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JESZCZE O SWIADKACH W DOKUMENTACH XIII WIEKU 

Nie ma wlasciwie, paza jednastkawymi faktami, wsr6d problem6w 
Polski XIII w. takich, kt6re nie wywolalyby dyskusji. Do nich zaliczyc 
tez wypadnie zagadnienie doboru i rali swiadk6w w dokumentach. Swego 
czasu wysfa,pilem z propazycjq, kt6rc1 w konkluzji sformulowalem w ten 
spos6b, ze lista swiadk6w „stanowila form� rejestracji udzialu poszcze
g6lnych klas i warstw spoleczenstwa feudalnega w rzqdach albo tylko 
w ;Pajedynczych czynnosciach, jak r6wniez - zreszü1 jedno z drugim 
scisle si� würze - miejsce manifestawania v,ali i zgody" 1

. Przy tym, 
pr6cz przedstawienia og6lnej charakterystyki swiadk6w tzw. dokumen
t6w prywatnych, nie wypowiadalem si� eo da ich roli w tychze doku
mentach, zaznaczajqc to dwukratnie 2• Ta uje,cie roli swiadk6w badacze 
adczytali jako kontrpropazycje,: ,,jesli nie swiadkawie, to decydenci" 3

, 

wysuwaj<1,c jednaczesnie zastrzezenia 4• Wylazone zostaly pewne argu
menty, majqce przemawiac przeciw pawyzszej hipotezie. S. Russocki 
oraz K. Bobowski za szczeg6lne uchybienie uznali pomini(';cie przeze 
mnie problemu kancelaryjnasci dokumentu, a tym samym wplywu od
biorcy na dobor swiadk6w 5

• Ten rzekomo bezsprzeczny fakt ma sta
nowic dow6d przeczqcy poglqdowi o przyzwalajqcej roli os6b wyst(;'pu
jqcych w formulach testacyjnych 6

• Wystawca i odbiarca mieli miec 

1 Zob. J. M u 1 a r c z y k, Dob6r i rola swiadk6w w dok1imentac1i s[qskich do 
konca XIII wieku, Wroclaw 1977, s. 156. 

2 Tamze, s. 7, 95. 
8 S. Russ o c k i, · Swiadkowie czy wsp6ldecydenci (Kwa1·talnik Historyczny,

1978, nr 3, s. 671). 
' Tamz:e, passim; K. Bob o w s k i, W sprawie metod badawczych wczesno

fredniowicczncj dyplomatyki JJoiskiej (Sh1ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, 1980,
nr 3, dalcj: Sob6tka). W nocio sprawozdawczcj W. Irgang, ,,Zeitschrift für Ost
forschung", 1978, z. 2, s. 356-357, wymawia mi korzystanie z Regest6w C. Grün
hagcna. Tymczasem opracowanie to jest we wsp6lczesnych badaniach powszei.:hnie 
wyzyskiwane, nie wyhiczajqc autorow :rnchodnich. Zob. np. J. M e n z e 1, D. schle
sischen Lokationsitrkunden d. 13. J., Würzburg 1977. 

s Russ o c k i, Swiadkowie ... , s. 672; Bob o w s k i, op. cit., s. 518 nn.
e Russ o c k i, Swiadkowie ... , s. G72; Bob o w s k i, _op. cit., s. 520. 
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rozbiezne w tym wzgh�dzie interesy. Pierwszy, - forsuj&c wylqcznosc 
dokument6w swojej kancelarii, - zabiegal o umieszczenie jako swiadk6w 
bliskich sobie os6b, odbiorca natomiast, chcqc zabezpieczyc postanowienia 
dokumentu, ,,tak na wszelki wypadek" wybieral na swiadk6w r6zne 
wybitniejsze osobistosci, niekoniecznie obecne w roh interwenient6w lub 
wspr;ldecydent6w, cz�sto spoza granic ksi�stwa 7• 

Przede wszystkim tak Russocki, jak i Bobowski przeoczyli w trakcie 
lektury dosyc istotne aspekty calego problemu. Ot6z wbrew zarzutom 
bynajmniej nie pomin4lem kwestii kancelaryjnosci dokumentu. Jednakze, 
w sytuacji duzych brak6w w opracowaniu slqskiej dyplomatyki, ogra
niczylem si� do wskazania na falsyfikaty, zatem dokumenty, na ktöre 
,,odbiorca" mial wplyw nieograniczony i m6gl na listy swiadk6w wpisy
wac kogokolwiek. Tymczasem praktyka XIII w. byla zupelnie inna. 
Twt!rcy falsyfikatöw do formul testacyjnych niemal zawsze wci4gali do 
dokmnent6w ksi4z�cych dygnitarzy panstwowych, a do dokument6w bi
skupich kanonik6w lrntedralnych 8

• Tak wi�c przyjc1,c wolno, ze r6wniez 
odbiol'cy zainteresowani byli w uwidocznieniu na listach swiadk6w dn
stojnik6\v panstwowych oraz koscielnych. Niewqtplivvie dob6r swiadkö\v 
,v 1)cs:cczegolnych dokumentach zaleza1 od odbiorcy, eo wielokrotnie pod
kre.;lalem 9, tyle ze trudno zgodzic sif; z mniemaniem, iz odbiorca wska
zyw.-:1 przypadkmve osoby. Pojawienie si� tych czy innych os6b z r6z
nych k1-�gow uzaleznione bylo od sprawy, jakiej dotyczyl dokument 10. 

Rzccz sprowadza si� do tego, ze ksürt:� i jego doradcy podejmujcic de-: 

cyzj� musieli cz�sto liczyc si� z zaintcresowanymi spoza dworu, a na
wet \V wielu wypadkach uzyskac zgod� na okreslone przedsi�wzi�cia. 
Dotyczylo to przede wszystkim problematyki stosunk6w panstwowo
-koscielnych, np. erygowania nowych instytucji duchovmych, eo nie 
moglo si� przeciez dokonac bez przyzwolenia biskupa i kapituly. Wska
zac tez mozna na dokumenty konczqce spory z klerem, w kt6rych 
s\viadkowaniu udzial duchowienstwa nie zwif1zanego z dworem byl z re
guly znaczny. Jest to zrozumiale, poniewaz ci swiadkowie wyst�powali 
jako strona \V umowie konczqcej konflikt 11

. Analogicznie w dokumen-
1.ach poruszajqcych sprawy miast pojawiali siG mieszczanie, awansujqcy 

7 Ru� so c k i, Swiadkowie ... , s. 672. 
5 M u l a 1· c z y k, Dob6r ... , s. 132. Zob. tcz falsyfikaty w Kodeksie clyp1omatycz

nym Slqska, ,vyd. K. Maleczy.ti.ski i A. Skowronska, t. I-III, Wroclaw 1956-196'1: 

(da!cj: KDS); Schlesisches Urkundenbuch, wyd, H. Appelt i W. Irgang, t. I-II, 

Wien-Köln-Graz 1968-1978 (dalej: SUJ. 
0 ::vl u l a r c z y k, Dabor ... , s. 17-18, 39-41, 48, 51-52, 54---55, 70, 76, 105-108, 

lZo-127, 135, 139, 143, 146. 

10 Tamze, s. 70, 75, 77, 113-114, 139, 145-146, 147-149, 154. Tyrnczasem B o

b o v· s k i, OJJ. cit., s. 520-523, formuluje zarzut, zc m6wi;:ic o doborze swiadkow 

nie uwzgl(;dnHem wp!ywu „konkretnej sprawy stanowiqcej przcdmiot dokumenta

cji". i przedstawia to jako wynik swych przemysleö. i badat'l. 
ll Il'I u l 2 r c z y k, Dob6r ... , s. 40-----41, 108-109, 139, 148.
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przeciez bardzo szybko do rangi jednego z najwazniejszych czynnik6w 
politycznych 12• Takie i inne powody, cz�sto znacznie mniejszego wy
miaru, wprowadza1y do dokumentow ksic1z�cych swiadkow spoza kr�gu 
wystawcy. Tak bylo w dokumencie Henryka III Bialego z 1252 r. dla 
biskupa Tomasza I 13

• Ksürz:� w zamian za pozyczk� 50 grzywien dal 
w zastaw cz�sc wsi na okreslony termin. Swiadkami tej operacji nie 
byli wcale dostojnicy panstwowi, ale pralaci katedralni oraz podkustosz, 
i to .nie z racji wskazania odbiorcy, lecz dlatego, ze pozyczona suma 
nalezala wlasnie do kapituly. Po prostu bez ich zgody transakcja nie 
moglaby dojsc do skutku u. Nie s4 wi�c oni swiadkami odbiorcy, ale 
decydentami czy wsp6ldecydentami, o ile ksi�cia�pozyczkobiorc� uznamy 
za dn.igiego wsp6ldecydenta. Podobnie rzecz si� przedstawia z dokumen
tarni rniejskimi. Przykladowo dokument porozumicnia Henryka V Gru
bcgu z Henrykiern IV Prawym w 1283 r. w sprawie uregulowania sto
sunk6v,r handlowych, kt6ry to problem Vlynikl z nieskutecznych zabic
g6\V mieszczan sredzkich o przclamanie dominacji Wroclawia, swi::id
c,:yli kupcy ze Srndy Slc1skiej 1". Byli oni r6wniez nie tyle swiad�ami 
w chtychczasowym rozumieniu, ilc stromi, ktöra musiala pogodzic siG 
z fiaskiem podj(;!tych starari. i s\viaclczeniem swoich przedstav..,icieli dala 
\':yL::;: akceptacji v;:arunk6w. W obu powyzszych wypadkach i w wielu 
dalszych dokumentach pojawiajc1ce si� na listach swiadk6w osobistosci 
reprezentmvaly kontrahentow i nie mogc1 byc rozpatrywane w kontekscic 
roli zeznania ustnego w cweniualnym prncesie s4dowym 16• 

Unikanie uproszczen i przestrzeganie terminologii dyplomaty"czncj 
wydaie sie; koniecznym \varunkiem po0-vodzenia pr6by wylrnzania po
wi:::zc1ü :swindkr"i\v z odbiorcq. Takimi uchybieniami obciqz.one sq ,,..rypo
wiedzi Bobowskiego, kt6ry za kazdym razem, gdy wiGz swiadk6w z wy
sta \\'Ccl nie jest oczyv,-ista, kwalifikuje ich, imputuj,\c mi przy okazji po
glqd o wyhicznym wplywie dworu na dob6r swiadk6w 17 jako przedsta
wicicli odbiorcy. W r6wnej mierze dotyczy to mieszczan zil:�bickich z do
kurnentu Hemyka IV dla klasztoru kamienieckiego 18, jak i margra-

l! Tamze, �. 50-52, H3-146.
18 Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. Grünhagen, Wroclaw 1875-

1886 1_cgzemplarz intcrfoliowany), nr 791 (dalej: Reg.). 
H :'.\I u 1 a r c z y k, Dobor ... , s. 139.

'5 Reg., nr 1758. Zob. tez J. Ba s z k i e w i c z, Pov:stcrnie zjednoczonego JJaii

stu:a polskicgo, Warszuwa 1S54, s. 122 i przyp. 144; M u l a r c z y k, Dobor ... , s. 52, 
145. 

,s :\Iu 1 a r c.: z y k, Dobor ... , s. 98 nn. 
1; Bob o w � k i, op. cit., s. 523. 
1s Tami:e, s. 523-524, powolujqc siQ na omawiany przcze mnie dokumcnt Hcn

ryka IV, kt6ry zatwierdzil klasztorowi kamienieckicmu kupno wsi od mieszczan 
ziq_bic.:kich, Reg., 111· 1752, Bobowski konstatuje, jakoby ,vystt;pujqcy w nim w roli 
swiadk6w zi<;biczanie reprezentowali odbiorcq. Trudno jednak poj,ic, skqd taka 
pcwnosc. Przcciei odbim·cq dokumcntu byl konwcnt, nakialoby \ViQc oczekiwac 
wsr6d swiadk6w zakonnik6w, ktiirych wszak zupelnie tam brakuje. Nie dziwi 
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biego Albrechta III, swiadka dokumentu Boguslawa IV z 1281 r. dla 

biskupa kamicnskiego Hermanna von Gleichen 19• Nie jest natomiast 

zadnym argumentem za czy przeciw tezie o wylc1cznym wplywie dworu 

na dobor swiadk6w dokument6w monarszych, o ile nawet takowa by

laby kiedykolwiek sformulowana, dokument Andrzeja z Wierzbna, a wi�c 
dokument prywatny 20

• Bobowski nie widzi po prostu r6znicy pomi�dzy 

dokumentem monarszym wystawionym dla prywatnego odbiorcy a do

kumentem prywatnym sensu stricto, eo jest juz zupelnym nieporozu

mieniem 21
• Poglqdowi Russockiego, jakoby odbiorca we wlasnym inte-

natomiast obecnosc mieszczan, jcsli popatrzymy na to z punktu widzenia sprnwy, 
ponicwai. oni, jako pozbywcy, swoim swiadczeniem potwierdzali wolG dokonania 

transakcji. Byl to normalny wöwczas sposöb objawiania woli i zgody. Zob. N. Mi

ch a l e w i c z, 0 prawie przyzwalania krewnych na pozbywanie nieruchomosc; az 

clo ustawodawstwa Kazimierza W. (Przeglqd Historyczny, 1906, s. 398). 
19 Pommcrschcs Urkundenbuch, t. II, wyd. K. Prümcrs, Szczecin 1885, nr 1210.

Bo b o w s k i, op. cit., s. 519, powyi.szy dokumcnt zaliczyl do prociuktöw kanc,:,:::irii 
koscielnej, Albrechta III :zas, ,;wypröbowanego przy jacicla biskupa, a wroga ksif;cia", 

uznat• za swiadka odbiorcy. Jest to dalcko idqcc up1w,:.:czcnie, stoj.ice na dodatek 

w kolizji z mctodycznym wskazaniem tego autorn, tam�.c, s. 519, i.e w badau:,,ch 
zmierzaj,1cych do okrcslenia swiadk6w konieczne jest uwzgl�dnienie d,mych bio

graficznyc:h, spoleczno-ekonomicznych „i innych" (?). W tym wypadku Bobowski 

pominc1l dosc istotne fakty. Mianowicie Albrecht III byl spokrewniony z dwor>:!m 

pomorskim; jcgo siostra Matylda byia zon& Barnima I, a mali.onk& Bogusla wa IV 
xnslnla z kolc,i c6rka Junu I, i·ownict Mutyldu. Po objl;Ciu w 1278 r. wladzy przez 

Boguslawa IV, pasierba siostry Albrechta III, ten ostatni zaraz pojawil sie: w otocze
niu Matyldy, wystc;puj;:ic w jej dokumentach w roli .swiadka. Zob. J. Wal a ch o

w i c z, Geneza i ustroj polityczny Nowej Marchii do poczqtk6w XIV wiekit, \Var

szawa-Poznan 1980, s. 61-62. Poza tym Matyld� wraz z synami moi.na uznac za 

promotor6w wplywow brandenburskich na Pomorzu. Totez margrabio\vie waluie 
wspierali Matyldc: i jej syn6w w stosunkach z Boguslawem IV. Zob. tami.e. s. 62-63; 

Historia Pomorza, pod red. G. Labudy, t. I, cz. 2, Poznai1 1972, s. 202. W tym 

swietle tak jednoznaczne okreslenie Albrechta III jako swiadka biskupa kamiet'l

skiego bez dodatkowych badar1 nie wydaje sie: mozliwe, ani tei. sluszne. Wqtpli

wosci powyzszc wzmacnia ponadto okolicznosc, i.e poza Albrcchtem III swiadko

wali w dokumencie Boguslawa IV wy!qcznic rycerze, zn,mi dobrzc z innych dy
plom6w ksi<;cia (Pommersches Urkundenbuch, nr 1180, 1182, 1202, 12il'1, 1209, 1217, 

1218, 1221, 1234, 1235, 1262, 1264, 1277), zapewne wic;c 11,1lcZ,lCY do jego otoczenia. Dla

czeg6z to zatcm biskup kamie11ski, ktörego kancclaria miala wygotowac dokument 
z 1281 r., w �ytuacji rzekomo niewqtpliwej praktyki wpisywania przez koncypien

tow odpowicdnich osöb poprzestal tylko na jcdnym, jcsli nawet przyjc1c takc1 wy

kladni�;. ,,swoim" swiadku. 

:o Innego zdania jest B ob o w s k i, op. cit., s. 523; Reg., nr 1447. Przede wszy
stkim jctlnak nigdy nie formulowalem poglqdu, ze ctw6r mial wplyw na dobör 

s,,,,-iadk6w d okument6w prywatnych. Zob. M u 1 a r c z y k, Dob6r ... , s. 81-85 (rodz. 

o swiadkach dokumentöw prywatnych).
�1 Wynika to ja�no z wypowiedzi Bob o w s k i c g o, op. cit., s. 523, ktory pi

szc: ,,Liczni badacze niemieccy ... wskazuj:-i, ze zwlaszcza w dokumentach pry·.-:at
nych swiadkowie dobierani byli pod wplywem odbiorcöw i �il stojqcych na zcw
m1trz d,yor;.1 ksi:izqct!go. Jstotnym przeciei. elcmentein zarz:1du jeszcze w dobL? ,h1-

gieily ... byly objazdy monarch:·. Z wladc:<1 · podröiowala raczej tylko czq;c; perso-
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resie, w obawie o trwalosc nadania, dbal o dob6r swiadk6w, przeczq 
wspomniane juz wyzej falsyfikaty. Trafne spostrzezenie K. Jasinskiego, 

ze w dokumentach wystawionych w r6znych latach dla tego samego kla
sztoru pojawiajq si� ,,mniej wi�cej" ci sami swiadkowie, da si� zinter
pretowac nieco inaczej niz poprzez zabiegi odbiorcy 22• 

W przewazajqcej cz�sci dokument6w dla rozmaitych odbiorc6w, 
w tym i klasztor6w, w r6znych okresach obserwujemy tych samych 

swiadk6w, kt6rych zwiqzki z odbiorcc1, do czego badacze zdajq si� przy
wiqzywac duzq wag�, w poszczeg6lnych wypadkach dalyby si� zapewne 
ustalic, tyle ze b�dzie to zaj�cie r6wnie zmudne, eo malo efektywne. 
Powyzsze opinie pomijajq, jak si� wydaje, pewien istotny moment. Mia

nowicie dostojnicy panstwowi wyst�powali w dokumentach ksi&ia,t slq
skich wielokrotnie, cz�sto nawet po kilkadziesiqt razy, dla najrozmait
szych odbiorc6w tak duchownych, jak i swieckich 23

• W zwiflzku z tym, 
nawet po stwierdzeniu jakichs kontakt6w pomi�dzy testatorami a od

biorcami, nasuwa si� pytanie, czy pierwszenstwo przyznac ich stosun
kom z danq instytucja,, osobq, czy raczej z dworem rozumianym jako 
centrum rzqd6w, gdzie moini zajmowali czolowc1 pozycj� z racji przy
naleznosci do elity wladzy. W tym wzgl�dzie rozstrzygajqcej chyba od
powiedzi uclzielajq füiskie dokumenty biskupie, w kt6rych swiadkowa
niu zdecydowany prym wiedli kanonicy katedralni, nieobecni ledwie 

w dw6ch wypadkach 24
• Bez w.1tpienia zatem ci sami kanonicy musieli 

pojawiac si� w dokumentach dla r6znych odbiorc6w. Usytuowanie kapi
tuly katedralnej w strukturze wladzy diecezji jako wraz z biskupem 
organu zarzqdzajqcego nie podlega kwestii. Stanowisko czlonk6w kapi
tuly byl'o dla ordynariusza we wszystkich nicmal spruwach zarz4du ctie
cezjcl obligatoryjne i eo wi�cej, obwarowane prawnie 2:.. Nie b�dzie wü�c
pomylki w stwierdzeniu, iz pozycja kanonik6w, nosicieli wladzy, winna 
byc w odniesieniu do doboru swiadk6w uznana za na:drz�dnq w stosunku 
do ich ewentualnych zwiqzk6w z odbiorcami. 

nelu dworu, jak marszalek, palatyn i przedniejsi nobiles jako czlonkowie wy

ksztalcaj<1cej si� w XIII w. rady feudalnej. Resztc; dobierano najczc;sciej z otocze

nia odbiorcy, na eo dosc wyraznie wskazuj;:i liczne przyklady z r6i.nych ziem pol

skich". W przypisie 12, wiencz<1cym cytowany fragment, autor ten na dow6d 

podaje jeden ddkument prywatny, Reg. 1447, i dwa ksüi};Qce. 
22 K. Jas i ii. s k i, Studia nad wietkopolskim stronnictwem ksiqz�cym w polo

wie XIII wieku. Wsp6lpracownicy Przemysla I do 1253 r. (Spolecze11.�two Polski 

sredniowiecznej, t. I, pod red. S. K. Kuczyii.skiego, Warszawa 1981, s. 163}. 
28 Zob. M u 1 a r c z y k, Dabor ... , s. 20-24, 42-46.

24 Tamze, s. 71 nn. 
2s T. Si 1 n i c k i, Dziejc i ustr6j kosciola katolickiego na $lqsku do kofica 

w. XIV, Warszawa 1953, s. 339, 343-344; W. Abraham, Organizacja kosciola

w Polsee do polowy XII wieku, Poznan 1962, s. 176 nn.; J. S z y man s k i, Biskup

stwa polskie w wiekCLch srednich (Kosci6l w Polsee, pod red. J. Kloczowskiego,

t. I, Krakow 1966, s. 199 nn.}.
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W wielu dokumentach, mi�dzy innymi w koscielnych, swiadkowie 
jednoznacznie nazwami zostali przyzwalajc.1cymi, niezaleznie ad formuly 
consensus et consilium 26• Natomiast brak na liscie swiadk6w imion nie
kt6rych czlonk6w kapituly katedralnej wywolywal protest odbiorcy, kt6-
ry domagal siG wystawienia nowego dokumentu z uzupelniorn\ formulq 
testacyjnq 27. Istniejq tez dowody, iz wstrzymywano ostateczne roz
strzygniE;cie, aby umozliwic nieobecnym w danej chwili decydentom 
wypO\viedzenie swego zdania 28. Godzi sie: tutaj podkreslic, iz zar6wno 
Russocki, jak i Bobowski pomin�li zupelnie wszystkie te przytoczone 
przezc mnie informacje zr6del, ktore wyraznie m6wiq o przyzwalajc1cej 
roli wysh:pujqcyc.:h w dokumentach swiadk6w. Wplyw urzqdzen kosciel
nych na struktmy wladzy w panstwie nie jest kwestionowany 29. Po
dobnie zatem (jak: ,v wypadku kapituly i biskupa) ukladaly si� stosunki 
na dworze pomi�clzy mozno\vladztwem, elitq wladzy a monarchq. MiE;;dzy 
innymi przejawialo siG to wlasnie poprzez formulQ przyzwalaj<4Cq. W do
kumcntach ksicizc.;cyC'h i koscielnych formuly tc Scl przewaznie anonimo
\VC'. Zcla1·z;.ilo sie,.• jeclnak, ze w formule conscnsus et consilium dostojnicy 
zostali w:vmienieni imiennie, wteciy nie b:vlo listy swiadk6w, jej funkcj� 
bo\vicm w pelni odzwierciedlala klauzulu woli i rady 30• W wiGkszosci
wypadköw rok; tq spclnialy listy swiadk<>W- Rc'J\\:norz�dnosc obu formul 
potwierdza.i,1 tez dokumenty znacznie poznic.isze. W formule „de consi
lio et c.:onsensu prelatorum et baronum" dokumcntu krola Wladyslawa 
JagieBy :;, 1125 r. decydcnci zostali wymienieni imienoie, natomiast for
mula swiadk11w w konsekwencji przyj�1a nast<;pujclC<i postac: ,,prescn
iibus prelatis et barnnibus, quibus supra, quorum nomina hie pona
Lur .. :Jt _ Znana jest rowniez doskonale praktyka, ze osoby wyst�pujc1ce
\\" dc,kumcntach uwicloczniane byly raz w formule przyzwalajc1cej i po
,vt<',rnie na liscie �wiadköw 32

. Postqpowano tcz odmiennie. R6zne osoby 
o iclcntycznej kondycji spolecznej, zwlaszcza ksÜ!Z�ta, wpisy\.vanc byly
do innych formul tcgo samego dokurncntu, jcdna jako konsensujc1ca, dru
ga zas jako swiadek 33. Takich wypadköw nie mozna inaczej tlumaczyc,
jak tylko kancelaryjnym obyczajcm, a dokladniej dowolnosciq formula-

�a !\I u 1 a r c z y k, Dobör ... , s. 105, 135-137. 
27 KDS, m 151, 235. Zob. tei K. Male c z y 11 s k i, IVL ß i e l i i1 s k a, A. G q

s i o r o w s k i, Dyplomalyka wiekow sreclnich, Warszawa 1971, s. 29 (dalej: Dyplo
maty/--;rr). 

2s R. G rode c k i, Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 182; M u l a r c z y k, 
Dob1;r ... , s. l37; M. Bloch, Spo!eczefistwo feuclalne, Warszawa 1981, s. 356. 

21 Z0b. np. S. Russ o c k i, Sredniowieczne �ynorlu prowincjonalne a zgroma
clzcnia ;irz,.d:;tanowe (Czasopismo Prawno-Historyczne, 1965, z. 1, s. 39 nn.).

�o �I u 1 a r c z y k, Dobor ... , s. 124--125. 
3i Zbior clolrnmentow malopolskich, wyd. S. Kuras i I. Sulkowska-Kuras, cz.

1-8, \Vrnclaw-\Varszawa-Krak6w-Gdaüsk 1962-1975, nr 1980 (clalej: ZDM).
S! :..I u l a r c z y !{, Dobor ... , s. 100-125.
i,, Tamic, s. 100-101.
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rza. Znowu w dw6ch dokumentach biskupa wroclawskiego Wawrzynca 
z lat 1210 i 1212 widnieje formula konsensu kapituly, kt6rej cz!onkowie 
,vraz z wysta\VCq wymienieni zostali tylko na liscie swiadk6w 3t. Pomi
ni�cie biskupa w formule przyzwalajqcej nie pozwala przeciez na snucie 
jakichkolwiek przypuszczen o jego ograniczonej roli w procesie decy
zyjnym. W tym swietle fragmenty dokumentu Barnima I z 1261 r., 
w kt6rym osoby konsensujqce nie zostaly juz powt6rnie wymienione 
wsr6d swiadk6w, nie stanowic:1 zadnego dowodu na rzecz r6znych funk
cj i formul przyzwalaj&cej i swiadk6w 35

• 

\V odr6znieniu od dokument6w feudal6w polskich jednolitym formu
larzem charakteryzujq si� dokumenty miejskie. Zupelnie opacznie od
czytal Bobowski wywod M. Ti.'ojanowskiej, ze swiadkowie dzialaj,icy 
„ad instantiam" i „ad petitionem" odbiorc6w byli interwenientami, i to 
,v d,::datku wpisywanymi .na listy tcstacyjne 36

. W rzeczywistosci sprawa 
si� ma zupelnie inaczej. Wyst�pujqcy w imieniu odbiorcy swiadkowie 
mieli przed wladzami miejskimi stwierdzic stan, kt6ry wczesnej nie byl 
i.ltr,valony slowem pisanym; w takiej sytuacji nie bylo innej drogi.
!'·T::l ::ej podstawie organy miejskie po dokonaniu odpowiednich czyn
nosci wystawialy dopiero stosowny dokument, gdzie owi swiadkowie od
biorcy bynajmniej nie figurowali 37

• W og6le zresztc1 dokumenty miej
skie z reguly nie posiadaly formuly testacyjnej, poniewaz wystawcy
-decydenci byli · imiennie zapisywani w intytulacji 38

• Wyj&tkowo, gdy
intytulacja byla sformulowana og61nie, pojawiala si� lista swiadk6w,

. ider.tyczna jednak ze skladem kolegium rady lub lawy albo z obu iqCZ
nie 3�. Trojanowska skonstatowala tez scisle przestrzeganie w dokumen
tach miejskich identycznosci swiadkow z wystu.wcumi ·10, Moglo si� zda
rzye:, ze takiej tozsamo.sci nie bylo. Ot6z w 1292 r. wymienieni w inty
tulacji 1·ajcy wrodawscy „ad instanctiam precum incliti principis Henri
ds" udzielili Zlotoryi „omnia nostre civitatis iura" 41• Swiadkami byli
natomiast lawnicy oraz seniores concives, ,,qui pari assensu, bona vo
luntate consenserunt". Istotne jest, ze i w tym dokumencie · zachowana
zostala tozsamosc swiadk6w z decydentami w danej sprawie, a wyst�
pujc1cy „ad instantiam" odbiorcy Henryk V nie znalazl miejsca wsr6d
testator6w. Wprawdzie dokumenty innych wystawc6w nie majc:1: tak
ustalonego formularza, niemniej zgodnosc wspomnianych og6lnie w zwro
tach przyzwalajc1cych decydent6w, baron6w, czlonk6w kapitul, mieszczan ·

�� KDS, nr 142, 152. Zob. tez M u l a r c z y k, Dob6r ... , s. 110. 
3:, Przeciwnic s<}dzi Bob o w s k i, op. cit., s. 521-52'2.
i1 Tami.e, s. 519.
8, lVI. Troja n o w s k a, Dokttment miejski lubelski od XIV do XVIII wieku,

\V,lr:.z.,,wu 1977, s. 27 nn. 
,� Tami.e, s. 27 nn. 
�i Tami.e, s. 73. 
;o Tamze, s. 73--74. 
-n Breslatter Urkundenbuch, wyd. G. Korn, Wroclavv 1870, nr 63.
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czy w6jt6w ze swiadkami jest duza 42• Poza tym w polskiej literaturze 
dyplomatycznej nie jest powszechny poglqd, zgodnie z kt6rym koncypu
jqcy dokument odbiorca. wpisywal na list� swiadkow bliskie sobie 
osoby 43• 

Wiele formul polskich dokument6w ze wzgl�du na ich niekon
sekwentne stosowanie przez funkcjonariuszy kancelaryjnych nie daje si� 
jednoznacznie interpretowac. Nalezq tutaj takie zwroty, jak „datum 
per manum", ,,actum et datum", ,,actum publice", czy wreszcie „et alii 
quam plurimi fide digni" we wszystkich odmiana.ch. Nie podejmuj� sit; 
pr6by jakiegos ostatecznego wyjasnienia wymowy powyzszych sformu
lowan i zasad ich stosowania, a tylko chcialbym zwr6cic uwag� na 
pewne prawidlowosci pojawiania si� formul „actum publice" oraz „et 
alii..." Zwrot „actum publice" jest stosunkowo rzadko spotykany w pol
skich dokumentach, niemniej jednak nie jest charakterystyczny _wy
lqcznie dla dyplom6w ksic1z�cych 44• Bardzo pobie.:i:ny przeglqd dokumen
t6w innych wystawc6w pozwala zaobserwowac wyst�powanie rzeczonego 
stwierdzenia r6wniez w praktyce kancelarii koscielnych. W 1207 r. scho
lastyk katedralnej kapituly plockiej Jan zawarl umow� z niejakim Ge
woldem o podj�ciu wsp6lnej budowy mlyna, eo zostalo potwierdzone 
dokumentem, kt6ry posiada zwrot: ,,Actum publice in capitulo Plocensi, 
presentibus hiis personis" 45• Takze transumpt z 1219 r. Iwona Odrowc1za 
dokumentu biskupa Maura dla kosciola w Pacanowie zawiera analogicz

nq formulk� (,,Hec autem publice acta sunt in capitulo Cracouiensi ordi
nato in ministerium Ihesu Christo in eodem ecclesia") 4.G. Powyzsze przy
klady nie przesqdzajq rzecz zrozumiala kwestii, jednakze oddalajc! pro
pozycje, ze zwrot „actum publice" zaswiadcza o zdzialaniu czynnosci wo-
bec wielu przygodnych os6b, jak r6wniez sugesti�, iz moze on niese 
tresci nawic1zujqce do poj�cia dokumentu publicznego, wystawianego· 
ewentualnie tylko w trakcie wiecu sqdowego lub politycznego 47• Swiad
kami dokumentow scholastyka Jana i Iwona Odrowqza Sq kanonicy ka
tedralni, miejsce zas wystawienia obu zupelnie wyklucza obecnosc przy
godnych divites et pauperes. 

42 Zob. M u l a r c z y k, Dobör ... , s. 105 nn.
4s Zob. np. Z. M a zur, Studia nad kancelariq ksiqc:ia Leszka Czarnego, Wroc

law 1975, s. 35 nn.; E. Such o d o 1 s k a, Kancelarie na Mazows:m w latach 1248-

1345, Warszawa 1977, s. 47 nn., stwierdza wprawdzie, iz swiadkowie cz�sto repre
zentowali odbiorc1:, niemnicj nie wypowiada opinii, jakq sugcruje jej B o b o \\' s k i, 
op. cit., s. 519, ze zwlaszcza w dokumcntach koncypowanych w kancelarii odbiorcy 
ten ostatni „sam dobieral swiadköw". 

4' Taka supozycja moze ,.vynikac z wypowiedzi Russockiego, Swiadko wie ... ,

s. 671-672 i przyp. 16.
;s Zbi6r dokumentow miasta Plocka, wyd. S. lVL Szachcrska, t. I, Warszawa

1975, nr 5.
•o Zbiör dokumcntow kctteciry i cliecezji krakowskiej, ,vyd. S. Kuras, cz.

Lublin 1965, nr 4. 
47 Przeciwnie Dyplomatyka, s. 95. 
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Wi�cej powiedziec przyjdzie na temat formuly o licznych obecnych 
godnych wiary, ale nie wyfnienionych imiennie. W swojej dawniejszej 
prJcy o doborze i roli swiadkcnv wspomnialem, ze na listy testacyjne 
wcü1gano sposr6d obecnych raczej osoby najdostojniejszc ts. Trafialo si� 
jcdnak, iz wpisywano do dokument6w takzc i tych o nizszej kondycji, 
cz�sto nawet petentow. Tak<\ sytuacj� mamy w dokumencie Henryka I 
Brodatego, kt6ry w 1229 r. zatwicrdzil darowizn� rycerza Bartosza dla 
cysters6\v lubic1skich 49

. Swiadkami czynnosci rycerza byli w6jt, soltysi, 
kunonik wroclawski oraz lckarz wladcy. Na podstawie ich relacji ksi4z� 
wystawil odnosny dokument „et ut hec ipsius donacio a nullo valeat 
hominum postmodum immutari, sigilli nostri munimini duximus robo
randum, et ut ampliori firmitudine muniretur ... coram filio nostro 
Hcimico iuniore Zlesic et nepotibus nostris Zebeslao et Bokslao ducibus 
Bohcmie et omnibus terre nostre baronibus confessi fuimus nullo contra
dicente coram nobis et prenomitatis hanc donationem solempniter esse 
fact.am·'. 0 ile picrwsza lista swiadkow dokumentu z 1229 r. jest listq 
rycerskiej czynnosci, to druga na pewno nie wystawienia dokumentu, 
lecz monarszego zatwierdzenia, czyli podj�tej decyzji. W og6le zresztr:1 
nie wspomina siG tutaj o dokumencie, ale o umocnieniu donacji. Zasad
niczo bowiem nie chodzilo o utwierdzenie dokumentu, srodka sprawowa
nia wladzy, b�dc1cego dowodem powzi�tej i opisanej nast�pnie decyzji, 
ale wla5nie owcgo post:rnowienia. Za takim uj�ciem przemawiajc4 tez 
wcale liczne korroboracje, kt6re zapovviadajc1 jako srodek uwierzytelnia

:i<lCY mi�dzy innymi takze i sam dokument 50
• Analogicznie odczytac 

trzeba przytoczone przcz Bobowskiego korroboracje kilku dokument6w, 
gdyz m6wi si� tarn wyraznie o pozwoleniu, nadaniu czy przekazaniu 
(concessio, collacio) :a. Pozytywna decyzja ksi<,:cia i baronow byla row
no21�aczna z pozwoleniem wystawienia dokumcntu. Nie moi:na bowiem 
tl'aktowac postanowienia odnosnej wladzy \V danej sprawie i polecenia 
wygoto\vania dokumentu, jesli pominw'.: stronG czysto formalml, jako 
d\\'6ch niezalei:nych stadibw. Rola tzw. swiadköw czynnosci w wypadku 
dokumentu poswiadczeniowcgo sprowadzala si� do zrelacjonowania rzeczy 
decydentom przed wydanicm przez nich ostatecznej i koniecznej opinii, 
natomiast przy okazji wystawienia dokumentu dyspozytywnego wyst�
powali tylko ci ostatni. Taka procedura w odniesieniu do zawieranych 
rni€1dzy drngimi stronami transakcji byla konsekwencjq uprawnien wla
dzy panstwowej do kontrnlowania zwlaszcza obrotu ziemi4, ale tez i wie
Ju innych operacji 52

. 

,9 M u l a r c z y k, Dobur ... , �- 105. Jednaki.e Bob o ,vs k i, op. cit., s. 520, nie 

Z{lUWai.yl tego w moj�j pracy. 

;v SU, 11r 305. 
so K. l\I a Je c z y i'1 s k i, Stu.dici nad dokumentem polskim, \Vroclaw-Warsza

wa-Krak6\\'-Gda11sk 1971, s. 245; M a zur, Sl'. !di(l ... , s. 35 nn. 

;! Bob o w s k i, op. cit., �. 52!. 
:;� A. Abraham, Pri-i:iiegiuni fori duchou;ieiistwci w uslawoclCiwstwie kosciola 

polskiego (Collectanea Theologica, t. 17, 1936, s. 8-10); M. Sc z an i eck i, Nacla-

---- -- ------
-- --· --· -- --· 
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Dokument Henryka I z 1229 r. nie posiada zwrotu „et alii. .. '", bo 
nie bylo tu dla niego miejsca, jako ze ,v formule swiadk6w, a zarazem 
zatwierdzenia, nadmienieni zostali wszyscy baronowie, a wczesniej i tzw. 
swiadkowie czynnosci. Snop swiatla na interesujqce tu nas zagadnienie 
rzuca tez dokument zatwierdzenia cystersom henrykowskim kupna po
siadlosci wystawiony przez Henryka III w 1262 r. ,,in colloquio quod 
habitum est in Wrat., cum inter nos et d. episcopum de staht decima
rum tractaretur" 53• Po swiadkach, baronach ksiqz�cych, dokument wy
licza jeszcze pozbywc6w i ich krewnych, ktorzy „coram nobis et prefatis 
baronibus nostris" zrzekli si(; pretensji do sprzedanego dobrn. Docla'.ko
wo wypadni'e zwr6cic uwag�, ze dokument powyzszy porusza kv-;esti� 
zupelnie ubocznq w stosunku do problematyki colloquium. Podobna .sy
tuacja miala miejsce nieco wczesniej. W 1254 r. r6wniez Henryk III 
wystawil tym samym odbiorcom dokument zamiany d6br „in colloquio 
quod habitum est in Wrat., cum de liberatione comitis Mrnzkonis trac
taretur et de structione castrorum ordinaretur" 54• Swiadkami tego do
kumentu byli biskup Tomasz I, Ramold kanclerz glogowski, Jan Osina, 
Pawel Slupowicz, Stanislaw Slupowicz oraz Zdzislaw syn BarUomieja. 
Na pewno nie byli to wszyscy naradzajqcy si� wraz z ksi�ciem wiel
moze. Wprawdzie, jak powiedzialem, na listy swiadkow wpisywano z re
guly najdostojniejszych, niemniej teraz pomini(;to osobistosci bez wqt
pienia r6wne rangq, choc:by dostojnik6w z otoczenia obecnych wtedy 
ksiqzv,t, Konradu I glogowskiego i Boleslawa Rogatki G�. W obu cloku
mentach Henryka III z lat 1254 i 1262 figuruje formu1a „et alii", pod 
kt6rci kryjq si� wi�c wszyscy nie wymienieni wysocy dygnitarze. Tutaj 
zatem zwrot „et alii" ma realne poki·ycie. Skutek to, przypuszczam, oko
licznosci, ze oba cytowane dokumenty ksi�cia wroclawskiego dotycza, 
kwestii marginalnych w relacji do zasadniczego nurtu narady, najpew
niej wi�c nie wszyscy uczestnicy rozpatrywali petycje cystersow. Obec
nosc tych niezaangazowanych bezposrednio zaznaczona zostala po prostu 
poprzez stwierdzenie „et alii". 

Zaleznosc imiennego wpisu na list� swiadk6w od uczestnictwa w roz
strzyganiu danej sprawy poznac mozemy, zdaje si�, takze z Ksi�gi hen
rykowskiej. Mianowicie Boleslaw Rogatka rozsqdzal na wiecu sa,,do,vym 
sp6r cysters6w z Henrykowa z dziedzicami z Bobolic. W pewnym mo
mencie wladca nieoczekiwanie sam wlc1czyl si� w post�powanie proce
sowe jako rzecznik klasztoru, nakazujc\C jednoczesnie zajc1c opuszczone 

nia ziemi na rzecz rycerzy w Polsee da konca XIII wieku, Poznan 1938, s. 40 nn.; 

J. M a tu s z e w s k i, Causae hereditariae klauzul immunitetowych (Czasopismo

Prawno-Historyczne, 11956, z. 1, s. 80 nn.).

u Liber ftmdations claustri Sanctae Maride in Heinrichov, wyd. G: A. Stenzel, 

Wroclaw 1854, nr 16. 

s, Ksii;ga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznan-Wroclaw 1949, s. 274-278. 

56 Tamze, s. 275. 
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przez siebie miejsce s�dziego Raclawowi ze Strzelina kasztelanowi Wro
clawia 56

• Wystawiony w wyniku rozpatrzenia sprawy dokument Bo
leslawa Rogatki posiada formul� rady baron6w, dostojniczq liste: swiad
�6w, wsr6d kt6rych na drugiej pozycji figuruje imi� Raclawa ze Strze
lina, oraz zwyczajowa, klauzul� ,,et aliis quam pluribus" 57

• Zgodnie 
z doslownym tlumaczeniem tekstu wyglqdaloby na to, ie Raclaw ze 
Strzelina objql przewodnictwo sa,du. Przeczy jednakie takiej wykladni 
dokument, ktorego wystawca, byl Boles1aw Rogatka, powolujqcy si� na 
jednomyslnq rad� swoich baron6w. W skladzie orzekaja.cym znajdowal 
si� Piotr s�dzia dworski, maja,cy przeciez obowia.zek dbac o prawidto
wy tok postE;powania. Mozliwe jest WiGc, ze Raclaw ze Strzelina nie 
byl zrazu przewidzi.any do grona asesor6w, wszedl don zas dla uzupel
nienia skladu chwi1owo uszczuplonego w wyniku nieoczekiwanego za
angazowania si� ksi�cia. Autor Ksi�gi henrylwwskiej zaj�te przez Ra
clawa ze Strzelina stanowisko okreslil terminem iudex, poj�cia bowiem 
tribunalis nie znal 58, a z drugiej strony nie m6gl posluiyc sif; slowem ba
ron, jak stale nazywal asesor6w, gdyi feudal ten byl nim niezaleznie od 
uczestnictwa w gremium orzekajqcym. Trudno jest oczywiscie zagadk� 
t� z miejsca jednoznacznie rozstrzygmic, jakkolwiek s&dzic wolno, ze 
sugestia o dola,czeniu Raclawa ze Strzelina do grona asesor6w ma pew
ne podstawy. 

Jui cytowane powyiej dokumenty Henryka III z lat 1254 i 1262 wy
raznie wskazujc1, iz nie wszyscy obecni dostojnicy byli. wpisywani na 
listy swiadk6w. R6wnie dobrze tez� t� egzemplifikujcl dwa dokumenty 
Henryka IV z 23 VI 1290 r., mianowicie przywilej koscielny i testa
ment 59

• W przywileju brakuje takich osobistosci, znanych natomiast 
z testamentu, jak Piotr proboszcz kolegiaty Sw. Krzyza, protonotariusz 
ksürz�cy Jan, tamtejszy dziekan, Pakoslaw Zdzieszyc, czy wreszcie proto
notariusz Ludwik. Z kolei w testamencie nie ma innych wysokich do
stojnik6w, wyst�pujc1cych jednak w przywileju, a to Piotra Stoszowicza, 
Wernera z Legnicy, Gizylera Kolneri, Jaroslawa Pogorzeli z Owiesna, 
Budziwoja Pogorzeli z Kopaszyny oraz Raclawa Drzemlika ze Strzelina. 
R6wnoczesnie wsr6d swiadk6w obu dokument6w znajdujemy Bernarda 
kanclerza ksia,i�cego, komes6w Nankera, Szymona Galla, Henryka We
zenborga, Poltka ze Snellenwalde, Sambora z Schildbergu, Guntera Bi
bersteina i Bogusza Pogorzel�. Fakt ten potwierdza opini�, ze dygni
tarze wymienieni w obu dokumentach Henryka IV byli obecni, chociai 
nie wszyscy w kazdym z nich zostali imiennie wymienieni. Zar6wno 

so Tami.e, s. 262. 
s1 Tamie, s. 263. 
5a Termin ten pojawia sii; dopiero w. drugiej, czternastowiecznej cz�sci Ksii:gi

henrykowskiej, s. 339. 

5t Urkunden zur Geschichte d." Bisthums Breslau, wyd. G. A. Stenze!, Wroclaw 
1845, nr 250, 251. 
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przywilej koscielny, jak i testament zawieL1j,� jednobrzmüice zwroty: 
,,et aliis quampluribus fide dignis". Poza tym przywilcj zostal wyst2.
wiony „de consilio et consensum baronum'', kt6rzy byll tez wykonaw
cami testamentu. Nie wi�c nie stalo na przeszkodzie, ani ranga doku
rnent6w, ani dostojnik6w, aby wszyscy uczP.stniczc4cy baronowie nie zo
stali imiennie wymienieni, niemniej ocz?wistc jest, ze niekt6rzy z nich 
uj�ci zostali w formuke „et alii". Najpewniej zatem i obecnosc Raclawa 
zc Strzelina zaznaczona bylaby w dokumencie Boleslawa Rogatki w po
staci zwrotu „et alii", gdyby nie nagla decyzja ksic:cia. Jefü jednak 
w odniesicniu do dokument6w Henryka III i Boleslawa Rogatki o wpisa
niu os6b na listy swiadk6w zadecydowalo ich bezposrednie zaangaiowa
nie si� w sprawf;, to takie wytlumaczenie w stosunku do przywileju 
i testamentu Henryka IV nie byloby zasadne, gdyz na pewno wszyscy 
obecni baronowie byli aktywnymi uczestniknmi obrad. W tym ostatnim 
wypadku musialy zawaiyc inne powody, o cz:ym w dalszym cia.gu. 

7,nsadniczo jednak pomijano imienny wpis osob o nizszym statusie. 
Szczeg6lnie dokladnie ze wzgl�du na ustalonq hicrarchi� obserwujemy 
tc; praktyk� w dokumentach koscielnych. W 1220 r. w dokumencie dzie
kana katedry wroclawskiej pr6cz niego swiadkujq: archidiakon, scho-
1astyk, kustosz i kanclerz ksiqz�cy, potem zas nast<:puje formula „et 
plurimis canonicis et vicariis et clericis eiusdem ecclesie" 60

• Sposr6d 
pralat6w kapituly nie zostali wymienieni tylko prepozyt i kantor, po
niewaz przypuszczalnie nie bylo ich wtedy. W personalnym wykazie 
pominit;ri zostali zwykli kanonicy i nizsi duchowni. Wyjc.1tek uczyniono 
c.lla jednego szeregowego kanonika, Idziego, ale na pe,vno z racji jego 
funkcji ksic1z�cego kanclerza. Znowu w dokumencie wystawionym przez 
biskupa Waw1·zynca za zgoda. kapituly (,,quod consentientibus canomc1s 
capituli nostri") w roli swiadk6w, wprowadzonych formulq ,.prelatis 
pre�;en.tibus et consentientibus". wystqpili: prepozyt, dziekan, archidia
kon, scholastyk, kustosz „ceterisque canonicis quam pluribus" 61

• Tutaj 
brakujc tylko jednego pralata. kantora, natomiast zwykli kanonicy, jak 
i w poprzednim dokumencie dziekana Wiktora, ujP,ci zostali w zwrocie 
„et alii". Tcgo rodzaju post�powanie funkcjonariuszy kancelaryjnych 
\\'yznaczala najpewniej zwykla oszcz�dnosc kosztownego pergaminu, i ka
nonicy bowiem byli przeciez wysokimi dostojnikami koscielnymi. Ta 
sama przyczyna moze lezec u podstaw niewymienienia w przywileju 
i testumcncic Henryka IV wszystkich obecnych clygnitarzy, chyba ze 
mamy tutaj do czynienia z wyrazem r6znic politycznych. 

Trudno powiedziet:, jaki szczeg6lny intercs müglby miec ewcntualnie 
odbiorca w umieszczaniu w dokumcntach zwrntu „et alii" 62

. q ile 
chodziloby o s„1dowe zeznania swiadk6w, eo niektorzy badacze zdaja, si� 

nß KDS, nr 235. 
Bt SU, nr 283. 
6! Takie przypuszczenie wysmva Russ o c k i, Swiadkowie ... , s. 673.
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przyjmowac 63, to byloby klopotliwe do zrealizowania ze wzgl�du na 

og6lnikowosc tej formuly. Stwierdzenie „et alii" spotykane jest nagmin
nie w falsyfikatach 64. W tym wypadku jego kancelaryjna proweniencja 

jest ewidentna. Ma to jednak uzasadnienie w öwczesnej praktyce, jako 
ze 1udzie sredniowiecza wi�zi polityczne pojrnowali poniekc1d w sferze 
os0bistych kontakt6w 65

. Z tego punktu widzenia znajduje pcv,,,-ne uza
sadnienie domysl o zamiarze poszerzenia poprzez uzycie zwrotu „et alii" 
grona uczestnik6w legitymuja,cych zasadnosc podj�tej decyzji 66. 

W Polsee formula „et alii" wystE�puje w dokumentach o dyktacie 
zar6wno kancelaryjnym, jak i pozakancelaryjnym. Na 77 dokument6w 
Przemysla I zwrot ten w 31 nie pojawia si� w og6le 67

. Korzystajqc 

z wynik6w badan M. Bielinskiej stwierdzic mozna, ze wsr6d tych 31 do
kumcnt6w dyktat pozakancelaryjny wykazuje 28 68, 5 mieszany ba,dz 
trudny do ustalenia 69, a pozostale 8 wyszlo z kancelarii ksiE.;cia wiclko

polskiego 70
. Zapami�tania warte jest tak:ze, ze tylko 9 dokument6w 

Przemysla I nie posiada listy s,viadk6w 71; wszystkie one mieszczc1 si�

es I3 ob o w s k i, op. cit., s. 522, nie poku,il sil; o pröbG udowodnicnia w nauce 
nov.,-ego poglqdu, jakoby w drugiej polowie XIII w. wraz z umacnianicm siQ po
swiadczeniowcj funkcji piecz�ci wzrastala r6wnie± dowodowa rola swiadkow. 
Sprzcczna wewnqtrznie jest wr�cz wypowiedz, tamze, s. 522, ze w XII i picrwszej 
1w!Gwie XIII '..V., kiedy transakcje zawicrano rzekomo jedynie ustnie, dokument 
piccz,;tny, kt6ry podobno nie byl jeszcze sforrnalizowanym dowodem prawnym, 
m6g1 byc jednak wystarczajqcym zabezpieczeniem czynnosci prav,mej. W drugiej 
polowie XIII w. rola swiadk6w wzro.-;n;:ic miala do tcgo stopnia, iz nawet nie wpi
sy,.t.-',::u10 ich do doku;.ncnt6w, Jnimo Zc faktycznic brali udzial v1 czyn:noSci pra'-vnej, 
tamzc, s. 522. Jcsli zgodzilibysmy sü; z tym pogl;:idcm ßobowskicgo, to dokument 
piec:z,:;tny XIII w. spadl nawet ponizej wczesnc;sredniowiecznej notycji, kt6rej scn
se:n bylo wlasnic odnotowanie imion swiadk6w. 

•4 Zob. np. falsyfikaty opublikowane w KDS i SU.
&s BI o c h, op. cit., s. 601.
oo Russ o c k i, .$'1-ciadkowie ... , s. 673.
61 Kodeks dyplomatyczny Wie1kopo1ski, wyd. J. Zakrzewski, t. I, Poznaü 1877, 

nr 233, 236, 242, 243, 251, 254, 255, �56, 261, 269, 271, 281, 284, 291, 293, 296, 300, 
301, 311, 316, 320, 3.29, 350, 351, 353, 377, 600 (dalej: KDW); Dok·umenty kujawskie 
i mazowieckie prz;:;waznie z XIII w., wyd. B. Ulanowski, Krakow 1887, s. 244, nr 5 
(dalej: DKM); K. M a 1 e c z y n s k i, Kiika nieznanych dokument6w XIII wieku

przewn::nie z nrchiwow poznanskich (Kwartalnik Historyczny, 1926, s. 193-194, nr 
2, 4); M. Bi e 1 i 11 s k a, Kanct!larie i dokumenty wie1kopolskie XIII wieku, Wroc
law-Warszawa-Krak6w 1967, s. 330, nr 1. 

ns KDW, nr 233, 2,13, 251, 254, 255, 261, 269, 284, 291, 293, 311, 316, 350, 351, 377; 
Mal c c z y n s k i, Kilkn nieznanych clokument6w ... , s. 193-194, nr 2, 4. 

69 KDW, nr 271, 300, 320, 600; Bi e 1 ins k a, op. cit., s. 330,, nr 1. 
7
° KDW, nr 236, 256, 281, 296, 301, 321, 353; DKM, s. 244, nr 5. W sprawie 

dyktatu dokument6w Przcmysla I cytowanych w przypisach 68, 69 i 70 zob. Bi e-
1 i i1 s k a, op. cit., s. 237-262, 330. 

71 KDW, nr 281, 296, 300, 301, 320, 353, 600; M a 1 e c z y 11 s k i, Kilka nieznanych 
dok«mentow ... , s. 193-194, nr 2, 4. 

4 - Sobötka 1/84 
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w grupie dokument6w pozbawionych formuly „et alii". W swietle tych 
danych nie ma podstaw do twierdzenia o wplywie odbiorcy jak i wymo
g6w owczesnego iycia politycznego. Nast�pnie, na og6lna, liczb� 100 doku
ment6w Boleslawa Poboznego interesujqcej nas teraz formuly zabraklo 
w 65 wypadkach 72

• z tego 34 dokumenty Bielinska okreslila jako wy
wodzqce si� z kancelarii ksiqz�cej 73, 25 spoza niej 7\ natomiast 6 pozo
stalych cechuje si� dyktatem mieszanym lub nie okreslonym 75

. Swiad
k6w zabraklo w 20 dokumentach Boleslawa Poboznego 76

, wylc1cznie 

w tych, w kt6rych nie zauwaiamy sformulowania „et alii". Tak wii:c 
w por6wnaniu do produkcji kancelaryjnej Przemysla I u Boleslawa Po
boznego obserwujemy po wü;kszej cz�sci r6ine proporcje, r6ine tez 
w konsekwencji wyci&gnqc moina wnioski. Sp6jrzmy jeszcze od tej 
strony na kancelari� Leszka Czarnego, gdzie na 61 wszystkich doku
ment6w 42 zwrotu „et alii" nie posiadajq '', w tym 29 charakteryzuje si� 

�2 Kodeks dyp/omatyczny Wielkiej Polski, wyd. E. Raczynski, Pozna11 lE-tO. nr
54 (dalcj: KDWP); KDW, nr 240, 249, 263, 322, 325, 330, 331, 344, 354, 355, :3;;9, 
353, 364, 368, 371, 374, 375, 376, 379, 381, 382, 383, 389, 393, 394, 396, 397. 399, 
400, 401, 402, 412, 413, 414, 419, 420, 424, 427, 430, 432, 433, 434, 435, 437, 
441, 447, 448, 451, 460, 465, 466, 471, 473, 476, 602, 606, 609, 614; Bi e l ins k a, op. 
c:it., s. 333-336, 339-340, 343, nr 3, 4, 5, 6, 7, 9. 

73 KDWP, nr 54; KDW, nr 325, 330, 359, 363, 364, 368, 371, _379, 382. 401. -n2. 
419, 420, 427, 430, 432, 433, 434, 437, 447, 451, 460, 465, 466, 471, 476; Bi c l i ,'-;,,: k a, 
op. cit., s. 335-336, 339--340, 343, nr 4, 5, 6, 7, 9. 

a KDW, nr 240, 249, 263, 321, 322, 354, 374, 375, 376, 381, 383, 389, 39:3, 396, 
397, 400, 404, 414, 4'.H, 473, 602, 606, 614; Bi c I i 11 s k a, op. cit., s. 333, nr 3. 

1s KDW, nr 344, 355, 399, 435, 441, 609. Odnosnie do dyktatu dokument6w Bole
slawa Poboznego, l:ytowanych w przypisach 73, 74, i 75, zob. Bi e l i 11 s k a, op_ dt.,

s. 265-300, 333-343.

78 KDWP, nr 54; KDW, nr 325, 331, 359, 379, 381, 389, 397, 399, 401, 414. 427, 
433, 434, 437, 441, 448, 465, 602, 609. 

1, Ko:lcks dyplomatycznv Polski, t. I-II, wyd. L. Rzy,zkowski i A. Muczkcw:,ki, 
Wancz;_:w.i 1847-1848, nr 51, 60, 67, 84, 99, 100, 106, 126, t. III, wyd. J. Barto!'Z,!'.\·ic;i;, 
Wars;i;awa lß58, nr 62. 63, 66 (d,.lej: KDP); :t.1'i6r clyplomow klasztora mogiis�:iego, 
wyd. E. Janota, Krakow 1867, nr 38 (dalcj: ZDKM1; K.udeks clyplomniyczny kutl.'ciry 
kra.kowskid, wyd. F. Piekosi{1„ki, cz. l, Krnk6w 1874, ur Bö (dalej: KDKK); I{o<leks 
<luµlomcityczny klasztor-u tynieckiego, ,vyd. W. K<;trzy1·1ski, t. I, Lw6w 1875, ur 30, 
34, 35 (dnlej: KDKT); Kod.eks dyplornat j/(:Zny Malopolski, wyd. F. Picko,it'1�ki, 
t. I--II, Krakow 1876-1886, nr 100, 103, 104, 110, 113, 114, 497, 498, 499, 50-,l_. 5U8, 
509, 510 (clalej: KOM); KDW, nr 560; Kod<:ks ci111Jlonwtyczny miasta Krako-u:a. wyct. 
F. Pickosinski, Krnk6w 1879, nr 2 (dalcj: KDMK); DKM, s. 53, 94, 109, nr 15, 3:. �2; 
Dokumenty k/asztorn norbertanek w Imbrnmowicach. z lat 1228-1250, \Vyd. Z. Ko
zlowska-Budkowa, Krakow 1948, nr 6 (dalcj: DKNIJ; ZDi\1, nr S, 10; S. !VI. Z a j <1 � z
k o w s k i, Dokument Iokacyjny Lutomiersk<: z 127-l rok.i (Roczniki Historyl·zne, 
1968, s. 135-136); Z. M a zur, Dwa dok,unenty Leszka Czarnego dla dominii-;anriw
sanc/omierskich (Studia Historycznc, 1969, z. 4, nr 1, 2.1; t e n i. e, St:iäia ... , ,;, 138, 
199, nr l, 2.
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dyktatem kancelaryjnym 78, 8 obcym 79, 5 zas mieszanym80 • Bez swiad
k6w mamy tylko 9 dokument6w 81, w kt6rych nie wysü:puje r6wno
czesnie stwierdzenie „et alii". Chociaz niekt6re wielkosci uzyskane na 

podstawie przeglqdu dokument6w Leszka Czarnego Sq por6wnywalne 
z danymi z dokument6w Przemysla I i Boleslawa Poboznego, to jednak 
wszystkie razem nie dajq nam jednoznacznego obrazu funkcji i roli da
nej f ormuly. 

Öw brak jasnosci w odniesieniu do zwrotu „et alii" wyplywa bez 
Wqtpienia z niekonsekwentnego poslugiwania si� nim przez koncypien
tow i pisarzy kancelaryjnych. Sformulowanie to, jak wyzej juz wzmian
kowalem, dzielilo zreszt.1 los z innymi zwrotami polskich dokument6.w. 

Nie znaczy to. naturalnie, ze w og6Ie trudno wyrobic sobie w tym wzgl�
dzie jakikolwiek poglqd. Przytoczone przeze mnie informacje zr6dlowe 
pozwalajq na wysnucie nast�puj::icych wniosk6w. Formula „et alii" sto
sowana byla w celu zaznaczenia obecnosci os6b z . r6znych powodow 
imiennie nie wymienionych, natomiast o wpisaniu na listy swiadk6w 
decydowaly takie wzgle;dy, jak bezposredni udzia1 w podejmowaniu de
cyzj i, pozycja w hierarchii i VvTeszcie prosta oszcz,;dnosc materialu pi
sarskiego. TE; ostatniq tendencjG w pelni argumentujc1 cyto\vane wcze
sniej dokumenty Henryka I z 1229 r., gdzie udzial moznych zost«l uka
zany poprzez sformulowanie wszyscy baronowie (,,omni.bus terre no
stre baronibus"), i chyba Henryka IV z 23 VI 1290 r. Podobnic rzecz 
si� przedstawia w dokumencie Wladyslawa Odonicza z 1334 r., w kt6-
rym formula testacyjna przybrala ksztalt nasü;pujc1cy: ,,presentibus 
omnibus baronibus Cracouie, Zlezie et Sandomirie" 82. W wielu doku
mentach formula „et alii" ma zapewne rodowod czysto kancelaryjny, 
jeszcze bowiem w XV w. notariusze i pisarze bezmyslnie stosovvali fi
gury stylistyczne niezaleznie od potrzeby i ich rzeczywistej \vymowy 83• 

78 KDP, t. I-II, nr 51, 60, 67, 106, 126, t. III, nr 62, 63, 66; ZDKM, nr 38; KDKK, 
nr 86; KDKT, nr 30, 35; KDM, nr 110, 113, 114, 499, 504, 507, 508, 510; KDW, nr 560; 
KDMK, nr 2; DKM, s. 109, nr 42; DKNI, nr 6; ZDM, nr 10; Z a j <! c z k o \': s k i, 
op. cit., s. 135-136; M a zur, Dwa dokumenty ... , nr 1, 2 ("w innej pracy, t e n z e, 
Studio ... , s. 160, tabela 28, utrzymuje, ze drugi dokument pochodzil ;; kancelarii 
odbiorcy); tamze, s. 188, 190, nr 1, 2. 

70 KDP, t. I-II, nr 84, 99, 100; KDKT, nr 34; KDM, nr 100, 509; DKM, s. 53, 
94, nr 14, 31. 

so KDM, nr 103, 104, 497, 498; ZDM, nr 8. W sprawie dyktatu dokurnC!nt6w 
Leszka Czarnego, c:ytowanych w przypisach 78, 79 i 80, zob. M a zur, Stac:i(l ... , 
s. 42 nn.

8\ KDP, t. 1-II, nr 84, 99, 100, 126; KDMK, nr 2; DKM, s. 53, 94, nr 15, 31; 
M a zur, Dwa dokumenty ... , nr 1, 2. 

82 SU, iu- 70. 
ss Dyplomatyka, s. 224 nn.; S. Kur a s, Przywileje prawa niemieckiego miast 

i wsi mdopolskich XIV-XV wieku, Wrodaw-Warszawa-Krak6\v-Gda1'lsk 1971, 
s. 49 nn. Fakt6w tych nie docenia jednak Bob o \Vs k i, OlJ. cit., s. 521-523.
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Tylko pozornie poglqd, wedlug kt6rego swiadkowie byli decydentami, 
stanowi przeszkodE;, jak uwaza Russocki 84, w wyodr�bnieniu rady feu
dalnej. Przede wszystkim wyraznie wydzielilem, czego autor ten zdaje 
si� nie dostrzegac, tych swiadk6w, kt6rych zaliczyc mozna do grona 
elity wladzy, dygnitarzy swieckich i duchownych z dokument6w ksü1-
ZP,cych i koscielnych, wyst�puj21cych tarn stale, od os6b swiadkujc1cych 
mnicj lub bardziej okazjonalnie, w zaleznosci od sprawy poruszanej 
w duimmencie i rozwoju wydarzeü 85. Stqd tez konsekwentnie przyj
mujt;, ze listy swiadk6w rejestruja, udzial w rzc1dach albo tylko w po
j cciynczych czynnosciach. Generalizacji, sugerowanej mi przez Russoc
kicgo, a w spos6b mniej klarowny takze przez Bobowskiego 86, jakoby
wszyscy swiadkowie mogli byc zaliczeni do elity wladzy, nigdy nie for
mu1owalem. Innym zagadnieniem natomiast jest cü1gle, w miar� posu
wania si� w glc1b XIII \V., poszerzanie si� bazy spolecznej rz<1d6w w dro
dze wzrastania roli i wplywöv,r roznych grup spolecznych, micszcza11-
stwa czy szerszych kr�g6w rycerstwa 87

• 

Nie mozna zgodzic siq z mniemaniem, jakoby swiadköw dobierano 
tak na „wszelki ,vypudek", poniewaz, pomijajc1c teraz kwesti(;, ze bra
kuje cl.la takiego uj,,.cia przeslanek, dokument stanowil instrument wy
konywania wladzy pari.stwowej, byl dowodem podj�tej decyzji 88

. 
z tych 

samych pcwodöw trndno zaakceptm..,-ac stanowisko E. Suchodolskiej, iz 
ki.1;1celari<.1 mcnarsza spclniala niejednokrotnie rol� biura notarialnego 89. 

Zbyt pospiesznie autorka 1.a postawila na jednej plaszczyznie organ 
\Vlnclzy panstwowej i ,.vylqcznie wia1-y publicznej, jakim byl notariat. 
vVydctje sh nieodzov.:ne scis1e rczr6znianie strony tcdrnicznej, a vVi<:t 
wygotü\vania dokumentu, ktcir.:1 to czynnosc nawet kancelaeie cesarskie, 
\Vobec braku tzw. mocy przerobmvych, nierzadko powierzaly odbior
com 30, od podj�cia decyzji organu wladzy pa11stwowej, czego konse
kwcncjq bylo v.:ystawienie dokumentu. Nie jest sluszna uwaga Bobow
skiego, ze odmawiam swiadkom funkcji legalizujqcej tresc prawn4 91, 

przyj�cie bowiem ich roli przyzwalajc1cej, wynikajqcej z faktu sprawo
wania wladzy, jest formuh1 o charakterze zdecydowanie rozszcrzajqcym. 

,;i Russ o c k i, Swiadkowie ... , s. 673. 
�5 ,\ilularczyk, Dabor ... , s. 140 nn. 
si B o b o ,vs k i, op. cit., s. 521 nn.
�7 Slusznc jcst przypuszczcnie Russ o c k i e g o, Swiadkowie ... , s. 673, iz poja

wiaj,1cy si� na dworacl1 od drugiej po1owy XIII w. ludzie nizszej konclycji mog4
byc: uznani za baronow, tyle i.e na mian:; coraz skromniejszych ksiGstw. 

ss Z tego punktu widzenia rozpatrujG rol� swiadkow w dokumencie, M u 1 a r-
c z y k, Dabor ... , s. 7 nn. 

s; S u c h o d o 1 s k a, op. cit., s. 56 nn. 
90 Dyp/omatyka, s. 67 nn. 
21 Bob o w s k i, op. cit., s. 521; w dodatku upraszcza on moj poglqd, wedlug

ktörcgo rola swiadkuw sprowadza sie; rzekorno do pozwolenia na wy�tawicnie do
kumentu. 
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Zresztc:1 Bobowski wypowiada si� czasami nie dosc': jasno. Utrzymuje 
np., 1z swiadkowie spelniali funkcje jakby wyrazicieli i kontrolerow 
w imieniu opinii spolecznej, ograniczonej oczywiscie do rycerstwa i du
chowienst,va, pod kt6rego kontrolq pozostawali ksiqi.�ta 92

• Nieco dalej 
dla odmiany rol� gwarant6w przypisuje takze przedstawicielom niz
szych warstw spolecznych 93, aby gdzie indziej owym gwarantom i _wy
razicielom opinii publicznej odm6wic': miejsca w radzie feudalnej 94

. Nie
zwyklc trudno jest sledzic jego ,vskazania metodyczne, przede wszystkim 
z uwagi na niekonsekwentne wypowiedzi, bo jaka niby ma byc r6znica 
miqdzy o,vymi gwarantami i kontrolerami a decydentami, kt6rych utoz
samiarn ze swiadkami? Pon::,dto trochQ inaczej niz Bobowski pojmuj� 
funkcj� pieczGci, kt6ra wedlug niego wraz ze sv,;iadkami legalizowala 
tresc prawn<1. 95

• Otoz uswiadomic sobie trzeba, :ze pieczc;c bynajmniej 
funkcji takiej nie posiada!a, wr�cz odwrntnie, legalizowala dokument, 
dodaj<1c mu ccch wiarygodnosci 96

. To w1asnie dokurn.cnt uwierzytelniony 
(zalegalizowany) piecz�cic1 stanowil dopiero lcgalizacjG czynnosci pra\v
nej 97

, a scisle byl wyrazem tejze legalizacji, jc�ko dow6d podj(;cia dc
cyzji przez kompetentne wladze. Dokument opüccz,1towany, u wi�c po
siadajqcy wszelkie znamiona wiarygodnego dowodu, nie stanowil :iednak 
dostatecznej legalizacji tresci prawncj, jesli zabraklo zgody odpo\vied
nich czynnik6,v. Zrödla nie pozostawiajq eo do tego najmniejszych \\'qt
pliwosci. Ot6z s�dziowie papiescy stwierdziwszy w przywilejach 1(011· 
rada I mazowieckiego dla kosciola brak zgody jego syn6w stanowczo 
zazqßali wystawienia nowych dokument6w �s. Znowu Ziemomysl kuja\V
sko-l<;czycki zmuszony byl uznac wszystkie swoje dokumenty ,vysta
v,;ione „sine maturo consilio" s,voich baron6w za „frivola et V<lna" !lri_ 

W dotychczasowym uj�ciu, mvzglf,;dniajqcym wyh1cznie kontekst st::mo
wiska prawi1cgo clokumentu. i zeznania ustnego, swiadkowie jawü1 si� 
w roli czynnika 1·ownorz<1dnego, nawet wyr�czajqcego i uwierzytelniajq
cego skl\vo pisnnc w sensie, ze stanowicl jego istot�. Taki poglqc:. na 

g2 Tamze, s. 520. 
�a Tam:i.e, s. 524. 
ft Tamze, s. 521. 
9:; Tamze, s. 521-524. 
�o Wyjasnicnie mozna znale:i.c w podr�cznikach: Dyplomatyka, s. 118; J. S z y

m ans k i, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1976, s. 528. 
9, w XIII w. pieczc;c; byla wystarczajqcym srodkiem uwierzytelnienia dokumentu 

r,!.OrnH".szcgo, na eo jednoznacznic wskazujc öwczesna praktyka badania adcntycz
nosci. Zob. s. Mi k u c k i, Badnnie µutentycznosci dokumentu w praktyce kance

larii monarszej i sqd6w polsk.ich w wiekcich srednic/i (Rozprawy AUWFH, t. 69,. 
nr 3, 1931, s. 5 nn.). 

1s Zob. 1\1. L o d:; n s k i, Falsyfikaty wsr6d c!okmnent6w biskupstwa plock.i•:go

w XIII wieku, Krakow 1916, s. 21. 
G9 KDW, nr 482. Zob. te:i: J. Kar was ins k a, Sqsiedztwo kujawsko-krzy±ac.:kie

1235-1343, Warszawa 1927, s. 70 nn.; G rode c k i, op. cit., s. 243-244. 
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funkcje swiadk6w kwestionowalem i kwestionuj� nadal, gdyz sprowa
dza on dokument piecz�tny do znaczenia notitiae testium i zatraca 
jego rol� jako srodka przede wszystkim sprawowania wladzy. W tym 
ostatnim rozumieniu dokumentu swiadkowie identyfikowani przeze 
mnie z d�ydentami byli przeciez przede wszystkim uprawnieni do jego 
uwierzytelniania, a zwlaszcza do legalizacj i czynnosci prawnej. Takie 
byly po prostu prerogatywy wladzy panstwowej. 

W przewazajqcej mierze, o czym juz m6wilem, konstatujemy w do
kumentach zgodnosc formuly przyzwalajqcej (przede wszystkim baron6w 
s\vieckich i duchownych) z listq swiadk6w. Problem terminologii swia
dek - decydent czy wsp6ldecydent nie wydaje si� miec wi�kszego zna
czenia 100• Dyskutowalbym natomiast nad takim postawieniem prze;,;
Russockiego kwestii, ze wladca decydowal samodzielnie, jedynie po za
si�gni�ciu konsultacji u zaufanych czlonk6w elity, kt6rzy w ir6dlach 
wyst�powali j ako „mqdrzy", ,,starsi" i „lepsi" 101• Okreslenie zdania elity 
pojc;ciem konsultacji stanowi nie zamierzone zaciemnienie 6wczesnej 
rzeczywistosci. Pomi�dzy terminami: rada i zgoda, wolno z calc:i pewno
sciq postawic znak r6wnosci. Przede wszystkim jednak, jesli pominiemy 
pewnq ornamentyk� stylistycznq, odbijajc1ccJ: moze 6wczesny ceremonial, 
trudno bGdzie znalezc w sredniowieczu samowladc� zasi�gajqcego la
skawie najwyzej konsultacji. Jak wyzej staralem si� wykazac, formula 
,,et alü" nie byla w polskich dokumentach powszechna, a jej interpre
tacja nie moze byc jednoznaczna. 0 ile pominiemy wiece sc1dowe, nie 
bylo tez regulq podejmowanie decyzji w obecnosci przyjmujqcych do 
akceptujqcej wiadomosci rzesz spoleczenstwa. Wlasciwie wladcy perma
nentnie obradowali w Wqskim stosunkowo moznowladczym gronie 102• 

Rozstrzygni�cia zapadaly w kr�gu monarchy i baron6w, niekoniecznie 
zaufanych tego pierwszego. Zatem decydentami czy wsp6ldecydentami 
byli w r6wnej mierze dostojnicy, jak i wladca. Niezaleznie od tego, ze 
na terenie Rzeszy raz wladcom udawalo si� dobrac milych sobie dorad
c6w, innym zas razem mozni narzucali monarchom odpowiednich wsp61-
pracownik6w 103, to w Polsee bywalo raczej odmiennie. Dla porzqdku 
przypomn� tylko og6lnie przeciez znane fakty, swiadczqce o przewadze 
moznowladztwa, jak osadzanie i wyp�dzanie ksiqzqt, podzialy dzielnico
we, wymuszanie na nich uznania swych dokument6w za czcze i smieszne 
i na koniec spraw� palatyna Goworka. Wreszcie sami wsp6kzesni wi-

100 Przeciwnie Russ o c k i, Swiadkowie ... , s. 672.
101 Tamze, s. 672. 
10� Wnosic mo:i:.na o tym np. na podstawie informacji Kroniki Kosmasa, wyd.

B. Bretholz (MGHSS, nova series, t. II, Berlin 1923, s. 30). Zob. te± K. B u c z e k,

O_ Po/sce piastowskiej Romarw Grodeckiego (Kwartalnik Historyczny, 1969, z. 4,

s. 909).
1os Russ o c k i, Swiadkowie ... , s. 672 i przyp, 21.
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dzieli w baronach rzeczywistych nosicieli wladzy, jak to wynika z od
powiedzi udzielonej Konradowi II czerskiemu przez mieszczan lubel
skich 104•

R6wnie dobrze, jak powyzej przedstawione, przemawiajc1 na rzecz 
przewagi baronow mniej spektakularne fakty, swiadczc1ce jednak o da
leko idc1cej ingerencji feudal6w zar6wno w sprawy og6lnopanstwowe, 
jak i o charakterze bardziej szczeg6lowym. W 1249 r. Boleslaw Rogatka 
przyrzekl nie nakladac na majc1tki koscielne nowych obciqzen „nisi 
iustas, que fuerint per episcopum et barones pro utilitate terre et neces
sitate approba te"; jednakze zdanie swieckich dostojnik6w przedstawialo 
wartnsc obligatoryjmi, jako ze „nisi episcopus solus contra consensum 
baronum et contra iustitiam suum consensum noluerit adhibere" 105• 

W tym wypadku konsens moznowladztwa, jedynie ,v gruncie rzeczy 
uprawnionego do podejmowania wic1z,1cych decyzji, zostal zrownany ze 
spra,,·iedliwym dzialaniem. Ciekawa jest tak:ze problematyka spraw in
d�·,,·idualnych. Dla przykladu wspomn� tylko o kilku. Mianowicie Hen
ryk IV wzbranial kanonikom regularnym z Wroclawia korzystac ze 
sl�zanskich posiadlosci, poswiadczonych im jeszcze w dokumencie Hen
ryka I 106• J ednakze, wobec przychylnego dla duchownych orzeczenia
baron6w, ksiqz� musial ustqpic, wystawiaj4c w 1280 r. odpowiedni do
kument 107• W trzy lata p6zniej ten sam wladca zamienil ze swoim 
giermkiem Wadawem posiadlosc ziemskq 108• I teraz interweniowali ba
ronowie, kt6rzy orzekli, iz transakcja jest dla rycerza niekorzystna. Zo
bowiqzalo to Henryka IV do dania rekompensaty poprzez udzielenie 
przywileju immunitetowego. Po obj�ciu wladzy we Wroclawiu przez 
Hcnryka V sprawu sl�zanskich maj�tk6w kanonikow rcgularnych po
nownie stan�la na porzcldku dziennym. W 1290 r. ksi4z� wystawil za
konnikom dokument zatwierdzajqcy, oparlszy swoj4 decyzj� na stano
wisku baron6w i zbadanych przez nich dokumentach 10�. Znowu w dziel
nicy Bolka I swidnicko-jaworskiego mozni dokonali wytyczenia granic 
d6br stolowych monarchy(,,a seniol'ibus militibus, qui terram dividebant, 

m „My tebc nie priwielii ni s!alie po tja. Na go!owa nam Krakow tamo ic 

i \\·ojewody naszi i bojari wielicii. Wie imiesz knjazti wo Krakowie tot my gotowic 

twoi"'. Cytowane za Ba s z k i e w i c z e m, op. cit., s. 362, przyp. 557. 
105 SU, nr 361. 
108 W. Kort a, W sprawie autentycznosci i interprctacji dokumentu ksi<;cia 

Henryka Brodatego dla klasztoru N. Marii Panny we Wrodawiu z 10 maja 120.9 r. 

(Acta Universitatis Wratislavicnsis, nr 461, Historia 30, 1978, s. 61 nn.). 
101 Repertorium Heliae, l. inw. 4i67/II, s. 509 (fotokopia w Zakladzie Nauk Po

mocniczych Historii Uniwersytetu Wroclawskiego). Zob. tez K o r t a, op. cit., s. 69. 
10a Urkundensammlung zur Geschichte d. Fürstenthums Oels, wyd. W. Haeusler, 

Wroclaw 1883, nr 83. 
109 Zob. K o r t a, op. cit., s. 69.
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ipsa hereditas Rathschitz ascripta fuit mense principis" llO). Potem
wladca chcial usun4c z Raczyc tamtcjszych dziedzic6w. Nie doszlo jed
nak do tego, gdyz wstawili siG za nimi rycerze, kt6rzy uzyskali zmianG 
decyzji 111• 

Mozni samodzielnie rozsqdzali tc:i. sprawy o ziemi�, zastrzezone prze
ciez do kompetencji monar·chy. Przykladowo w 1284 r. komesi Jan Ze
rzuchn, Szymon Gall, Nanker, Radaw Drzemlik ze Strzelina oraz Mi
kolaj Grzymislawowicz oglosili wyrok eo do podzialu majqtku pomi�dzy 
biskupa Tomasza II a jego siostrzenic(: .Elzbiet�, zon� Jaroslawa Pogo
t·zeli z Owiesna 11�. Dokument ten stanowi takze kolejny przyczynek do 
;::agadnienia roli swiadkow. Mianowicie brakuje w nim listy testacyjnej, 
a to na p(:;\Vno z tej racji, ze \Vladza orzekaj<!ca in corpore pojawila sie: 
w intytulacji. Widoczna jest tutaj calkowita ,r.bieznosc z Iormularzem 
dokumentow micjskil:h, w kt6rych odnosnc wladze wyst�p<J\valy per�.o
nalnie w intytulacji, lista swiadkow zas tylko wtedy, gdy intytulacja byla 
�formulowana og6lnie. Dokument pic;c.:iu baron6w z 1284 r. trudno na
zwac stricte prywatnym, poniewci.z wystawcy zjawiajq siq tutaj w rnli 
r(:;prezentantt·iw publicznej ,\·ladzy z\\·ict·zchniej. Mozna z duzci dozc1 
pra\Ydopodobienstwu orz(:;c, ze o ile wystawcq dokumentu z 1234 r. byl
by ksi&zE;, to owi komesi jako c1ses01·owie trafiliby na list<; swiadkcnv. 
W niczym jednak nie zmieniloby to ich roli. Baronowic sh1scy, podob
nie zrcszt;.1 jak z innych dzielnic Polski, pokazujc1 siG narn w rnli \\·la
iinic <.1.ccydentüw, klörzy d;Jkunyv;ali tulüe uttow elekcji i dctronizacji 
panuj<lcych, decydownli o \.Vyborze opiekunow i malzenstwach w rodzi
nie ksicizr;:ccj 11�. .J e�Ji pl"zypomnimy sobie, ze analogiczne infon11.-1cj e 
doslarczyl juz Gall 11-l i Kadlubek, fot·mtlluj&cy opinü� o rzqdach krajem 
poprzez m·zc;dniköw 11\ to mozliwosci dobierania czy wrGcz ksztaltowa� 
nia przez wbdcüw grupy rzc1d2c1cej wydajq si{;! byc wic;c:cj n;z skromns. 

Wskazane jest chyba ro:;:roznianic pv.i�c elita wladzy, grupa rzqdz,1ca, 
rada feudalna od pujc;cia zaufanych wspolpracowniköw, osöb bliskich 
wlaclcy. Przewaznic owi zaufani reknttowali siP, sposrod czlonköw elity 
w1adzy; mogli tez wywodzic siq jednak z grnna ludzi o nizszej pozycji 
spulecznej 116• Tyc:h ostatnich ksü1zQta byli w stanie dobiernc sobie 

110 l(siqga hemykou:ska, s. 342-343.
:11 Tamze, s. 343. 
1 :z Reg., nr 1780a. 
m Zob. np. W. So hoc ins k i, Historia rzqd6w opiekw'iczych w l'olsce (Czaso

pismo Prnwno-Hbtorycznc, t. II, 1949, s. 265 nn.); .J. M u 1 a r c z Y k, Z problema
tyki walk o wladz,; na Slc1sku w latach czt<Jrclziestych XIII wieku (Sobötka, 1979, 
m !, s. 3 nn.); M. Ce t w i 11 s k i, Rycerstwo slqskie do koiica XIII w., Wroclaw 
198-J, s. 169 nn. 

1u Zob. J. Adam u s, 0 monarchii Gallowej, Warszawa 1952, passim. 
115 Mistrza Winccntego Kronika polska, wyd. A. Bielowski (MPH, t. II, War

szawa 1961, s. 431). 
11s J a s i 11 s k i, op. cit., s. 163. 
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w pewnej mierze wedlug wlasnego uz.nania 117. 0 ile jednak mozno
wladcy, generalnie rzecz biorc1c, jako g1öwni uczcstnicy zycia publicz
nego stale pojawiali siiq w dokumentach rn, to tych zaufanych, milych 
oku. trudno w ten spost'.ib wyszukiwac. 0 nicb clowicdziec si� mozemy 
dopiero z informacji bardziej szczeg6lowych niz dostarczane przez listy 
s\Niadk6,\· 11\ rejestruj,1cc udzial w sprav;,x,,·D.!lil! wladzy czy szerzej 
zyciu publicznym w ogole-

Rola feudalnych barcmo,v w kontekscie ich funkcji nosicieli wladzy 
wymaga dodatkowego podkrcslenia. Trafne jest przypuszczenie, ze po
twicrdzanie dokumentöw poprzednika przcz nast�pcr; na ti-onie wskazu
je, iz moc prawna aktöw wygasala w momencic smicrci wystawcy 120• 

Nie byla to bynajmniej polska specyfika 121. Duchowni angiclscy w XII w. 
wr�cz twierdzili, ze ustmvy winny uöowic1zywac tylirn za zycia wladcy, 
ktory je wydal 12z. Röwniez w polskich z1·6dlach mozna odnaleic analo
giczne w wymowic przckazy. Cytmvany jaz autor Ksir;gi hcnry/.;:ou;skiej 
wytknnl opatowi klasztorn blqd. gdyz ten s::idziL jakoby postanmvienia 
ksic1z,1 L mialy rnoc trwaLi 113. Dalsze wiadornosci tcgo zr6db uzasac!niajc1 
pmvyzsze r�miemanie. Zasach1 bylo, ze potornkowic dienuj,1cych dobi-a, 
bez wzgl<;.du na tytul posiadania, niezmicnnic wysü:powali z roszcze
niami rctrahenckimi po k:izdorazowej zmianie dynasty izi. Koniccznosc.: 
uzyskania zatwierdzenia dokument6w poprzcdnika ujawnila si::;: juz 
w przytoczonych wyzcj postanowieniach Hcrn·ylrn IV i Hcnrykn V 
w sprawie sl�zari.skich posiadlosci kanonik6w rcgularnych z Wrocfawia. 
Wym6g ten stwarzal czasami klopotli\.ve syü:acjc. Przylrafilo sie; tc 
opatowi klasztoru lrnnoniköw i'eg,1brnych na Piasku i probos:-:c:z0wi 
szpitula Sw. 1Jucl1�L tlul'ym w 1275 r. Hcnryk l V !.-'.tl\\'ic,t'dzil kupi1o 
posiad!ofci i·yccrskic.i Lisowicc kolo Srncly SL;skic.i !c\ '\Vnct jednak,
w wyniku udanego z«mach.i Bulosla\va Rogc,tki na \,·Ltdc,i \\Tucla, .. :sk�e
go w 1277 r., Srocb Slqska \\1'2.,� z okoliq znalazb si<;- w grnnicach ksiE;
stwa legnickiego. Zrnusilu tn obu cluchü\vnych z Wrncla\via do podje;cia 
w 1277 r. kroköw u Bolcslav-ia Rog;:1.tki ,v celu punowncgo uzyskania za-

m Jesli oczywEcie nie zamicrzali awansowac ich im stanowiska urzc;dnicz:c, 
gdy:.:: w t,,kirn ,vypadku wymagana byla zgoda baron6w. Zoh. Ksi1;ga henrukowska, 
s. 238; J. B a r da c h, Ilistoria pcnistirn i prawa Polski, t. I, Warsza w,: 1964, s. 25Q.

1!S Zob. M u l a r c z y k, Dabor ... , s. 19 nn. 
119 Ja s i 11 s k i, op. cit, �- 163 nn. 
120 l\I. Ha n cl e 1 s man, �·rc,lniov:ieczc polskie i pou::-:::::ciu1u, \\',,i·ozawa 1966, 

s. 172-173; K ,: ras, op. cit., �- 20 nn.; Russ o c k i, .'}:;;iadkutci<.: ... , s. G72.
l2i B 1 0 Ch, 0)). cit., s. 600. 
122 Tami.e, s. 600-601. 
123 Ksü;gu Jwnrykowskn, s. 282, ,,Preterea dominu� Heinricus erat horno simplex 

ti111ens Dcum putabat facb principum sunper in bono sbt·,t et inviolata persistere". 
12-1 Tamze, s. 262 nn. 
12s Reg., nr 1508. 
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hvierdzenia kupna Lisowic 126• Z punktu widzenia doboru i roli swiad
k6w interesujqce jest tutaj, ze w obu dokumentach zatwierdzajqcych 
wyst�pujq r6zni swiadkowie, w jednym osobistosci z otoczenia Heni'y
ka IV, w drugim natomiast Boleslawa Rogatki. Nie mogli wi�c byc oni 
swiadkami transakcji, lecz jedynie konfirmacji. Takze w oparciu o za
sad� zatwierdzania dokument6w Henryk III przeprowadzil po 1248 r
akcj� rewindykac_ii d6br. Nie bylo to przedsi�wzi�cie bezprawne lub 
dotyczqce posiadlosci zawlaszczonych, ksi&z� bowiem uniewaznial de
cyzj� swego brata, Boleslawa Rogatki, ,,dicens omni occasione et dona
cione postposita: Volo patrum meorum hereditates rehabere" 127• Akcja 
ta dotknt;la w r6wnym stopniu nadania Henryka I oraz Henryka II Po
boznego, poniewaz po smierci Henryka III jego brat, Wladyslaw salz
burski, zarz1:1dzil generalne zatwierdzenie akt6w dziada i ojca 128• 

Jak moglismy si� przekonac na podstawie obserwacji dokument6,v 
Henryka IV z 1276 r. oraz Boleslawa Rogatki z 1277 r., zatwierdzaj::icych 
duchownym kupno Lisowic, obowiqzek konfirmacji w razie zmiany pa
nujqcego dotyczyl nie tylko nadan ksi1:1z�cych, lecz takze operac_ii prze
prowadzonych miGdzy drugimi stronami. Ewentualni swiadko,vic czyn
nosci prawnej, w obu powyzszych dokumentach nie wymienieni, mieli 
za zadanie zeznac wobec ksi�cia i baron6w o zaistnieniu danej tran
sakcj i, jesli nie uczynili tego sami zainteresowani (pozbywcy i nabywcy), 
i na tym si� ich rola ko1kzyla. Decyzj� ostatecznq, zatwierdzenie, podej
muwal: wladca z dygnitarzami, kturzy byli tez w dokumencic, dowodzic 
powzi�cia takowej, zapisywani jako swiadkowie. Dawniej juz podkre
slalem, ze dzielenie swiadk6w zgodnie z dyplomatycznymi kategoriami 
,,actum et datum" jest bezprzedmiotowe, gdy.z wszyscy ci, ktorych zda
nie w grupie rzqdzqcej wazylo, w kazdym momencie mieli moznosc je 
\Vypowiedziec 129• 

Znane zagadnienie wyrazenia zgody przez urz�dnika w wypadku, gdy 
ksiq.zt;ce nadanie ingerowalo w jego uprawnienia 130, w s,vietle pozycji 
moznych interpretowane byc winno jako szczeg6lne prawo czlonk6w 
elity wladzy. Poza tym w ogromnej wi�kszosci dokument6w swiadkuje 
jednoczesnie zbyt wielu urz�dnik6w, zwlaszcza kasztelan6w, aby mozna 
rozpatrywac kwestiG pod wzgh:dem naruszenia przyslugujc1cych kt6-
remus z nich prerogatyw. W moim przekonaniu praktyka udzielania 
konsensu w okreslonych sytuacjach przez poszczeg6lnych urz�dnik6w 
jest uprawnieniem wt6rnym, wynikajqcym ze statusu funkcjonariusza 
wladzy. Z duzym, gl�bokim uzasadnieniem zr6dla stale wskazuj.:i, ze 

m Tami:e, nr 1550. 
m Ksi�ga henrykowska, s. 272. 
12s Tami:e, s. 283. 
12t Zob. wy:i:ej i litcraturG w przyp. 28. 

m Russ o c k i, Swicldkowie ... , s. 671. 
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-akt zostal zdzialany w obecnosci wladcy i baron6w 131. Wobec czasowo
ograniczonej mocy dokument6w ksia,z�cych jedynie czlonkowie elity

wladzy zdolni byli gwarantowac stabilnosc zycia spoleczno-politycznego,

-doprowadzajqC do zatwierdzenia akt6w poprzednika przez aktualnie pa
nujqcego wladc�. Mozliwosc taka,, eo trzeba podkreslic, mieli jednak
moznowladcy, elita wladzy, nie zas przypadkowo wymieniane osobistosci.

Przeprowadzona przez Henryka III akcja uniewaznienia nadan poprzed
nikcl\v mozliwa byla, przypuszczam, wyla,cznie za aprobata, wielmoz6w,

b�dqcych w zlych stosunkach z panujqcym do niedawna we Wroclawiu
Boleslmvem Rogatkq 132• Niezmiennie na opini� baron6w powolywal sie;
Hi::::-n·yk IV, odbierajqc kosciolowi znaczne posiadlosci 133• 

:3�anowisko dostojnik6w, podejmuja,cych kolektywnie de�zje, w prze

kazach zr6dlowych jawi si� zatem jako dominujqce w strukturze wla

dzy. Decydenci czy wspoldecydenci byli de facto zarazem wsp6lwystaw
cami. jesli popatrzec na problem z punktu widzenia sprawowania wla
dzy, ,t nie formul dyplomatycznych. Mogli wi�c zapewnic poszanowanie 

wczesniejszych decyzji, jak r6wniez orzec, a lezalo to formalnie tylko 
,v gestii panujc1cego 134, autentycznosc dokumentu monarszego, eo tez. 
w praktyce mialo miejsce, o czym przekonujq dokumenty zatwierdzenia 

känonikom regularnym ich sl�zanskich posiadlosci 135. Nie ma to rzecz 
naturalna nie wsp6lnego z gotowoscic1 baron6w do stawania przed Sq
dern w charakterze swiadk6w uwierzytelniajc1cych swym zeznaniem 
czynnosc prawna,- Z racji, ze oni sami wraz z ksi�ciem stanowili naj
wyzszc1 wladz�, takze i sc1downiczc1 136

, dokument piecz�tny, swiadectwo 
podj(;cia decyzji przez aktualnie panujc1cego dynast� i baron6w (w sto
sunkach koscielnych przez biskupa i kapitulE:), byl wystarczaj:::i,cym i sa
modzielnym dowodem. 

NOCHMALS ZU DEN ZEUGEN IN DEN URKUNDEN 
DES 13. JAHRHUNDERTS 

Die Zeugenliste in den Urkunden des 13. Jahrhunderts war die Stelle der 

Registrierung des Anteils der einzelnen Klassen und Schichten der Feudalgesell

schaft an dem Regieren, oder nur an einzelnen Erscheinungsformen, ebenso, wo

bei eins mit dem anderen zusammenhängt, der Ort der Meinungs- und Einver

ständnissäusserung. Diese Ansicht ergibt sich daraus, dass unter den Zeugen der 

Fürsten- und Bischofsurkunden in der Regel die Herrscherelite repräsentierende 

Personen auftreten, sowie Gruppen (auch der Empfänger), die in der konkreten 

m Zob. np. Ksi!:ga henrykowska, s. 281 nn. 
1a2 J. M u l a r c z y k, Dwa bunty rycerstwa slqskiego przei:iw ksiqzr:tom wro-

dn,cskim w cfrugiej polowie XIII wieku (Sob6tka, 1978, nr 1, s. 9). 

m Urkunden zur Geschichte d. Bisthums Breslau, s. 109 nn. 
m Zob. Mi k u c k i, op. cit., s. 16. 
1ss K o r t a, op. cit., s. 69.

JSij M ale c z y n s k i, Studia ... , s. 122 nn. 
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Angelegenheit Einfluss auf die Entscheidung haben. Die in den polnischen Urkun
den häufig angetroffene Formel „et alii quam plurimi fide digni" lässt sich 
schwer eindeutig interpretieren. Ganz allgemein kann man annehmen, das die 
Grundlage ihrer Anwendung in den Urkrunden in der mittelalterlichen Praxls, 
nach der die politischen Bindungen sich gewissermassen ausschliesslich in der 

Sphäre der persönlichen Kontakte bildeten, lag. Die allgemeine Bestätigung de�· 
· Urkrunden der Vorgänger durch den gerade regierenden Herrscher ·weist ad die 
zeitlich begrenzte Dauer der Akte hin. In diesem Zusammenhang konnten nur 
die Entscheidungträger, die Mitglieder der Herrscherelite, die politisch-gesell

schaftliche Situation stabilisieren, indem sie de Anerkennung der durch den l\Io

narchen früher ausgestellten Urkrunden garantierten. 




