472.
11 „notum facimus universis presentibus et fu turis”.
12 KM, II, nr 455, 471, 480.
13 KP, III, nr 32; KM, II, nr 449.



darza rzymskiego. Identyczna zgodność dyktatów  świadczy dowodnie
0 wspólności osoby autora konceptów.

Zbadajm y jeszcze stosunek tych dokumentów do reszty dyplomów 
książęcych. Otóż icłi arenga „quoniam, u t ait sapiens” z nieistotnym i wa
riantam i pojawiła się jeszcze na dokumencie dla katedry  krakowskiej 
z 1261 r .14 i na akcie dla klasztoru jędrzejowskiego z 1263 r.15 Dalszą 
cechą wspólną wszystkim nadaniom jest połączenie imienia wystawcy 
z poprzedzającą częścią protokołu spójnikiem „eapropter”, zgodna for
m uła dewocyjna in ty tu la tu r „dei g ratia” oraz zgodne oznaczenie dnia 
według kalendarza rzymskiego. Na wszystkich 4 przyw ilejach w liście 
świadków spotykam y Twardosława, przy czym na 3 z nich towarzyszą 
mu także inni członkowie kancelarii. Dalsza szczegółowa analiza dyplo
matyczna zdaje się jeszcze bardziej potwierdzać naszą tezę. Tak np. 
koroboracja dwu pierwszych nadań z 4 II 1256 r. żywo odzwierciedla 
form ułę uw ierzytelniającą 3 dalszych dokumentów16, na których rów 
nież w ystąpił Twardosław, a ich dyktat da się — jak to niżej się 
okaże — tylko jem u przypisać. Zgodna natom iast w dokumentach z 4 
II 1256 r. prom ulgacja „universis et singulis presentibus et futuris 
duxim us declarandum ” nie zjawiła się na żadnym akcie Bolesława 
Wstydliwego, na którym  nie występowałby Twardosław17. Wszystkie 
więc powyższe spostrzeżenia w ydają się przemawiać za tym, że był 
on autorem , obu dokumentów z 4 II 1256 r. i prawdopodobnie uczestni
czył także w układzie konceptów dokumentów z 1261 r. (dla katedry)
1 z 1263 r. (dla Jędrzejowa), choć ich dyktat nosi mniej znamion właści
wych dla podkanclerzego.

Ciekawych spostrzeżeń dostarcza również analiza form ularza doku
m entu lokacyjnego Krakowa z 5 VI 1257 r .18 oraz dokumentu szpitalni- 
ków zagojskich i wsi Skornik oraz Suków z 10 VI 1257 r .19 Obydwa 
opatrzone są prawie identyczną koroboracją, zgodną formułą dewocyj- 
ną „dei g ratia” oraz charakterystycznym  „acta sunt hec” w formułach 
datalnych, w których dzień oznaczony jest wspólnie według kalendarza 
rzymskiego. Pomimo że w dokumencie lokacyjnym Krakowa dadzą się 
w ykryć pewne ślady wyraźnej odmienności od reszty dokumentów Bo

14 KKK, I, nr 62.
15 KM, I, nr 61.

' 16 KP, III, nr 43; Kodeks dyplom atyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kę
trzyński, S. Smolka, Lwów 1875, nr 24 A (dalej skrót: KT); KM. II, nr 483.

17 Zjaw iła się ona jeszcze na jednym dalszym akcie (KKK, I, n r 69), opatrzonym 
również inłieniem Twardosława („per Twardoslaum... presens scriptura super hiis- 
confecta nostro sigillo sigillata”).

18 KmK, I, n r 1.
10 KP, III, nr 35.



lesława Wstydliwego20, to jednak nie powinny zatrzeć one zupełnie jego 
związku z dokumentem zagojskim. Na podstawie tych zgodności należy 
z wszelką dozą prawdopodobieństwa uznać je za tw ór jednej i tej samej 
osoby, zwłaszcza że przedziela je tylko okres 5 dni. Na akcie lokacyj
nym Krakowa świadkuje kanclerz Pełka i podkanclerzy Twardosław, 
a na akcie zagojskim podkanclerzy złączony jest z formułą „datum per 
m anus”, natom iast w jego formule sigillacyjnej figuruje imię kleryka 
Żdigota. Jest rzeczą charakterystyczną, że sankcję dokumentu lokacyj
nego21 oraz promulgację dokumentu zagojskiego22 w całym okresie służby 
kancelaryjnej Twardosława spotykamy prawie wyłącznie na dyplomach 
zamieszczających jego imię. Dodajmy, że lakoniczna arenga dokumentu 
zagojskiego „ut principalis donatio robur perpetuo firm itatis obtineat” 
jest właściwie w iernym  powtórzeniem części koroboracji zarówno do
kum entu zagojskiego, jak i lokacyjnego. Wobec powyższego nic nie 
staje na przeszkodzie w uznaniu Twardosława za autora zarówno do
kum entu lokacyjnego Krakowa, dla którego przejął — być może — 
w części dyktat pozakancelaryjny odbiorcy lub osoby trzeciej, jak i do
kum entu zagojskiego.

Przejdźm y z kolei do następnej grupy dyplomów księcia krakow 
skiego, którą tworzą: dokument dla klasztoru sulejowskiego z 19 V 
1258 r.23, dokument dla klasztoru tynieckiego z 21 V tego roku24 oraz 
reszta dyplomów stylistycznie z nimi związanych. Dwa pierwsze opa
trzone są identyczną inwokacją „in nomine domini am en” i formułą 
dewocyjną „dei g ratia” oraz zgodną promulgacją „presens instrum en
tum  inspecturis notum facimus”. Również początkowa część korobo
racji dokumentu sulejowskiego „ut autem in praemissis nulla dubietas 
a posteris o ria tu r” znajduje swój odpowiednik w tym samym okresie 
koroboracji dokumentu tynieckiego z 21 maja, który brzmi: „ut igitur 
in praemissis pulla dubietas posteris o ria tu r”. Oba wreszcie akty użyły 
dla określenia roku „anno domini”, a dzień wspólnie oznaczyły według 
kalendarza rzymskiego. Tak więc na podstawie tych podobieństw win
niśm y je uznać za tw ór jednej osoby, zwłaszcza że dzieli je tylko okres 
2 dni.

Przypatrzm y się jeszcze innym dyplomom, które by można było za
liczyć do tej grupy. Spostrzeżemy, że dokument dla klasztoru miechow
skiego z 1256 r.25 posiada identyczną z obydwoma poprzednimi inwo

20 Arenga i prom ulgacja odbiegają zupełnie wyraźnie od reszty areng i prom ul- 
gacji dokumentów Bolesława Wstydliwego.

21 „si quis hanc donationem et concessionem ... indignationem omnipotentis dei”.
22 „notum facimus presentibus et fu tu ris”. «
23 M i t k o w s k i ,  D okum enty klasztoru cystersów w Sulejowie, s. 327.
24 KT, nr 21.
25 KM, II, nr 451.



kację; zgodnie z nim i zawiera w ty tu laturze „dei g ratia”, a w datacji 
określenie roku „anno domini” . Arenga tego dokum entu „licet, cui libet 
secundum  m erita” jest identyczna z tą samą częścią kontekstu dyplomu 
dla klasztoru sulejowskiego. Wypada więc i ten dokument włączyć do 
rzędu dwu poprzednich. Do grupy tej można by jeszcze zaliczyć na
danie dla klasztoru tynieckiego z 1258 r.26, które z 3 poprzednimi posia
da identyczną inwokację, formułę dewocyjną, wspólne określenie roku, 
a zw rot jego koroboracji „presens scriptum  sigilli munimine e t sub
scripto communimus testim onium ” ściśle odpowiada w yrażeniu „ipsem 
sigilli nostri et subscripto communimus testim onio” wyżej rozpatrzo
nego dokum entu tynieckiego. Jednakże tak sformułowanego zakończe
nia koroboracji nie spotykam y poza tym i dwoma wypadkami. Wypada 
dodać, że również początkowa część form uły uwierzytelniającej tego 
ak tu  „ut autem  nostris sequacibus nullus scrupulus super praemissis 
suboriatu r” żywo odzwierciedla ten sam okres dwu pierwszych doku
m entów omawianej grupy. Tak więc w sumie otrzym alibyśm y cztery 
dyplom y jednego wystawcy dla najrozmaitszych odbiorców, które oprócz 
pewnych różnic w ykazują mniejsze lub większe zgodności pod względem 
dyktatu. Z okresów nie uwzględnionych w analizie tylko arengi oby
dwu dokumentów tynieckich odbiegają zupełnie wyraźnie od wszystkich 
pozostałych areng dyplomów książęcych, w związku z czym wolimy 
przyjąć dla nich zlanie się dyktatu kancelaryjnego z pozakancelaryjnym.

Pozostaje teraz do rozważenia kwestia autorstw a omówionych w y
żej aktów. Na wszystkich w ystępuje w formule „datum per m anus” 
podkanclerzy Twardosław. Czy wobec tego jemu należy przypisać dyktat 
tych 4 aktów? Analogie między nimi zdają się upoważniać do takiego 
przypuszczenia, zwłaszcza że szereg okresów tych aktów zjawiło się 
wyłącznie na dyplomach opatrzonych jego imieniem, a ich dyktat daje 
się przeważnie tylko do niego odnieść.

Z kolei wypada się zająć dwoma innymi dokumentami w ykazują
cymi pewne zgodności pod względem dyktatu. Należy do nich doku
m ent dla klasztoru jędrzejowskiego z 1262 r.27 oraz akt dla klasztoru 
im brąmo wieki ego z 1275 r.28 Posiadają one identyczną inwokację „in 
nom ine domini am en”, zgodną na ogół arengę „ne gestarum rerum  me
m oria” oraz wspólną formułę dewocyjną „dei gratia” . Pewne zatem 
zgodności obu aktów przeznaczonych dla dwu różnych odbiorców oraz 
ich pokrewieństwo z jeszcze innym i dyplomami księcia zdają się świad
czyć za ich kancelaryjnym  pochodzeniem. Mimo tych zgodności dość

26 KT, nr 20.
27 K. M a l e c z y ń s k i ,  K ilka nieznanych dokum entów  z XI I I  w., przeważnie 

z  archiwów poznańskich, odbitka z „Kwart. H ist.”, XL, 1926, s. 13.
28 KP, I, nr 55.



duże różnice w ich dyktacie29 nie pozwalają — naszym zdaniem — od
nosić ich do jednej i tej samej osoby, zwłaszcza że przedziela je stosun
kowo duża różnica czasu (13 lat). Przywilej wcześniejszy zamieścił 
w formule „datum per m anus” imię Twardosława, a dokument później
szy wymienił w liście świadków kanclerza Prokopa wraz z tymże- 
podkanclerzym. Poza tym sankcja dokumentu z 1262 r.30 żywo przypo
mina sankcje dyplomów wymieniających Twardosława31 (przeważnie 
w „datum per m anus”). Figurujący zatem na nim w „datum per manus” 
mógł uczestniczyć w układaniu jego konceptu. Przemawia za tym jesz
cze i ta  okoliczność, że moment prawnej akcji jest w nim oznaczony 
zwrotem „acta sunt hec”, charakterystycznym  i typowym dla prawie 
wszystkich dokumentów przypuszczalnego dyktatu Twardosława. Na
tomiast dokument dla klasztoru imbramowickiego z 1275 r. nie zdra
dza wyraźniejszych analogii do dyktatu podkanclerzego. Nie zamie
rzam y więc w tym miejscu dochodzić jego autorstwa.

Przejdźm y do następnej grupy dyplomów, którą tworzą dokumen
ty: dla klasztoru w Mstowie z 10 V 1263 r.32, dla klasztoru jędrzejow
skiego z 14 V 126333 34, dla osoby świeckiej z 1270 r. (bez daty dziennej)31 
i dla klasztoru miechowskiego z 1277 r. (również bez daty dziennej)35 
oraz reszta aktów z nimi związanych. Cztery pierwsze opatrzone są 
identyczną inwokacją „in nomine domini am en”, zgodną arengą „quo
niam cuncta trah it” (z pojedynczymi przestawieniami porządku słów) 
oraz m ają wspólną intytulację i promulgację. Jeden i ten sam zwrot 
„presentibus hiis testibus-nobilibus” łączy świadków z datacją. W każ
dym wreszcie moment akcji prawnej określony jest charakterystycznym  
„acta sunt hec”, a rok przez „anno domini”. Dzień oznaczony jest p ra
wie we wszystkich według kalendarza rzymskiego. Ta zgodność wszyst
kich 4 aktów pochodzących od jednego wystawcy dla najrozmaitszych 
odbiorców jest uderzająca. Wskazuje ona dowodnie na ich kancelaryj- 
ność oraz na autorstwo jednej i tej samej osoby. Był nią Twardosław. 
Dowodzi tego fakt, że na wszystkich omówionych dokumentach poza 
jednym 36 spotykam y w „datum per m anus” tego podkanclerzego. Nad
to szereg okresów zgodnie w nich zachodzących da się jeszcze wykryć na 
dalszych dyplomach jego dyktatu.

20 Zwłaszcza zupełnie różne promulgację i koroboracje.
30 „si quis vero nostrum  posterorum ... indignationem dei omnipotentis”.
31 KM, I, nr 60, 77; II, nr 447, 483; KmK, I, nr 1.
32 KM, I, nr 62.
33 Tamże, n r 63.
34 Tamże, nr 80.
35 Tamże, n r 483.
36 Tamże, nr 62.



Zgodność omówionych wyżej aktów z innym i jeszcze dokum enta
m i można stwierdzić w większej ilości wypadków. Porównajm y z nimi 
4 dalsze dyplomy: dla Łysej Góry z 1269 r.37, dla osoby świeckiej 
z 1270 r.38, dla klasztoru w Staniątkach z tego samego roku39 oraz dla 
klasztoru w Wąchocku z 1275 r.40 Wszystkie 4 łączą się z poprzednimi 
identyczną inwokacją, zgodną na ogół z nimi promulgacją i intytulacją 
oraz użyciem tego samego określenia roku ,,anno domini” . Jeśli do tego 
dodamy, że drugie części ich areng pow tarzają te same okresy 4 po
przednich dokumentów, to dojść musimy do wniosku, że także i te 
dokum enty z pewną dozą prawdopodobieństwa mogły być przynajm niej 
w części dziełem Twardosława. Takie przypuszczenie zdaje się po tw ier
dzać fakt, że spotykam y go na 3 spośród nich41.

Pew ne zgodności ze wszystkimi dotychczas omówionymi dokum en
tam i całej tej grupy zdradzają dalsze dwa akty, tj. dokument dla klasz
toru  jędrzejowskiego z 1261 r.42, na którym  świadkuje kanclerz Pełka, 
oraz dokum ent dla osoby świeckiej z 1264 r.43, zamieszczający Tw ar
dosława w form ule ,,datum  per m anus”, złączonej ze wzmianką o w rę
czeniu aktu stronie („porrectum ”). I tak mają one identyczną z wszyst
kimi poprzednimi dyplomami inwokację „in nomine domini am en” oraz 
formułę dewocyjną „dei gratia” , a zgodna ich arenga „Quoniam (cuncta) 
tra h it” jest taka sama jak arenga w 4 pierwszych dokumentach om awia
nej grupy. Nadto dokument dla osoby świeckiej z 1264 r. ma wspólne p ra
wie z wszystkimi poprzednimi dyplomami określenie momentu akcji 
praw nej („acta sunt hec”) oraz na ogół zgodny z nimi zwrot łączący 
świadków z datacją („presentibus hiis, quorum ista sunt nomina”). Tych 
cech wspólnych można by znaleźć jeszcze więcej. Niemniej przytoczone 
już analogie zdają się wskazywać, że i omówione dyplomy mogły być 
w części dziełem Twardosława.

Do omawianej grupy aktów można by jeszcze zaliczyć dokument 
dla kościoła Św. Michała w Krakowie z 10 V 126444 * i dokument dla 
klasztoru w Miechowie o 5 dni późniejszy43, na których w „datum per 
m anus” figuruje również imię Twardosława. Oba te akty posiadają 
zgodnie z wszystkimi poprzednimi dyplomami tej grupy „dei g ratia”

37 Tamże, nr 78.
38 Tamże, nr 78.
39 KP, III, nr 43.
49 KM, II, nr 481.
41 Brak o nim wzmianki na 1 dokumencie (KM, I, nr 78).
42 KP, III, nr 38.
43 KM, II, nr 473.
44 Tamże, nr 471.
43 Tamże, nr 472.



w tytulaturach; wspólnie z większością z nich określają moment akcji 
praw nej zwrotem „acta sunt hec” oraz świadków wyrażeniem „presen- 
tibus hiis (nobilibus)” . Nadto druga część arengi dokumentu miechow
skiego (w dokumencie dla kościoła Św. Michała w Krakowie brak) wy
rażona zwrotem „temporis elabantur . . . solent voce testium  et testi
monio apicum perhennari” dokładnie odpowiada zakończeniom ar eng 
prawie wszystkich poprzednich dyplomów, a promulgacja tego aktu 
„igitur sciat tam  praesens, etas quam postera” odmienna jest tylko od 
tej samej części kontekstu jednego z dokumentów, wchodzącego w skład 
omawianej grupy46. Tak więc i te dwa nowe akty wypada z wszelką 
dozą prawdopodobieństwa uznać za tw ór Twardosława. Pewne pokre
wieństwo z omawianą grupą dokumentów zdradza także dyplom dla 
kanclerza Bolesława Wstydliwego, Prokopa, z 1278 r.47 Ma on na ogół 
zgodną z większością tych dokumentów promulgację „proinde tam  prae
sens etas noverit, quam fu tu ra” oraz arengę „scripto testium  et testi
monio apicum”. Zgodnie wreszcie z poprzednimi dyplomami zawiera on 
w ty tu laturze zwrot „dei gratia”, a w datacji „anno domini”. Należy 
więc i ten przywilej w części uznać za dzieło Twardosława, który figu
ru je  na nim w formule „datum per manus”. Do całej grupy dyplomów 
przypuszczalnie dyktowanych przez Twardosława wypada wreszcie z a 
liczyć przywilej dla klasztoru koprzywnickiego z 1262 r.48, na którym 
podkanclerzy Twardosław zamieścił swe imię w „datum per manus”. 
Opatrzony on jest zgodną promulgacją „proinde noverit etas tam  prae
sens, quam postera”, poza tym  wspólnie z większością omawianych do
kumentów zawiera charakterystyczne zwroty eschatokołu „praesentibus 
hiis nobilibus, quarum  ista sunt nomina . . . acta sunt hec . . . anno 
domini”.

Zajm ijm y się z kolei dokumentem dla klasztoru tynieckiego z 1271 r.49‘ 
oraz dokumentem dla kanonika kościoła Św. Floriana w Krakowie 
z 1272 r.50 Posiadają one identyczną inwokację „in nomine domini 
am en” i arengę „cum secundum autoritatem ”, która w nieco zmienionej 
formie w ystąpiła jeszcze po jednym razie na dokumencie dla klasztoru 
henrykowskiego z 1268 r. i na dokumencie dla klasztoru w Mstowie 
z 1278 r.51 Te dokumenty oprócz zgodnej z dwoma poprzednimi arengi 
m ają jeszcze wspólne z nimi określenie momentu akcji prawnej „acta

46 KP, III, n r 38.
47 KM, I, nr 94.
48 Tamże, n r 60.
49 KT, nr 24 A.
50 KM, I, n r 82; Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego, wydał E. Janota, K ra

ków 1867 (dalej skrót: K. Mog.).
51 Mog.., nr 31 (Henryków); KM, II, nr 485 (Mstów).



sunt hec” oraz określenie roku „anno domini”. We wszystkich 4 dyplo
mach lista świadków zamieszczona jest przed określeniem czynności 
kancelaryjnej „datum  per m anus”. I w tym  wypadku form uła ta łączy 
się z imieniem Twardosława. Można więc na podstawie wykazanych 
zgodności uznać go za autora lub przynajm niej w spółautora doku
mentów niniejszej grupy. Za wnioskiem tym  przem awia fakt, że tak
że szereg okresów różnych między nimi spotykam y na kilku dalszych 
dokumentach, które odnieśliśmy do dyktatu  Twardosława52.

Jeszcze bardziej pewny wydaje się być udział Twardosława w zreda
gowaniu dokum entu dla osoby świeckiej z 1275 r.53 i dokum entu o rok 
późniejszego, również dla innej osoby świeckiej54. Obydwa dyplomy 
opatrzone są identyczną inwokacją, intytulacją, zaw ierają zgodną na 
ogół promulgację oraz wspólne, typowe dla dyktatu tego urzędnika 
zwroty datacji: „acta sunt hec . . . anno domini” . Nadto końcowemu 
w yrażeniu koroboracji dyplomu z 1275 r. „in testim onium  et perhen- 
nem memoriam super his confectum contulimus, nostri sigilli m uni
mine roboratam ” ściśle odpowiada passus „in testim onium  et perennem  
memoriam super his fecimus” . . . nostri sigilli munimine roborari” do
kum entu z 1276 r. Wreszcie w jednym  i drugim  wypadku podana jest 
jako ściślejsze znamię chronologiczne „indykcja” (w dokumencie z 1276 r. 
z „epactą” i „concurentes”). Również identyczny zwrot „presentibus 
his, quorum ista sunt nom ina” łączy świadków z datacją, a ich spis 
w obu wypadkach zamieszczony jest przed określeniem „datum ”. Zgod
ność obu dokumentów jest zatem tak  daleko idąca, że zdaje się ona 
świadczyć za wspólnością osoby dyktatora. Według wszelkiego praw do
podobieństwa był on członkiem kancelarii książęcej, gdyż oba akty od
niesione są do dwu różnych odbiorców.

Z porównania omawianych dokumentów z innym i dyplomami Bo
lesława W stydliwego wynika, że najwięcej cech wspólnych łączy je  
z kilku dyplomami przypuszczalnego dyktatu Twardosława55, którego 
zresztą spotykamy na jednym  z nich w form ule porrekcyjnej56. Tak 
więc wyżej już powzięte przypuszczenie o jego udziale w układaniu ich

°2 Np. koroborację dok. dal kanclerza Prokopa („ut autem ... universis et 
singulis ... m uniendum ”) spotykamy na dokumencie z 1270 r. dla osoby świeckiej 
(KM, I, n r 79), którego dyktat przypisaliśmy Twardosławowi.

53 KM, I, n r 88.
54 KT, nr 28.
55 Charakterystyczne np. zwroty arengi dok. z 1275 r. (KM, I, nr 88): „necesse 

est omnes actiones legitim as” i „voce testium  vel testimonio apicum posterorum ”,, 
to okresy bardzo często spotykane w dokumentach przypuszczalnego dyktatu T w ar
dosława; zob. choćby następujące akty: KM, I n r 78, 79; II, 481; KKK, I, nr 80; 
KP, I, nr 62.

56 KM, I, nr 88.



konceptów nabrało teraz jeszcze więcej prawdopodobieństwa. Z drugiej 
strony należy stwierdzić, że dyplom z 1276 r. może w części jest właści
wy dyktatowi pozakancelaryjnemu, gdyż jego arenga „dum vivit litera” 
nie zjawiła się poza tym  jedynym przypadkiem w dokumentach Bolesła- 
wowych.

Przejdźm y do ostatniej już grupy dyplomów wykazujących duże 
zgodności pod względem dyktatu. W skład jej wchodzi dokument dla 
klasztoru w Wąchocku z 1274 r.57, dokument dla kościoła w Bochni 
z 1278 r.58, dokument dla klasztoru w Imbramowicach z 1279 r.59 * i doku
ment z tego samego roku dla osoby świeckiej69. Dokumenty te posia
dają identyczną inwokację, arengę (z pewnymi wariantami) i intytulację. 
Duże zgodności wykazują również ich formuły koroboracyjne, nadto 
zawierają wspólne określenie roku „anno domini”. Wspólność zatem 
dyktatu  tych aktów nie powinna ulegać wątpliwości i winna świad
czyć za wspólnością osoby ich dyktatora. Na omawianych dokumentach 
spotykamy jak zwykle Twardosława, a ponieważ także okresy zarów
no różne, jak i wspólne dla nich znajdują swe odpowiedniki akurat 
w dyplomach jego dyktatu61, zatem jemu według wszelkiego prawdo
podobieństwa należy przypisać ich autorstwo.

Dobiegliśmy w ten sposób do końca naszych rozważań nad udzia
łem podkanclerzego Twardosława w procesie tzw. koncypowania aktów. 
W sumie z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem przypisa
liśmy mu w całości lub w części dyktat aż 36 dokumentów Bolesława 
Wstydliwego. O roli Twardosława w układaniu konceptów najlepiej 
świadczy fakt, że spod dyktatu innych urzędników książęcej kancelarii 
krakowskiej wyszło za rządów Bolesława Wstydliwego zaledwie 16 dy
plomów. Układało je zresztą aż 6 urzędników, przy czym 3 z nich pra
cowało przed wstąpieniem Twardosława do kancelarii62. Koncypowanie 
aktów było zatem monopolem głównie jednego urzędnika i tylko rzadko 
kiedy dopuszczano do tej funkcji innych członków kancelarii. Zmono
polizowanie tej czynności w kancelarii małopolskiej poszło jeszcze dalej 
niż we współczesnej kancelarii śląskiej* Fakt ten świadczy dowodnie 
o znacznym już poziomie zorganizowania się kancelarii małopolskiej 
w  XIII w.

57 Tamże, nr 480.
58 KKK, I, nr 80.
38 KP, I, nr 62.
00 Zbiór dok. małop., I, nr 5.
61 Zwłaszcza zwroty ich areng (np. zwrot z upodobaniem stosowany przez Tw ar

dosława: „necesse est omnes actiones legittim as”).
G2 Dane z pracy magisterskiej K. Bobowskiego.



AUS DEN STUDIEN ÜBER DIE FÜRSTLICHE DOPLOMATIK IN POLEN
IM 13. JAHRHUNDERT

Die A rt der Entstehung von Dokumenten in m ittelalterlichen fürstlichen 
Kanzleien in Polen gehört zu den H auptproblem en der m ittelalterlichen Diploma
tik. Ein Problem  von erstrangiger Bedeutung fü r die Geschichte unseres Doku
mentes ist bis heute der Moment der Redaktion von den Konzepten der Dokumente 
(Entstehung der Unreinschrift). Dieser Stufe der Entstehung von Dokumenten 
hat man bisher in der polnischen L itera tu r über die Diplomatik sehr wenig Raum 
gewidmet. Das Thema ist sehr dankbar fü r die Studien über das polnische d i
plomatische M aterial. Die Untersuchung der Dokumente des kleinpolnischen F ü r
sten Bolesław W stydliwy (1243—1279) brachte den V erfasser zu der Überzeugung, 
dass die Funktion der Verfassung des Entw urfes der Akten in der Kanzlei haupt
sächlich ein und derselben Person unterstand. Das Monopol für sie besass der 
Vizekanzler Twardosław  (1255—1279). Selten wurde sie einem anderen Beamten 
der Kanzlei anvertrau t. C harakteristisch ist die Tatsache, dass vor dem Zeitpunkt 
seines E intretens in fürstliche Dienste (vor 1255) nur eine kleine Zahl von Do
kum enten den fürstlichen Beam ten in H insicht auf das D iktat zugeschrieben w er
den kann. Eine grosse Zahl der Diplome aus diesem Zeitraum  w ar wohl das 
W erk der Em pfänger oder d ritte r Personen. Den Monopolisationsprozess dieser 
Funktion beobachten w ir ebenfalls in der Kanzlei Heinrichs III. von Wrocław 
(1247—1266), also einer der von Bolesław zeitgenössischen Kanzlei. H ier teilten 
diese Funktion drei aktivste Schreiber-N otare (Konrad, Otto und Walter). Die 
Überweisung der Funktion der zur Fertigung von Entw ürfen in beiden K anz
leien bestim m ten Beamten scheint von einer schon damals verhältnism ässig hohen 
Stufe ih rer Organisation zu zeugen. Man kann w eiter annehmen, dass man in 
beiden Kanzleien schon damals die Spezialisierung der einzelnen Beamten in den 
einzelnen Stadien der Entstehung von Dokumenten angestrebt hat.


