
BRONISŁA \V TURON (WROCŁAW) 

Sobótka 1981 1 
PL ISSN 0037-7511 

FORMULA „DATUM PER MANUS" W DOKUMENTACH 
HENRYKÓW WROCŁAWSKICH 

Praca rnrne.1sza jest fragmentem studium o formule „datum per ma
nus'' w dokumentach polskich i omawia to zagadnienie w kancelariach 
ksi::1żąt wrocławskicl1 Henryka III Białego. Henryka IV Prohusa i Hen
ryka V Grubego. 

Kancelarią Henryka III zajmowali się Horst Oskar S\vientek 1 oraz 
Karol I\Ialeczyński 2. Z ich wywodów wynika, że kancelaria Henryka III 
stała na stosunkowo wysokim poziomie organizacyjnym i wykazywała 
lad zc1równo w składz:c personelu, jak i w metodrich pracy. Znanych 
jest 114 dokumentów tego księcia, z czego 72 powstało w kancelarii ksią
żęcej 3. Kancelaria posiadała wyrobiony formularz 4.

O personelu kancelaryjnym tego księcia wiemy stosunkowo dużo. Da
ne zestawił Kmol Tvialeczyński ''. Najv,.7yższym tytułem knncelnryjnym 
był tytuł Cancellarius Si!esiae. Nosił go w kancelarii Henryka III Bogu
sław, kanonik wrocławski, wytrawny urzędnik, b. notariusz śląskiego 
wielmoży Jana z \\Tien:bna G. \V kancelarii wysh;puje w latach 1250-
1262 i. Niższym rangą urzędnikiem kancelaryjnym był protonotariusz 
Konrad z Drewnowa, syn Bertolda, proboszcz legnicki, kanonik lubuski 
i kantor \vrocławski. Działał w kancelarii w okresie od 8 V do 12 VI 
1258 r. s 

C:b.j ci urzc-:dnicy bvli k:enwmikami kancel:,rli ksi,(żl:cej. Pierwszy, 
Bogusław, był zapewne tytularnym szefem kancelarii, gdyż rozległe obo-

1 H. O. S wie n tek, Das Kanzld und Urkunclenwcsen Ilerzogs Heirich III 

1·on Schlesien 12.JS-1266 (Zeitschrift des Vereins flir GcJchichte Schlesiens, t. 69, 
1835, s. 40-69). 

2 K. l\'I a le c z y ń s k i, Zarys clypLomatyki polskiej wieków średnich, cz. I,
'\Vr0daw 1951, s. 198-203 i 218-236; K. Ma1eczyńsk·i, M. Bielińska, A. Gą
s i o c owski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971. s. 178-179. 

s ).! a 1 e czyń ski, B i c li 11 s !ca, G ą s i or owski, op. cit., s. 179. 

4 Tamże. 
s i\I a I e c -z. y ó s k i, OJ). cit., s. 227-230. 
e R. Sam u l s k i. Untersuchungen uber die personiiche Zusammensetzung des 

breslauer Domkapite1s im Mittela[ter, Brzeg 1933, s. 22. 
7 M a 1 e c z y ń s ki, op. cit., s. 227 i przyp. 494. 
8 Tamże, s. 228 i przyp. 495. 
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wiązki kancelarskie nie pozwalały mu osobiście zajmować się kancelarią. 

Drugi był z pewnością kierownikiem faktycznym. Z analizy dokumentów 
Henryka III widać dość częsty udział Konrada w procesie powstawania 
dokumentu, natomiast Bogusław ani razu nie sporządził dokumentu, któ
ry wyszedł z kancelarii Henryka III o. 

Podstawową działalność w kancelarii wykonywali notariusze. Znamy 
ich siedmiu, a mianov,;icie: Konrad z Drewnowa: 1248-9 IX 1252 10, Ot

ton: 21 VIII 1250--23 VIII 1253, a następnie od 13 VII 1247-25 VIII 

1266 11, Walter: 1248-12 II 1250, oraz 30 IV 1252-1266 12, Walenty:
1248-1256 13, Mikołaj: 11 XI 1255--15 IV 1257 14, Miricius: 1264 15, Her
man: 22 V 1257 16. 

Dwaj inni urzędnicy nosili przez pe\vien czas tytuł sekretarzy. Byli 

nimi: Walter: 27 VI 1255 11 i Otton: 1254 1s. Na ich temat są dwie hipo
tezy. Swientek uważa te dwie OS(>by zn różne od wymienionych w spisie 
notariuszy Waltera i Ottona 19, natomiast Maleczyński uważa te dwie 
pary osób za identyczne 20. Sądzę, że rację ma Maleczyński. Dwaj do
świadczeni notariusze po kilkuletnim stażu notarialnym otrzymali szcze
gólnie zaszczytne stanowiska sekretarzy książęcych. 

Najniższym stanowiskiem, związanym częsc1owo z kancelarią, było 
stano,visko kapelana. Znamy w kancelarii Henryka III dwu kapelnnów: 
Konrada z Drewnowa 21 oraz Henryka 22. 

Poszczególne etapy kariery kancelaryjnej prześledzić można na oso
bie Kc:1 rnda z Drewnowa: vV 12-±7 r. znamy go jako kapelana. Vl la
tach 1248-1250 jest notariuszem, w latach 1250-1258 już protonotariu
szem kancelarii swojego księcia. 

Ogółem więc w kancelarii Henryka III działało 9 osób: Kancelarz Bo
gusław, Konrad z Drewnowa, protonotariusz, przedtem notariusz i ka
pelan, Otton i Walter - notariusze, w pewnym okresie róvmież sekre
tarze książęcy, Walenty, Mikołaj Miricius i Hermann - notariusze, oraz 

Henryk - kapelan książęcy. 
Formula „datum per manus" została użyta w kancelarii Henryka 

o Tamże, s. 202.
10 Tamże, s. 228 i przyp. 496.

11 Tamże, s. 228 i przyp. 497.
12 Tamże, s. 229 i przyp. 498.
rn Tamże, s. 229 i przyp. 499.

H Tamże, s. 229 i przyp. 500.

15 Tamże, s. 229 i przyp. 501.
16 Tamże, s. 229 i przyp. 502.
11 Regesten zur Schlc�ischen Geschichte (dalej SR), nr 895 z 27 VI 1255.
1 s .SR, 878 z 23 X 1254 oraz: SR, 83.5 z 18 XI 1254.
19 S \\. i c n t e k, op. cit., s. 47 i 54.
2� M a 1 e c z y 11 s k i, B i e 1 i ń s k a, G ą s i o r o w s k i, op. cit., s. 179.
et SR, 667 z 28 XII 1247.
22 SR, 905 z 11 XI 1255, oraz SR, 1015 z 20 II 1259.
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III 38 razy, a mianowicie: Notariusz Otton występuje w formule „da

turo per manus" 24 razy i ani razu nie występuje bez tej formuły. W 17 
wypadkach nazywa siebie notariuszem, 2 razy sekretarzem (scholaris), 

a 5 razy pisarzem 23_ Notariuszowi \Valterowi przypisuje się zredagowa
nie 24 dokumentów, ale formuły „datum per manus" użył tylko 13 ra
zy, 4 razy z tytułem notariusza i 9 razy z tytułem pisarza 24. ·warto 
podkreślić, że ani razu nie zastosowali tej formuły szefowie kancelarii: 
kanclerz Bogusław i protonotariusz Konrad z Drewnowa. Nie uży,vali 
też nigdy formuły „daturo per manus" pozostali notariusze, tzn. ·walenty, 
Mikołaj, Miricius i Hermann. 

Jest to bardzo pouczające spostrzeżenie, wskazujące, że w kancelarii 

Henryka III istniał zróżnicowany podział pracy i tylko 2 spośród 6 no
tariuszy wypełniało obowiązek, który był zw1ązany ze stosowaniem for
muły „daturo per manus". Trzeba też jednak zanotować pogląd Swientka, 
że tylko notariusze Otton i Walter oraz ich szef Konrad stanowili stały 
personel kancelarii. inni byli tylko przypadkowymi uczestnikami proce
su kancelaryjnego 2,,_ 

Jeżeli przyglądniemy się dokumentom, w których notariusz Otton 
v.rystępuje YV formule „datum per manus", to są to dokumenty ogrom
nej wagi dla odbiorców (potwierdzenia darowizn, zwolnienia z powin
ności, zezwolenia na lokację, zamiany posiadłości, rekompensaty za szko
dy, ustalanie terminów targów itp.). Ponieważ nie znamy dokumentu
przypisywanego Ottonowi, a nie posiadającego jego „datum per manus",
taka charakterystyka musi nam wystarczyć.

Drugi. httrdzo czynny \\" ko.nccbrii nobri1.1sz \Valtcr może posłużyć 
do próby nieco głębszej analizy. Z 23 dokumentów przypisywanych temu 
notariuszowi 11 dokumentów formuły „datum per manus" nie posia
da 26, natomiast 12 dokumentów zostało zaopatrzonych w formułę „da
tum per manus" 21. Również 'iValter nie stosował konsekwentnie do swo
,ie.i o:;oby tytułu notariusza. °GŻ)"ł jej w formule właściwie tylko 1 raz 28, 

10 razy występuje w formule jako pisarz, a dwa razy bez określonego 
tytułu 2�. Podobnie jak dokumenty notariusza Ottona, tak i dokumenty 
\:Valtera posiadające „datum per manus" są pierwszorzędnej wagi dla 
odbiorcy. W siedmiu z tych dokumentów obok Waltera (w formule „da

turo per manus") występuje na czele listy świadków protonotariusz 
Konrad 30, Sądzq zatem, że chodziło w tych ważnych wypadkach, których 

2s SR, 725 a, 775, 836, 878, 885, 980, 988, 1015, 1024, 1030, 1044, 1047, 1071, 1102, 

1113, 1128. 1132, 1158, 1170, 1192, 1212, 1216, 1235. 

24 SR, 675, 709, 717, 780, 789, 793, 796, 799, 807a, 896, 973, 1002, 1222.

as S wie n tek, op. cit., s. 50. 
rn SR, 674, 749, 788, 792, 847, 892, 895, 1036, 1098, 1186, 1230. 

17 SR, 675, 709, 717, 780, 789, 793, 796, 799, 807a, 896, 973, 1002. 
28 SR, 780.

111 SR, 807a i SR, 973 jako magister. 
so SR, 675, 709, 717, 780, 789, 793, 1002. 
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ranga podniesiona została często przez uczestnictwo w akcie, w charak

terze świadka, protonotariusza, rzeczywistego szefa kancelarii, o szcze
gólnie staranne sprawdzenie i wziqcie odpowiedzialności za formalno

-[}l':1\':ną i merytoryczn:1 stronę \HE;cza110go dokumentu. I ._.,, tej roli ·wy
;;t ·trnje jeden z chn1 n�1jbanlz:ej dc:�\\·iadczonych i nuf,mycb nct3.ri'"1szy 
'"-' kancelarii Henryka III. 

Dokumenty przypisywane notariuszowi Walterowi, ale nie posiada

jące jego „datum per manus", charakteryzują się tym, że w prawie 

1.,,,:;,.ystkich wystE;puje Walter jako świadek, najczęśdej na końcu listy 

ś-.viad.ków, a raz 1.1awet wyraźnie zazn:1c:rnno, że \Valter „hanc litteram 
composuit". Tylko w dwu dokumentach ta zasada się nie potwierdza. 
Pien•:c �:y raz. gdy stroną w transakcji jest sam książę �1, drugi raz, gdy 

pnv:omocność oznc1czenia wysoko�ci dziesięcin poparli wszyscy człon
kov::e Rady Baronów, oraz protonotariusz Konrad 3�. Również i treść 
om:l\vi:mych dokumentów świadczy o mniejszym znaczeniu tych doku
mentó,v od tamtych, które posiad2ją formułę „datum per manus" no
t2ric,"z;1 \Valtera. 

Cważam więc ;�o. udow()dnioną tez(;. że w kancel8rii Henryka III 
\Yroclawskiego formub „datum per manus" występowała w dokumen
bch o ogromnym i'.nac:,:cniu dla odbiorcy i oznaczała, że z,vic1zany z tą 
formułą notariusz pn.yjmo\vał na siebie odpowiedzialność za formalno
-pr�wn;-'. i merytorycznq posbć dokument.u. 

Po śmierci Henryk:1 III, w r. 1266, władzę w ksif;st\vie ,vrocławskim 
ob_kł jego syn, Z\\·2ny później Probusem, najpierw pod kontrolą s,,.-ego 
,.n;ja \Vładysława, arcybiskupa salzburskiego, a od r. 1270 samodzielnie. 

Kancelario, �ego zajrnov;ało się kilka osób. Naj,vc7.eśniej, bo już 
v; Ul78 r., ;,:robił 1o H .. Jaekel 31, nast�pnie to zagadnienie podjął Karol 
Malcczyński 31, daj,�c krytyczną ocenę tez Jaekla. Potem syntetyczną 
i nmodzielnq prace; o kancelarii Henryka Probusa napisała ·wanda Tu
roń, starając się dać odpowiedź na możliwie najwięcej pytań, szczególnie 
z dziedziny s;.iraw organizacyjnych i personalnych kancelarii 3,;. ·wywody 
z tej pracy powtórzył później Malecz:,,--ński ,v DypI0mc1tyce wieków 

śrcdl!ich 3o. 

Kancelaria Henryka IV Probusa była dobrze zorganizowana. Pod
stawę do badań tej kancelarii stanowi 1313 wystawionych przez niego do
kumentów, z których 81 zachowało si� w pełnym tekście, a 55 znamy 

�I SR, 788. 

a� SR, 674. 

::a H. Ja e ck r l. Die Kanzlei Herzog Heinrich IV ron Bres!au (Zelt;:chrift des 
Veteim Hir Ge�chichte Schlesiens, t. XIV, 1878. s. 124-155). 

s� M a l e c z y l'i s k i, op. cit., s. 204-220, 230-234. 
s, \V. Tur o 11, Zaru� dziejów kancelarii Henryka Probusa 1270-1290 (Sobótka, 

lfl64, s. 39-54).

36 Ma Ie czy 11 ski. Bi e 1 ińska, Gąsiorowski, op. cit., s. 179-180. 
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tylko z regestów. Wśród tych 81 dokumentów, zachowanych w pełnym 

tekście, 20 ocalało w oryginale 37. Zachowało się też 13 fotokopii (w tym 

4 z dokumentów w oryginale). W sumie analizie paleograficznej można 
poddać 20 oryginałów i 9 fotokopii. 50 dokumentów znanych jest jedynie 
z druku 38• 

Analiza rubryki świadków pozwala zebrać dane o personelu kancela
ryjnym Henryka IV Probusa. Naczelnikiem kancelarii książęcej, od koń

ca grudnia 1270 r. do połowy r. 1280, był protonotariusz Piotr 39. W dniu 
27 V 1280 nominalnym naczelnikiem kancelarii stał się kanclerz Hen
ryka Probusa Bernard z Kamieńca, proboszcz z Miśni 40. Obok kanclerza 

aż do r. 1288 pozostał na stanowisku protonotariusza wspomniany już 
wyżej Piotr, który raz nazwał siebie nawet kanclerzem 41

• Następcą pro
tonotariusza Piotra został Ludwik, występujący z tytułem notariusza lub 
protonotariusza. Ludwik znany jest już wcześniej z kancelarii Bolesława 
Rogatki. Tytułu protonotariusza użył po raz pierwszy, sporadycznie, już 
w r. 1284 42• 

Wsród personelu kancelaryjnego w stopniu notariuszy występują: 
notariusz Otton, dawny notariusz Henryka III do końca r. 1273 43, nota
riusz Tillman 44, notariusz Fleming 45, notariusz Arnold od r. 1273 do 
r. 1274 46, notariusz Henryk, kanonik wrocławski, od r. 1273 do r. 1277 47, 

notariusz Baldwin od r. 1274 do r. 1280 4s, notariusz Maciej 49, notariusz
Ludwik od 2 X 1281 do 11 I 1288 (po tym terminie został Ludwik proto
notariuszem) so, notariusz Gizyler si, notariusz Hermann 52, notariusz
Eliasz ,;3, notariusz Fryderyk 54, kapelan książęcy Jakub ss, kapelan ksią
ż�cy Dytryk sG.

W sumie w okresie dwudziestolecia samodzielnych rz:1dów Henryka 

�1 \V. Tur o 11, op. cit., s. 39 oraz pr7.yp. 3. 
,:, Tnmżc, s. 39-40 i przyp. od 3 do 7. 
�g SR, 150 oraz SR, 1629. 
�u SR, 1633. 
4' SR, 2054 . 
. , SR, 1855. 
�, SR, 1441. 
· 

1 SR, 1:355. 
'-1 SR. 1408. 
�, SR, 1431. 
:, SR, 1434. 
•; SR, 1478. 
i, SR, 1589 . 
. iO SR, 1680. 
'1 SR, 2054 . 
. ;� SR, 2153. 

;3 W. T u r o ń, op. cit., s. 41. 
:,1 Tamże, s. 41. 
::; SR, 1514. 
1>1 SR, 1603. 

6 - Sobótka 1ie1 
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Probusa przewinęło się przez jego kancelarię 16 osób: 1 kanclerz, 2 pro
tonotariuszy, 11 notariuszy i 2 kapelanów. 

Bardzo ciekawie wygląda częstotliwość występowania poszczególnych 
członków personelu kancelaryjnego w formule „datum per manus". 
Z okresu rządów Henryka IV 86 dokumentów posiada formułę „datum 
per manus". Z tego: 2 razy użył jej kanclerz Bernard s1, 3 razy użył jej 
protonotariusz Ludwik ss, 30 razy notariusz Henryk 59. Po raz pierwszy 
formuła pojawia się 25 X 1273, po raz ostatni 22 IX 1277 r. W tym sa
mym czasie występowali w kancelarii inni notariusze, którzy sporadycz
nie używali tej formuły, a mianowicie: Fleming (bez tytułu) - 1 raz 60, 

Arnold, notariusz dworski - 4-krotnie 61, Otton, notariusz książęcy -
1 raz s2, Presivogius (bez tytułu) -- 1 raz 63, Baldwin, notariusz d,vor
ski - 3 razy 04_ Gdy więc Henryk opatrzył formułą „datum per manus" 
20 dokumentów, to współpracujący z nim razem 5 notariuszy \\'Pisali się 
łącznie do tej formuły tylko 10 razy. 

Kiedy 22 IX 1277 r. znikł z formuły „datum per manus" notariusz 
Henryk, zastąpił go notariusz Baldwin. Znamy go z formuły „datum per 
manus" 28 razy; 3 razy wystąpił sporadycznie w okresie dominacji w tej 
formule notariusza Henryka, 24 razy w okresie swojej własnej domina
cji 65, a potem po dłuższym okresie, w którym dominował w kancelarii 
notariusz i późniejszy protonotariusz Ludwik, wystąpił jeszcze raz w for

mule „datum per manus" 66_ 

\V czasie, gdy Baldwin niepodzielnie panował w formule „datum per 
manus", tzn. od 22 IX 1277 do 25 VIII 1282 r., tylko dwukrotnie zastąpił 
go w tej formule notariusz Ludwik 67, który potem zastąpił notariusza 
Baldwina w formule „datum per manus" i użył jej jeszcze 20-krotnie 68. 

"\V czasie wyłącznego występowania w formule „datum per manus" 
notariusza Ludwika, tj. od początku 1283 r. aż do 12 X 1288, w formule 
,,datum per manus" pojawili się jeszcze sporadycznie: notariusz Eliasz -

.11 SR, 1828 i 1832a.
aa SR, 1855, 2050, 2141.

n SR, 1434, 1444, 1444a, 1445, 1446, 1458, 1461, 1463, 1480, 1489, 1494, 1497, 1501. 1503, 

1515, 1516, 1541, 1542, 1544. 

M SR, 1408. 

n SR, 1431, 1439, 1454, 1474. 
62 SR, 1441.
63 SR, 1467.

s, SR, 1478, 1514, 1520. 

65 SR, 1545, 1587, 1594, 1598, 1598a, 1603, 1604, 1608, 1633, l6'.l9, rn53. 1658, lGlil, 

1662, 1663, 1669, 1679, 1701, 1706, 1709, 1718, 1722, 1733. 

Ge SR, 1953. 
61 SR, 1680, 1718. 
es SR, 1734, 1752, 1753, 1759, 1780, 1855, 1871, 1891, 1952, 1962, 1964, 1965, 2037, 

2038, 2054, 2058, 2059, 2082, 2087, 2089. 
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1 raz 69, notariusz Baldwin -- 1 raz 10, notariusz Gizeler - 3 razy 11,
notariusz Hermann - 2 razy 72_ Zestawmy okresy wyłącznego użytkowa
nia formuły „daturo per manus" przez trzech najważniejszych notariuszy: 
1. notariusz Henryk: 20 razy od 25 X 1273 do 22 IX 1277, 2. notariusz Bald
win: 28 razy, głównie w okresie od 22 IX 1277 do 25 VIII 1282, 3. nota
riusz Ludwik: 20 razy, od początku r. 1283 do 12 X 1288. Sporadycznie
\vystąpili w formule „datum per manus" 5-krotnie szefowie kancelarii
oraz 7 notariuszy (łącznie 12 razy). Nigdy nie wystąpili w formule „da
turo per manus": protonotariusz Piotr, notariusz Tilmann, notariusz
Maciej, notariusz Fryderyk, kapelan Jakub, kapelan Dytryk.

Z zestawionych wyżej dat wyłącznego stosowania formuły „datum 
per manus" przez trzech najważniejszych notariuszy wynika, że tylko 
jeden notariusz mógł ją stosować wyłącznie, najpierw Henryk, potem 
Baldwin, w końcu Ludwik. Zaopatrzyli oni w formułę „datum per ma
nus" 68 dokumentów, a 9 innych urzędników kancelaryjnych wystąpiło 
w tej formule w okresie całego dwudziestolecia rządów Henryka IV tyl
ko 18 razy. 

Przypatrzmy się teraz owym pięciu dokumentom, które zaopatrzyli 
swoją formułą „datum per manus" szefowie kancelarii. Bernard, kan
clerz książęcy Henryka IV wystąpił w formule „datum per manus" dwu
krotnie: 

1. Henryk IV stwierdza, że zgodnie z wyrokiem sądu rozjemczego,
na którego czele stał kanclerz Bernard, proboszcz z Miśni, Leonard Vi
tego zrzekł się, po otrzymaniu odszkodowania, pretensji do spornych 
łanów. W rubryce świadków występują osoby mało znane, a w formule 
„datum per manus" występuje sam kanclerz Bernard. Głogów, 24 VII 
1284 (SR, 1828). 

2. Henryk IV sprzedaje Bogusławowi z Głogowa wieś Polakowice
koło Wrocławia, celem lokowania jej na prawie niemieckim, określa 
uprawnienia sołtysa i obciążenia osadników. W rubryce świadków v-,-y
stępuje protonotariusz Piotr i wielu dygnitarzy dworskich, a kanclerz 
Bernard występuje w formule „D p m". Wrocław, 30 VII 1284 (SR, 
1832a). 

Z pierwszego dokumentu wynika, że kanclerz Bernard sam uczest
niczył {jako rozjemca) w sprawie. Był więc autorytetem, mogącym po
świadczyć zgodność treści dokumentu z akcją prawną. 

Protonotariusz Ludwik wystąpił w formule „datum per manus" trzy-
krotnie: 

1. Henryk IV przekazuje Sandkowi, rycerzowi z Lubiąża 2 łany

60 SR, 1747.
10 Patrz przyp. 66. 
11 SR, 2057, 2100, 2120. 

12 SR, 2135, 2138. 
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ziemi. Świadkami są osoby z dworu ksi<1żęcego. W „D p m" występuje 
Ludwik jako protonotariusz. Wrocław, 19 IX 1284 (SR, 1855). 

2. Henryk IV daje biskupowi wrocławskiemu immunitet ekonomicz
ny i sądov,;y dla Ziemi Nyskiej i Otmuchowskiej. Na czele rubryki 
Ś\.viadków, jest kanclerz Bernard, świadkami są najwyżsi urzf;dnicy 
z d·soru książqcego, a w „D p m" występuje protonotariusz Ludwik. 
"\Vrocław, 23 VI 1290 (SR, 2141). 

3. Henryk IV stwierdza, że Paweł Poduscha dał swojej żonie wiano.
Świadkami są dworzanie książęcy, a w „D pm" występuje Ludwik jako 
protonotariusz. Nysa, 27 X 1287 (SR, 2050). 

Każdy z tych dokumentów jest inny, zarówno pod względem zna
czenia, jak i treści, i trudno tu wysunąć jakieś ogólniejsze wnioski, ale 
warto zauważyć, że zarówno te 3 dokumenty z „datum per manus" 
notariusza Ludv.;ika, jak i dwa z „datum per manus" kanclerza Bernarda 
wystawione były dla ludzi z kręgu dworu książęcego i w tym wypadku 
zarówno kanclerz, jak i protonotariusz dla podkreślenia wagi wystąpili 
w formule kancelaryjnej, chociaż normalnie tego nie czynili. Fakt, że 
w poszczególnych okresach w zasadzie tylko jeden notariusz miał prawo 
używania formuły „datum per manus", a występuj,:)Cy z nim współcześ
nie v,; kancelarii inni notariusze formuły tej nie używali, dowodzi, że 
wyróżniony w formule „D pm" notariusz pełnił funkcje kontrolne, 
st\',icrdzuj4c w ten sposób zgodność wystawionego dokumentu z formal
nymi i merytorycznymi aspektami procedury kancelaryjnej. 

Następcą Henryka IV Probusa na tronie książęcym we Wrocławiu 
został syn Bolesława Rogatki, księcia legnickiego, który od lipca 1290 r. 
jako Henryk V staje siq panem Wrocławia i wrocławskiego ksiqstwa. 

Dzieje kancelarii tego k:.;ięcia można podzieli<'.: na dwa okresy. Nas in
teresuje tylko okrPs cirugi, od 22 VII 1290, tj. od daty objęcia rzqdów 
w księstwie wrocławskim, aż do 22 II 1296, tj. do dnia śmierci tego księcia. 

Dziejami kancelarii księcia Henryka zajął się pierwszy A. Bauch 73, 

potern dwukrotnie Maleczyński, w r. 1951 74 i w r. 19711s. 
Z wykazu personelu kancelaryjnego tego księcia opracowanego przez 

Maleczyńskiego wynika, że w jego kancelarii występowały w okresie 
wrocl,rwskim nash;pujące osoby: ja1rn protonotariusze - Ludwik, po
przednio notariusz Henryka Probusa, od 23 VII 1290 do 2 XI 1292 76; 

Zygfryd, poprzednio notariusz, 25 II 1293 77; Fryderyk z Jaryszov,:a, ka
nonik wrocla\',r:�ki, od 12 1II 1293 do 9 IX 1295 78: jako notariusze - Fry-

,s A. B n ,1 c h. Kn11::łC'i Herzog I:leinrichs V. t.•011 Brc.�lrw (Zc:!.:;c:hriit de:; Vv,·v:ns 
fi.ir Gcichichtc Schlc,;e11:-. t. XVI. 1882, �:. 2:l:;-265).

.� :\•I ,il c cz:, :·1 ski. op. cit., s. 210---210. 2:l4-2:rn. 
;:; Ma 1 c czy Ilski, Bi e I i 11. ska, G <l si or owski, op. c-ii., s. 180-181. 
•0 Ma 1 c cz y 11,; k i, op. cit., s. 235 i przyp. 541. 
" Tamże. s. 235 i przyp. 546. 
;s Tamże, �- 2:36 i przyp. 548. 
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deryk z Jaryszowa, od 23 VII 1290 do 22 XII 1292, późniejszy protono

tariusz 79: .Jan, 1291 so; Ulmann od 3 III 1292 do 21 II 1296 61: Jakub
z Kunzendorf. 14 VII 1295 s2: Tomasz, 14 VII 1295 83; Konrad, od 25 VI 
1293 do 25 VI 1296 S4 oraz Fryczko, 1295 B,,: jako knpelan - Fryderyk 
z Lomu, od 1282 do 12 III 1293 86_ 

Jak wynika z tego zestawienia, Henryk V nie minł \V S\vojej kar:ce
larii kanclerza. Kancelarią jego kiero\vali protonotariusze. Najpierw był 
to Ludwik, który pracownł już w kancelarii Henryka Pro busa. Frote.no
tariusz Ludwik został jednak szybko pozbawiony urzędu w związku 
z wypadkami poprzedzającymi uwięzienie Henryka V przez Henryka 
Głogowczyka. Ostatni raz wystE;puje \V swojej godności kancelary}ne.i 
2 XI 1292 s1, a już ,v dokumencie z 6 V 1294 nazywa go Henryk V s-.rn
im wrogiem ss. Po krótkich rządach protonotnriusza Zygfryda p:coto,�o
taria: .: kar.ceh:ri; H�:1ry�::: \" cbj:;ł Fr:--czl:o z .for:,:szowc1. 

\\T okresie rz,1dów Henryka V we Wrochrn:iu wystawiono G:3 do:�,.1-
menty z imieniem ksil;cia jako wysta,vcy. Z owych 63 do'.(Ume;1tó 1,,; 35 
zaopatrzonych jest w formułę „datum per manus" so. Najc;:ęście.i . .,_. for
mule „datum per mmrns" występował Fryczko z Jaryszown, i to za.'.'Ó'::no 
jako notariusz, jak i protonotariusz. J 2ko noto.riusz \vystępuje Fryczko 
w formule „da tum per manus" 17 rnzy uo_ \V okresie notariatu Fryczka 
z Jaryszowa tylko wyjqtkowo i dwukrotnie zastqpił go w formule „d2-
tum per manus" notariusz Konnd 01. Jako protonotariusz użył Frycz::o 
z Jaryszowa formuły „datum per manus" 10 razy o�. Po 9 X 1295 };'ryczko 
7. .Taryszow8 znikn z dokumi:>ntóvJ Henrykn V i rlo śmi0rci kc,if!cin n:kt
już nie piastuje godności protonotariusza w jego kancelarii.

\V okresie protonotariatu Fryczka z Jaryszowa w fol'lffule . dc'ct:.::n 
per manus" wystqpił jeszcze 3 r;:izy notariusz Ulmann n_ 

:9 Tamże, s. 235 i przyp. 542. 
so Tnrr.że, s. 235 i przyp. :i43. 
si Tamże. s. 236 i przyp. 547 oraz 549. 
s2 Tamże, s. 236 i przyp. 550. 
ss Tamże, s. 2:rn i przyp. 550. 
s1 Tamże, s. 2:\6 i przyp. 551. 
B5 Tamże, s. 236 i przyp. 552. 
s0 Ta1,1że, s. 2:rn i przyp. 553. 
,1 SR, 2249. 
SS SR, 2315. 
,9 sn, 2149. 21�4. 2167, 21ao. 213,, 2rno. 220,. ner-. 22:,;, 221<1. 222-1, 22:c. :22-,c. 

2242, 2249, 2269. 22,2. 2284, 22!l-l, 22011, 2 ,2C, 2::29, 2.,.tO. z.,·u.:_ 2:-:::: :. 2:;;:2. 2:;'\3 2:3�3. 
2379, 2330, 238G. 2-102. 2-10-1. 

9, SR, 2149. 2154, 2157. 21Gil, 2, ,2, 2187. 2190. 220,. 2209, 2218, 2219, 222-L 22.,6. 
2240, 2249, 2284. 

�1 SR, 2269, 2272. 
9, SR, 2294. 232s. 2:129. 2:i:io. 23:�6, 2337, 2338, 2352, 2:i70, 2:rno. 
9� SR, 2299, 2:J:i'.l, 2373. 



sn Bronisław Turoń 

Po Vv'Ygaśnięciu protonotariatu Fryczka z Jaryszowa jeszcze tylko 3 
dokumenty Henryka V posiadają formułę „datum per manus". W jed
nym z nich występuje w tej formule notariusz Ulmann 9\ a w dwu in
nych notariusz Konrad 95_ 

Tak więc trzeba uznać, że prawo używania formuły „datum per ma
nus" we wrocławskiej kancelarii Henryka V miał wyłącznie jeden czło
wiek, Fryczko z Jaryszowa. Jako notariusz użył tej formuły 17 razy 

(i tylko trzykrotnie został zastąpiony przez notariusza Ulmanna), jako 

protonotariusz użył 10 razy i róvmież trzykrotnie został zastąpiony w tej 
formule przez notariusza Ulmanna. W sumie: Fryczko z Jaryszowa wy
stępuje w formule „D p m" 27 razy, notariusz Konrad - 2 razy, a no
tariusz Ulmann - 6 razy. Sprawa znaczenia formuły „datum per ma
nus" jest w tym wypadku jasna. Fryczko był we wrocławskiej kancelarii 
Henryka V jedynym, spośród wieloosobowego personelu, notariuszem, 
który był odpowiedzialny za pracę swoich kancelaryjnych kolegó\v i tę 
funkcję wyrażał w formule „datum per manus". Kiedy został protono
tariuszem obowiązek ten zatrzymał dalej. Jak się wydaje, można więc za 
udowodnioną uznać tezę, że we wszystkich trzech kancelariach Henryka 
III, Henryka IV i Henryka V formuła „datum per manus" oznaczała, 
iż występująca w tej formule osoba ponosi odpowiedzialność i sprawuje 
kontrolq prawidłowości przebiegu procesu powsto.wo.nia dokumentu pod 
względem merytorycznym, formalnym i prawnym. Funkcję taką pełnią 
w kancelarii Henryka III równocześnie 2 notariusze, w kancelarii Hen
ryka IV i Henryka V - tylko 1 notariusz. Protonotariusz Fryczko z Ja
ryszowa był równocześnie tym, który pierwszy w śląskich kancelariach 
powiązał na stałe formułę „datum per manus" z osobq rzeczywistego 
szefa kancelarii - protonotariusza. 

DIE FORMEL „DATOM PER MANUS" IN DEN DOKUMENTEN 

DER WROCLAWER HERZOGE HEINRICHS III, HEINRICHS IY 

UXD HEINRICHS V 

Der Artikel ist Tcil eir!es umfangreicheren Studiums liber die Formel „Da
t11m per manus" in pulnischcn Urkunden. Die Bedcutung dieser Formel ist bisher 
nicht cindcutig geklart. Aufgrund dreier Karn:leien der Hcrzogc von ·wrocław, 

llc:nrichs III., IV. und V., bchauptet der Vcrfasser, dass aus der Analyse des 
Auftrctens dieser Formcl die Schlussfolgerung gezogen \verden kann, die Kanz
kicn dicser Fi.ir,kn standl';1 ;m1 hoiwm orga1iisato:·:�c!wr, Nivc;1u und h,1bc dart 

eine v,:eit fortgeschrittene Arbeitsteilung bestanden. Das Recht, in der Formel 

,.D�1tum per manus" aufzulreten, be,,assen nur weinige Notarc, .in der Kanzlei 
Heii�richs V. nur einer. Diesc Formel diente als Beweis fur die durchgefi.ihrte Kon

tro'.lc der ordnu:,g�mas�igen Entstehung von Dokumenten und deren O'bereinstim
mung mit dem \Villen des Ausstellers. Je hoher eine Kanzlei organisiert ist, desto 
gro�óer die Zahl der mit der Formel „Datum per manus" ,:ersehenen Dokumente 
und desto geringer die Anzohl der in dieser Formel auftretenden Natare. 

g4 SR, 2204.
9;, SR, 2386, 2402. 




