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DOKUMENT KSIĘCIA WROCLA WSKIEGO WLADYSLAWA 

Z 27 VII 1269 ROKU 

W regestach śląskich C. Grtinhagena umieszczony jest pod datą 27 VII 

1267 r. regest dokumentu wystawionego przez księcia wrocławskiego 

Władysława z przyzwoleniem jego młodocianego bratanka Henryka IV 

Probusa. Tekst dokumentu nie został nigdzie opublikowany, tylko 

w 1940 r. M. Scholz-Babisch i H. Wendt w wydanych przez siebie Quel

len zur schlesischen Handelsgeschichte bis 1526 1 ogłosili ponownie regest 

tego dokumentu. W treści swej dotyczy on spraw jednego z mieszczan 
wrocławskich, Henryka, 'ZWanego Młynarzem, który w związku z budo
wą młyna na Oławie kupił niektóre grunty w mieście. Przy okazji otrzy

mał on zezwolenie na budowę folusza również na Oławie. Książę zastrze

ga także, że nikt poza Henrykiem Młynarzem nie ma ,prawa posiadać po
dobnego folusza, i nadaje mu na tym terenie immunitet sądowy. Był to 
pierwszy folusz, jaki znamy z terenów Polski. 

Grunhagen sporządził regest na podstawie XVI-wiecznej kopii i za ·tą 
kopią datował dokument na 27 VII 1267 r. W literaturze wywiązała się 

dyskusja, czy istotnie dokument pochodzi z 1267 r. Uwagę badaczy zwró
cił bowiem inny dokument, z 1269 r., którego data dzienna jest identycz
na: ,,sequenti die beate Anne'' 2• Wystawcą był również Władysław, a co 

najważniejsze, tak samo mamy do czynienia z przyzwoleniem Henryka 2. 

Co więcej, dokument w treści jest bardzo ZJbliżony, dotyczy bowiem bu
dowy młynów na Oławie. Odbiorcami tym razem byli mieszczanie wroc

ławscy imiennie wymienieni. W dokumencie książęta zezwolili na prze
prowadzenie przekopy z Odry do Oławy ku pożytkowi młynów tych 
właśnie mieszczan. Nasz Henryk Młynarz jest tam dwukrotnie wspo-

1 Codex diplomaticus Silesiae, seria II, dział I, Wrocław 1940. 

2 Reg. 1329. 

a Jedyny poza tymi dokument z przyzwoleniem Probusa został wystawiony 2 IV 

1267 r. Reg. 1259. 



446 Elżbieta Ligęza 

mniany. W. Milkowitsch 4 uznał, że podejrzany jest nie dokument znany 
Griinhagenowi z XVI-wiecznej kopii, ale oryginał, i że oba dokumenty 
trzeba odnieść do 1267 r. Przeciw temu zaiprotestował B. Ulanowski, gdyż 
istotnie Milkowitsch bez żadnych ,podstaw kwestionował datę w niepo
dejrzanym autentyku. Ulanowski uważał wystawienie dokumentu przez 
Władysława w lipcu 1267 r. we Wrocławiu za niemożliwe ze względu na 
itinerarium Władysława, które wskazuje na jego pobyt w tym czasie 
w krajach austriackich 5, Rzeczywiście wiadomo, że Władysław piastują
cy urząd arcybiskupa salzburskiego przebywał na Śląsku tylko okreso
wo. Tak. więc od maja 1267 r. znajdował się w Wiedniu, potem w Salz
burgu, a po 8 lipca tego roku podjął podróż po swojej diecezji. 18 lipca 
przebywał we Friesach w Karyntii i znajdował się tam jeszcze 28 tego 
miesiąca 6• 12 sierpnia był w Seckau w Styrii, a 25-27 tego miesiąca 
przYiPuszczalnie w Gorycji i w Cividale, gdzie starał się wywiązać z po
wierzonej mu misji rozjemcy w sporze między patriarchą akwilejskim 
a książętami Gorycji. 3 września bez żadnej wątpłiwości był w Wiedniu, 
a 11 listopada w Purglino niedaleko od Pragi 7• Z dokumentów Bolesława 
Rogatki wystawionych 18 XI i 2 XII 1267 r. dowiadujemy się, że Wła
dysława na śląsku oczekiwano 8• Miał przybyć tu do dnia św. Łucji, 
czyli do 13 grudrua. Wynika z tego, że cały prawie rok, od maja, spędził 
on w krajach austriackich, przebywając krótko także na pograniczu wło
skim, i dopiero pod koniec roku wybrał isię v; drogę pov;rotną na Śląsk. 
W listopadzie w pobliżu Pragi spotkał się z Przemysławem Ottokarem. Tu 
towarzyszył mu Henryk, który - jak pamiętamy - był współwystawcą 
dokumentu z 27 lipca. W grudniu dotarł zapewne Władysław na Śląsk. 

• 4 W. M ilk o w i t s c h, .Heinrichs IV. Aufenthalt bei Konig Ottokar von Boh

men in der Zeit nach 1266 (Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte und Alterthum 
Schlesiens - dalej skrót: ZfGS - X:VIII, 1884, s. 244-245). 

5 B. U 1 a n o w s k i, O dacie translacji św. Jadwigi (Rozprawy AU, Wyd. Fhl.
-Hist., XX, 1887, s. 178-188). 

6 z·namy dokumenty Władysława datowane we Friesach 18 VII, 19 VII, 21 VII 
i 22 VII 1267 r. Po nich następują dwa dokumenty - jeden nie datowany, wysta
wiony przez Władysława, i drugi wystawiony przez księcia Karyntii i Krainy Filipa 
z datą 28 lipca. Die Regesten der Erzbischofe und des Domkapitels von Salzburg 

1247-1343, t. I, hrsg. v. F. Martin, Salzburg 1928, nr 490, 491, 492, 493 (dalej skrót: 
Reg. Salzb.). Nie datowany dokument Władysława musiał być wystawiony bezpo
średnio przed 28 lipca albo w ten sam dzień, gdyż dokument księcia Filipa jest od
powiedzią na tenże. W obu jest powiedziane: ,,Acta sunt hec Frisaci" i „Actum et 
datum in Frisaco". Nie można wobec tego wątpić, że Władysław 28 lipca przebywał 

we Friesach, gdzie prowadził rokowania z Filipem, czego uwieńczeniem był doku
ment wystawiony tego właśnie dnia. 

7 Reg. Salzb., nr 498, 499, 500, 502, 507. 
s Urkunden des Bisthums Breslau; hrsg. G. Stenzel, Wrocław 1845, nr XXVI, 

XXVII.
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Dokumenty świadczące o pobycie Władysława we Friesach w dniach 18 
i 28 lipca są oryginałami, a ich treść wskazuje na osobiste zaangażowa
nie się księcia w rozgrywające się tam wydarzenia. Eliminuje to całko
wicie możliwość przebywania Władysława we Wrocławiu 27 lipca te
goż roku. 

W świetle tego, co zostało wyżej powiedziane, dziwi bardzo stanowi
sko M. Scholz-Babisch i H. Wendta, którzy w przeciwieństwie do Griin
hagena zna1i oryginał 9. Uważali oni, że dolrument nosi datę 27 VII 
1267 r. i że nie ma okolicznoś�i, które by się tej dacie sprzeciwiały. Rów
nież G. Pfeiffer 10 twierdził, że mamy do czynienia z falsyfikatem, nie 
podając jednak, na jakich podstawach dokument w poczet falsyfikatów 
zaliczył. Szczęściem ów oryginał przetrwał wojnę i zachował się do dzi
siaj, dzięki czemu mogłam wyjaśnić powstały problem. Na dokumencie 
bowiem widnieje data: M° CC0 1X0 nono, które to „nono" w sposób zu
pełnie wyraźny przerobione zostało na „septimo". Kto i dlaczego to prze
robił? Ponieważ na XVI-wiecznej kopii jest napisane bez żadnych popra
wek „septimo", można podejrzewać kopistę o to, że zmieńH datę na ory
ginale. Ale jaki był cel tego, nie wiadomo. 

Wszystko to dowodzi słuszności ,przewidywań Ulanowskiego i zmu
sza do uznania, że dokument został wystawiony w 1269 r. tego samego 
dnia co i dokument dl:a mieszczan wrocławskich. Bliższe porównanie obu 
dyplomów przynosi tylko potwierdzenie powyższej tezy. Wystawcy są ci 
sami, co jest rzeczą bardzo ważną, gdyż pora tym występują razem tylko 
raz: 2 IV 1267 r. Identyczna jest arenga. Swiadkowie są także ci -sami 11. 

Byli oni znanymi i niepodejrzanymi urzędnikami książąt śląskich. Są to: 
T y m o z W i z e n b u r g a, syn Peregryna z Wizenburga zabitego 
w 1227 r. w Gąsawie, pochodził ze znacznego rodu łużyckiego, który 
przeniósł się potem do Wielkopolski i Małopolski i odgrywał poważną ro
lę polityczną 12• Sam Tymo był sędzią dworskim Henryka III, potem Hen
ryka IV. Podejrzewany był o udział w zamachu na Prnbusa z 1277 r. 
Występuje w latach 1242-1278 1a. S t  o s  z o, syn Leonarda, związany był 
początkowo z Konradem głogowskim, potem z książętami wrocławskimi. 

0 Archiwum Kapitulne we Wrocławiu, sygn. QQ 57a. 
10 G. Pfe i ffe r, Das Breslauer Patriziat im Mittelalter, Wrocław 1929 (Dar

stellungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte, t. 'XOOX, s. 34, przyp. 1).
l1 Jeden tylko komes Stosso występuje w dokumencie Młynarza, a brak go w do

kumencie dla mieszczan; zestaw świadków jest jednak uderzająco podobny i różni 
się znacznie od świadków na innych dokumentach Władysława. 

12 H. P o 1 a c z k ó w  n a, Ród W ezenborgów w Polsce (Roczn. Tow. Heraldycz
nego, VII, 1924-1925). 

13 Reg. 587, 836, 1212 i passim na dok. Henryka IV aż do nru 1572. 
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Występuje w latach 1244-1276 14, w latach 1251-1253 był kasztelanem 
Sądowla 1s. Ja n Ze r z u c h  a od 1269 r. kasztelan Barda 16, również 
podejrzany o udział w zamachu z 1277 r. 17, występuje w latach 1251-
1276 1s. M i c h  a ł M i r  o n o w i c z  z Sośnicy, od 1269 r. kasztelan Srody, 
od 1279 r. kasztelan Niemczy, a od 1282 r. kasztelan wrocławski, wystę
puje w latach 1254-1287 19. Jego synowiec był wojewodą Henryka V 20. 

R a d  s ł  a w D r z e m  1 i k, syn Bogusława ze Strzelina, kasztelana Niem
czy 21, od 1272 r. kasztelan Ryczyna 22, występuje w latach 1264-1290 2a. 
Stryj jego Radsław był kasztelanem wrocławskim i sędzią dworskim 
Henryka III 24. Wszyscy byli prawdopodobnie wspólrodowcami wojewo
dy Kazimierza Sprawiedliwego Radsława, jednego z fundatorów klaszto
ru w Sulejowie 25. B o r  u c h  a, sługa książęcy, występuje w latach 1259-
1269 26• 

Różne jest natomiast miejsce wystawienia obu dokumentów. Co praw
da w obu wypadkach jest nim Wrocław, ale dokument dla mieszczan da
ny wstał „in hostio ecclesie beate Marie", a dokument dla Henryka Mły
narza - w kościele Sw. Marcina. Ten ostatni kościół znajdował się 
w obrębie czy też w pobliżu zamku książęcego na Ostrawie Tumskim 27

• 

Pod kościołem „beate Marie" można się domyślać kościoła Panny Marii 
na Piasku, leżącego u wjazdu na Ostrów Tumski, a więc również nieda
leko zamku. Przeniesienie się księcia wraz z dworem z jednego kościoła 
do drugiego było rzeczą całkiem moi:liwą. 

1, Reg. 610, 777, 854, 856, 1098, 1127, 1144, 1189, 1268, 1294, 1301, 1416, 1441, 1445, 

1499, 1501. 

15 Reg. 777, 856. 
18 Reg. 1323. 

17 J. D lu go s z ,  Historiae Polonicae ... , ed. A. Przezdziecki, t. II, Cra coviae 1873, 

s. 443. 
18 Reg. 779, 1044, 1224, 1268, 1284, 1296, 1301, 1323, 1329, 1408, 1416, 1431, 1441, 

1499, 1454. 

19 Reg. 885, 1224, 1228, 1268, 1294, 1301, 1305, 1324, 1329, 1351, 1388, 1392, 1408, 

1503, 1587, 1606, 1608, 1658, 1674, 1701, 1705, 1708, 1709, 1729, 1734, 1759, 1855, 2011. 
20 P. P f o t e n h a u e r, Die fiinfzig Ritter von 1294. (ZfGS, XVI, 1882, s. 159). 
21 Reg. 662. 
22 Reg. 1388.
2s Reg. 1177, 1216, 1268, 1328, 1329, 1388, 1405, 1408, 1416, 1431, 1489, 1501, 1505, 

1507, 1515, 1542, 1544, 1555, 1576, 1577, 1602, 1606, 1608, 1629, 1633, 1661, 1662, 1668, 

1679, 1680, 1696, 1705, 1718, 1729, 1734, 1749b, 1759, 1855, 1891, 2012, 2050, 2057, 2087, 
2141. 

24 Reg. 662, 1144 i in. 
25 J. Mitkowski, Początki klaszto,·u cystersów w Sulejowie, Poznań 1949, 

s. 137-142. 
28 Reg. 1030, 1268, 1329. 
21 L. Bur gem eis ter, Die Kunstdenkmii.ler der Stadt Breslau, W rocław 1930, 

s. 166; H. Lu t s c h, Die Kunstdenkmii.ler der Stadt Breslau, Wrocław 1886, s. 31. 
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Ponieważ omawiany dokument ma dużą wagę dla historii gospodar
czej i historii kultury materialnej (pierwsza wzmianka o foluszu), a nie 
mniejszą także dla historii politycznej ze względu na występowanie 
młodocianego Henryka jako udzielającego swego zezwolenia, pożytecz
ne jest ogłoszenie jego tekstu w całości. 

Wrocław, w kościele Sw. Marcina, 

27 lipca 1269 

Władysław, książę wrocławski, arcybiskup salzburski, zatwierdza, za 

.zgodą Henryka IV Probusa, fakt kupna przez Henryka Młynarza, mieszc(Za

nina wrocławskiego, trzech ogrodów nad Oławą od szpitala t?:ędowatych 

.św. Łazarza i zezwala temuż Henrykowi na budowę folusza, lzastrzegając 

mu w tym monopol. 

O r. Archiwum Kapitulne we Wrocławiu, sygn. QQ 57a. 
K o p. XVI w., Archiwum Kapitulne we Wrocławiu, sygn. QQ 35a. 

In nomine domini amen. Quoniam in humanis rebus divina ludit po
tentia varias hominum formas cottidie innova'ndo, ideo ea que fiunt in 
tempore a tabe temporis in oblivioois precipicium deferuntur nisi lit
terarum apicibus ac vivarum vocum tes�imonio fulciantur. Innotescat 
igitur presentibus et ad memoriam veniat posterorum, quod coram nobis 
Vlodesslao dei gratia duce Slesie necnon archiepiscopo sancte ecclesie 
Salzeburiensis una cum <:onsensu et assensu parique voluntate dilecti 
nepotis nostri Henrici 1, filii fratris nostri ducis Henrici inclite recorda
tionis 2, Henricus dictus Molendinator, fidelis civis Wratizlaviensis s emit 
rite ac rationabiliter a leprosis apud sanctum Lazarum 4 duos ortos, in 
quibus faciet curiam pro molendino quod habet superius in Olaua ibidem 
frangendo et in ista hereditate ponendo, ita tamen quod prata circa pre
dictum molendinum que habent a fines cum illo de Slup, cum agris do
mini episcopi et cum hereditate sancte Marie Egiptiace s pro se et pro 
suis heredibus reservabit, prout in suo iństrumento plenius continetur. 

1 Henryk IV Probus. 
2 Henryk III wrocławski. 
8 Henryk z Zeitz (,,Cyz"), mieszczanin wrocławski, zwany także Młynarzem (,,Mo

lendinator") albo tarczownikiem (,,Clipeator"), raz nazwano go także „Decus"; właś
ciciel wielu młynów we Wrocławiu. W l. 1257-1268 był rządcą (,,procurator") kla
rysek wrocławskich, które nie mogąc ze względu na regułę zakonną parać się pie
niędzmi, powierzały te sprawy ludziom świeckim. 

4 Szpital trędowatych św. Łazarza przy kościele św. Maurycego we Wrocławiu, 
istnie3ący co najmniej od· r. 1264 (H. Lu t s c h, ,,Die Kunstdenkmiiler der Stadt 
Breslau" Wrocław 1886). 

a habet, rkps. 
5 Obecnie kościół św. Krzysztofa, leżący tuż przy zasypanym korycie Oławy 

(tamże, s. 69-70). 
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Item emit unum ortum <retro ortos eorum usque ad finem ortorum, ad 

recipiendum terram ad molendinum pro obstaculo faciendo et pascua 

que Donays didtur que habet metam ex una parte cum ortis leprosorum 
et ex alia ,parte cum hereditate illius de Slup, quam hereditatem leprosi 

de mensa domini �iscopi dinoscuntur obtinere, et in ipsa hereditate 

possit construere molendinum cum quot rotis construere voluerit ad 

omnem suam voluntatem, recipiendo pro XV marcis argenti predictam 

hereditatem ab eisdeni., ipsi autem leprosi vendiderunt dictam heredita

tem eidem Henrico Molendinario ymmo concessarunt, tradiderunt et re

signaverunt communi consensu et beneplacito speciali tenendam et pos

sidendam sibi suisque heredibus libere ac liberaliter ab ipsis et ab eorum 

heredibus perpetuo privignis ipsorum, non habentibus ad eam respectum 

aliquem, in hunc modum quod idem Henricus dictus Molendinator et eius 

heredes Henrico dei gratia duci Slesie et ei qui si'bi successerit de ipso 

molendino et de tota hereditate iam superius prenotata semper in festo 
bea'ti Georij unam marcam usualis argenti pro omnibus servitiis et exac

tionibus et angariis aliis solvere debeant annuatim. Concedimus etiam 

eidem Henrico propter suum fidelem servitium quod construat unam ro
tam in qua lavantur panni, quod vulgariter walcrat dkitur, quod nullus 

talem rotam in Olaua nec in Odera debat habere et quod nullus ipsum, 
suosque heredes vel homines in ipso molendino citare possit vel iudicare

preter ipsum principem vel iudicem curie de ipsius mandato speciali. 

Itaque quispiam huic nostre ordinationi seu donatonioni ausu temerario, 

valeat contraire presentem kartam awensione nostri sigilli duximus ro
borandam. Testes autem cum hec fierent affuerunt, eorum nomina sunt 
subscripta: comes Thimo de Wysinburch, comes Stossov, comes Johan
nes Zerocha, comes Michahel Mironowicz, comes Raslaus, comes Boru
ca b et alii quamplures 6. Datum Wratizlavie in ecclesia sancti Martini 

anno domini M° CC0 lx0 nono c sequenti die beate Anne. 

b Griinhagen czyta z kopii Boruta, choć jest wyraźnie Boruca, na oryginale nie

stety c nie da się odróżnić od t. 

e Swiadkowie omówieni w tekście artykułu. 

c Na kopi, na podstawie której Gri.inhagen sporządził regest: septimo, lecz na. 

oryginale pierwotnie nono, które poprawiono innym atramentem na septimo. 




