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NIEZNANY DOKUMENT HENRYKA VI Z 26 V 1323 ROKU 

W czasie prowadzenia kwerendy źródłowej do pracy Dokumenty

i kancelaria książąt wrocławskich· 1248-1335 w Wojewódzkim Archi
wum Państwowym we Wrocławiu natrafiono na nie znany dotychcza
sowej literaturze dokument księcia wrocławskiego Henryka IV z 26 V 
1323 r. •

Jest to dokument pergaminowy o wymiarach 152X340X32 mm, 
zachowany w dobrym stanie. Na przedniej stronie w lewym górnym 
rogu widnieje napisana ołówkiem data „1323 Mai 26", a na odwrotnej 
stronie zakładki - pochodzący z XIV w. regest niemiecki o brzmieniu: 
„Stefan Netopyr hot verkawfft Hans Stillin in Gute czu Logow". Na 
rewersie dokumentu wpisano trudny do odczytania napis w języku nie
mieckim z datą „1323" oraz „No 1", sygnatury „LL260 Z 630" oraz 
,,UPE 1323 Mai 26" pochodzenia archiwalnego. 

Dokument został spisany gotycką kursywą dokumentową, charakte
rystyczną dla przelomu XIII i XIV w. Pismo odznacza się dużą staran
nością i czytelnością. Tekst poprzedza bardZj ozdobny inicjał dużego 
,,I". Charakterystyczne są zwłaszcza duże litery N, H, W oraz rskró't „et". 

Ksiąźę potwierdza w tym dokumencie sprzedaż przez Stefana Neto
pyra 21/2 łanu we wsi Łagów mieszczaninowi wrocławskiemu Janowi 
Stille. Ziemia ta, zakupiona niegdyś przez Stefana Netopyra, została 
teraz w obecności jego żony Agnieszki sprzedana za 60 grzywien nowe
mu właścicielowi wraz ze wszystkimi nieużytkami w granicach dawniej 
oznaczonych. Prawa do tych łanów uzyskał zarówno nowy nabywca, 
jak i jego potomkowie na wskazanych w treści warunkach. 

Osoba Stefana Netopyra nie jest znana dotychczasowej literaturze 
naukowej ani nie występuje w innych dokumentach, natomiast miesz
czanin Jan Stille widnieje w nich dość często 1. � dokumentów zacho-

1 Por. Codex diplomati�s -Silesie. Regesten zur Schlesischen Geschichte, t. XVI,

wyd. Markgraf, Wrocław [1876] (dalej Reg.), nr 4345, 4346, 4500. 
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wanych do dnia dzisiejszego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
we Wrocławiu 2 widać, jalt systematycznie rosły jego posiadłości na
dawane mu przez hojnego Henryka VI. 

Wszystkie osoby, świadczące jako testatorzy, są również znane z in
nych aktów Henryka, jak np. Heidenrikus Milllheim a, występujący 
w źródłach od 1289 r., Wojciech Pak 4 czy Andrzej Radak s. Podobnie 
nieobca jest postać długoletniego kierownika kancelarii książęcej Ottona 
z Dunina 6. Przed badaczami, zwłaszcza dyplomatykami, stoi jednak 
problem zbadania formularza dokumentu i ustalenia na· tej podstawie 
sądu o jego wiarygodności, a takim wydaje się on być w świetle tego, 
co powiedziano powyżej. Dokument posiada dobrze zachowaną pieczęć 
pieszą Henryka VI, przywieszoną na zielonym sznurze i odciśniętą 
w wosku. W okrągłym polu pieczętnym widnieje postać piesza księcia 
trzymającego dłoń prawej ręki na rękojeści miecza w pochwie, któr:ej 
wierzchołek wsparty jest o ziemię. Przy mieczu z prawej strony od 
pochwy widoczny jest łukowato zwisający pas. Postać księcia przed
stawiona została nieco z prawego półprofilu. Ubrany jest on w suknię 
do kolan, przy której pasku zwisa kordzik: W lewej ręce książę trzyma 
tarczę gotycką, w której polu znajduje się sty�izowany orzeł dolnośląski. 
Cała postać obramowana •jest arkadą wejścia zamkowego. Po obu stro
nach widoczne są dwie baszty, na prawej postać księżny trzymającej 
hełm z pióropuszem. W otoku umieszczona jest legenda o treści: +

S. HENRICI. SECTI. DEL GRA. Ducis. SLIE.ET.DNI.WRATISLA VIE 1. 

, 

1323, 26 maja, Wrocław 
Henryk, książę śląski, pan Wrocławia, potwierdza sprzedaż 21/2 ?anu

we wsi Łagów przez mieszczanina Stefana Netopyra Jan.owi Stille. 

WAP Wrocław, Akta Miasta Wrocławia, sygn. 1323. 

In nomine domini Amne. Nos Henricus, dei gracia dux Slesie et 
dominus Wratislavie, notum esse volumus omnibus ad quos pervenerit 
presens scriptum. / Quo� constitutus in nostra presencia, fidelis noster 

2 Reg. nr 4345, 4346, 4500. 
3 Por. J. M u l a r c z y k, Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do 

końca XIII w., Wrocław 1977, s. 51, 69. 
4 Występuje jako świadek dokumentów: Reg. nr 3812, 4102, 4101, 4103, 4116

1 

4117, 4167, 1322, b.d. (Sommersberg, III, 106), 4183, 42n8, 4286, 4324, 4345, 1324 
26 V (Archiwum Archidiecezjalne FF 1), 4389, 4398. 

5 Tamże, 3538, 3618, 3620, 3721, 3812, 3755, 4101, 4102, 4117, 4137, 4237. 
8 Notariusz i protonotariusz kancelarii Henryka VI, Reg. nr 4273, 4286, 4234, 

4345, 4346, 1324 (AA, FF 1), 4389, 4398. 
7 Por. także inwentarz kartkowy pieczęci przechowywany w W .ĄP Wrocław,

sygn. Rep. 67, nr 26, sporządzony przez mgra W. Fabijańskiego. Por. Historia 
Sląska od czasów najdawniejszych do r. 1400, pod red. W. Semkowicza, Kraków 

1936, tab. XCVII, nr 31; Sfragistyka, opr. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, 

Warszawa 1960, s. 200. 
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Stephanus dictus Netopyr, sana mente et in bona sui corpods suorum 
discreto viro et honesto J ohanni dieto Stille, civi nostro Wratislaviensi, 
duos mansos et dimidium / sitos in Logow 1 districtus Wratislaiensis, 
pro sexaginta marcis rite et racionalibiter vendidit, tradidit et donavit, 
atque coram nobis non coactus nec compulsus, sed matura et provida 
deliberatione prehabita ipse una cum coniuge sua domina Agn�ti 2 be
nivole resignavit cum/omnibus suis pertinencilis a, scilicet greniciis b, 

gadibus et metis prout circumferencialiter sunt distincti abrenuncians 
· bona voluntate cum uxore c sua prefata domina Agneti, imni iurisdi

cioni ct, inpeticioni ac repeticioni, quas ipse Stephanus vel conthoralis
sua, aut eorum / succesores habere possent in presenti, vel etiam in
futuro e_ Nos vero emptionem et vendicionem gratas, ratas habentes et
inviolabiles, dictos / duos mansos cum dimidio, prefixo Johanni Stille
ac suis succesoribus cum omni utilitate, profectu et comodo iure deutu
nico I duximus confendos, eos habendos, tenendos atque perpetua possi
dendos. Ne autem antedictus Johannes Stille vel sui succesores, ab / ali
quo seu ab aliquibus inpediantur tempore succedente in hereditate me
morata, presentem paginam nostro sigillo dedimus robo/ratam, presenti
bus fidelibus nostris dimino Johanne milite de Borsnicz 3, domino Alber
to de Pac, Andrea Radac, Hermanna de Borsnicz 4, Gisilhe/ro Colneri s,
Heydenrico de Mulheym et Ottone de ponyn, nostro prothonotario, qui
presencia habuit in comisso. Datum Wratislavie, anno / domini M°CCC"
XXIII

0

, feria quinta post festum sancte et individue Trinitatis. 

a W oryg.: pertinencijs. b W oryg.: grenicijs. c Wyraz powtórzono dwa razy -

błąd pisarski. d W oryg.: iurisdijcioni. e W oryg.: infuturo. 

1 Łagów, wieś ko?o Lubina, woj. legnickie. 
2 Osoba nie znana z dokumentów. 
3 Reg. nr 3618, 3620, 3812, 4045, 4070, 4101, 4103, 4107, 4163, 4183, 4258, 4286, 

4324, 4345, 4346. 

4 Reg. nr 4258, 4273, 4324, 4389, 4398. 

s Reg. nr 3538, 3812, 3755. 
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