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PROLEGOMENA DO HISTORII KANCELARII I DYPLOMATYKI 

CZESKIEGO KRÓLEWSKIEGO URZĘDU STAROŚCIŃSKIEGO 

WE WROCLA WIU W CZASACH PRZEDHUSYCJ{ICH 

W przeciwieństwie do dyplomatyki nowożytnej uważa się dyploma
tykę średniowieczną za dziedzinę, która rzeczywiście poczyniła postępy 
i wypełniła białe plamy przynajmniej tam, gdzie chodzi o podstawo,ve 
problemy i kategorie dokumentów. Jest to jednak tylko częściowo słusz
ne. W szeregu wypadków nie ma ani nowszych, ani starszych opraco
wań, nawet wtedy, gdy chodzi o tematy ważne i znaczące. Na pogra
niczu problematyki polsko-czeskiej dotyczy to zwłaszcza dokumentów 
i kancelarii królewskiego urzędu starościńskiego we "\Vrocławiu, który 
w XIV i XV w. należał do ważnych urzędów o charakterze centralnym, 
stworzonych przez państwo czeskie i pełn1ących rolę instrumentów poli
tyki i intensywnej ekspansji. 

Przegląd literatury starszej wskazuje, że główna uwaga, jaką po
święcano czeskiemu urzędowi starościńskiemu we \Vrocławiu, ski2ro
wana była wyłącznie na sprawy zależno�ci ustrojowo-historyc7.nych. 
Widać to w zwięzłym wywodzie Markgrafa, ujmującym w szersze ramy 
historię ustroju miasta Wrocła\via 1, w klasycznej pracy Rachfahla po
święconej śląskim instytucjom administracyjnym w dawniejszych cza
sach 2, a później w dysertacji Kopietza, ograniczonej do wewnętrznych 
losów wspomnianych instytucji i jej przedsta,vicieli za panowania Ka
rola IV 3. Również obecnie, według mojego rozeznania, owa problema
tyka znajduje się na marginesie zainteresowań. Analogicznie jak ,v wy
padku innych urzędów starościńskich, \V tym najważniejszego świdnic-

1 Code.r diplomnticus Silesioe. XI, I:1r("'i;n1cr Stadtlrnch, Bre,l,1,1 1882, 
s. XXXVIII-XLJ.

2 F. Rach I a hl, Die Org[lltisation de;- Gesamtstciatsvervalllrnu Schiesie11s vor
.dem Dreissigjiihrigen Kriege, Leipzig 1894 (Sta::its- und sozia1wisscnschaftliche For
schungen, t. 13, cz. 1), s. 74 nn, głównie 77 n., ogólnie o kancelariach i ich ewentu
alnych zastawach. Ma tu znaczenie także W. Sc hu 1 te, Die po!itische Tenclen;; der 
Cronica principum Poloniae, Breslau 1906, 7.\Vlaszcza aneksy 21 i 24. 

a Die bohmische Landeshciuptmannschaft in Breslau imter cłem Kiinige Johanti 
und dem Kaiser Kar[ IV., dysertacja, Bre,lau i907. Autor uwzglc;dnia tylko we
wnętrzne dzieje instytucji; por. bardzo kryiyc�.ne stnnowisku K. Krofly w „Ceskim 
Casopisie Historickim'', t. 16, 1910, s. 80-84. 
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ko-jaworskiego, tu także nie widać żadnej pracy, która by posunęła 
sprawę naprzód 4• 

Jeszcze gorzej jest w wypadku wytworów samych kancelarii. Bardzo 
dobre podstawy stworzył tu R. Bobertag 5, zwłaszcza gdy chodzi o wy
kazy urzędników. Jednakże ta właśnie część pracy całkowicie i w nie
wyjaśnionych okolicznościach przepadła, w sławnym zaś \Vprawdzie, 
lecz już mocno przestarzałym dziele T. Lindnera znajdujemy tylko 
9-wierszową wzmiankę, w której wyliczono 4 urzędników omawianej
kancelarii, wyłącznie z czasów Karola IV: Ottona i Donina, Detmara
z Meckbach, Jana Witelo i Piotra z Bolesławca, choć wiadomo, że owa
kancelaria istniała jeszcze za Jana Luksemburskiego. Praca nic nie wno
si dla czasów Wacława IV s, podobnie jak dla okresu wcześniejszego.
Czeska literatura także nie wnosi nic godniejszego uwagi, z wyjątkiem
pracy F. Tadry 1_

Wskutek wielkich, wręcz katastrofalnych strat w dokumentach, 
a zwłaszcza w księgach urzędowych, jakie poniosło Archiwum Państwo
we we Wrocławiu, nie ma żadnych pełniejszych informacji (i pytanie, 
czy kiedykolwiek będą?), niemniej jednak, przynajmniej w pojedynczych 
wypadkach, należy przetrzeć drogę przez dokładniejsze przebadanie nie
których źródeł, co może wnieść nowe fakty, a później przez wstępne ze
stawienie wykazu urzędników czasów dawniejszych i tym samym uzu
pełnienie iipisu Bobertaga. Próba taka jeBt możliwa dzięki temu, że w ze-

' H. Ro z e  n, Wacław IV i .Śląsk, nie opublikowana praca magisterska, Wroc
ław 1977, również nie poru�za tych spraw. Dotyczy to także innych prac, np. 
S. Sr en i owski, Historia ustroju Śląska Katowice-Wrocław 1948, i G. von
Gr a we r t-M a y, Das staatsrechtliche Verh{Htnis Schlesiens zu Polen, Bohmen

une/ dem Reich wahrend des Mittelalters, Aa le n 1971 (patrz też J. Kej r „Pravne
-historicke studic·•, 18, 1974. �- 287-29�).

s H. Bob er t ag, Die Gerichte und Gerichtsbucher des Furstentums Breslau 

(Zeibchrift de� Vereins fur Geschichte und Altertum Schlesiens, t. 7, 1866, s. 102-
175). 

o T. Li n d ner, Urkundenwesen Karls IV. und seiner Nachfolger, Stuttgart
1882 (dalej UKW), s. 27 n. Lindner nie widział jednak żad nych dokumentów z tej 
kancelarii, choć wyraźnie stwierdza, że dziękuje H. Markgrafowi za wszelkie infor
macje. Łączy się z tym dwuwierszowa wzmianka na s. 155, nieokreślona dokładnie, 
gdy chodzi o czas, świadcząca o tym, że musiały istnieć regesty; Lindner nie wie 
róv.rnież, że u Bobertaga znajduje się no. s. 148 n. szczegółowy wykaz istniejącego 
dotąd tomu tych regestów, fakt, że nie zwrócił nań uwagi także Markgraf wydaje 
si� kuriozalny. Nieprzyjmowanie tego do wiadomości ciągnie się dalej, o czym 
świadczy i to, że u L o ewe g o, Bibliographie zur schlesischen Geschichte, Bres
lau-Oppeln 1927. wśród niewielu tytułów dotyczących dyplomatyki śląskiej znaj
duje się dla kance larii starości11skiej niemal wyłącznie Lindner (nr 409); Bobertag 

figuruje w innym miejscu, choć jego praca jest najbardziej ważna. 
1 F. Ta dr a, Kance!afe a pi.�afi r zemich ceskych za kralu z rodu Zucem

burskeho Jmia Karla IV. a Vacla1:a IV. (1310-1420}, Praha 1892, s. 86 n., zawiera 
wykaz urzędnikó,v ślą�kich, w którym na początku występują także urzędnicy 
książęcy. 
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spole wrocławski-ego archiwum miejskiego zachowały się bardzo bogate 
zbiory dokumentów i innych materiałów pokrewnych, należące dziś do 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu s, a także dla
tego, że istnieją inne w edycjach, zwłaszcza z archiwów Watykanu s. 

Nim zajmiemy się właściwymi urzędnikami kancelarii, należy podać
chociaż zwięzły wykaz starostów wrocławskich nazywanych także cza
sem od 1359 r. starostami wrqcławskimi i namysłowskimi (wyjątkowo 
tylko namysłowskimi) 10. Ponieważ cytowana rozprawa J. Kopietza zaj
mowała się już starostami z czasów Jana Luksemburskiego i Karola IV, 
wystarczy uzupełnić tylko brakujące tam 6 osób i radę wrocławską 
(funkcja ta była jej powierzona w latach 1361-1396) u oraz ośmiu in
nych funkcjonariuszy. Tyma z Koldic, ostatni z karolińskich urzędni
ków, piastuje swą godność jeszcze przez pierwsze 5 lat panowania Wro
cławia. Nie możemy podać wykazu podstarościch z innych powodów 12• 

1383 Tymon z Colditz 
1383-1389 Herman z Choustnika 
1389-1395 Jindfich z Duby 
1395-1397 Stepan Poduska z Opocna 
1397(8)-1400 Jan z Milheim 
1400-1403 Benes z Choustnika 
1403- rada miejska Wrocławia 
1404-1408 Benes z Choustnika 
1408-1413 Janek z Chotemic 
1413-1419 Jindrich z Lazan. 
Dla ścisłości należy stwierdzić, że często chodziło tu tylko o nomi

nalne pełnienie urzędu, ponieważ starostowie przez długi czas pozosta
wali na dworze panującego, pełniąc tu różne funkcje, przebywali zatem 
głównie w Czechach. Dokładna analiza tego problemu będzie przedmio
tem innego studium. 

Wracając do sprawy urzędników, czy ściślej osób związanych tytu
larnie z urzędem starościńskim we Wrocławiu, należy stwierdzić, że 
krąg ich jest bardzo ograniczony. Chodzi mianowicie dokładnie o dwie 
funkcje, z którymi zetknęliśmy się, a więc kanclerza i pisarza. Ich spis 
ramowy przedstawia się następująco ta. 

e Winien jestem serdeczne podziękowanie dyrekcji i pracownikom tegoż archi

wum za skuteczną ich pomoc w moich pracach. 
' Chodzi tu zwłaszcza o wydawnictwo Monumenta Vaticana res gestas Bohemi· 

cas mustrantia, t. I-V, Pragae 1903-1954. 
1� Patrz Bober tag, op. cit., s. 106-108. 
11 Tamże, s. 158, już od 1360 r.
11 Tamże, s. 158.
11 Obecny materiał nie posiada dostatecznej ciągłości, nie podaję zatem kon

kretnych przykładów. Tam, gdzie podaję ścisłą datę bez cytatu, chodzi o dokument 

z uporządkowanego chronologicznie zbioru dokumentów w często już cytowanym 

Archiwum miasta Wrocławia. Daty graniczne pochodzą z pracy Bober tag a, 
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KANCLERZE 

1. Otto z Danina, 1345-1350 II 11 (według UKW, s. 27, tylko 1350).
Chodzi niewątpliwie o kanonika kapituły wrocławskiej, posiadające

go prebendę w kościele farnym w Świdnicy, zmarłego krótko przed 
2 X 1350 r. (por. Iv1BV, nr 1297 i 1299. Patrz też Tadra, Kancelafe ... , 

s. 18 w sprawie innych faktów dotyczących jego działalności jako no
tariusza w czasach wcześniejszych).
2. Henryk, 1350.

Był to wrocławski pisarz miejski, sprawujący wspomniany urząd na
stanowisku wicekanclerza w końcu 1350 r., kiedy to przekazał go swemu 
następcy. Pełnił więc ten urząd przejściowo. 
3. Dietmar z Meckbach, 1351-1360.

Chodzi oczywiście o osobę o imieniu Ditmar (według Pfeiffera,
s. 197 - Dietrich) z Meckebach, która na wniosek Karola IV założyła
w 1353 r. ziemskie księgi hipoteczne dla Księstwa Wrocławskiego. Po
chodził on z diecezji mogunckiej (z Kassel), służył już w kancelarii Ja
na Luksemburskiego, a później Karola IV, gdy ten był jeszcze margrabiq
morawskim, potem w kancelarii królewskiej do 1351 r., pracował też
przy powstawaniu dworskich ksiąg hipotecznych (patrz też Tadra, Kan

celafe ... , s. 29, 104, 110). O jego licznych prebendach i poselstwach, oraz
o bliskich stosunkach z panującym patrz zwłaszcza MBV I, nr 46, 449,

450, 601.
4. Jakub z Kąt, 1360-1361.

Pochodził oczywiście z wrocławskiej rodziny patrycjuszy Sechsbe
cherów (Pfeiffer, s. 109 n.). Nie ma wiadomości o posiadaniu przez niego 
prebend, niewykluczone, że był człowiekiem świeckim. 
5. Jan Wittel, 20 IX 1361 (według Bobertaga 1362 r.) - 1380.

Wątpliwości Tadry, czy można go utożsamić z kanonikiem praskim
i scholastykiem wrocławskim, który był lekarzem Karola IV (Kancela

re ... , s. 86), można z dużym prawdopodobieństwem rozproszyć, ponieważ 
w dokumentach Karola IV z 1370 r. (Lindner, UKW, s. 219) i z 26 VIII 
1377 r. (obydwa pochodzą z wr·ocławskiej kancelarii starościńskiej) na
zywany jest on magistrem (patrz też F. Smahel, Mistfi a studenti prażske 

lekarske fakulty do roku 1419, [w:] Historia Universitatis Carolinae Pra

gensis, 21, 1981, w (druku) nr 56, a także rkps Biblioteki Państwowej 
w Pradze XH3; por. J. Truhlar, Catalogus codicus manu scriptornm la

tinorum qui in c. r. bibliotheca pubiica atque universitatis Pragensis 

asservantur, t. II, Praha 1906, nr 1981). Patrz również 11-BV, III. nr 155 

op. cit., s. 161 n., który dysponował jeszcze rejestrem kancelaryjnym, nie wprowa

<lza jednak, niestety, ścisłego rozgraniczenia wewnątrz poszczególnych lat. Zgodnie 

z wprowadzonymi już. skrótami używam następujących: Pfeiffer = G. Pfeiffer,

nas Breslauer Patriziat im Mittelaiter, Breslau 1929; MBV = Monumenta etc.

{patrz przypis 9). 
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i 501, gdzie wymienia się jego prebendę w Głogówku, skąd naturalnie 
pochodził; patrz też MBV, II, nr 1047 i IV, nr 458 n. Nie można z pew
nością stwierdzić, czy prebenda w Rzeczanach na Śląsku odnosi się do 
niego (MBV, IV, nr 744-936, 1107 i 1142). 
6. Bohuslav z Nechvalic zwany Żaczek i brat jego Sobehrd, 29 X 1381-
19 IV 1404.

We wspomnianym dokumencie zostało ściśle ustalone, że panujący 
zgadza się, by Bohuslav z bratem odstąpili kancelarię wrocławską i pły
nące z niej korzyści Mikołajowi i Piotrowi z Bolesławca, mieszczanom 
wrocławskim 14. Sądząc według imion chodzi niewątpliwie o Czechów 
z Nechvalic koło Sedlcan. Określenie „Żaczek" świadczyłoby o niższym 
wykształceniu pierwszego z braci, a więc prawdopodobnie i o jego świec
kim stanie, chociaż u Bobertaga łączy się z określeniem canonicus, czego 
nie potrafię jasno ustalić. Bohuslav zmarł w drugiej połowie 1404 r. 
(patrz aneks II). Właściciel domu na Starym Mieście w Pradze w 1408 r. 
o takim samym imieniu jest, oczywiście, jego synem, pod warunkiem, że
rzeczywiście chodzi o niego i nie zachodzi potrzeba przedatowania za
pisu 1s. Sobehrd jest na służbie Wacława IV co najmniej od 1380 r. 1s,
a na początku XV w. otrzymał z łaski panującego procent od staromiej
skich kramów mięsnych 11. 
7. Mikołaj i Piotr z Bolesławc'a, 19 IV 1404�2 VI 1421.

Chodzi o członków patrycjatu wrocławskiego. Piotr jest stryjem
Mikołaja (Oheim) (por. Pfeiffer, s. 190 n. bez wzmianki o ich pokre
wieństwie). Data pierwsza jest pewna (patrz wyżej), nieważna jest za
tem występująca u Bobertaga data 21 XII, odnosząca się do innego do
kumentu, o którym niżej, głównie w aneksie III. Rodzina pochodziła 
z Bolesławca Śląskiego. Mikołaj należał niewątpliwie do bliskich zaufa
nych Wacława, ponieważ oprócz kancelarii starościńskiej spełnia szereg 
ważnych funkcji. Warto zwrócić np. uwagę na jego udział w rokowaniach 
Wacława IV z wieloma rycerzami niemieckimi, zwłaszcza w sprawach 
finansowych, na przełomie 1410 i 1411 r. 1s, a także na jego podróże 

u Patrz aneks II i III oraz w odpowiednich wykazach. Przypisy o dokumentach 

w cytowanych aneksach znajdujemy w: W. Ha n is che, Das Diplom Konig Wen
zeis vom 4. Miirz 1396, die Urkunden Konig Wilhelms vom 28, Septemhe�· 12:;2 

(BF 5051) und Kaiser Heinrichs V. vom 14 Mai 1111 (Stumpf 3056) fur Stadt und 

Biirgerschaft und ihre Ste!lung in der Geschichte der Hansestedt Bremen (Jahrbuch 

der Wittheit zu Bremen, t. 23, 1979, s. 71), nie są ścisłe. 
1s v. V. T om e k, Zakłady stareho mistopisu prazskeho, t. I. Praha 1865, s. 68a, 

oraz t. III-V, Praha 1872, s. 208a. 
16 Patrz V. V. Tomek, Dejepis mesta Prahy, t. V, wyd. 2, Praha 1905, s. 53. 
11 A. sed 1 ac e k, Zbytki! register kraluv fimskych a ceskych z !et 13-51-1480, 

Praha 1914, nr 443. 
ie Patrz Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der 

Kurie, t. II, wyd. H. Koeppen, Gottingen 1960, s. 120 i 123 nn. 
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do Pragi na dwór· panującego w 1416 r. 19 Jeszcze w 1394 r. uzyskał 

on dla siebie i swej żony Weroniki u papieża łaskę udzielenia przez swe
go spowiednika całkowitego rozgrzeszenia na wypadek śmierci (MBV,. 
V, nr 780). 

NOTARIUSZE (SCHREIBER, SCRIPTOR, NOTARIUS)

1. Lutko de Culpe, 24 I 1336-1345.

Mieszczanin wrocławski. Bobertag, określając go jako notarius ter
rae, stawia go pod względem jego działalności wśród kanclerzy na pierw
szym miejscu. Fakt, że występuje w samych początkach rozwoju kan
celarii wyjaśnia, dlaczego nie używał tytułu kanclerza. O jego preben
dach w 1351 r. patrz MBV, I, nr 1358 n, i 1410. 
2. Albrecht z Zatora.

Bez dokładniejszego datowania występuje jako notariusz kanclerza·
Ottona z Donina, który zajmował się najpierw prowadzeniem regestów. 
Jest on prawdopodobnie tą samą osobą, co noszący to samo imię notariusz 
biskupa wrocławskiego z czerwca 1360 r. (MBV, II, nr 1090). 
3. Jan z Strupic, 1358.

Pisarz kanclerza Dietmara z Meckbach. Brak dokładniejszych danych.
Chodzi niewątpliwie o Jana ze Strupic koło Jeleniej Góry (MBV, III, 
nr 544 i 551, pod pierwszym numerem jest wymieniony jako student 

prawa kanonicznego), który już przed połową lat 60-tych XIV w. po
padł w ostry zatarg z Janem, Lutrem i Mikołajem z Schellendorf (patrz 
MBV, III, nr 822, 841). Nie wchodząc w szczegóły należy jednak zwrócić
uwagę, że w dokumencie z 1364 r. z 15 V (Archiwum miasta Wrocławia, 
stara sygn. 336) oświadcza się, że „Johannes de Schellendorf armiger 
Wratislaviensis dyocesis falsificavit in quadam materia sulphurea sigilla 
omnium nostrorum prescriptorum [chodzi o siedmiu wystawców doku
mentu] prout in articulis in curia Romana sive Avinione oblatis per 
Johannem de Struppitz contra dominum Johannem de Schellendorf fal
sarium clarius continetur". Jeśli dodamy do tego doniesienie o sfałszo
waniu pieczęci wrocławskiej kancelarii starościńskiej (patrz niżej), zo
baczymy, że chodzi o większą aferę, która zasługuje na dokładniejsze· 
zbadanie. 
4. Piotr z Bolesławca, 20 IX 1361-1 X 1391 (lub 2 VI 1395).

Występuje w szeregu dokumentów jako rejestrator w niektórych ob
jaśnieniach dotyczących rejestru, w dokumencie miejskim wrocławskim 
także jako kanclerz, co jest widocznym błędem, niemniej jednak fakt, 
że był 2 VI 1395 r. kanclerzem, został udowodniony 20• Obok określenia 

n Patrz I. H 1 a va cek, Vratislavska episocła Ceskeho korunniho archivu, (Ar
chivni casopis, t. 30, 1980, w druku). 

• Patrz aneks I.
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:go „der canzler zu Breslaw schreiber", występującego w dokumentach 
wrocławskiego urzędu starościńskiego, jest też nazywany „notarius pro
vincialis ducatus Wratislaviensis" 21 oraz „notarius terre Wratislaviern
sis" 22• 

5. Mikołaj z Bolesławca, 24 VIII 1398-19 IV 1404.
Datę końcową stanowi uzyskanie urzędu kanclerskiego, o czym wy

żej. Jako kanclerz jest on równocześnie notariuszem. 

Powyższy, stosunkowo ograniczony materiał, można uzupełnić o funk
cję rejestratora, która w widoczny sposób łączyła się od samego począt
ku z czynnościami właściwego notariusza kancelarii. Świadczy o tym 
praktyka istniejąca w okresie urzędowania Piotra z Bolesławca, który 
podpisywał się przeważnie także znakiem rejestru. Przed nim i po nim 
znak rejestru występował regularnie tylko w formie Rta, bez użycia 
imienia. Najstarszy znak rejestru występuje na dokumencie z 24 I 1336 r., 
chociaż nie rozpowszechnił się on wszędzie, np. nie ma go wcale pod 
datą 5 IV tegoż roku. C�siami jest talk i później, zwłaszcza w tych do
kumentach, w których nie występują imiona osób, piszących ów doku
ment. 

Wiadomości o notariuszach, a zwłaszcza o ich aktywnej działalności 
pochodzą z ich stanowisk wymienionych w koroboracji, które po wielu 
wahaniach nabrały ustalonej formy w czasie, gdy funkcję pisarza pełnił 
Piotr z Bolesławca: ,,Doby sint gewest ... Petir (resp. Niclos) von dem 
Bunczlow des erbern herrn ... canczelers des verbenumpten furstums czu 
Breslow schriber, der desin keginwortigen bryff hat gehabit in beve
lunge, lub też w łacinie: ,,Datum ... Petro notario domini ... cancelarii 
ducatus Wratislaviensis, qui praesentia habuit in commissione". Taka 
formuła utrzymała się do końca kanclerstwa Bohuslava z Nechwalic. 
Po jego odejściu Mikołaj już jako kanclerz pozostał przy funkcji no
tariusza i w rezultacie zmienił ją na canczler des vorbenumpten fursthen
thumes zu Breslaw, der diesen kegenwertigen briff hat gehabt in be� 
velunge. 

Fakt, że w materiale źródłowym mamy wzmianki o dwóch parach 
osób na urzędzie kanclerskim (mimo że w formule świadków ich włas
nych dokumentów w roli kanclerza występuje zawsze tylko pierwsza 
z nich), pozwala na dokładniejsze objaśnienie charakteru tego urzędu. 
Według dawnych poglądów 2s chodziło tu głównie o źródło zysków pie-

u Archiwum dokumentów notariusza publicznego w XIV w. wydal F. Tadra 

w; ,,Vestnik Kral. ceske spol. nauk", 1893, seria fil.-hist.-jęz., nr 60. 

21 T a d r a, op. cit., s. 86. 

23 Patrz W. K 1 ew i t z, CanceUaria. Ein Beitrag zur Geschichte des geistlichen

H ofdienstes (Deutsches Archiv f. Erforschung des Mittelalters, t. I, 1937, s. 44 nn.), 
przedruk w: H. w. K 1 ew i t z, Ausgewlihlte Au.fsiitze zur Kirchen- und Geistesges

chichte des Mittelalters, Aalen 1971, s. 13 nn. 
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niężnych � trzeba przyznać, że znacznych przynależnych urzędowi 
lub prebendzie, których udzielał (ewentualnie sprzedawał) panujący 
wedle własnego uznania, a więc głównie osobom, które chciał nagrodzić 
za dotychczasową służbę. Przy tym, wyjąwszy Jakuba z Kąt i Mikołaja 
z Bolesławca, były to osoby z bliższego otoczenia króla. W pewnym 
sensie dotyczy to także Mikołaja z Bolesławca, gdyż doszło tu do tran
sakcji korzystnej dla Bohuslava z Nechvalic i jego brata (mogło tak być· 
także i w pozostałych wypadkach, choć nie mamy na to konkretnych 
dowodów). Dopiero Mikołaj połączył w jedno obie służby zgodnie z włas
nym interesem połączenia w jednym ręku dochodów z kanclerstwa i z 
czynności urzędniczych, które również nie były bagatelne 2-t. Wnikliw
sza analiza znaków wewnętrznych na dokumentach urzędu starościń-

skiego we Wrocławiu pozwoli wyjaśnić, czy i w jakim stopniu uwzględ
niając osoby mianowane w formule świadków, przyczynili się do pow
stania dokumentów także inni urzędnicy niżsi (ingrossatorii), o których 
nic właściwie nie wiemy, i czy nie mieli oni jakichś bliższych związków 
zwłaszcza z kancelarią miejską Wrocławia. 

Nawet w wypadkach tylko formalnego pełnienia urzędu w kance
larii nie można całkowicie oddzielić kanclerzy od agendy ich urzędu� 
o czym świadczą w sposób wiarygodny pewne opieczętowane dokumenty.
Należy tu zwrócić się w kierunku pewnych doniesień z dziedziny sfra
gistyki. Ze starszej literatury podstawowej można się oprzeć na ważnym
materiale w pracy Lindnera, który opublikował dokument Karola IV
z 13 IX 1364 r., gdzie stwierdza się, że wskutek nadużyć popełnianych
z pieczęcią urzędu starościńskiego we Wrocławiu trzeba było zmienif
jej wzorzec 2\ i na dokumentacji fotograficznej w dziele O. Possego, która
zawiera oprócz wyobrażeń obydwóch stempli pieczęci także szereg re
wersów i awersów pieczęci kanclerzy wrocławskich 26, stanowiące ko
nieczne uzupełnienie pieczęci starostów, a w wypadku nieobecności kan
clerza znajdowały się w rękach kompetentnych urzędników kancelarii.
Wprawdzie zgodnie z opisami chodziło tu o pieczęcie prywatne, lecz:
niewątpliwie wykonane w tym właśnie celu.

Przy badaniu znaków wewnętrznych dokumentów należy też zwró
cić uwagę na proweniencję kancelaryjną zwięzłego regestu dokumentu, 
który zachodzi na heral�ycznie prawą stronę, z reguły w dwóch rzę
dach. 

Ważnym problemem jest także związek kancelarii urzędu starościń
skiego we Wrocławiu z centralną władzą królewską. Odgrywa tu ważną 

24 Pewniejsze doniesienia o taksach itp. pochodzą dopiero z czasów husyckich.

Można by ich używać z zachO\vaniem pewnego dystan�u takie dla omawianych 

czasów, jednakże ich dokładniejsze ujednolicenie należy już do innego studium. 

:!5 UKW, s. 49, 55, 63 i 216 n. 
tn Die Siegel der deutschen Kaiser und Konige ·rnn 751-191.1, t. II, Drezderu

1910, tab. 2, nr 5-7, tab. 4, nr 2-4 i tab. 8, nr 4-6. 
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rolę zapis w kodeksie miejskim Wrocławia, pod sygn. E-1-1, fol. 2lr 21,
który ukazuje proces przebiegu tej więzi, gdy panujący wkraczał bez
pośrednio swoimi decyzjami w działalność agendy wrocławskiej, pozo
stawiając jej sporządzanie za pośrednictwem czyjejś relacji, zwłaszcza 
zapewne starosty wrocławskiego, dokumentów. 

Nie należy jednak rozwijać tych uwag i wdawać się w szczegóły. 
Żywię nadzieję, że tych kilka uwag w sprawie studiów nad wrocławską 
kancelarią starościńską wykazało użyteczność i nośność omawianego te
matu i przyczyni się do pobudzenia głębszych i systematyczniejszych 
badań. 

ANEKS I 

1395 VI 2 Rada miejska Wrocławia stwierdza, że na podstawie świa

dectwa podstarościego wrocławskiego Gotze Schaffa oraz Harlieba Hen
ryka Gurtelerów, mieszczan wrocławskich, którzy byli obecni w Pradze 
przy tym, jak król (Wacław IV) na żądanie mieszczan wrocławskich Petera 
Beyera i jego brata Jana zwolnił ich wsie Jaksonów i Kobierzyce od 
lenna czyniąc z nich wolne majątki. Starosta wrocławski, Jindfich z Du
by, nakazał wspomnianemu podstarościemu, by w jego imieniu przygo
tował odpowiednie dokumenty urzędu starościńskiego we Wrocławiu 
w sprawie tejże łaski, co kanclerz Piotr z Bolesławca uczynił. 

WAP Wrocław, Archiwum miasta Wrocławia, kodeks E-1-1, foL 21 r. 

1395 An sante Erasmi abunde �int vor uns [tj. rolą miejską Wrocławia] komen. 
Gotze Schaff, unser underhauptman, Hartlib und Heinl\.ch Gurteler, unser mitbur
ger, und haben bekant, das sy czu Frag doby gewest sint, das Petir Beyer gebeten 
habe un,erm gnedgen herren den kunig vor sich und vor Hannos Beyern bruder 
ais von keyne der czweyer guter memlich Jaxonowicz, das Petir Beyers ist und 
das gut Kobirwicz, das Hannos Beyers ist und beyde gelegin sint in deme Bres-
luschim wigbilde und lehen woren, das yn die unser gnedger herre der kunig in 
erbe und eygen gnediglich geruchte czu wandeln und sy becanten auch das unser 
gnediger herre der kunig Petir Beyers gnediglich angesen und erhort hette und 
wandilte im und Hannse syme bruder dy czwey guter Jaxonowicz und Kobirwicz 
gnediglich in erbe und in eygen, also das ire erben und nachkomlinge, beyde man
lich und wiblich geslechte, die czwey guter Jaxonowicz und Kobirwicz vorbasme
ewiglich haben, halden und besitzen sullen und das unser herre der kunig czu stunt 
hys und beful hern Henrich von der Duben, unserm hauptman, der auch vor unser 
herren dem kunige keiginwortig was, das her PeHrn Beyer und Hannse syne
bruder obir dy gnade und wandelunge brive sulde geben und das her Heinrich 
von sulcher bevelunge unsers herren des kunigs hys und beful Gotzen, unser
underhauptmanne, das her an synir stat [nadpisano} Petir Beyern und Hannse 
syme bruder obir dy gnade und wandelunge brive geben sulde vorsigHt mit des 
furstentums czu Breczlaw ingesigil, dy in auch Petir Bunczlaw der canczler von. 
Gotczin bevelunge dorober hat geben. 

j7 Patrz aneks I. 
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ANEKS II 

-�---�--- -------

1404 IV 19 Praga Wacław król rzymski i czeski przychylił się do prośby 
�wych poddanych Bohuslava Zaczka i jego brata Sobehrda, którym na
dał dożywotnio dochody z kancelarii starościńskiej we Wrocławiu i wy
raził zgodę, by w razie choroby i konieczności przenieśli wszystkie swo
je prawa do prowadzenia kancelarii z wyjątkiem tych, które sobie za
strzegli, na Mikołaja .i Piotra 1z Bolesławca w ten sposób, by pierwszym 
ich posiadaczem był Mikołaj, a dopiero po jego śmierci Piotr. Równo
-cześnie nakazuje wszystkim, zwłaszcza wrocławianom, by nie przeszka
dzali nowo mianowanym w objęciu urzędu. 

WAP Wrocław, Archiwum miasta Wrocławia, szereg dokumentów - chrono

logicznie (stara sygnatura FF 27). Opis w wyciągu z rejestru kancelarii dworskiej

w kodeksie VI A 7 w Bibiiotece Państwowej CSR w Pradze fol, 80. (Regest w;

A. Sed lace k, Zbytky register kraluv fimskych a ceskych z Zet 1361-1480, Praha

1914, nr 455).

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten rnerer des 
reichs und kunig zu Beheim bekennen und tun kunt offenHch mit disem brive 
allen den, die in sehen oder horen lesen, wann wir vor czeiten unsern liben get
rewen Bohuslawen Zaczek genant und Sobieherden seinern bruder, unsern dinern 
unser canczley des landes zu Bresslaw und andere die dorczu gehoren mit der
-selben canzleyn nucz und gefellen geben und vorlihen haben ir lebtage zu haben 
und zu beskzen. So sint vor uns komen dieselben Bohuslaw und Sobieherd und 
haben uns zu vorsteen geben, wie das sie durch mancherley irer gebrechen und 
notdurft der�elben canczeleye nicht als vorsichticlich vorseyn muchten als das 
zu demselben ampt notdurft werde und haben sich dorumb mit unsern liben 
getrewen Niclas Bunczlaw u.nd Petr Bunczlaw seinem oheimen, burger zu 
Bresslaw umb suliche ir recht, die sie zu derselben canczley ir lebtage gehabt 
ha ben mit unsern · willen gunst und laube genczlich voreinet, also das sie wolbe
nuget und haben uns mit demutigen fleisse gebeten, das wir alle ir rechte, die sie 
zu derselben canczley gehabt haben uff der egenanten Niclas Bunczlaw und Petr 
Bunczlaw lebtage ubirfuret und uff ire lebtage besteten, bevesten und zu confir
miren gnediclichen. Das haben wir angesehen sulche dinste und trewe als uns die 
egenanten Niclas Bunczlaw und Petr Bunczlaw offt und dicke getrewlich und 
williclich getan haben, teglichen tun und noch furbas tun sollen und mogen in 
kunftigen czeiten und haben dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate und 
rechter wissen alle recht, die der egenante Bohuslaw und Sobieherd uff der egen
anten canczley ir lebtage gehabt haben uff lebtage der egenanten Niclas und Petr 
Bunczlaw ubirfuret und uff ire lebtage bestatet, bevestet und confirmiret und der
selben Zaczek und Sobieherden lebtagen ane a1len underscheit in lebtagen der 
vorgenanten Niclas und Petr Bunczlaw gnedicHchen gewandelt wandeln, besteten, 
bevesten und confirrniren in dieselbe canczleye mit allen renten, nuczen, gefellen 
und zugehorungen, die von alders dorzu gehort haben und noch dorzu gehoren zu 
haben, zu halden, zu besiczen, zu gebruchen und zu genissen ir lebtage von aller

meniclich ungehindert in allermasse als d·ieselben Zaczek und Sobieherd zu iren 
Iebtagen dieselben canczleyen gehabt und der solden haben genossen doch un
schedlich sulchen dinsten oder erungen, die in die irstgenanten Zaczek und So
bieherd uff derselben canczleyen jerlichen zu iren lebtagen haben behalden und 
also vornemlich das der egenante N-iclas Bunczlaw die weile er lebt erster besiczer 
-sein sol derselben canczley und denn noch seinem tode Petr Bunczlaw vorge
nanter und nymands anders und gebiten dorumb allen unsern amptleuten, under-
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tanen und getrewen und mit namen dem hauptrn.a:,, dcn ratluten und burgern ge

mcinlichen der stat zu Bresslaw ernstlichen und vesticlichen mit disem brive, das 

:;ie die vorgenanten Niclassen und Petr Bunczlaw an dcr:;elben canczleye zu Bres

slaw und an der lande, die dorzu gehoren nicht hindcrn noch irren in dheinerweis, 

sunder sie dobey geruhlichen ble i ben lassen, als sic unser swere ungnade vormciden 

wollen. Mit urkunt dicz brives vorsigelt mit unser kuniglichen maiestat insigel. 

Geben zu Prage nach Crists geburt virczehenhundert jar und dornach in dem 
virden jare, des sunabundes vor dem suntagc Jubilatc, unser reiche des Behe

mischen in dem eynundvirczigisten und des Romi�chen in dem achtundczwein
czigisten jaren. 

R. Paulus de Tost (na dorzu}

ANEKS Ill 

Ad mandatum domini regis 

W. patriarcha Anth. cancellarius

[na pli�e heraldicky vlevo]

1404 XII 20 Wacław król rzymski i czeski zaświadcza, że kwota 300 kóp 
groszy, którą jego poddany Piotr Schellendor.f i jego spadkobiercy, a w 
razie gdyby zmarł nie pozostawiając ich, jego brat Jan i jego spad ko

biercy, mieli zapisaną na dochodach z kancelarii wrocławskiej (krajo
wej) przez ich użytkowników Bohuslava Zaczka i jego brata Sobehrda, 
nie podlega uzasadnieniu wobec posiadaczy dochodów z kancelarii, w ra
zie śmierci obu wspomnianych użytkowników, którzy tymczasem (patrz 
aneks Il) przekazali kancelarię wrocławską Mikołajowi i Piotrowi z Bo

lesławca. 
WAP Wrocław, Archimum miasta Wrocławia, s::ereo dokumentów chronolo

gicznie (stara sygnatura FF 42b). Znajduje się tam także dokument, wydany dzień 

później, tej samej treści (tamże, stara sygnatura FF 4, a datowana an sand Tho

mas czwelfboten), lecz pisany inną rękq z dużą i!ościq wariantów ortograficznych. 

W nawiasy ujęto zdania nie występujące w dokumencie z 20 XII. Nie da się stwier

dzić, czy występujący w dokumencie Jan Scheilcndorf jest tym samym, co pod

dany Karola IV, tegoż imienia z 1364 r. (Patrz Lindner, UKW, s. 216), wydaje się 
raczej, że chodzi tam o ojca obu tu wymienionych Schellendorfów. 

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des 

reichs und kunig zu Beheim, bekennen und tun kunt offenlich mit disem brive 

allen den, die in sehen oder horen lesen wie wol das sey, das wir var czeiten 

Petirn von Schellendorff, unserm hofgesinde dieser und liben getrawen und 
seynen rechten, erben, odir ab er ane erben abeginge, Hannosen seynem bruder 

und seynen rechten erben dreyhundirt schok grosschcn uff die canczeley zu Bres1
sław nach tode Bohuslau, den man nennet Saczak und Sobyeherden, auch unser 

d-iener und liben getrawen, die dieselbe canczley zu der czeit innehatten vorschre

.ben und benumpt und ouch unser gunst und willen dorczu geben haben ab er bey
derselben Bohuslau und Sobyeherden 1ebetagen diesclbe canczley mit irem guten
willen an sich brengen muchte ais das die brive, die wir im z.u der czeit dorober

geben haben wol eygentlichen usweisen. Wen nue derselbe Petir von Schellendorf

die vorgeschreben canczley bey lebetagen Bohu.,lau und Sobyeherds an sich nicht

brocht hat und dieselben Bohuslau und Sohyehcrd al!c irc rccht, das sie zu der
selben canczleyn ire lebetage von unsirn ,vcgcn gchabt haben mit unser ,under-

$ - Sobótko 118! 
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lichen gunst, lawbe und willen zu lebctagcn Niclassen Bunczlaw und Petirn Bun
czla,\· seynes oheimen unsirn liben getragen vorkawft haben und in dach in dem 
kawie etliche dinste odir erungen zu iren lebetagen uff derselben canczleyn haben 
behalden. Als wir denselben kawff mit unsirn brifen bestetet, bevestet und confir
miret haben und alle recht, die dieselben Bohuslau und Sobyeherd ire lebetage zu 

derselben canczleyn gehabt haben uff der egenante Niclas Bunczlaw und Petir 

Bunczlaw seynes oheimen lebetage obirfuret und gnediclich uff frre lebetage 
bestetet, bevestat und confirmiret haben ais das ouch sulche brive, die wir zu 
der czeit darober geben haben wo! eigentlichen usweysen. Des haben wir ange

sehen sulche dinste und trawe, ais uns die egenanten Niclas Bunczlaw und Petir 
Buncz:aw offte und dicke getrulichen und williclichen getan haben, tegelichen tun 
und (nuch) furbas tum sullen und mogen in kumftigen czeiten und haben dorumb 
mit wolbedachten mute, gutem rate und rechter wissen alle recht, die die egen
anlen Bohuslau und Sobyeherd uff der cgenanten canczleyn ire 1ebetage von 
unsern wegen gehabt haben uff lebetage der egenanten Niclas und Petir Bunczlaw 
von newens obirfuret und uff ire lebetage von newens bestetet, bevestet und con-, 
firn1iret, besteten, bevesten und confirmiren in dieselbe canczley mit allen renthen, 
nuczcn, gevellen und czugehorungen, die (vor aldirs) darciu gehoret haben und 
nach dorczu gehoren czu haben, czu halden, czu besiczen, zu gebruchen und der 
zu genissen ire lebetage von allermeniclich ungehindert und also vornemelichen 
ab da:; geschege das die egenanten Bohuslau und Sobyeherd von todes wegen ehe 
abegingen (und storben), denn Niclas und Petir Bunczlaw auch die vorgnanten so 
sullen gleiche wo! dieselben Niclas und Petir Bunczlaw dieselbe canczley mit allen 
iren czugehorungen haben, halden und ire lebetage cz.u genissen von allermeniclich 
ungehindert und duvcm das die erslc und auch diese newe unser obirfurunge, 
hPde>tung�, confirmacio und bevestunge state bleiben �ul\en und unvorruckt 
gehalden werden. So seczen wir mit wolbedachtem mute, gutem ratc und rechter 
wissen in craft dicz brives und kuniglicher mechte zu Beheim, das (in) des ege
nanten Peters von Schellendorf und Hannossen seynes bruders und irre erben 
vorgnanten briff die sie nach tode Bohuslau ud Sobyeherden ober dreyhundert 
�chok grosschen uff der canczleyn zu Breslaw haben gen den vorgenanten Niclas 
und Petern Bunczlaw unschedlich :'ein sollen fur gericht oder uswendig gericht 
und keinen schaden brengen in dheinerweis, sunder das Niclas und Peter Bunczlaw 
diesclbe canczley mit allen iren rechten genisscn und czugehorungen gernlich haben, 
halden und czu iren lebetagen besiczen sullen von allermeniclich ungehindert und 
gebieten dorumb unserm hauptrnan, underhauptman, hofrichter, mannen, ratrnan
nen und schepfen uuser land und steten zu Bresslaw, das sie die egenanten Niclas 
und Petir Bunczlaw an der egenanten canczley und an iren renthen, nuczen, rech
ten, czugehorungen und genissen nicht hindirn nach irren sullen und auch sust 
von nymanden zu cunde das gestaten, sunder sie von unsern wegen und an unser 
stat dobey getrewlich hanthaben, schuczen und schirmen als libe in sey unsere 
swere ungenade zu vermeiden. Mit urkunt dicz brives versigelt mit unsrer 
kuniglichen maiestat insigel. Geben zum Bctler nach Cristi geburt virczehenhundert 
jar und dornach in dem virdcn jare an sand Thomas abende vor weynachten, 
unsrer l·eiche des Behemischcn in dem czweyund,ivirczigisten und des Romischen 

in dem newnundczwenczigisten jaren. 

R. Paulus de Tost [na dorzu]
Per d. Benes�ium de Chusnik 
.Johanne� ecclesie sancte Crucis Wratislaviensis 
canonicu-; [na plice heraldicky vlevoJ 

T/ttm. z jęz. czeskiego Barbara Leszczy1iska. 
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PROLEGOMENA ZUR GESCHICHTE DER KANZLEI UND DER DIPLOMATIK 

DER B0HM1SCHEN KONIGLICHEN STAROSTEI IN WROCŁAW IN DER 

VORHUSSITISCHEN ZEIT 

Der Beitrag enthiilt historiographische Anmerkungen und nahere biographischc 

Informationen ilber die einzelnen Kanzler bzw. Notare, ferner Erlauterungen aus 

dem Bereich der Diplomat-ik und Sphragistik zur Geschichte der Kanzlei der 

bohmbchen Starostei in Wrocław. Der Autor weist auch auf den Charakter der 

Beziehungen mit der koniglichen Hofkanzlei Wenzels IV. hin (vgl. auch Annex I, 

wo von einer protokollarischen Eintragung des Stadtrates die Rede ist; sie zeugt 

von einer Intervention des Hofes im Jahre 1395). Hen·orgehoben wird besonders 

die Rolle zweier Wrocławer Burger, Nikolaus' und Peters aus Bolesławiec, die 

jahrzehntelang als Kanzler in der Starostenkanzlei tatig waren (Annex II und 

III - Dokumente der koniglichen Hofkanzlei Wenzels IV. fur die oben genannten 

vom 19. April 1404 und vom 20. oder 21. Dezember 1404). 




