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w jednym (i tylko w jednym) przypadku Henryk Brodaty14, Sobiesław książę  czeski15 i protonotariusz Konrad z Rokitni-
cy16. Ważniejsze jest to, że o lubiąskim  pochodzeniu dyktatu zarówno wymienionych trzech dyplomów oraz dokumentu 
ksieni trzebnickiej Gertrudy17 świadczą  podobieństwa stylizacyjne pozostałych formuł.  Są  one zbieżne ze stylizacją  widocz-
ną  w innych dokumentach lubiąskiej  proweniencji kancelaryjnej1 . Podobieństw tych T. Nowakowski w omawianej pracy 
nie podważył. W tym układzie również zastosowane arengi w lubiąskim  skryptorium stały się siłą  rzeczy częścią  klasztorne-
go dyktatu. Podobny charakter ma trzeci zarzut. Zdaniem Autora dwie arengi dokumentów Henryka II Pobożnego dla 
cystersów henrykowskich nie należą  do dyktatu klasztornego19. Tymczasem, jeśli chodzi o oba wspomniane dokumenty20 

ich dyktat przejawia liczne podobieństwa w zakresie korroboracji i porządku  świadków21. 
Dwa ostatnie omówione przeze mnie zarzuty T. Nowakowskiego skłaniają  do postawienia pytania. Czy badacz ten nie 

traktuje arengi w sposób oderwany od reszty formularza?  Takie ujęcie tej formuły  świadczyłoby, że arenga jest postrzegana 
często jako element obcy i nie związany  z praktyką  kancelarii lub skryptorium. Tymczasem włączenie  tej formuły  do 
dyktatu dokumentów (nawet jednorazowe) czyniło z niej faktyczną  część stylizacji tekstu. Jeśli był to dyktat określonej 
proweniencji, to i arenga należała do niej. Możliwe było tworzenie tej formuły  na podstawie zapożyczonych zwrotów, które 
były w powszechnym użyciu22. Kancelaria mogła przyjąć  taką  arengę i włączyć  ją  do dyktatu, w którym inne formuły  były 
charakterystyczne dla tej kancelarii. Wówczas taka arenga stawała się integralną  częścią  kancelaryjnej stylizacji tekstu 
dokumentu. Stanowiła element budowy dyplomu, którym posługiwała się dana kancelaria lub skryptorium. 

Podsumowując  uwagi nad książką  T. Nowakowskiego należy niewątpliwie  ocenić wysoko jego ustalenia. Autor wyka-
zał, że redagując  dokument korzystano z powszechnie stosowanych areng, często opanowanych pamięciowo przez dyktato-
ra, który dostosowywał je do aktualnej sytuacji. Jeżeli zabrakło wzorców, tworzono także całkowicie nowe arengi, a inwen-
cja zależała od wykształcenia i pomysłowości redaktora dokumentu. Arengę można było dostosowywać do określonych 
sytuacji, przy czym musiał zaakceptować to wystawca dokumentu. Autor dowiódł istnienia ewolucji areng w Polsce od 
dominujących  motywów religijnych do przewagi treści świeckich. Badacz nie ustrzegł się jednak zbyt jednostronnego 
traktowania arengi, jako formuły  „samej w sobie", niezależnej od dyktatu dokumentu. Przez to (co widać na analizowa-
nych przeze mnie przykładach śląskich)  ustalenie proweniencji redakcji tych formuł  może budzić wątpliwości.  Trzeba 
o tym pamiętać wykorzystując  tę książkę,  również w odniesieniu do kancelarii w innych regionach Polski. 

Andrzej  Waikówski 
Filia  Akademii  Świętokrzyskiej 

w Piotrkowie  Trybunalskim 

Marek L. W ó j c i k , Dokumenty i kancelarie  książąt  opolsko-raciborskich  do  początków 
XIV  wieku,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [Acta Universitatis Wratislaviensis 
No 2170. Historia CXXXIX], Wrocław 1999, ss. 364. 

Dokumenty i kancelarie wystawców z terenu Śląska  należą  do najlepiej zbadanych. Dzięki historykom z Wrocławia 
mamy monografie  kancelarii większości książąt  śląskich,  a także skryptoriów klasztornych i kancelarii biskupich. Dyploma-
tyczna „szkoła wrocławska" doczekała się już swego omówienia1. Praca Marka L. Wójcika zarówno pod względem tematy-
ki, jak i układu wpisuje się w ten krąg  badawczy. 

Uznając  dotychczasowe prace poświęcone dokumentom i kancelariom książąt  opolsko-raciborskich za niewystarcza-
jące  i zbyt jednostronnie traktujące  temat Wójcik postanowił przeprowadzić badania począwszy  od roku 1217 (pierwszy 
samodzielny dokument Kazimierza opolskiego) aż do początków  XIV wieku, kiedy umierają  trzej synowie Władysła-
wa opolskiego. Z tego okresu zachowało się 158 dokumentów (w tym połowa w oryginale lub fotokopii).  Układ pracy jest 
podobny do innych prac szkoły wrocławskiej. Na początku  Autor bada autentyczność dokumentów, następnie omawia 
początki  kancelarii opolskiej i kancelarie poszczególnych władców. Wnioski przedstawia w zakończeniu, które ma być 
„syntetycznym zarysem wczesnośredniowiecznej książęcej  dyplomatyki śląskiej".  Książkę  zamyka obszerna bibliografia, 
aneks z fotografiami  dokumentów i indeks osób. 

Pisząc  swą  pracę w jednym tylko miejscu Wójcik odstąpił  od przyjętego przez szkołę wrocławską  modelu. Zrezygno-
wał mianowicie z przedstawienia politycznych dziejów księstw górnośląskich.  Decyzję tę umotywował istnieniem licznych 

1 4 Schl. UB, 1.1, nr 1-3, wyd. H. Appelt, Graz-Köln 1963-1971, nr 287. 
1 5 Schl. UB,t. 1, nr 289. 
1 6 Schl. UB, t. 2, wyd. W. Irgang, Wien-Köln-Graz 1978, nr 16. 
1 7 Schl. UB, t. 2, nr 20. 
1 8 Por. A. Waikówski, Wpływy,  s. 193-195; tenże, Skryptoria,  s. 180-186. 
1 9 T. Nowakowski, op. cit., s. 115 i przyp. 143. 
2 0 Schl. UB, t. 2, nr 172 i 196. 
2 1 A. Wałkówski, Skryptoria, s. 192 i 196. 
2 2 Mówi o tym sam T. Nowakowski, op. cit., s. 115 i 201. 

1 R. Stelmach, Dyplomatyka  śląska  — stan badań  nad  dziejami  kancelarii  i potrzeby badawcze,  w: Tradycje  i perspektywy  nauk pomocniczych historii 
w Polsce, Kraków 1995, s. 155-162. 
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i dostępnych prac na ten temat (s. 14). Wydaje się, że posunięcie to było zbyt pochopne. Czytelnik ma przez to utrudnione 
zadanie — musi się samodzielnie zagłębić w literaturę, by poznać warunki, w jakich powstawały omawiane dokumenty. 
Nawet krótkie wprowadzenie znacznie pomogłoby w odbiorze pracy. 

Pierwszy rozdział książki  Autor poświęcił badaniu autentyczności 13 dokumentów książąt  opolsko-raciborskich do 
początków  XIV wieku. W grupie tej znalazły się przede wszystkim nadania majątkowe  na rzecz instytucji kościelnych 
i osób prywatnych. Nieautentyczność dyplomów została dowiedziona na podstawie kryteriów dyplomatycznych — błędów 
w tytulaturze wystawcy, niezgodności listy świadków z datą  dokumentu oraz dyktatu, popartych w miarę możliwości anali-
zą  paleograficzną.  Większość dokumentów była już co prawda wcześniej kwestionowana w literaturze, Autor monografii 
jednak zebrał i starannie rozważył wszystkie wątpliwości,  ostatecznie je rozstrzygając  na niekorzyść podejrzanych dyplomów. 

W następnych rozdziałach w kolejności chronologicznej omówione zostały kancelarie poszczególnych władców — Ka-
zimierza, Wioli i Mieszka II Otyłego (lata 1211-1246), Władysława opolskiego (1246-1281), a dalej — Mieszka (1281-
-1290/91) i Przemysława (1281-1306). Następne dwa rozdziały zajmują  się kancelariami Kazimierza bytomskiego (1281-
-1312) oraz Bolesława I opolskiego (1279-1313). Układ tych rozdziałów jest podobny. Wójcik zaczyna od przedstawienia 
podziału dokumentów według odbiorców i formy  prawnej. Następnie przechodzi do analizy dyktatu, formularza,  duktu 
i pieczęci. Na zakończenie każdej części opisana jest organizacja kancelarii i omówiony jej personel. 

Do głównej grupy odbiorców dokumentów książęcych  należał Kościół — biskupi wrocławscy, klasztory, ale już od po-
łowy XIII wieku widać wzrost liczby dokumentów dla rycerzy i urzędników książęcych,  sołtysów i miast. Dyplomy świadczą 
o rozwoju gospodarczym dzielnicy — lokowaniu wsi, nadawaniu przywilejów immunitetowych, obrocie ziemią.  Narastające 
zapotrzebowanie na dokument książęcy  powoduje więc, że zmieniają  się proporcje pomiędzy dokumentarni pochodzącymi 
z kancelarii odbiorcy — które przeważają  do połowy XIII wieku — a dokumentami spisanymi w kancelariach książęcych. 
Autor pokazuje tę ewolucję starannie zestawiając  elementy dyktatu dyplomów i porównując  z wytworami innych kancela-
rii, a także analizując  ich dukt (wyróżnienie duktu kancelarii wystawcy i odbiorcy, cechy paleograficzne  liter). 

Drobiazgowo zbadany został także formularz  dokumentów książęcych.  Zestawiono wszystkie odmiany formuł  wystę-
pujące  w dyplomach, niekiedy (np. s. 133, 188) w postaci przejrzystych schematów. Warto tu zwrócić uwagę na interesujące 
rozważania dotyczące  testacji — Autor nie ogranicza się jedynie do napisania, kto świadkował na dokumentach, ale próbu-
je także odnaleźć zasady rządzące  doborem świadków, czy kolejnością  ich występowania na dyplomie. Rozważa też różnice 
pomiędzy świadkami czynności prawnej a świadkami spisania dokumentu, opierając  się na analizie występowania formuł 
datum  i actum et datum.  Badania takie mają  zresztą  w odniesieniu do kancelarii polskich XIII wieku sporą  literaturę2. 

Ciekawe są  także rozważania o pieczęciach książęcych  — ze szczegółowymi opisami (wymiary, napis otokowy i przed-
stawienie napieczętne) i informacjami  o sposobach przywieszania oraz o osobach współpieczętujących  dokumenty. Szkoda 
tylko, że na dołączonych  do książki  fotografiach  dokumentów pieczęcie są  nieczytelne. 

Staranna analiza dyplomatyczna dokumentów pozwoliła Wójcikowi na odtworzenie dziejów kancelarii książęcych  — 
etapów rozwoju, pracowników. O pełnym rozwoju kancelarii książąt  opolskich można mówić dopiero w drugiej połowie 
XIII wieku, gdy zaczyna przeważać dokument wystawcy. To zapóźnienie rozwoju kancelarii miało, według Autora, związek 
ze strukturą  odbiorców dokumentów książęcych  w pierwszej połowie XIII wieku. Dyplomy przeznaczone były w większości 
dla Kościoła, tak więc instytucje kościelne same troszczyły się o sporządzenie  dokumentów, co nie sprzyjało aktywizacji 
urzędników książęcych.  Zmiany w sytuacji politycznej i gospodarczej doprowadziły do zmiany tej sytuacji. Kancelaria 
książęca  musiała więc nadążać  za zwiększonym zapotrzebowaniem na dokument. Mimo to dokument odbiorcy nigdy nie 
został w pełni wyparty — utrzymał się przede wszystkim w dokumentach dla Kościoła. 

Personel kancelarii książęcych  był niewielki, ale dość stabilny. Pierwsi pracownicy kancelarii są  źródłowo poświadcze-
ni w latach dwudziestych XIII wieku. Szczyt jej rozwoju przypadł na lata panowania Władysława Opolskiego i jego synów, 
którzy przejęli po ojcu dobrze zorganizowaną  kancelarię. Na końcu każdego podrozdziału poświęconego personelowi 
kancelarii znajdziemy zestawienia urzędników kancelaryjnych. 

W zakończeniu książki  Wójcik podsumowuje wnioski ze swych badań, pokazując  jak następował rozwój kancela-
rii książąt  opolsko-raciborskich. Mamy tu zebrane informacje  o odbiorcach i dyktacie dyplomów, ich formularzu,  pieczę-
ciach i wreszcie personelu kancelaryjnym. Dzięki temu rozdziałowi można sobie dokładniej uzmysłowić ewolucję zarówno 
samej kancelarii, jak i jej wytworów, nie ma tu jednak nawiązań  do innych kancelarii śląskich,  stąd  nazwanie zakończenia 
„syntetycznym zarysem wczesnośredniowiecznej książęcej  dyplomatyki śląskiej"  uznać należy za zbyt szumne. 

Mimo to praca M. L. Wójcika stanowi przykład bardzo starannie przeprowadzonych badań dyplomatycznych. Warto 
podkreślić, że Autor dba o przedstawienie związków  zachodzących  pomiędzy kancelariami kolejnych książąt  i czynników 
wpływających  na rozwój dokumentu i kancelarii. Czytelnik otrzymuje więc obraz kancelarii, która musiała nadążać  za 
potrzebami społecznymi i dostosowywać do nich swój styl pracy. Śledzenie tej ewolucji pozwala na lepsze uświadomienie 
sobie miejsca kancelarii w księstwie. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

2 J. Mularczyk, Dobór i rola świadków  w dokumentach  śląskich  do  końca XIII  w., Wroclaw 1977; tenże, Jeszcze  o świadkach  w dokumentach  XIII  wieku, 
„Sobótka" 39, 1984, s. 37-60; I. Panic, Lista świadków  na dokumentach  księcia opolskiego  Władysłąwa  (1246-1281),  „Sobótka" 42, 1987, nr 2, s. 171-
-183; tenże, Ze  studiów  nad  listą  świadków  na dokumentach  księcia małopolskiego  Bolesława  Wstydliwego  (1243-1279),  St. Hist. 33, 1990, s. 493-501; 
tenże, Lista świadków  w polskich  dokumentach  z wieku XIII  na przykładzie  kancelarii  księcia wielkopolskiego  Przemysła  I  (1239-1257),  St. Źródł. 32/33, 
1990, s. 35-45. 


