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AA —  Archiwum Archidiecezjalne
AfD —  „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde”
AGAD —  Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych
AKKK —  Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej
AN —  Archiwum Narodowe
AP —  Archiwum Państwowe
BCz. —  Kraków, Biblioteka Książąt Czartoryskich
BUW —  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum 
CDRB —  Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, t. I–II, wyd. G. Friedrich, Praha 

1904–1912; t. III, wyd. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Bistřický, Praha 1942–2002; t. IV–V, 
wyd. J. Šebánek, S. Dušková, Praha 1962–1993

CPH —  „Czasopismo Prawno-Historyczne”
DKujMaz. —  Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, 

w: Archiwum Komisji Historycznej, t. IV, Kraków 1887, s. 111–426
Imbram. —  Dokumenty klasztoru pp. norbertanek w Imbramowicach 1228–1450, wyd. Z. Kozłow-

ska-Budkowa, Kraków 1948
IMT —  Iura Masoviae terrestria, wyd. J. Sawicki, t. I–III, Warszawa 1972–1974
KDKK —  Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej Ś. Wacława, wyd. F. Piekosiński, t. I–II, 

Kraków 1874–1883
KDM —  Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I–IV, Kraków 1876–1905
KDMaz —  Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich, wyd. J. K. Kochanowski, War-

szawa 1919
KDMazLub —  Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 

1863
KDP —  Codex diplomaticus Poloniae, t. I–II, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski; t. III, 

wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1847–1858
KDTyn —  Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka, Lwów 

1875
KDW —  Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I–IV, [wyd. I. Zakrzewski], Poznań 1877–1881; 

t. V, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908, t. VI, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, 
Warszawa–Poznań 1982; t. VII, wyd. A. Gąsiorowski, R. Walczak, Warszawa–Poznań 
1985; t. VIII–X, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, Warszawa–Poznań 1989–1993; 
t. XI, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska, Poznań 1999

KH —  „Kwartalnik Historyczny”
MK —  Metryka Koronna (w AGAD)
Mog. —  Monograf a opactwa cystersów we wsi Mogile, cz. II: Zbiór dyplomów mogilskich, 

wyd. E. Janota, Kraków 1867
MPH —  Monumenta Poloniae historica, t. I–VI, Lwów 1864 — Kraków 1893
MPPal. —  Monumenta Poloniae palaeographica, cz. I–II, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1907–

1910
NKDMaz —  Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, t. II–III, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, 

Wrocław 1989–Warszawa 2000
PommUB —  Pommerellisches Urkundenbuch, wyd. M. Perlbach, Danzig 1882
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PSB —  Polski słownik biograf czny, t. I n., Kraków 1935–
RAU whf —  „Rozprawy (Polskiej) Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozof czny”
Repertorium —  Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1, 

Kraków 1937 (wyd. 2: 2006)
SUB —  Schlesisches Urkundenbuch, t. I, wyd. H. Appelt, Wien–Köln–Graz 1964–1971; t. II–

VI, wyd. W. Irgang, Wien–Köln–Graz 1977–1998
Sul. —  J. Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie, Poznań 1949, aneks z doku-

mentami (s. 301–366)
SŹ —  „Studia Źródłoznawcze”
USUS —  Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der Einführung 

und Verbreitung deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Oberlausitz, 
wyd. G. A. Tzschoppe, G. A. Stenzel, Hamburg 1832

VC —  Volumina constitutionum, t. I, cz. 1, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, 
Warszawa 1996; t. I, cz. 2, wyd. W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 
2000; t. II, cz. 1, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005; t. II, 
cz. 2, wyd. S. Grodziski, Warszawa 2008

VL —  Volumina legum, t. I–VIII, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859–1860; t. IX, Kraków 
1889; t. X, wyd. Z. Kaczmarczyk, Poznań 1952

ZDM —  Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, t. I–VIII, 
Wrocław 1962–1975

ZDPłock —  Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, wyd. S. M. Szacherska, t. I–II, Warszawa 
1975–1987
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Zainicjowana przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk seria nowych syntez z zakresu nauk 
pomocniczych historii nie mogła oczywiście pominąć dyplomatyki, często uchodzącej za prawdziwą 
królową tych nauk. Czy potrzebne jest jednak nowe opracowanie ogólne poświęcone dyplomatyce 
polskiej? Istnieją przecież i służą czytelnikom już trzy takowe. Pierwsze dał jeszcze przed II wojną 
światową Stanisław Kętrzyński (Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, 1934). Następ-
ną syntezę autorską przedstawił Karol Maleczyński w pierwszych latach powojennych (Zarys dy-
plomatyki polskiej wieków średnich, 1951). W pewnym sensie kontynuację stanowiła wydana 20 lat 
później praca zbiorowa (Dyplomatyka wieków średnich, 1971), w której pewne części pisał znów 
K. Maleczyński, ale szczególnie ważne były jednak partie autorstwa Marii Bielińskiej i Antoniego 
Gąsiorowskiego. Zauważyć trzeba, że dwa pierwsze z tych dzieł nie były dokończone — Kętrzyński 
i Maleczyński wydali tylko po jednym tomie swych syntez, a zapowiadali następne, które nigdy już 
się nie ukazały. Nie to jest jednak w ich ocenie najistotniejsze. Wywody K. Maleczyńskiego były 
pod wieloma względami nieprzekonujące i chybione. Ocena ta ciąży oczywiście także na ostatniej, 
zbiorowej syntezie, w której ten sam autor napisał wszak znaczną część — aczkolwiek niektóre jej 
partie ocenić trzeba bardzo wysoko. Największą wartość ma wciąż najstarsza praca Kętrzyńskiego, 
która zestarzała się w niewielkim stopniu, a znakomita znajomość materiału, jasność wywodu, sze-
rokość ujęcia i świeżość spojrzenia do dziś zadziwiają. Od ukazania się tej książki upłynęło jednak 
80 lat — a i od wydania ostatniej syntezy mija już prawie półwiecze. Czas nie stoi zaś w miejscu, 
a dyplomatycy nie próżnują. Następuje stały postęp badań szczegółowych, w badaniach pojawiają 
się nowe trendy. Także polska dyplomatyka jest bardzo aktywna, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę 
ukazujących się stale publikacji z tej dziedziny. Choć zgłaszać można uzasadnione wątpliwości co 
do jakości tego stale narastającego dorobku — nie wszystko w nim ma oczywiście trwałą wartość — 
przynosi on w sumie znaczny postęp w naszej wiedzy na wielu polach1. Czas już chyba na jego 
podsumowanie w postaci kolejnego opracowania ogólnego.

Dyplomatyka się zmienia i stale rozwija, choć w oczach wielu uchodzi za dziedzinę mocno 
skostniałą, a i w jej własnych szeregach przynajmniej od lat 60. ubiegłego stulecia słychać gło-
sy wieszczące nadchodzący kryzys. Większość tych zapowiedzi — jak wyczerpanie się poten-
cjału metodycznego i samego przedmiotu badań, skoro wszystko, co ważne, zostało już jakoby 
wyjaśnione — okazała się chybiona. Mimo to atmosfera wokół dyplomatyki się zagęszcza. Dla 
postępowych wyznawców wszelkich nowinek i modnych zwrotów w humanistyce staje się ona, 
na czele pozostałych nauk pomocniczych, symbolem historiograf i pozytywistycznej, jakiej dziś 
nie powinno się już uprawiać. W Niemczech, kraju, który dla rozwoju dyplomatyki miał zawsze 
wyjątkowe znaczenie, następuje systematyczne wypieranie dyplomatyki — likwiduje się katedry 
uniwersyteckie, znikają kursowe zajęcia, kurczy się fachowa kadra. I nie słucha się oczywistej, 
zdawałoby się, linii obrony, że dyplomatyka może przecież wnosić wielki wkład także w nowo-
cześnie pojmowane historyczne kulturoznawstwo, jak próbuje się dziś nazywać historię. Trudno 
zresztą w poważny sposób zajmować się jakimkolwiek badaniem przeszłości bez nauk pomoc-
niczych, a zwłaszcza dyplomatyki. Tak jak sama historia uchodzi za nauczycielkę życia, tak dy-

1 Zob. A. Adamska, Bibliographie de la diplomatique polonaise 1956–1996, AfD 44, 1998, s. 275–336; bibliogra-
f czny wymiar ma omówienie J. Grabowskiego, Badania z zakresu dyplomatyki średniowiecznej i staropolskiej 
prowadzone w Polsce w latach 1996–2007, SŹ 46, 2009, s. 107–140, bardziej syntetyczny zaś T. Jurka, K. Skupień-
skiego, Die polnische Diplomatik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Eine Bilanz, AfD 52, 2006, s. 505–516.
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plomatykę — pięknie napisał niedawno austriacki badacz Reinhard Härtel — uznawać można za 
nauczycielkę wszelkich nauk historycznych.

Dziś w dyplomatyce nie chodzi już tylko, jak ujmowali to ojcowie założyciele, Papenbroeck 
i Mabillon, o zadanie „rozróżniania między prawdą a fałszem” w starych dyplomach. Realizacja 
tego postulatu wymagała ścisłego określenia pewnych wzorców poprawności, a więc tym samym 
możliwie dokładnego rozpoznania wszystkich aspektów całego procesu powstawania dokumentów, 
organizacji wytwarzających je kancelarii i panujących w nich reguł. Chociaż więc i dziś podstawowa 
funkcja discernere vera et falsa nadal zachowuje oczywiście praktyczną aktualność, dyplomatyka 
szybko zaczęła wykraczać poza nią i poszerzać pole zainteresowań. Od studiowania kancelarii blisko 
już było do zagadnień ustrojowych, a wraz z nimi pojawiało się naturalnie pytanie o rangę prawną 
dokumentu. Dyplomatyka jest, jak się często podkreśla, także częścią historii ustroju. Ujęcie takie 
wymagało zastanowienia się nad funkcją dokumentu, a wejście na tę drogę rozważań prowadziło 
z kolei do coraz to nowych pól obserwacji. Obok samego powstawania dokumentu, na którym sku-
piano uwagę w klasycznym paradygmacie badań dyplomatycznych, coraz większym zainteresowa-
niem cieszą się dalsze jego losy. Bada się już nie tylko „drogi do dokumentu”, ale też „drogi doku-
mentu” (Wege zur Urkunde, Wege der Urkunde — jak brzmiał tytuł zbioru studiów wydanego przed 
kilku laty w Wiedniu). Angielski autor Michael T. Clanchy ujął te postulowane sfery zainteresowań 
w krótkiej formule „making, using, keeping”, a więc wytwarzanie, używanie, gromadzenie. Nowsza 
dyplomatyka stawia sobie już nie tylko pytanie, jak dokument powstawał, ale także — czemu słu-
żył, jak z niego korzystano, jak o niego dbano. Aby dotrzeć do tego rodzaju ustaleń, trzeba wniknąć 
w rozmaite sprawy — funkcjonowanie sądów czy organizacja archiwów, ale wykazać należy także 
pogłębioną znajomość formy literackiej i językowej. Funkcjonowanie dokumentu w dawnym społe-
czeństwie, przeważnie niepiśmiennym, widzieć należy oczywiście jako element szerszego procesu 
kształtowania się kultury pisma, i to element bardzo ważny, bo to właśnie dokument wkraczał ma-
sowo do środowisk żyjących wcześniej bez znajomości pisma. Dyplomatyka dociera więc do styku 
między przekazami pisanym i ustnym, tak bardzo interesującego współczesną historiograf ę. Doku-
ment nie jest jednak oczywiście jedynym elementem tego procesu. Warto zatem korzystać z inspi-
racji badaniami nad piśmiennością pragmatyczną. Aby to wszystko właściwie ocenić, dyplomatycy 
winni postrzegać dokument jako medium komunikacyjne, które traktowane być musi w szerszym 
kontekście innych kanałów przekazu informacji, także tych funkcjonujących tylko w sferze oralnej. 
Ważne stają się więc inspiracje teorią komunikacji. W sumie dyplomatyka wnosić może nadzwyczaj 
istotny wkład w ogólną historię kultury.

Poszerzanie podejmowanych pytań i problemów rozmywa oczywiście zdef niowane jeszcze 
w XIX w. ścisłe ramy dyplomatyki, tradycyjnie skupiającej się na dyplomach średniowiecznych. Wiel-
kie zagadnienia komunikacji pisanej wymagają poszerzenia pola obserwacji na inne formy dokumenta-
cji pisanej, które tradycyjni dyplomatycy woleli pozostawiać już „aktoznawstwu” (niem. Aktenkunde), 
traktowanemu jako osobna dziedzina wiedzy o źródłoznawstwie nowożytnym. Konserwowanie tej od-
rębności jest w istocie podejściem sztucznym, zbyt mocno skrępowanym tradycyjnymi podziałami pe-
riodyzacyjnymi. Dziś cała historiograf a odchodzi chętnie od kanonicznego pojmowania średniowiecza 
jako epoki kończącej się ok. 1500 r. Coraz wyraźniej dostrzega się płynną ciągłość wielkich procesów 
toczących się ponad podziałem na wieki średnie i nowe. Powinna je w ciągły sposób badać także dyplo-
matyka. Oznacza to potrzebę wyjścia poza ramy tradycyjnie pojmowanych wieków średnich — a kla-
syczna dyplomatyka niechętnie wkraczała nawet w jego fazy schyłkowe, skupiając przeważnie uwagę 
na wczesnym i pełnym średniowieczu. Postulat poszerzenia horyzontu chronologicznego jest szczegól-
nie ważny dla naszego kręgu geograf cznego, w którym źródła pisane pojawiają się i upowszechniają 
stosunkowo późno. Dlatego w naszych warunkach warto, by badacze dyplomatyki interesowali się 
nie tylko dyplomami sensu stricto, ale zajmowali się także księgami sądowymi i urzędowymi, które 
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pojawiają się w późnym średniowieczu i stają się dominującym gatunkiem dokumentacji w czasach 
nowożytnych. Warto byłoby poddać je badaniom podług metod podobnych do tych, jakie dyplomatyka 
wypracowała dla właściwych dyplomów. I księgi mogą więc stawać się przedmiotem zainteresowań 
dyplomatyki.

Naszą odpowiedź na wskazane wątpliwości, dyskusje i wyzwania stanowi niniejszy tom: Dyplo-
matyka staropolska. Oznacza to odejście od tradycyjnego paradygmatu ograniczającego zaintereso-
wanie tej dziedziny wyłącznie do średniowiecza, a zarazem zerwanie z tradycją dotychczasowych 
polskich syntez i podręczników, które zawsze miały w tytule „wieki średnie”. Nawiązujemy nato-
miast do dokonań historyków czeskich i wydanego już w 1971 r. tomu Česká diplomatika do r. 1848, 
którego redaktorami byli Jindřich Šebánek, Zdeňek Fiala i Zdeňka Hledíková. Pomysł nadania 
opracowaniu zamówionemu przez Instytut Historii PAN tak szerokiego zakresu narodził się w toku 
pierwszych rozmów między podpisanym oraz Krzysztofem Skupieńskim. Ostatecznego kształtu na-
brał jednak w toku licznych dyskusji w większym gronie osób zaproszonych do realizacji tego przed-
sięwzięcia. Od początku było bowiem dla nas, pomysłodawców, oczywiste, że tak zakrojone dzieło 
wymaga zaangażowania sporej grupy autorów. Wszyscy oni stali się współtwórcami koncepcji tej 
pracy. Na mnie jednak spadło ostatecznie zredagowanie całości. Nie była to rzecz łatwa. Starałem 
się, jak mogłem najlepiej — czy podołałem zadaniu, ocenią czytelnicy. Za pomysł dzieła odpowiada-
my więc wszyscy, za pomysłu tego realizację — ja sam wraz z poszczególnymi autorami. Podstawo-
wym naszym założeniem było objęcie całości dokumentacji — zarówno właściwych dokumentów, 
jak i ksiąg — w czasach przedrozbiorowych. Zadanie takie wypełnić mógł tylko zespół. Staraliśmy 
się dobierać do niego kompetentnych autorów, szukając przede wszystkim osób sprawdzonych już 
w prowadzonych wcześniej badaniach własnych nad poszczególnymi dziedzinami.

Koncepcja ogarnięcia całości dokumentacji czasów staropolskich określiła też układ konstruk-
cyjny dzieła. Zaczyna je rozdział teoretyczny, poświęcony pojęciu i przedmiotowi dyplomatyki, jej 
historii i obecnym trendom w niej panującym. Konieczne było przedstawienie specyf cznej termino-
logii, jaką posługuje się dyplomatyka. Partie te opracowali Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii 
Curie–Skłodowskiej, Lublin) oraz Tomasz Jurek (Instytut Historii PAN, Poznań) — przy czym ten 
pierwszy podjął zagadnienia def nicji dyplomatyki i jej starszych dziejów, zaś drugi — dzieje młodsze 
oraz terminologię. W pewnym sensie uzupełnienie zawartych tam dziejów badań stanowi rozdział 
poświęcony edycjom dyplomatycznym (T. Jurek). Ma on przede wszystkim charakter bibliograf cz-
ny. Uznaliśmy, że jest on przydatny dla zorientowania czytelnika w materiale publikowanym, jakim 
dysponujemy. Potem następują dwa rozdziały poświęcone recepcji dokumentu w Polsce. Pierwszy 
omawia najwcześniejsze początki (do końca XII w.), drugi natomiast wykształcenie się pojęć o do-
kumencie i zasad jego funkcjonowania w XIII w. Obydwa te rozdziały napisał T. Jurek. Cezurę koń-
cową tej partii rozważań stanowi zjednoczenie państwa w początkach XIV w. Otwiera ona zarazem 
część kolejną, stanowiącą zrąb objętości niniejszej książki, a poświęconą prezentacji poszczególnych 
kategorii dokumentacji od tego czasu aż po upadek państwa polskiego u schyłku XVIII w. Najpierw 
następuje rozdział o kancelariach centralnych państwa, napisany przez Waldemara Chorążyczewskie-
go (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń). Jego dopełnieniem są rozdziały o Metrykach: Koronnej 
i Litewskiej, pióra Wojciech Krawczuka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) oraz o kancelarii książę-
cego Mazowsza, pióra Janusza Grabowskiego (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa). W su-
mie dają one obraz funkcjonowania kancelarii organów centralnych. Rozdział następny przedstawia 
kancelarie terenowych organów władzy i sądownictwa państwowego. Napisał go Janusz Łosowski 
(Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin). Kolejny jest rozdział o dokumentach i kancelariach 
kościelnych, przygotowany przez Marię Koczerską (Uniwersytet Warszawski), przy czym pewne 
ustępy napisał T. Jurek. Uzupełnienie stanowi rozdział poświęcony dokumentacji kościołów prote-
stanckich, napisany przez Macieja Ptaszyńskiego (Uniwersytet Warszawski), przy czym nie udało 
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się znaleźć autora dla analogicznego omówienia spuścizny Cerkwi prawosławnej. Janusz Tandecki 
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) omawia następnie kancelarie miejskie, J. Łosowski — kan-
celarie wiejskie, a Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) — kancelarie prywatne 
(w tym ostatnim rozdziale fragment poświęcony średniowieczu napisał T. Jurek). Część następną 
tworzą trzy rozdziały poświęcone przedstawieniu zarysu dyplomatyki ziem pozostających wprawdzie 
w późnym średniowieczu poza granicami państwa polskiego, ale obecnie wchodzących w jego skład 
i pozostających w kręgu zainteresowań polskich historyków — co uzasadnia sens ich omówienia 
w tym miejscu. Chodzi o Śląsk (T. Jurek), Państwo Krzyżackie w Prusach (J. Tandecki) oraz Pomorze 
Zachodnie (Agnieszka Gut z Uniwersytetu Szczecińskiego). Wszystkie trzy rozdziały nie wykraczają, 
ze względu na stan badań, poza późne średniowiecze. Pewnego rodzaju epilog całego wykładu tworzy 
rozdział poświęcony dziedzictwu epoki staropolskiej w systemach kancelaryjnych XIX w., w Księ-
stwie Warszawskim, Królestwie Kongresowym i Galicji (Artur Górak z Uniwersytetu Marii Curie–
Skłodowskiej, Lublin) oraz w zaborze pruskim (Wiesława Kwiatkowska z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń). Starają się oni wytyczać też perspektywy zastosowania metod dyplomatycznych 
do badań nad kancelariami dziewiętnastowiecznymi, wskazując zresztą różne podejścia do tej proble-
matyki. Całość spina krótkie podsumowanie (pióra T. Jurka), którego zadaniem jest wydobycie ogól-
niejszych linii rozwojowych, których nie widać przeważnie z perspektywy opracowań cząstkowych. 

Staraliśmy się poszczególnym rozdziałom nadać porównywalny kształt i treść. Każdy zaczyna się od 
zestawienia podstawowej bibliograf i do danego tematu, oczywiście selektywnej. W kilku uzasadnio-
nych przypadkach osobne bibliograf e otrzymały podrozdziały. Zestawienia te z zasady pomijają edy-
cje źródłowe, omówione wszak w osobnym rozdziale. Dążyliśmy do ograniczenia aparatu przypisów, 
choć są one oczywiście konieczne dla kontroli toku wywodów autorów. Staraliśmy się przede wszyst-
kim objaśniać cytaty i podawać literaturę do pewnych kwestii, zrezygnowaliśmy natomiast z wymogu 
ścisłego dokumentowania każdego stwierdzenia. Autorzy zachowywali zresztą w tym względzie pew-
ną swobodę. Pragnęliśmy realizować we wszystkich rozdziałach zbliżony kwestionariusz, obejmujący 
charakterystykę instytucji wytwarzającej daną kategorię dokumentacji, opis funkcjonowania jej kance-
larii, omówienie rangi prawnej dokumentacji, jej form, z opisem cech zewnętrznych i wewnętrznych, 
wreszcie jej funkcjonowania w społeczeństwie. Program taki był ambitny i starał się odpowiadać tren-
dom nowoczesnej dyplomatyki. W różnych rozdziałach udało się go zrealizować w różnym stopniu. 
Wynikało to z rozmaitych względów — zarówno ze specyf ki rozważanej materii, nader zróżnicowa-
nego stanu badań (dla wielu obszarów napisanie czegokolwiek wymagałoby prowadzenia podstawo-
wych badań źródłowych, czego nie zawsze byliśmy w stanie dokonać), jak i indywidualnych cech 
oraz temperamentu badawczego poszczególnych autorów, którzy różnie podchodzili do powierzonych 
tematów. Przy tak znacznej rozległości tematyki i tak dużej liczbie zaangażowanych piór nie sposób 
było osiągnąć pełną jednolitość i nie staraliśmy się do niej dążyć za wszelką cenę. Każdy rozdział sta-
nowi zatem odrębną całość autorską. Stąd też niekiedy zdarzają się rozbieżności, niekiedy powtórzenia, 
a przede wszystkim dostrzec można różnorodność podejść. Nie wszystkie dziedziny dało się opraco-
wać w pełnym zakresie chronologicznym epoki staropolskiej. Raczej więc mamy zestaw studiów niż 
jednolite ujęcie. Zdajemy sobie sprawę z rozmaitych niedoskonałości naszej wspólnej pracy. Ufamy 
jednak, że — mimo wszystkich braków i uchybień — okaże się ona przydatna przez swą poszerzoną 
koncepcję i stanie się przewodnikiem po wiedzy o różnych formach dokumentów pisanych czasów 
staropolskich. Dokumenty te stanowią wszak jedną z podstaw naszej wiedzy o całej przeszłości włas-
nego państwa, społeczeństwa i kultury. Musi się z nimi trudzić każdy badacz tej przeszłości. Myślę też, 
że w wielu miejscach przedstawiamy nowe myśli i wytyczamy ścieżki dalszych, koniecznych badań. 
Świadomi niedostatków, usprawiedliwiać się możemy, jak wielu innych, słowami starego Propercju-
sza: In magnis et voluisse sat est.
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Praca niniejsza przygotowana została w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pt. „Nauki pomocnicze historii” (nr NN 108 0301 33), realizowanego pod kierunkiem 
prof. Henryka Wisnera w Instytucie Historii PAN w latach 2007–2010. To samo ministerstwo 
wsparło też publikację efektów naszej pracy, za co w imieniu całego zespołu wyrazić pragnę 
głęboką wdzięczność.

W Poznaniu w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego Roku Pańskiego 2014

Tomasz Jurek
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WPROWADZENIE DO DYPLOMATYKI

Tomasz Jurek, Krzysztof Skupieński*

1. Czym jest dyplomatyka? 2. Powstanie, rozwój i nurty badawcze dyplomatyki: a) fałszerstwa
i próby ich badania w średniowieczu, b) humaniści i historiograf a krytyczna, c) stulecie XIX:
„złoty wiek” dyplomatyki, d) wieki XX i XXI: nowe trendy. 3. Badania dyplomatyczne w Pol-
sce. 4. Podstawowe pojęcia dyplomatyki

LITERATURA: podręczniki: N. Barone, Paleograf a latina, diplomatica e nozioni di scienze ausiliarie, 
wyd. 3, Napoli 1923; Dyplomatyka wieków średnich, opr. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, K. Maleczyński, War-
szawa 1971; P. Bonenfant, Cours de diplomatique, wyd. 2, Liège 1947; A. de Boüard, Manuel de diplomatique 
française et pontif cale, t. I–II, Paris 1929–1952; H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland 
und Italien, wyd. 3, t. I–II, Berlin 1958; N. Caturegli, Lezioni di diplomatica e paleograf a, Pise 1952; Česká 
diplomatika do r. 1848, red. J. Šebánek, Z. Fiala, Z. Hledíková, Praha 1971; H. Enzensberger, Einführung 
in die Urkundenlehre, Stuttgart 1979; W. Erben, Die Kaiser– und Königsurkunden des Mittelalters in Deutsch-
land, Frankreich und Italien, München 1907; J. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre, t. I–II, Innsbruck 1877–
1878; R. Filangieri, Scritti di paleograf a e diplomatica, di archivistica e di erudizione, Roma 1970; H. Forster, 
Urkundenlesebuch für den akademischen Gebrauch, Bern 1947; A. Giry, Manuel de diplomatique, wyd. 2, 
Paris 1925; O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.–M. Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout 1993; R. Härtel, 
Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und hohen Mittelalter, Wien–München 2011; M. Hochedlin-
ger, Aktenkunde. Urkunden– und Aktenlehre der Neuzeit, Wien–München 2009; С. М. Каштанов, Очерки 
русской дипломатики, Moskwa 1970; S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, 
Warszawa 1934 (wyd. 2: Poznań 2008); D. Lehotská, Priručka diplomatiky, Bratislava 1972; E. Lodolini, 
Elementi di diplomatica, la scienza ausiliaria della storia, Milano 1926; K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki 
polskiej wieków średnich, Wrocław 1951; J. Mazzoleni, Paleograf e e diplomatica e scienze ausiliari, Napoli 
1970; O. H. Meisner, Urkunden– und Aktenlehre der Neuzeit, wyd. 2, Leipzig 1952; M. Modica, Diplomatica 
generale e speciale, cronologia e sigillograf a, Milano 1942; G. Nicolaj, Lezioni di diplomatica generale, 
Roma 2007; C. Paoli, Diplomatica, wyd. 3, Firenze 1942 (wyd. niemieckie: Urkundenlehre, wyd. 3, Innsbruck 
1900); tenże, Programma scolastica di paleograf a latina e di diplomatica, t. I–II, wyd. 3, Firenze 1901–1913; 
O. Posse, Die Lehre von den Privaturkunden, Leipzig 1887; O. Redlich, Urkundenlehre. Einleitung, München
1970; G. Tessier, La diplomatique, wyd. 3, Paris 1966; R. Thommen, L. Schmitz–Kallenberg, Urkundenleh-
re, cz. I–II, wyd. 2, Leipzig 1913; F. Valenti, Il documento medioevale. Nozioni di diplomatica generale e di
cronologia, Modena 1961; G. Vittani, Diplomatica, Milano 1972; tenże, Nozioni elementari di paleograf a
e diplomatica, Milano 1930; Th. Vogtherr, Urkundenlehre, Hannover 2008.
Przeglądy badań, dyskusje teoretyczne: A. Adamska, L’évolution méthodologique de la diplomatique mé-
diévale en Europe Centrale, „Bibliothèque de l’École des Chartes” 160, 2002, s. 523–535; B. Barbiche, La
diplomatique des actes de l’époque moderne XVIe–XVIIIe siècle, „Gazette des archives” 172, 1996, s. 19–36;
R.–H. Bautier, Chancellerie et culture au Moyen Âge, w: Cancelleria e cultura nel Medioevo, Città del Vati-
cano 1990, s. 1–75 (przedruk w: tenże, Chartes, sceaux et chancelleries. Études de diplomatique et de sigil-
lographie médiévales, Paris 1990, t. I, s. 47–121); tenże, Les orientations de la diplomatique en Europe depuis
la f n de la Seconde Guerre Mondiale, w: Cento anni di cammino: Scuola vaticana di paleografía, diplomatica
e archivistica (1884–1984), Città del Vaticano 1986, s. 101–145; L. E. Boyle, Diplomatics, w: Medieval Stud-
ies. An Introduction, Syracuse 1992, s. 82–113; C. Brühl, Derzeitige Lage und künftige Aufgaben der Diplo-

* K. Skupieński napisał podrozdziały 1, 2a, 2b, 2c, T. Jurek — podrozdziały 2d i 4, zaś podrozdział 3 jest wspólnym
ich dziełem (przy czym K. Skupieński pisał z zasady o czasach wcześniejszych, a T. Jurek o nowszych).
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matik, w: Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter, München 1983, t. I, s. 37–47; M. Cárcel Ortí, La 
eseñanza de la paleografía y diplomática, Valencia 1996; Digitale Diplomatik. Neue Technologien in der hi-
storischen Arbeit mit Urkunden, red. G. Vogeller, Köln–Weimar–Wien 2009 (AfD, Beiheft 12); Diplomatik im 
21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven, AfD 52, 2006, s. 233–673; M. Dorna, Mabillon i inni. Rzecz o pow-
staniu dyplomatyki, Poznań 2014; Z. Fiala, Diplomatika jedna nebo dvě, „Archivní časopis” 10, 1960 s. 1–19; 
H. Fichtenau, La situation actuelle des études de diplomatique en Autriche, „Bibliothèque de l’École des Char-
tes” 119, 1961, s. 5–20; E. Henning, Wie die „Aktenkunde” entstand. Zur Disziplingenese einer historischen 
Hilfswissenschaft und ihrer weiteren Entwicklung im 20. Jahrhundert, w: Archivistica docet. Beiträge zur 
Archivwissenschaft und ihres interdisziplinären Umfelds, Potsdam 1998, s. 439–461; Th. Kölzer, Diplomatics, 
w: Handbook of Medieval Studies. Terms — Methods — Trends, t. I, Berlin–New York 2011, s. 405–424; tenże, 
Diplomatik und Urkundenpublikationen, w: Historische Hilfswissenschaften. Stand und Perspektiven der For-
schung, Köln–Weimar–Wien 2005, s. 7–34; tenże, Die Historischen Hilfswissenschaften — gestern und heute, 
AfD 54, 2008, s. 205–219; Ch. Lackner, Möglichkeiten und Perspektiven diplomatischer Forschung. Zum 
Privileg Herzog Albrechts III. für die Universität Wien vom Jahre 1384, Wien–Köln–Weimar 2013; R. Schief-
fer, Zur derzeitigen Lage der Diplomatik, w: Diplomatische Forschungen in Mitteldeutschland, Leipzig 2005, 
s. 11–27; G. Tessier, Diplomatique, w: L’histoire et ses méthodes, Paris 1961 (Encyclopédie de la Pléiade), 
s. 633–676; A. Tomczak, W sprawie zakresu dyplomatyki, w: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Lublinie 17–21 września 1968 r. Referaty, cz. II, Warszawa 1968, s. 330–343 (przedruk w: tenże, 
Studia historico–archivistica, Toruń 2002, s. 145–154).

1. CZYM JEST DYPLOMATYKA?

Za punkt wyjścia dla wyjaśnienia pojęcia dyplomatyki można by przyjąć porównawcze zreferowa-
nie jej def nicji z kolejnych podręczników — tak łacińskich, francuskich, niemieckich, włoskich, 
jak i polskich. Nie wydaje się jednak, by należało to czynić zbyt dokładnie i szczegółowo. Byłoby 
to raczej zbędne dla historyków ukształtowanych, zaznajomionych z regułami krytyki źródeł histo-
rycznych, a także podstawową literaturą dyplomatyczną. Pewnie też niewiele dałoby debiutantom, 
którzy wobec rozległości oraz złożoności dyskusji teoretycznych, ciągnących się od ponad 330 lat, 
mogliby łatwo stracić orientację, zachowując w głowach głównie zamęt. Opierać się zatem będzie-
my przede wszystkim na tym, co opublikowano w ostatnim ćwierćwieczu. Dopiero następnie nieco 
szerzej przedstawimy meandry ref eksji dyplomatyków na przestrzeni dziejów.

Termin „dyplomatyka” występuje oczywiście nie tylko w języku polskim, ale też m.in. w: an-
gielskim „diplomatic” (wersja brytyjska) lub „diplomatics” (wersja USA1), francuskim „diploma-
tique”, niemieckim „Diplomatik”, włoskim „diplomatica”, czeskim „diplomatika”, węgierskim 
„oklevéltan”, rosyjskim „дипломатика”, choć trzeba pamiętać, że w języku tym funkcjonuje też 
termin „документоведение”, czyli „dokumentoznawstwo”, który ma jednak nieco inne znaczenie. 
Dyplomatykę uprawiają dyplomatycy, którzy są historykami. Często bywa ona mylona ze słowem 
„dyplomacja” (którą zajmują się dyplomaci), oznaczającym działalność państwa realizującego po-
kojowo politykę zagraniczną, a także ochronę swych interesów na arenie międzynarodowej lub 
bardziej ogólnie — zręczność w postępowaniu, w tym biegłość w sztuce rozwiązywania sporów 
drogą ugody, czyli poprzez siłę argumentów, nie zaś z użyciem argumentu siły. Te pomyłki termi-
nologiczne wynikają z faktu, że zarówno dyplomatyka, jak i dyplomacja pochodzą od tego samego 
greckiego słowa δίπλωμα (diploma), które z kolei wywodzi się od διπλόος oznaczającego coś 
podwójnego. Termin ten przejęła następnie łacina — w języku tym słowo diploma mogło ozna-
czać pismo składające się z dwóch kart albo też podwójnie złożone. Tak w starożytnym Rzymie 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic (dostęp 16 VIII 2013). Po wejściu na tę stronę łatwo odnaleźć to hasło 
w różnojęzycznych Wikipediach. 
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nazywano np. pisemne pozwolenie na skorzystanie z poczty cesarskiej lub też wydawane w formie 
dyptychu (dwóch drewnianych tabliczek połączonych zawiasami i pokrytych woskiem, na któ-
rym ryto litery) pismo of cjalnie zwalniające z chlubnie odbytej służby wojskowej, które zarazem 
prawomocnie nadawało obywatelstwo rzymskie weteranowi i jego rodzinie. Diploma mogło też 
oznaczać paszport lub list żelazny, w które wyposażano uwierzytelnionych posłów kierowanych 
do innych państw, czyli przodków dzisiejszych dyplomatów2. W łacinie średniowiecznej wreszcie 
słowem tym zaczęto nazywać wszystkie dokumenty, a zwłaszcza oryginalne dokumenty pergami-
nowe, zwykle zawierające nadanie jakichś dóbr lub przywilejów. We wczesnym średniowieczu 
termin diploma bywał też rozumiany jako synonim słowa praeceptum, którym oznaczano doku-
ment publiczny suwerena (króla, cesarza, papieża czy biskupa). Przynajmniej w teorii zachowywał 
on prawomocność na zawsze — inaczej niż dokumenty innych wystawców, zwane prywatnymi, 
albo też doraźne polecenia pisemne władcy zwane mandatum. Do dziś słowo „dyplom” występuje 
w języku polskim — np. dyplom magisterski czy dyplom uznania — i oznacza uroczystą odmianę 
dokumentu, zazwyczaj mieszczącego się na jednej karcie. O specjalistycznym znaczeniu tego ter-
minu w warsztacie naukowym historyka będzie jeszcze mowa szerzej. 

Najstarszy z podręczników dyplomatyki, autorstwa benedyktyna Jeana Mabillona, wydany 
w 1681 r. w Paryżu, nosił tytuł De re diplomatica libri VI, czyli O rzeczy dyplomatycznej ksiąg 
sześć. Zapewne właśnie wtedy narodziła się nazwa dyplomatyki, czyli nauki pomocniczej historii, 
której pierwotnym celem winno być sprawdzanie autentyczności dawnych dokumentów, aby histo-
ryk nie dawał się zwodzić ewentualnym fałszerstwom. Innymi słowy, chodziło o discrimen veri ac 
falsi in vetustis membranis, czyli o „rozróżnienie prawdy i fałszu w starych dokumentach pergami-
nowych”, jak to ujął w tytule swego dzieła adwersarz Mabillona, jezuita Daniel van Papenbroeck 
(Papebroch).

Dyplomatyka umożliwiła historykom naukowe wykorzystanie dokumentów. Wcześniej opierali 
się oni głównie na tzw. źródłach historiograf cznych, czyli przede wszystkim dawnych rocznikach 
i kronikach. W 1889 r. w swej słynnej rozprawie o metodzie historycznej Ernst Bernheim nazwał 
ten gatunek źródeł tradycją3. Stanowiła ona wytwór ludzi żyjących w minionych epokach, którzy 
starali się przekazać potomnym obraz przeszłości w barwach takich, jakie odpowiadały przede 
wszystkim im samym. Co prawda już np. eminentny polski dziejopis z XV w., Jan Długosz, pisząc 
swe Roczniki, oprócz historiograf i sięgał także do dokumentów z wawelskiego archiwum, nie po-
traf ł jednak często rozpoznać wśród nich ewidentnych nawet fałszerstw. Dopiero prace Mabillona 
i Papenbroecka, zrodzone pod wpływem przewrotu wywołanego w myśli europejskiej przez kry-
tyczny racjonalizm Kartezjusza, dały badaczom historii narzędzie odkrywania tego rodzaju podró-
bek, przeróbek i innych oszustw. Otworzyło to drogę dla wykorzystywania źródeł dokumentacyj-
nych. E. Bernheim nazywał je pozostałościami. Wykazał, że dla historyka mają większą wartość 
właśnie tego rodzaju relikty przeszłości, gdyż dostarczają informacji nieprzef ltrowanych przez 
sito stworzone przez zabiegi swych twórców. Twórcy dokumentów sporządzali bowiem swe zapi-
sy na doraźny użytek współczesności, a nie dla kształtowania obrazu minionych dziejów w oczach 
przyszłych pokoleń, jak czynili to twórcy źródeł historiograf cznych. Wynika to z samego cha-
rakteru źródeł dokumentacyjnych. „Ściśle wiążą się z ustrojem politycznym i gospodarczym oraz 
społecznym konkretnych państw”. Są „to przede wszystkim dokumenty i akta”4. Odpowiada im 

2 Zob. np. Słownik łacińsko–polski, red. M. Plezia, t. II, Warszawa 1959, s. 175; J. Sondel, Słownik łacińsko–polski 
dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 291–292.
3 O nieprzemijającej aktualności propozycji Bernheima zob. ostatnio M. Dorna, Krytyka źródeł — problem def nicji, 
w: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, Warszawa 2013, s. 49–61.
4 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. 6, Warszawa 2006, s. 55.
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mniej więcej pojęcie źródeł dyplomatycznych5, zdef niowanych w 1994 r. przez Międzynarodowy 
słownik dyplomatyki. Składają się one z dokumentów pisanych, jak również z aktów wynikających 
z czynności prawnych oraz z działań administracyjnych i f nansowych dowolnych osób f zycznych 
lub prawnych, wreszcie z pism wysyłanych ex off cio, których forma podlega ustalonym zasadom. 
Źródła dyplomatyczne to głównie dokumenty archiwalne, a więc pisma z reguły zachowywane 
przez swych wytwórców lub odbiorców, aby zapewnić dowód pewnego faktu lub czynności, albo 
po prostu w celach informacyjnych. Źródłom dyplomatycznym historycy przeciwstawiają z jednej 
strony teksty literackie oraz źródła historiograf czne, z drugiej zaś — świadectwa niepisane, czyli 
źródła ikonograf czne, świadectwa archeologiczne oraz obiekty materialne6.

Kluczowe dla naszych wywodów staje się zatem pojęcie dokumentu pisanego. Samo słowo „do-
kument” może mieć dziś wiele różnych znaczeń. Pochodzi od łacińskiego czasownika documento, 
znaczącego tyle, co „wykazać”, „udowodnić”. Ma związek ze słowem doceo, które oznacza nie tylko 
„uczyć”, ale też „powiadomić”, „zapoznać z czymś”, „wskazywać na coś”, „wykazać”, „dowieść”, 
„stanowić dowód”, „objaśnić”, „rozpowszechniać”, „podawać do wiadomości”7. Popularny słownik 
języka polskiego odnotowuje pięć znaczeń słowa „dokument”, z których pierwsze w kolejności, 
czyli „pismo urzędowe”8, jest nieco zbliżone do pojmowania tego terminu przez dyplomatyków. 
Wikipedia podaje, że dokument to „w uogólnionej def nicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska 
sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca”9. Pojęcie to ma rozmaite znaczenia 
w wielu dziedzinach, m.in. w bibliotekoznawstwie10, prawie11, administracji12, a także w rachunko-
wości13, wreszcie w informatyce14 itd.

Def nicja dokumentu była oczywiście od wieków przedmiotem dyskusji dyplomatyków. Zacznie-
my się nią zajmować, przedstawiając najpierw poglądy najnowsze, zaczerpnięte ze wspomnianego 
już międzynarodowego słownika dyplomatyki. Ma on charakter sui generis kodyf kacji opracowa-
nej przez Międzynarodową Komisję Dyplomatyki, jedną z kilkunastu of cjalnych komisji Między-
narodowego Komitetu Nauk Historycznych. Brak tam niestety terminów polskich, więc podawać 
będziemy własne tłumaczenia. „Dokument” w zaprezentowanym tam ujęciu to pismo, w którym 
zapisano albo dopełnienie czynności prawnej, albo zaistnienie faktu prawnego czy ewentualnie ja-
kiegokolwiek innego faktu, jeśli tylko pismo to zostało sporządzone w określonej formie zdolnej 
mu nadać prawomocność. Wyjaśnić trzeba od razu, że „czynność prawna” to deklaracja woli, przez 
którą jedna lub więcej osób, f zycznych lub prawnych, zamierza wywołać określony skutek prawny. 

5 To dosłowne tłumaczenie terminu francuskiego „les sources diplomatique” (jego odpowiedniki: niem. urkun-
dliche/diplomatische Quellen; ang. records) — zob. Vocabulaire international de la diplomatique, red. M. Cárcel 
Ortí, València 1997, hasło nr 2; sam opis hasła podaje się tam po francusku, a indeksy pokazują odpowiedniki 
w 13 językach.
6 Tamże, nr 2 i 29, w niemal dosłownym tłumaczeniu, podobnie jak inne hasła dalej stamtąd przytaczane. 
7 Zob. np. Słownik łacińsko–polski, t. II, s. 235–236; J. Sondel, Słownik łacińsko–polski, s. 305–306.
8 http://sjp.pl/dokument (dostęp 25 VIII 2013). Pozostałe znaczenia: „2. dowód stwierdzający czyjąś tożsamość, 
np. dowód osobisty, legitymacja; 3. materiał, przedmiot mający wartość dowodową lub informacyjną; 4. potocznie: 
f lm dokumentalny; 5. w informatyce: logicznie spójna porcja informacji przetwarzana w systemie komputerowym”.
9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dokument (dostęp 25 VIII 2013). Stamtąd zaczerpnięto poniższe def nicje.
10 „Utrwalony z przeznaczeniem do rozpowszechniania wyraz myśli ludzkiej”.
11 „Przedmiot stanowiący dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności, która może mieć znaczenie w spra-
wie lub fakty będące podstawą ustalenia stanu prawnego. Zwykle sporządzony w formie określonej przepisami 
i zaopatrzony w środki uwierzytelniające (podpisy, pieczęcie)”.
12 „Sporządzone przez organ państwowy lub samorządowy wyrażenie woli, regulujące konkretną sprawę”.
13 „Pismo dotyczące zmian w stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Zadekretowany do zaksięgowania staje się 
dowodem księgowym”.
14 „Określony typ pracy zapisywanej do pliku, czyli dokument binarny (dokument cyfrowy)”.
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Jest to więc akt dobrowolny przeznaczony do wywołania, potwierdzenia, zmiany lub wygaszenia 
praw lub zobowiązań i do odwołania się do sądownictwa w przypadku, gdyby prawa te nie były 
uznawane. Czynność prawna może być dopełniona bez pomocy pisma albo też stać się może pod-
stawą do sporządzenia dokumentu. Z kolei „fakt prawny” to wydarzenie, które samo przez się rodzi 
konsekwencje (np. narodziny, śmierć, małżeństwo, wypadek), bądź też stan faktyczny, z którego 
stwierdzenia wypływają prawa lub zobowiązania (dochody, wydatki, płatność czynszu lub renty, 
obecność zbrojnych itp.)15.

Mając już wstępne pojęcie, czym jest dokument, możemy teraz stwierdzić, że dyplomatyka to 
nauka studiująca tradycję tekstową, formę i przygotowywanie dokumentów pisanych. Jej przed-
miot stanowi krytyka, orzeczenie autentyczności, ocena jakości tekstu, wydobycie z formuł wszyst-
kich elementów zawartości nadających się do wykorzystania przez historyka, datowanie i w końcu 
edycja. „Tradycja tekstowa” to łańcuch stanów dokumentu pomiędzy tekstem, jaki powstał zgodnie 
z zamiarem autora i został zapisany po raz pierwszy w sposób def nitywny, a tym, który dotarł do 
naszych rąk. „Forma” dokumentu aktu to kształt, w którym objawia się jego treść, zespół cech 
zewnętrznych i wewnętrznych, które nadają aktowi wygląd odpowiadający jego dyplomatycznej 
i prawnej naturze zgodnie z prawidłami i obyczajami kancelarii, która go tworzy i ekspediuje, lub 
biura pisarskiego, które go opracowuje. Wreszcie „przygotowywanie” (albo też „opracowywanie”) 
dokumentów, czyli — jak to określali nasi badacze okresu dyplomatyki klasycznej — ich „wy-
gotowywanie”16, to następstwo wszystkich działań, którym dokumenty podlegają od chwili, gdy 
zaczynają się starania o nie lub gdy zostały zaprojektowane i spisane, aż do dopełnienia wszystkich 
formalności, które mogą przyczynić się do ich wykonania. Badaniu zjawiska przygotowywania 
towarzyszą studia nad środkami i metodami wytwarzania dokumentów, w tym nad organizacją 
i funkcjonowaniem kancelarii i wszelkiego rodzaju instytucji, w ramach których dokumenty są 
opracowywane17.

Jak nietrudno dostrzec, współcześnie przyjęte skodyf kowanie naukowej def nicji dokumentu 
i dyplomatyki pozwala na różne pojmowanie zakresu rzeczowego i chronologicznego historycz-
nej nauki o dokumencie, traktowanej jako jedna z nauk pomocniczych historii. Chodzi przy tym 
o królową matkę tego zespołu dyscyplin warsztatowych. Wraz z dyplomatyką, a więc nauką o do-
kumencie, narodziła się bowiem naukowa metoda krytyki źródeł historycznych, a więc oceniania 
autentyczności oraz wiarygodności wszelkich komunikatów płynących do nas z przeszłości. Na-
leży je umieć zdekodować, upewniając się najpierw o ich autentyczności, a następnie odczytać 
zarówno dosłownie, jak i we wszystkich możliwych sensach, podtekstach i kontekstach, a nie-
kiedy też zręcznie dotrzeć do znaczeń ukrytych pod drugim i trzecim dnem przekazu. To ostatnie 
prowadzi nas już w rejony interpretacji źródeł, gdyż nie tak łatwo oddzielać heurystyczny i herme-
neutyczny aspekt źródłowej pracy historyka. Wiąże się to z rozważaniami nad charakterem nauk 
dających poznawać źródła historyczne. Mówiąc najogólniej, chodzi o pytanie, na ile dotyczą one 
tego etapu pracy historyka, który nazywamy krytyką zewnętrzną źródła, czyli ustalania autentycz-
ności, w jakim zaś stopniu krytyki wewnętrznej, tzn. określania wiarygodności źródła, a w jakim 
zakresie wkraczają na rozległe pole interpretacji źródeł. Zwolennicy rozszerzania zasięgu nauk 
pomocniczych przedstawiają przy tym pogląd, że jeśli nie mają one grzęznąć w ślepym zaułku ba-

15 Vocabulaire, nr 3–5. O rodzajach czynności prawnych będzie jeszcze mowa niżej.
16 Jest to termin stosowany również przez część badaczy współczesnych. Należy jednak pamiętać, że według słow-
nika języka polskiego „wygotować” można kości, wywar z jarzyn, instrumenty chirurgiczne, bieliznę, ewentualnie 
wygotowanie wody oznacza jej odparowanie. Do dyplomatyki termin ten traf ł jako dokładna kalka niem. Ausferti-
gung. Jeśli będę dalej używał terminów nieobecnych w słowniku potocznego języka polskiego lub też używanych 
w znaczeniu odmiennym od tam notowanego, będę je dodatkowo objaśniał. 
17 Vocabulaire, nr 1, 24, 131, 265.
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dań formalnie doskonałych, ale często jałowych poznawczo, to powinny stawać się dyscyplinami 
uprawiającymi po prostu dzieje kultury czy też może komunikacji społecznej. Kładła na to nacisk 
Brygida Kürbis, m.in. w odniesieniu właśnie do dyplomatyki18. Uczona ta szybko dostrzegła kon-
sekwencje, jakie dla nauk pomocniczych historii i wywodzącego się z pozytywizmu pojmowania 
warsztatu historyka mogą płynąć z rozwoju myśli postmodernistycznej.

Będzie okazja szerzej powrócić do tych spraw przy rozważaniu zakresu rzeczowego dyplo-
matyki. Jednak już teraz należy się zgodzić z Theo Kölzerem, który w związku z postmoder-
nistycznymi dyskusjami stwierdził niedawno, że „nawet w okresie po lingwistycznym zwrocie 
w f lozof i («linguistic turn») dokumenty nie są ani przypadkowymi ‘tekstami’, ani mieniącymi 
się źródłami pamięci, ale dokumentami prawnymi przewidzianymi do zapisu szczególnych oko-
liczności natury prawnej. W związku z tym są bardziej niezawodnymi świadkami przeszłości niż 
Bernheimowskie źródła «tradycji» (historiograf czne)”19. Konstatacja ta pokazuje, że dyplomatyka 
w znacznym stopniu wychodzi obronną ręką z dyskusji postmodernistycznej metodologii historii, 
wskazujących na koniec mitu źródeł jako rękojmi prawdy naukowej w badaniach historycznych. 
Zarazem doskonale mieści się w tradycji niemieckiej szkoły historyczno–prawnej. W literaturze 
niemieckiej przywołuje się wciąż def nicję dokumentu, jaką dał Ahasver von Brandt (1909–1977), 
autor popularnego (17 wydań w l. 1958–2007) podręcznika o narzędziach historyka, jakimi są 
nauki pomocnicze historii: „dokument jest to sporządzony zgodnie z określonymi formami i uwie-
rzytelniony zapis zdarzeń natury prawnej”20. Wystarczy sięgnąć do S. Kętrzyńskiego, by znaleźć 
u niego właściwie tę samą def nicję, wziętą od Harry’ego Bresslaua (1899) i Oswalda Redlicha 
(1907)21. Podręcznik K. Maleczyńskiego oparł się na def nicji Harolda Steinackera (1927)22. Maria 
Bielińska w 1971 r., po treściwym, ale pouczającym przeglądzie stanowisk literatury przedmiotu, 
stwierdziła, że „teoretycy dyplomatyki średniowiecznej przyjmują więc, że dokument: 1o speł-
nia rolę świadectwa prawnego, 2o nosi określoną w danej epoce formę wewnętrzną i zewnętrzną, 
3o posiada odpowiednie cechy uwierzytelnienia. Archiwiści dodają, że dokument posiada prawnie 
i kancelaryjnie samoistny byt w przeciwieństwie do aktu, który uzyskuje znaczenie w powiązaniu 
z innymi aktami dotyczącymi tej samej sprawy”23. Podobne, nieco tylko poszerzone, stanowisko 
zajmuje Józef Szymański24.

Mnożenie przytaczania rozmaitych def nicji nie służy raczej jasności wywodu. Czytelnik ocze-
kuje zwykle prostego wyjaśnienia spraw skomplikowanych. Spróbujmy zatem możliwie jasno wy-
łożyć, o co właściwie chodzi. W cytowanej def nicji ze słownika dyplomatyki uwagę przyciąga 
sformułowanie, że w dokumencie może też chodzić o jakikolwiek inne działanie niż fakt prawny 

18 B. Kürbis, Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, SŹ 24, 1979, s. 87.
19 Th. Kölzer, Diplomatik, AfD 55, 2009, s. 423 (toż po angielsku: Diplomatics, w: Handbook of Medieval Studies. 
Terms — Methods — Trends, t. I, Berlin–New York 2010).
20 A. von Brandt, Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die historischen Hilfswissenschaften, wyd. 17, 
Stuttgart 2007, s. 82: „Die Urkunde ist ein unter Beobachtung bestimmter Formen ausgefertigtes und beglaubigtes 
Schriftstück über Vorgänge von rechtserheblicher Natur”.
21 S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008, s. 47: „Są to zatem piśmienne 
oświadczenia, sporządzone wedle pewnych określonych, lubo zmieniających się zależnie od osoby, miejsca, czasu 
i treści form, które służyły jako świadectwa faktów natury prawnej. Świadectwa takie nazywamy dokumentami”.
22 K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, cz. I, Wrocław 1951, s. 9: „dokument [to] każde 
pisemne oświadczenie, które na rozmaity sposób może służyć powstawaniu, udowodnieniu i wykonywaniu upraw-
nień oraz posiada pewne określone prawem i życiem kulturalnym kraju cechy wewnętrzne i zewnętrzne, zmieniają-
ce się stosownie do czasu i w zależności od terytorium, skąd dany dokument pochodzi”. Powtórzył to Polski słownik 
archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 27–28.
23 Dyplomatyka wieków średnich, opr. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, K. Maleczyński, Wrocław 1971, s. 15.
24 J. Szymański, Nauki pomocnicze, s. 440 n.
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lub czynność prawna, jeśli tylko rejestrujące je pismo ma formę dającą mu „validité” (ważność, 
prawomocność). Wśród terminów objaśnionych w słowniku nie ma tego słowa. Jest natomiast „va-
lidation” — zatwierdzenie, uznanie ważności dokumentu, które wynika z działań, poprzez które 
dokument otrzymuje oznaki lub znaki autentyczności, zmieniające się wedle zwyczajów danej kan-
celarii (subskrypcja, podpis, rekognicja kancelaryjna, monogram, rota itp.)”25. „Validation” w krę-
gu terminologii archiwalnej niewątpliwie należy zatem tłumaczyć jako „uwierzytelnienie”, czyli 
„nadanie dokumentowi mocy prawnej przez opatrzenie pieczęcią i podpisem wystawcy”26. Czy 
jednak w przypadku słowa „validité” chodzi jedynie o nadanie cech formalnych, przez podpis lub 
przyłożenie pieczęci, czy też raczej o ową ogólną prawomocność, ważność, która może też wyni-
kać ze stanowiska prawnego dokumentu? Wątpliwości nie ma francuski podręcznik dyplomatyki 
z 1993 r. Przytacza ową def nicję słownikową, podkreślając, że funkcją dokumentu jest nadawa-
nie pewnej, bezsprzecznej mocy prawnej („une certaine validité juridique”) umieszczonym w jego 
treści zapisom o czynnościach i faktach prawnych. Jako dokumenty powinny być też traktowane 
wszystkie rodzaje „papierów administracyjnych”, nawet jeśli chodzi o dokumenty wewnętrzne ad-
ministracji, a więc notatki, szkice, projekty itp.27 Za fundamentalną cechę dokumentu możemy 
więc uważać nie tylko uwierzytelniającą formę, ale głównie jego moc prawną, a ponieważ chodzi 
też o akty — co przenosi nas w epokę nowożytną i współczesną — także o siłę administracyjną, 
urzędową, kontrolną, dowodową, sterującą, zarządczą itp., a nawet o moc, którą można by nazwać 
tylko wewnętrzno–organizacyjną. Innymi słowy, dokument stanowi narzędzie wykonywania wła-
dzy. Mocny nacisk na spełnianie tej funkcji kładł Józef Szymański28.

Dotykamy tu zagadnienia ważnego dla dyplomatycznej i archiwistycznej ref eksji nad dokumen-
tem. Problematyka uwierzytelniania dokumentu, a co za tym idzie, reguł stwierdzania jego auten-
tyczności oraz wiarygodności, wiąże się z kategorią wiary publicznej29, a jeśli przyjąć jeszcze szer-
szą perspektywę — z pojęciem zaufania publicznego30 czy społecznego. To z zapotrzebowania na 
godną wiary informację o stanie prawnym płynie znaczenie dokumentu. Zarazem też silniejsza jest 
pokusa, by dokumenty fałszować, znacznie częstsza niż w przypadku źródeł historiograf cznych. 
Przecież dokument to dowód, który może stanowić tytuł do posiadania majątku czy szczególnych 
praw, a zatem do prestiżu, władzy i bogactwa. Wynika to z odwiecznych problemów z odtwarza-
niem faktycznego stanu prawnego poprzez zeznania świadków. Ulotna pamięć ludzka, wymieranie 
świadków — wszystko to daje przewagę dowodom na piśmie. To one, jak np. dokumenty notarialne, 
wyposażone w pełną moc publicznoprawną, oszczędzały czas i wysiłek sędziów, którzy nie musieli 
żmudnie poszukiwać, podczas procesu i przesłuchań świadków, prawdy w pełni wiarygodnie po-
twierdzonej przez dokument. 

25 Vocubalaire, nr 369: „La validation d’un acte résulte des actions par lesquelles l’acte reçoit se signes ou marques 
d’authenticité, variables selon les usages de la chancellerie considéréé (souscription, signature, recognition de chan-
cellerie, seing, monogramme, rota etc. [wszystkie te terminy mają osobne hasła w słowniku]). Elle est généralement 
annoncé dans la formule de corroboration”.
26 Polski słownik archiwalny, s. 86.
27 O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.–M. Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout 1993, s. 15–16. Zob. też M. Hoched-
linger, Aktenkunde. Urkunden– und Aktenlehre der Neuzeit, Wien–Köln–Weimar 2009, s. 25, gdzie powołanie 
się na stwierdzenie Heinricha Ottona Meisnera, że dokument „jest typowym samotnikiem w przeciwieństwie do 
towarzyskiego rodu akt” („ist der typische Einzelgänger im Unterschied zu dem geselligen Geschlecht der Akten”).
28 J. Szymański, Nauki pomocnicze, s. 440–484.
29 Zob. K. Skupieński, Zagadnienie „instytucji zaufania publicznego (wiary publicznej)” w Polsce średniowiecznej. 
Dyplomatyka w badaniach relacji między władzą a społeczeństwem, w: Genealogia — władza i społeczeństwo 
w Polsce średniowiecznej, Toruń 1999, s. 333–357.
30 Stale pozostaję wdzięczny za zwrócenie mi niegdyś na to uwagi przez śp. Profesora Aleksandra Gieysztora.
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Chodzi tu również o relację pomiędzy dwoma zjawiskami, które w dziejach społeczeństwa 
odgrywały i odgrywają fundamentalne znaczenie. Z jednej strony mamy władzę. Bez ciągłej roz-
budowy i stopniowego komplikowania jej mechanizmów ludzkość nie przeszłaby nigdy od etapu 
niewielkiej pierwotnej hordy do bardziej złożonych struktur społecznych i politycznych obejmują-
cych wielkie rzesze ludzi. Władza w znacznej mierze polega na podejmowaniu decyzji w imieniu 
innych oraz na wykorzystywaniu zdolności nakłaniania, bądź zmuszania, ogółu do podporządko-
wania się tym decyzjom. Do prawidłowego decydowania potrzebna jest informacja. Skutecznie 
rządzący musi także wiedzieć, czy i jak jego polecenia są wykonywane w sytuacji, gdy rządzeni 
znajdują się poza zasięgiem jego wzroku i słuchu. Dlatego wśród mechanizmów władzy ogromną 
rolę odgrywają wszelkiego rodzaju procesy komunikacyjne. Pierwsze rozległe państwa w dziejach 
ludzkości rozbudowały się 5000 lat temu. Były to Sumer i Egipt, gdzie rolnictwom wymagało 
znakomitej organizacji i dobrze skoordynowanej pracy wielkich zespołów ludzkich, a rozległość 
terytorialna rodziła różnego rodzaju problemy komunikacyjne. Nie było zatem dziełem przypad-
ku, że właśnie tam rozwinęło się pismo. W ten sposób nastąpiła druga rewolucja komunikacyjna 
w dziejach ludzkości. Stanowiła rozwinięcie pierwszej, jaką wywołało rozwinięcie się mowy. Naj-
wcześniejsze zachowane zabytki pisma klinowego i hieroglif cznego pokazują, że nie powstały 
one, by służyć rozwojowi duchowemu, ale by wspomagać władzę, administrację, sądownictwo, 
rozliczenia ekonomiczne itp. Zapisywano decyzje władców i jego urzędników, wyroki sądowe, 
rozliczenia danin oraz podatków itp. Dopiero później po pismo sięgnęli autorzy tekstów religij-
nych, f lozof cznych czy poetyckich. Podobna sytuacja powtórzyła się w początkach pisma fenic-
kiego, greckiego i innych. W antycznej Grecji ma znaczenie symboliczne fakt, że gromadzący do-
kumenty państwowe Metroon w Atenach, najstarsze archiwum świata, powstał wiek przed słynną 
Biblioteką Aleksandryjską, gromadzącą dzieła literatury i nauki.

Pismo jest technologią, która przezwycięża ograniczenia słowa mówionego. Umożliwia słowu 
pokonywanie odległości niepomiernie większych niż zasięg głosu. Co zaś chyba ważniejsze, gwa-
rantuje mu trwanie w czasie. To dzięki niemu w niezmienionym kształcie docierają do nas słowa 
zapisane przed tysiącleciami. A wystarczy przypomnieć sobie zabawę w głuchy telefon, żeby zro-
zumieć, że przekaz ustny takiej rękojmi nam nie udziela. Pismo, w postaci zwanej przez historyków 
źródłami dyplomatycznymi, wielokrotnie powiększyło możliwości sprawowania i wykonywania 
władzy. Jej arsenał otrzymał nowe, potężne narzędzie. W znacznym uproszczeniu można powie-
dzieć, że w pełni ujawniło się to w systemach władzy biurokratycznej. Jak sama nazwa wskazuje, 
jest to władza wykonywana zza biurka, czyli mebla do pisania stojącego w biurze, gdzie siedzą 
urzędnicy. Można zatem stwierdzić, że jest to władza wykonywana przy użyciu dokumentów czy 
dokumentacji. Kładł na to nacisk niemiecki socjolog Max Weber, najznakomitszy teoretyk władzy 
biurokratycznej, którą uważał zresztą za najdoskonalszy rodzaj władzy wykonywanej w sposób 
zracjonalizowany. Biurokracja była dla niego wspaniałym osiągnięciem cywilizacji europejskiej. 
Dopiero biurokratyzm, czyli deformacja mechanizmów biurokratycznych, stawał się systemem 
niesprawnym, co i dziś wpływa na nierzadko negatywne oceny wszelkiej biurokracji. Sprawność 
machiny biurokratycznej dawała potęgę absolutyzmom oświeconym. Wystarczy przypomnieć, że 
w wydobywanej z zacofania Rosji Piotra Wielkiego już w 1720 r. stworzono pisemny regulamin 
kolegiów państwowych, obszernie i drobiazgowo regulujący funkcjonowanie ich systemów kan-
celaryjnych. W Polsce zaś zawodowi urzędnicy pojawili się dopiero w czasach reform stanisła-
wowskich, co nie pozostawało bez wpływu na siłę władzy i państwa. Kończąc ten wątek, warto 
przypomnieć, że na tablicy nagrobnej Jana Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego i hetmana 
wielkiego koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jednego z ludzi o największej władzy 
w ówczesnej Polsce, jako insygnia jego potęgi widnieją pieczęć wielka koronna skrzyżowana z bu-
ławą wielką koronną — przy czym to pieczęć ukazana jest tam na wierzchu, najwyraźniej uznana 
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za narzędzie potężniejsze od buławy. Nasuwa się tu metonimiczne powiedzenie angielskiego poety 
Edwarda Bulwer–Lyttona z 1839 r., że „The pen is mightier than the sword” („Pióro jest potężniej-
sze od miecza”). Kryje się w tym myśl, że władza administracyjna sprawowana piórem, zza biurka, 
jest sprawniejsza od władzy sięgającej po przemoc. Sądząc po ich urzędniczych tytułach, dobrze 
chyba też wiedzieli o tym dwaj potężni, aczkolwiek złowrodzy, władcy XX stulecia — kanclerz 
Adolf Hitler oraz sekretarz generalny Józef Stalin, choć oręża przecież obaj też nie lekceważyli.

Powyższe wywody unaocznić miały, czym są dokumenty w rozumieniu dyplomatyki. Chodziło 
przy okazji i o to, że zajmowanie się nimi to nie tylko problem źródłowego warsztatu historyka, ale też 
rozważania nad wieloma kluczowymi zagadnieniami z dziejów ludzkości. O tym, na ile dyplomatyka 
może wkraczać w kwestie tego rodzaju, będzie jeszcze mowa dalej.

2. POWSTANIE, ROZWÓJ I NURTY BADAWCZE DYPLOMATYKI

Po zarysowaniu z grubsza, czym dziś jest dyplomatyka, przechodzimy obecnie do przedstawienia 
dziejów tej dyscypliny. Najefektywniejsze wydaje się przedstawienie podstawowych etapów rozwoju 
dyplomatyki w ujęciu genetycznym. Innymi słowy będzie to wykład o dziejach badań dyplomatycz-
nych z położeniem nacisku na kształtowanie się metody dyplomatycznej, na dyskusje teoretyczne 
o chronologicznym i rzeczowym zakresie nauki o dokumencie, o potrzebie unowocześniania progra-
mu badawczego dyplomatyki z jednej strony, z drugiej zaś o wierności zasadom okresu klasycznego. 
Wszystko to wpływało na cele i kształt badań oraz publikacji realizowanych w praktyce naukowej 
dyplomatyków — w przeszłości dawnej i bliskiej, a także współcześnie. Przyświeca nam nadzieja, 
że także adepci nauki o dokumencie znajdą w tym pomoc dla łatwiejszego zrozumienia, o co chodzi 
przy rozważaniu takich problemów, jak zakres rzeczowy i chronologiczny dyplomatyki, jej metody 
i przedmiot badawczy, a także jej miejsce wśród innych nauk, w tym także dyscyplin powstających 
ostatnio w społeczeństwie informacyjnym.

a) Fałszerstwa i próby ich badania w średniowieczu
Fałszerstwa dokumentów były plagą średniowiecza. Dwie trzecie z zachowanych do dziś 196 doku-
mentów wydanych w imieniu królów z dynastii Merowingów, władającej Frankami w l. 481–737, 
okazało się podrobionych. Spośród 270 dyplomów Karola Wielkiego 100 uznaje się dziś za nieauten-
tyczne. Podrabiano je w ciągu kilku stuleci. Średniowieczne warunki sprzyjały fałszerzom, jednak 
rozwój kultury pisma, a także kultury prawnej oraz inne czynniki powodowały stopniowy spadek 
tych wielkości, choć trudno oczywiście mówić o regularności tego rodzaju zjawisk. Tak np. wśród 
dokumentów cesarza Fryderyka I Barbarossy (1152–1190) odkryto dotąd 4,4% falsyf katów, 1,3% 
dokumentów częściowo przerobionych oraz 2,8% wątpliwych. Fałszerstw dokonywano we wszyst-
kich krajach. Zdawali sobie z tego sprawę papieże. Gdy Leonowi IX w połowie XI w. przedłożono 
przywileje nadane przez jego poprzedników klasztorowi benedyktynów w Subiaco, w których dopa-
trzył się fałszerstwa, polecił je spalić. Wybitni papieże, jak np. Aleksander III (1151–1189) czy Inno-
centy III, próbowali przeciwdziałać temu zjawisku, rozsyłając po Europie nakazy ścigania i bardzo 
surowego karania fałszerzy bulli papieskich. Brakowało jednak wiedzy potrzebnej do sprawnego 
rozpoznawania takich podróbek. Nawet Innocenty III dawał się często nabierać na falsyf katy. Za 
sfałszowanie dokumentu lub pieczęci królewskiej groziła okrutna kara śmierci przez spalenie na 
stosie lub ugotowanie we wrzącej wodzie. Łagodniejsze było skazanie na obcięcie kciuka lub dłoni, 
uwięzienie czy wygnanie. Kary te jednak nie odstraszały. Znamy w XII w. przypadek benedyktyń-
skiego klasztoru na wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim, w którym biegły fałszerz obsługiwał 
klientów z całego regionu. Był szeroko znany, a więc nie widział raczej powodów do ukrywania się. 
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Dla papiestwa, organizującego Kościół w coraz bardziej scentralizowanym i zbiurokratyzowanym 
kształcie, problem zaufania, jakim można było obdarzać komunikację pisemną, a przede wszystkim 
dokumenty, miał jednak zasadnicze znaczenie. Problem nie jest całkowicie obcy także historykom 
XIX i XX w., a nawet czasów współczesnych, choć niezbyt często brany przez nich na warsztat. Dy-
plomatycy średniowieczni obdarzają go natomiast wielką i nieustającą uwagą, choć zmieniają się 
stawiane pytania31.

Wiadomo, że fałszerstwa dokumentów powstawały z bardzo różnorodnych powodów: poli-
tycznych, prawnych, a nawet osobistych. Mogło chodzić o bezprawne nabycie lub potwierdze-
nie aktualnych tytułów prawnych, o zabezpieczenie się w obliczu procesów sądowych, a czasem 
o zwykłą próżność. Obserwujemy też sporą różnorodność form fałszerstw — od dokumentów cał-
kowicie podrobionych, po dokonywanie niewielkich przeróbek, zmieniających treść przywilejów 
czy umów. Już na długo przed Papenbroeckiem i Mabillonem zdawano sobie sprawę, że wśród 
dokumentów traf ają się fałszerstwa. Niezbyt wiele wiemy o sposobach, którymi próbowano je roz-
poznać. Jedną z dróg była oczywiście metoda porównawcza. Wspomnianemu papieżowi Aleksan-
drowi III przedstawiono dokumenty jednego z papieży sprzed półtora stulecia. Pragnąc sprawdzić 
ich autentyczność, zażądał, by ich pieczęcie porównano z innymi zachowanymi odciskami pieczęci 
tego papieża. Innocenty III, usiłując przeciwdziałać licznym fałszerstwom pism wysyłanych przez 
Kurię Rzymską po całej Europie, nakazał biskupom, by obok pieczęci weryf kowano kształt pisma 
oraz styl ich szaty słownej. Z pozoru były to zabiegi proste, skoro chodziło o dokumenty współ-
czesne, ale odbiorcy z biskupstw odległych nieraz o tysiące kilometrów od Rzymu mieli z tym na 
pewno trudności natury komunikacyjnej. Inaczej było, gdy dało się od razu odesłać podejrzany 
dokument do weryf kacji w pobliskiej siedzibie jego wystawcy. Jednak i w takiej sytuacji zdarzało 
się często, że kancelaria władcy w kilkadziesiąt lat od chwili sporządzenia przez siebie dokumentu 
nie była w stanie wydać autorytatywnego wyroku, gdyż nie było już świadków pamiętających tam-
to wydarzenie. Zresztą są to przypadki dość rzadko znajdujące odbicie w zachowanych źródłach. 
Z problemami takimi mierzyli się także kanceliści w Polsce. 

b) Humaniści i początki historiograf i krytycznej32

O ile w średniowieczu do podejmowania weryf kacji podejrzanych dokumentów zmuszały potrzeby 
praktyki prawniczej i kancelaryjnej, o tyle w okresie późniejszym mamy głośne przypadki odkry-
wania fałszerstw przez humanistów z samego dążenia do prawdy. Francesco Petrarca, słynny poeta 
włoski, a przy tym syn notariusza z Florencji, wykpił autentyczność dokumentów, które dla książąt 
austriackich mieli wystawić m.in. Juliusz Cezar i Neron. W istocie było to jedno z fałszerstw, które 
na przełomie 1358 i 1359 r. kazał sfabrykować książę Rudolf IV Habsburg, dążący o uzyskania przez 
Austrię statusu elektoratu Rzeszy. W stuleciu następnym najpierw Mikołaj z Kuzy, a następnie Lo-
renzo Valla, humanista z Neapolu (w swym dziele De falso credita et ementita Constantini donatione 
declamatio, 1440), zakwestionowali autentyczność dokumentu cesarza Konstantyna znanego jako 
Donacja Konstantyna. Po wyzdrowieniu z trądu miał on nadać papieżowi Sylwestrowi I (314–335) 
pałac laterański w Rzymie, insygnia cesarskie oraz władzę w Rzymie i prowincjach zachodnich, jak 
również inne przywileje33. Falsyf kat ten posłużył papieżom m.in. w sporach z Karolem Wielkim 

31 Podstawowe znaczenie mają materiały międzynarodowego kongresu poświęconego fałszerstwom: Die Fälschun-
gen im Mittelalter, t. I–VI, München 1988–1990 (Schriften der MGH 33), z tekstami 150 autorów.
32 Zob. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, wyd. 2, Warszawa 2010, a ostatnio M. Dorna, Mabillon i inni. 
Rzecz o powstaniu dyplomatyki, Poznań 2014, choć wyników tej pracy nie zdołaliśmy już w pełni spożytkować.
33 J. Soszyński, Donacja Konstantyna — geneza, kariera, krytyka, w: Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wo-
bec przeszłości, Warszawa 2012, s. 77–87.
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i Ottonem III. Ten pierwszy nie uznał jednak roszczeń papieża Leona III do dysponowania koroną 
cesarską, zaś drugi wręcz zarzucił Donacji Konstantyna nieautentyczność. Gdy próbowano użyć tego 
aktu w sporach z Kościołem wschodnim, patriarcha Konstantynopola uznał, że dokument dotyczy 
jego stolicy. Stanowisko Valli, który dowiódł, że fałszerstwa dokonano kilka stuleci po śmierci rzeko-
mego wystawcy, przyjęli protestanci, natomiast katolicy, zgadzając się z zarzutem formalnej nieau-
tentyczności, aż do XIX w. bronili wiarygodności samej treści. Humaniści opierali swe wnioskowanie 
o fałszerstwach na niezgodności zawartych w nich informacji ze swą wiedzą o dziejach starożytnych. 
Za kryterium autentyczności przyjmowano zatem analizę treści, a nie formy dokumentu.

W 2. połowie XVI w. teologowie luterańscy w Magdeburgu napisali historię Kościoła, gdzie 
dowodzili, że dopuszczał się on fałszowania nauki apostołów, której dopiero Marcin Luter przy-
wrócił czystość. To wielkie dzieło, którego każdy z 13 tomów obejmował jedno stulecie, nazywano 
Centuriami magdeburskimi (Centuriае Magdeburgenses). „Centuriatorzy” szeroko sięgali do źródeł 
historycznych i podejmowali kwestie ich autentyczności. W całości zakwestionowali np. Dekretały 
Pseudo–Izydora, część składową Dekretu Gracjana, złożoną ze sfałszowanych dokumentów, których 
treść miała podkreślać dominującą pozycję papieży w Kościele. Wywołało to reakcję uczonych kato-
lickich, którzy podjąwszy polemikę, sami musieli zajmować się problemem krytyki źródeł historycz-
nych. Obie strony jako kryteriów autentyczności używały treści dokumentów.

W XVII w. po pokoju westfalskim w Niemczech, a także we Francji, rozpoczęły się słynne 
„wojny dyplomatyczne” (bella diplomatica), będące sporami o autentyczność starych dokumen-
tów, często prowadzonymi przed sądami. Chodziło m.in. o sprawy dowodzenia praw majątko-
wych do posiadłości ziemskich, posiadanych często od wielu stuleci przez instytucje kościelne. 
Jedna z tych „wojen” toczyła się między arcybiskupstwem trewirskim i miejscowym klasztorem 
św. Maksymina (1633, 1638). Ponieważ średniowieczne pergaminy zachowywały wciąż swą moc, 
stawały się obiektem żywego zainteresowania praktykujących prawników — gdy jedna strona 
nimi szermowała, druga starała się podważyć taki dowód, wskazując na nieautentyczność dane-
go dokumentu. Te sądowe polemiki rychło przybrały wymiar teoretyczno–prawny, jak np. dzie-
ło prawnika i polihistora z Helmstedt, Hermana Conringa, pt. Censura diplomatis. Omawiał on 
spór, jaki miasto Lindau toczyło w 1672 r. z tamtejszym klasztorem żeńskim (pierwsza wzmianka 
o jego istnieniu pochodzi z 882 r.), położonym na wyspie na Jeziorze Bodeńskim, a przy okazji do-
chodził do ciekawych obserwacji teoretycznych. Wciąż jednak nie były to ref eksje o dyplomach, 
jako o źródłach historycznych. Dotyczyły raczej aktualnej prawomocności tytułów majątkowych 
zapisanych w dokumentach pergaminowych sprzed stuleci. W tym sensie bella diplomatica stano-
wiły wciąż kontynuację średniowiecznych zabiegów sprawdzających autentyczność dokumentów 
przed sądami i w kancelariach. 

Właśnie jednak w 2. połowie XVII w. narodziła się dyplomatyka jako racjonalna nauka o oddzie-
laniu fałszu od prawdy w dawnych pergaminach. U podstaw tego leżały przemiany, jakie od czasu 
humanizmu narastały w myśli i nauce europejskiej. Humanistyczne hasło powrotu do źródeł, czyli do 
antycznej kultury greckiej i rzymskiej, dotyczyło też studiów nad starożytnymi tekstami, z posługi-
waniem się zasadami krytyki f lologicznej w odniesieniu do źródeł historycznych. Również i te ba-
dania współtworzyły tzw. studia humaniora, czyli humanistykę z jej poczuciem autonomii człowieka 
i jego rozumu zdolnego do odkrywania prawdy na drodze racjonalizmu. Żyjący w 1. połowie XVII w. 
skrajny racjonalista René Descartes, czyli Kartezjusz, dowodził, że myślenie rozsądkowe jest jedyną 
drogą prowadzącą do prawdy. To przekonanie o sile ludzkiego umysłu torowało drogę Oświeceniu. 
Kartezjańska Rozprawa o metodzie (ze słynnym: „Myślę, więc jestem”) ukazała się w 1637 r.

Dyplomatyka wyrosła jednak w kręgach historyków Kościoła. Przyjęli oni humanistyczne podej-
ście do badania przeszłości, co zwróciło ich w stronę prac nad źródłami historycznymi. Dodatkowy 
impuls historycy Kościoła katolickiego otrzymali ze strony badaczy dziejów i teologów protestanc-
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kich, którzy — tak jak centuriatorzy magdeburscy — z wielką pasją, a czasem wręcz zapalczywo-
ścią, studiowali dawne dzieje chrześcijaństwa tak, by wykazać słuszność reformacji. Obie strony 
tego sporu dostrzegły, jakie możliwości dla krytyki tych źródeł daje możliwość wydawania ich dru-
kiem, co niepomiernie zwiększało liczbę badaczy mogących je studiować, analizować oraz podda-
wać krytyce, najpierw f lologicznej, potem zaś także historycznej. Zaczęto m.in. opracowywać pełne 
wydania tekstów synodów i soborów. Tak np. jezuita francuski Jacques Sirmond w 1629 r. wydał 
trzy woluminy Concilia antiqua Galiae. W tym samym roku generał zakonu jezuitów polecił Je-
anowi Bollandowi realizację projektu wydawnictwa Acta sanctorum, mającego zawierać krytycznie 
opracowane od strony źródłowej żywoty świętych oraz inne materiały ich dotyczące. Tak powstał 
w Antwerpii zespół zwany Societas Bollandiana, czyli bollandyści. Żywoty świętych wydawano 
pogrupowane wedle miesięcy, na które w kalendarzu kościelnym przypadały ich święta. Pierwsze 
trzy tomy, dotyczące stycznia, ukazały się w 1643 r.

Od 1659 r. do bollandystów dołączył Daniel van Papenbroeck (Papebroch), który po Bollandzie 
(zm. 1665) przewodził zespołowi. W 1675 r. ukazały się trzy tomy dotyczące świętych, których 
rocznice obchodzono w kwietniu. Drugi z tych tomów otwierał pięćdziesięciostronicowy tekst Pa-
penbroecka zatytułowany Propylaeum antiquarium circa veri et falsi discrimen in vetustis membra-
nis (Propyleje starożytne, czyli brama dla rozróżniania prawdy od fałszu w dawnych dokumentach 
pergaminowych). Jego pierwsza część opatrzona była nagłówkiem De diplomatis (O dyplomach) 
i — wedle określenia autora — dotyczyła dokumentów, quae ante nongentis vel mille annos primis 
Francorum regibus signata dicuntur („które przed dziewięciuset czy tysiącem lat miały być wy-
dane przez pierwszych królów Franków”). Papenbroeck podtrzymał tam swoje wątpliwości co do 
wydanych ostatnio drukiem dokumentów zawierających zapisy fundacji, darowizn i przywilejów, 
które miały podobno pochodzić z oryginałów przechowywanych w archiwach rozmaitych klaszto-
rów. W swej krytyce dokumentów merowińskich — w których autentyczność generalnie wątpił — 
odwoływał się do ich treści, stylu, formularza, porównywał pismo i monogramy. Jak ujął to Leonard 
E. Boyle, wybitny mediewista–dominikanin, prefekt Biblioteki Watykańskiej (1984–1997), Papen-
broeck w swych dociekaniach z grubsza oparł się na słynnej paremii, sformułowanej przez retora 
Hermagorasa z Temnos, stosowanej następnie przez starożytnych rzymskich prawników prowadzą-
cych śledztwo, aby wykryć sprawcę, okoliczności i motywy przestępstwa — quis, quid, ubi, quibus 
auxiliis, cur, quomodo, quando? („kto, co, gdzie, jakimi środkami, dlaczego, jak, kiedy?”). Warto 
zauważyć, że Boyle sam posłużył się tym schematem, z wielkim zrozumieniem rzeczy wykładając 
podstawy dyplomatyki34.

Gdy tylko mnisi w benedyktyńskim opactwie St. Germain des Prés w Paryżu, głównym ośrodku 
Kongregacji św. Maura (zwani maurynami lub maurystami), zapoznali się z Propylejami, uznali 
się za sprowokowanych tezami uczonego bollandysty. Po pierwsze dlatego, że w swym skarbcu 
przechowywali wiele zabytkowych dokumentów, także merowińskich. Po drugie, sami należeli do 
grona przodujących erudytów kościelnych swego czasu. Od 1637 r. bibliotekarzem opactwa był 
Jean Luc d’Achéry, który w 13 tomach wydał drukiem dawne rękopisy benedyktyńskie (Veterum 
 aliquot scriptorum, qui in Galliae bibliothecis, maxime benedictinis latuerant spicilegium, 1655–
1677). Jego uczeń, Jean Mabillon, z materiałów zebranych przez mistrza wydał w 1668 r. Acta 
sanctorum Ordinis S. Benedicti. To on stworzył zespół doświadczonych badaczy do poszukiwań 
w bibliotekach i archiwach Paryża oraz okolic, aby zebrać materiały, które pozwolą przygotować 
godną odpowiedź na dzieło Papenbroecka. Miała ona zmierzyć się z argumentami uczonego bol-
landysty i znaleźć braki w jego kryteriach discriminis veri ac falsi. Tak powstało monumentalne 
dzieło Jeana Mabillona, De re diplomatica libri sex (pełny tytuł, zgodnie z obyczajem epoki, był 

34 L. E. Boyle, Diplomatics, w: Medieval Studies. An Introduction, wyd. 2, Syracuse–New York 1992, s. 83.
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znacznie dłuższy), wydane w 1681 r. Księga pierwsza dotyczyła cech zewnętrznych dokumentów 
(omawia ich rodzaje, materiały pisarskie, kroje pisma, podaje podstawowe terminy). W drugiej, 
poświęconej cechom wewnętrznym, jest mowa o budowie i konwencjonalnych formach dokumen-
tów, ich języku, o personelu kancelaryjnym, pieczęciach, świadkach, podpisach i datowaniu. Księ-
ga trzecia zawiera krytykę wcześniejszych metod, opartych na studiach pojedynczego przypadku 
(jakie uprawiał np. Papenbroeck), a także omawia problematykę notycji oraz kartularzy. Czwarta 
przedstawia palatynów królów Franków, piąta prezentuje wzory pisma, szóstą zaś stanowi doda-
tek z przykładami dokumentów. Mabillon nie przewyższał swego rywala bollandysty, jeśli chodzi 
o podejście metodologiczne. Jego dzieło góruje natomiast zdecydowanie obszernością oraz syste-
matycznością ujęcia i solidniejszą podstawą materiałową. Nie ulega też wątpliwości, że Mabillon 
bardziej wszechstronnie i nieodparcie niż Papenbroeck sformułował deklarację krytycyzmu wobec 
dokumentów. Pokazał rozumowo, że aby poprawnie ocenić charakter, treść oraz autentyczność 
badanego dokumentu, należy uwzględnić zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne kryteria, a także 
zmieniające się wzory kompozycji, pisma oraz stylu, biorąc pod uwagę miejsce i czas, historię, per-
sonel i zwyczaje kancelarii, czyli skryptoriów. Pokazał też, że dyplomatyczna metoda porównaw-
cza musi opierać się na rozległej podstawie źródłowej, nie wyłączając dokumentów dziwacznych, 
a zatem podejrzanych.

Podsumowując dokonania Papenbroecka i Mabillona, można stwierdzić, że pierwszy z nich za-
służył na miano ojca krytycznej analizy dokumentów, zaś drugi stał się założycielem dzisiejszej 
dyplomatyki jako dyscypliny naukowej. Trzeba też pamiętać, że Mabillon kładł w ogóle podwaliny 
pod wszelkie nauki pomocnicze historii, co dotyczy zwłaszcza paleograf i, ale także sfragistyki, 
chronologii, genealogii itp. Dziś powiedzielibyśmy, że uczony mauryn pokazał, jak złożonym ko-
munikatem są dokumenty. Można je odczytywać w rozmaitych kontekstach i na wielu poziomach 
znaczeniowych. Jeśli dziś można coś wytknąć Mabillonowi, to brak dokładniejszego zdef niowania 
dyplomu, które to pojęcie zaczerpnął po prostu od Papenbroecka.

Dzieło Mabillona, wzbogacone o suplement (1704) i już po śmierci autora (zm. 1707) opubliko-
wane w 1709 r. w drugim, poszerzonym wydaniu, przygotowanym przez jego ucznia,  Thierry’ego 
Ruinarta, stało się podstawowym kompendium krytyki dokumentów stosowanym w praktyce 
prawnej oraz w badaniach historycznych. Zyskało powszechne uznanie w Europie. Na długo okre-
śliło postrzeganie badań nad dawnymi dokumentami. Już w 1688 hiszpański benedyktyn Juan 
Perez opublikował Dissertationes ecclesiasticae de re diplomatica, zaś w 1702 r. Anglik Thomas 
Madox wydał Formulare Anglicanum, or a Collection of Antique Charters and Instruments, gdzie 
oprócz dokumentów można znaleźć też erudycyjną rozprawę o dyplomatyce. We Włoszech Scipio 
Maffei wydał w 1727 r. dzieło Istoria diplomatica, które wszakże najwięcej wniosło do pale-
ograf i. W Niemczech pierwszy zainteresował się Mabillonem profesor prawa z Giessen, Johann 
Nikolaus Hert (1651–1710), który w 1699 r. wydał Dissertatio de f de diplomatum Germaniae im-
peratorum et regum. Powszechnie pozytywnej opinii o Mabillonie nie przeważyły nieliczne głosy 
krytyczne, jak np. Barthélemy’ego Germona (1663–1718), przed którym Ruinart musiał bronić 
swego mistrza w dziele Ecclesia Parisiensis vindicata (1706). W l. 1750–1765 ukazał się sze-
ściotomowy „nowy traktat o dyplomatyce”, Nouveau traité de diplomatique, où l’on examine les 
fondemens de cet art. Wydali go dwaj mauryni, Charles–Francois Toustain i René–Prosper Tassin, 
przy czym ostatnie cztery tomy ukazały się już po śmierci pierwszego z nich. Nie wywarli takiego 
wpływu jak niegdyś Mabillon, być może tylko dlatego, że — zdaniem niektórych — przewyższali 
swego poprzednika jedynie objętością dzieła. Z badaczy zajmujących się dyplomatyką u schyłku 
XVIII w. należy wspomnieć jeszcze Johanna Christophera Gatterera (1727–1799), który mocno 
oddziaływał na ówczesny rozwój historii jako nauki. Ten profesor z Getyngi stał się pionierem 
historii powszechnej, ujmowanej przez pryzmat związków przyczynowych, ale mocno poświęcił 
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się również naukom pomocniczym historii. Oprócz dzieł poświęconych heraldyce, genealogii, 
numizmatyce i chronologii wydał też prace dyplomatyczne: Oratio de artis diplomaticae diff cul-
tate (1757), Elementa artis diplomaticae universalis (1765), Epitome artis diplomaticae (1773) 
i Abriss der Diplomatik (1798). Jak widać po samych tytułach, były to publikacje ukierunkowane 
na dydaktykę, co zapewniało im znacznie większą od studiów analitycznych siłę oddziaływania 
w tych krajach europejskich, gdzie z dyplomatyką dopiero się zapoznawano. W swym dążeniu do 
ogólnej systematyki Gatterer odwołał się do klasyf kacji organizmów żywych przez Linneusza 
i próbował przenieść ją na grunt dyplomatyki czy paleograf i. Dziś próby te uznajemy za chybione, 
jednak antycypowały pozytywistyczne ambicje dyplomatyki, by ścisłością swych metod dorów-
nać naukom przyrodniczym.

Istotne były też postępy praktycznych studiów dyplomatycznych, stosujących rozmaite metody 
analityczne, dopasowane do wszystkich przedmiotów badań dyplomatyki, jak np. pieczęci, mono-
gramów czy brachygraf i (skrótów). Owocowało to pogłębieniem znajomości materiału dokumento-
wego, a w konsekwencji doprecyzowywało parametry analizy porównawczej. Benedyktyński opat 
z Göttweig w Austrii, Johann Georg Bessel (1672–1749), w dziele pt. Gotwicense Chronicon, tomus 
prodromus de codicibus antiquis manuscriptis, de imperatorum ac regum Germaniae diplomatibus 
(1732) dokonał szczegółowego rozbioru dyplomów wystawionych dla swojego klasztoru od X do 
XIII w., stając się prekursorem studiów nad grupami dokumentów danego odbiorcy. Z kolei Jo-
hannes Heumann von Teutschenbrunn (1711–1760) w swych „komentarzach dyplomatycznych” 
(Commentarii de re diplomatica imperatorum ac regum Germanorum inde a Caroli Magni tempori-
bus adornati, 1745–1753; Commentarii de re diplomatica imperatricum ac reginarum Germaniae, 
1749), nie mając dostępu do oryginałów, skupiał się na analizie treści, pokazując wagę i możliwości 
krytyki wewnętrznej. Heumann przeformułował też nieco słynną sentencję Papenbroecka — u niego 
Diplomatica est ars diplomata vera et falsa discernendi, czyli „dyplomatyka jest sztuką odróżniania 
dokumentów prawdziwych i fałszywych”.

c) Stulecie XIX: „złoty wiek” dyplomatyki
Wiek XIX miał zasadnicze znaczenie dla rozwoju dyplomatyki. Dość zauważyć, że do dziś opieramy 
się w znacznej mierze na powstałych w tamtym czasie podręcznikach (Harry’ego Bresslaua, Ottona 
Possego, Oswalda Redlicha czy Artura Giry’ego). Złożyło się na to wiele przyczyn. Z jednej strony 
widzieć w tym można naturalny efekt narastającego już od ponad stulecia dorobku badań dyploma-
tycznych. Większe znaczenie niż kolejne uczone traktaty miały jednak przemiany, wywołane we 
Francji przez Wielką Rewolucję. Wcześniej archiwa francuskie ze swym bogactwem dokumentów 
dostępne były tylko za zgodą swych właścicieli — osób prawnych czy f zycznych. W 1770 r. w ca-
łym kraju było ponad sześć tysięcy różnych archiwów. Zawartość wielu doznała co prawda uszczer-
bku w rewolucyjnym zamęcie (ich of arą padały np. archiwa feudalne ze skrupulatnymi rejestrami 
powinności chłopskich), ale zwycięska burżuazja zdawała sobie sprawę, że archiwa te zawierają 
tytuły prawne dowodzące stanu posiadania, a bez takich zabezpieczeń świętego prawa własności 
nie wyobrażano sobie realizacji sztandarowego hasła rewolucji, liberté. Dlatego od 1794 r. każdy 
obywatel republiki miał zapewniony swobodny i darmowy dostęp do archiwaliów, zgromadzonych 
w Archiwum Narodowym i podporządkowanych mu innych archiwach publicznych. Wypełniły je 
m.in. materiały ze zniesionych instytucji kościelnych. Model ten, wraz z ekspansją francuskich wzo-
rów ustrojowych, przyjmowano następnie w pozostałych krajach. Radykalnie zmieniało to możli-
wości badawcze dyplomatyków, którzy potrzebowali jak najszerszych podstaw materiałowych dla 
skuteczności swych analiz.

Rozwój państwowych archiwów stymulował też zapotrzebowanie na fachowe kadry dla nich, to 
zaś sprzyjało stałej instytucjonalizacji dydaktyki dyplomatyki, którą wykładano już zresztą na wielu 
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uniwersytetach. We Francji w 1821 r. w ramach tzw. wielkich szkół (Grandes Écoles) powołano 
również specjalną École nationale des Chartes, poświęconą specjalnie studiom nad dokumentami. 
Szkoła stała się europejską kuźnią kadr znakomitych specjalistów w zakresie dyplomatyki i związa-
nych z nią nauk pomocniczych historii, a także archiwistyki. Tu studiował (po uzyskaniu doktoratu 
na uniwersytecie w Halle w 1850 r.) także młody niemiecki historyk Theodor von Sickel, który stać 
się miał jednym z twórców nowoczesnej dyplomatyki. Przyjąwszy za wzór rozwiązania francuskie, 
w 1854 r. założył w Wiedniu Institut für Österreichische Geschichtsforschung, którego był potem dy-
rektorem w l. 1869–1891. Choć instytut poświęcony był szeroko pojętym badaniom historycznym, 
szczególną wagę przywiązywano w nim do kształcenia w zakresie nauk pomocniczych. W Niem-
czech dopiero w 1894 r. Paul F. Kehr stworzył na uniwersytecie w Marburgu specjalne seminarium 
nauk pomocniczych, pomyślane jako pruski odpowiednik wspomnianych instytucji paryskich i wie-
deńskich. Z czasem rozwinęły się z niego uniwersytecki Instytut Nauk Pomocniczych i odrębna 
Szkoła Archiwalna (Marburger Archivschule).

Powszechny zwrot ku pogłębionemu zainteresowaniu źródłami miał też korzenie w szerszych 
prądach intelektualnych epoki. Wzbierający na fali rozbudzenia narodowego romantyzm niósł 
też fascynację średniowieczem, w którym historycy szukać pragnęli początków prawdziwego 
„ducha” swego narodu. Odsłonić go można było przez dokładne i wnikliwe studium źródeł z epo-
ki, a zasadniczego znaczenia nabierało z jednej strony krytyczne ich studium, z drugiej zaś — 
udostępnienie szerszej publiczności. Wiek XIX przyniósł więc ogromny rozwój edytorstwa źró-
deł. Sztandarowym przedsięwzięciem na tym polu stały się Monumenta Germaniae Historica 
(„Pomniki dziejowe Niemiec”), zaplanowana z rozmachem seria, mająca objąć rozmaite źródła 
z l. 500–1500. Pierwszy tom wydano w 1826 r. Wydawnictwo stało się nie tylko nieprzebraną 
skarbnicą tekstów, ale także prawdziwą kuźnią doskonalenia metod edytorskich. Niemieccy „mo-
numentaliści” stawali się wzorem dla całej Europy, gdzie wszędzie podejmowano analogiczne 
wysiłki (włącznie z serią Monumenta Poloniae Historica, zainicjowaną w 1864 r. we Lwowie 
przez Augusta Bielowskiego). Monumentaliści uwzględniać pragnęli szeroki zakres źródeł — 
zarówno teksty historiograf czne (seria Scriptores), jak i pomniki prawodawstwa (seria Leges), 
nekrologi (Necrologia), listy (Epistolae), a doceniali także materiał dokumentowy (seria Diplo-
mata). Ten ostatni dział miał pod swą opieką sekretarz Monumentów, Johann Friedrich Böhmer 
(1795–1863), archiwista i bibliotekarz miejski w swym rodzinnym Frankfurcie nad Menem. Za-
fascynowany ogromem rozproszonego materiału dostrzegł jednak przede wszystkim potrzebę 
jego zestawienia — i w ten sposób narodził się pomysł wydawania go w postaci krótkich stresz-
czeń. Jego wydawnictwo regestowe (najpierw Regesta chronologico–diplomatica regum atque 
imperatorum Romanorum, 1831, potem zaś w pełni dojrzałej formie Regesta Imperii, od 1844) 
stało się wzorem dla wielu innych inicjatyw, dążących do zgromadzenia kompletu przekazów, za 
cenę rezygnacji z udostępniania ich pełnych tekstów. Metoda miała swoje zalety, ale nie zado-
walała wszystkich potrzeb. Monumenta podjęły więc wydawanie również dokumentów władców 
niemieckich in extenso (do dziś zresztą nie nadrabiając zaległości w stosunku do Regesta Impe-
rii, kontynuowanych zwłaszcza w odniesieniu do późniejszego średniowiecza). Nie były oczy-
wiście w stanie ogarnąć całości zasobu dokumentowego Niemiec. Wypracowały jednak zasady 
wydawnicze, które inny monumentalista, Georg Waitz, zalecał wszystkim jako wzór, „Jak należy 
wydawać dokumenty”35, a podług których przygotowywać powinno się zbiory lokalne, poświę-
cone poszczególnym terytoriom, miastom czy klasztorom. Dość szybko wykształcił się model 
regionalnego kodeksu dyplomatycznego, gromadzącego wszystkie dokumenty z danej ziemi czy 
prowincji — czemu sprzyjała romantyczna atmosfera szukania lokalnych tradycji historycznych, 

35 G. Waitz, Wie soll man Urkunden ediren?, „Historische Zeitschrift” 4, 1860, s. 438–448.
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a także organizacja sieci państwowych archiwów prowincjonalnych. Ów model kodeksu dyplo-
matycznego był szeroko naśladowany w całej Europie.

Masowe udostępnianie drukiem starannie przygotowanego materiału owocowało naturalnie 
rozwojem badań dyplomatycznych i wysubtelnianiem ich metod. Ogromną rolę odegrali na tym 
polu dwaj badacze niemieccy, zresztą rówieśnicy, wspomniany już wiedeńczyk Theodor von Sickel 
(1826–1908) oraz Julius Ficker (1826–1902). Pierwszy skupiał się bardziej na formalnych analizach 
dokumentów, drugi natomiast — nad aspektami prawnymi ujmowanymi w szerszym kontekście 
dziejowym. Sickel łączył aktywność edytorską (to on wydał dokumenty Ottonów w ramach MGH) 
ze studiami analitycznymi. Jego prace robić mogą wprawdzie wrażenie drobiazgowych „przyczyn-
ków” (zwłaszcza ośmiotomowe Beiträge zur Diplomatik, 1861–1882), ale to w nich właśnie Sickel 
wydoskonalił tradycyjne narzędzia analizy dyplomatycznej. Do rangi zasady naczelnej podniósł 
porównywanie duktu (pisma) i dyktatu (szaty słownej), pozwalające ustalać pochodzenie danego 
dokumentu z kancelarii jego wystawcy (gdy mamy do czynienia z podobnym duktem i dyktatem 
w dokumentach danego wystawcy kierowanych do różnych odbiorców), bądź odbiorcy (gdy po-
dobny dukt i dyktat występuje w dokumentach dla jednego odbiorcy pochodzących od różnych 
wystawców). Przypominało to zresztą badania stylu przez literaturoznawców. Niewątpliwa była też 
inspiracja f lologiczną metodą ustalania tekstu, konieczną do zastosowania, gdy należało go odtwa-
rzać z kilku zachowanych kopii. W wypracowanych przez Sickla metodach dostrzec można dążenie 
do uzyskania wyników obiektywnych na wzór nauk ścisłych i przyrodniczych, do maksymalnego 
„unaukowienia” historiograf i. To oczywisty wpływ scjentyzmu, rozwijającego się wówczas z em-
piryzmu i pozytywizmu. W końcu XIX w. pojawiło się rzeczywiście przekonanie, że dyplomaty-
ka — jako jedyna dyscyplina humanistyczna — dorównała już swą ścisłością naukom przyrodni-
czym. Sicklowski paradygmat badań budził podziw i powszechnie starano się go naśladować. Do 
dziś w dyplomatyce jest wielu „sickeliotów”.

Z kolei Julius Ficker (dopiero po nobilitacji dodawał sobie „von” przed nazwiskiem), z pochodze-
nia Westfalczyk, ale niechętny Prusom i dlatego profesor w austriackim Innsbrucku, dystansował się 
od środowiska Monumentów. Zajmował się głównie historią prawa i ustroju. Z tego punktu widzenia 
analizował też dokumenty. Jak sam twierdził, zajął się dyplomatyką tylko dlatego, że źródła doku-
mentowe odgrywały bardzo ważną rolę w badanych przez niego dziedzinach historii. Słusznie zatem 
powiedziano o nim, że uprawiał dyplomatykę jako naukę pomocniczą historii w najprawdziwszym 
znaczeniu tego określenia36. Inaczej niż w przypadku właściwych „sickeliotów”, dla których dyplo-
matyka stawała się w zasadzie dziedziną o samowystarczalnych zainteresowaniach, miał zawsze 
przed oczami ogólnohistoryczne potrzeby poznawcze. Jest zresztą charakterystyczne, że w tytule 
swej pracy o dokumentach nie użył nawet słowa „dyplomatyka”, lecz — bodaj jako pierwszy — się-
gnął po termin „Urkundenlehre”, a więc „nauka o dokumencie” (Beiträge zur Urkundenlehre, dwa 
tomy, 1877–1878). Ficker nie chciał opracowywać żadnego systemu teoretycznego, miał zresztą 
niechętny stosunek do sztywnych i prostych schematów. Uważał, że reguły metodyczne dyplomaty-
ki nie mogą być stosowane w sposób szablonowy. Nie żywił złudzeń, że średniowieczna kancelaria 
była zbiurokratyzowanym, a więc świetnie skoordynowanym urzędem, który funkcjonował zawsze 
wedle zracjonalizowanych założeń i procedur. Każdy dokument stanowił w jego oczach indywidu-
alne zjawisko i jako takie winien być wyjaśniony, przy czym nie każde odstępstwo od reguł kance-
laryjnych musiało budzić podejrzenia. Ficker zwracał np. uwagę na możliwą rozbieżność czasową 
między czynnością prawną a spisaniem dokumentu, co wyjaśniało wiele zagadek bez uciekania się 
do zarzutów wobec autentyczności. Skupiał się na genezie dokumentu, gdyż to jej okoliczności 
pozwalały wyjaśnić jego miejsce w szerszym kontekście dziejowym („Sitz im Leben”). Chodziło 

36 Th. Kölzer, Diplomatik, s. 412.
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zatem o faktyczną analizę dokumentów jako źródeł historycznych, a jej wynikiem powinny być usta-
lenia dotyczące całokształtu życia prawnego badanej epoki. Zbliżał się więc do stanowiska, które 
dosadnie wyraził nieco później inny austriacki historyk, Hans Hirsch (1878–1940): „synteza w wy-
daniu dyplomatyka oznacza historię prawa”37. 

Nazwiska Sickla i Fickera wyznaczają nurty badawcze obecne potem w dyplomatyce przez poko-
lenia. Uprawiane zwłaszcza przez tego pierwszego drobiazgowe analizy wymagały rozległego mate-
riału porównawczego, co sprawiało, że zastosować je było można tylko do najlepiej rozpoznanych 
dokumentów monarszych. Dopiero później zaczęto przenosić te same metody na dokumenty innych 
wystawców, zwane ogólnie „prywatnymi”. I tu zasłużył się Ficker, który głosił zasadę, by w analizie 
każdego dyplomu uwzględniać kontekst wszystkich innych dokumentów z danego zespołu archiwal-
nego, niezależnie od ich formalnego statusu. Od schyłku XIX w. coraz szerzej i energiczniej uprawiać 
zaczęto więc właśnie dyplomatykę dokumentu „prywatnego”. Podstawowe prace z tej dziedziny dali 
Otto Posse (Die Lehre von den Privaturkunden, 1887) i Oswald Redlich (Die Privaturkunden des 
Mittelalters, 1911), przenosząc w tę sferę metody czerpane z Sickla i Fickera. Odrębny nurt stanowiły 
badania nad kancelariami jako instytucjami, sięgające po późne średniowiecze, a nawet czasy nowo-
żytne, w których główną postacią być Georg Seeliger (Erzkanzler und Reichskanzler, 1889). Osobną 
dziedziną, uprawianą ze zrozumiałych względów intensywnie w wielu krajach, stanowiła dyplomaty-
ka papieska, dla której prawdziwy impuls stanowiło otwarcie archiwów watykańskich dla nauki przez 
Leona XIII w 1881 r. O ugruntowaniu pozycji dyplomatyki jako osobnej dziedziny wiedzy świadczy-
ło powołanie specjalnego czasopisma jej poświęconego o nazwie „Archiv für Urkundenforschung”. 
Samo słowo „dyplomatyka” tu nie padło, a zabieg ten miał na pewno wówczas swoją wymowę (co 
zresztą po latach naprawiono, uruchamiając w 1955 r. kontynuację pod tytułem „Archiv für Diploma-
tik, Schriftgeschichte, Siegel– und Wappenkunde”). Periodyk mieścił się w ogólnohistorycznej orien-
tacji Fickera i przez wyznawców Sickla przyjęty został chłodno. Jednym z redaktorów został od po-
czątku Harry Bresslau (1848–1926), profesor w alzackim Strasburgu (skąd usunięto go w 1918 r. jako 
„wojującego pangermanistę”), wydawca z kręgu MGH, ale i uznany badacz dziejów politycznych 
i społecznych, co zapewniało mu dobrą znajomość procesu historycznego w całej jego złożoności. 
Zasługą Bresslaua było napisanie podręcznika „nauki o dokumencie” (Handbuch der Urkundenlehre 
für Deutschland und Italien, dwa tomy, 1889–1915). Dzieło to, kilkakrotnie wznawiane i uzupełniane, 
przyniosło wyczerpującą syntezę całego dorobku ówczesnej dyplomatyki, także w wymiarze koncep-
cyjnym — łączyło bowiem objęcie szerokiego kontekstu rozmaitych zjawisk, ze zrozumieniem dla 
Sicklowskich analiz szczegółowych. Ze względu na ogrom zgromadzonego materiału, wyczerpującą 
wszechstronność i szerokość porównawczego ujęcia, książka Bresslaua wykorzystywana jest z powo-
dzeniem do dziś i cieszy się wciąż uznaniem jako źródło szczegółowej wiedzy o wszelkich aspektach 
dyplomatyki. Sukces Bresslaua ugruntował też przodującą pozycję dyplomatyki niemieckiej. Ze stro-
ny francuskiej odpowiedzią (motywowaną częściowo względami rywalizacji politycznej między obu 
narodami) miał być własny podręcznik Artura Giry’ego (Manuel de diplomatique, 1894). Praca tego 
uznanego we Francji autorytetu (występował jako ekspert w procesie Dreyfusa) nie dorównała jednak 
osiągnięciu jego strasburskiego kolegi.

d) Wieki XX i XXI: nowe trendy
Wielka epoka europejskiej dyplomatyki skończyła się wraz z I wojną światową. Następne dziesię-
ciolecia wydawać się mogą w dziejach interesującej nas dyscypliny epoką martwą. Wrażenie jest 
mylne. Nieustannie pracowano przecież na polu analitycznym (mnożąc prace o poszczególnych kan-

37 H. Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter, wyd. 2, Darmstadt 1958, s. 9 („Die Synthese des 
Diplomatikers heißt Rechtsgeschichte”).
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celariach, grupach dokumentów czy konkretnych problemach) i edytorskim (kontynuując wielkie 
przedsięwzięcia epoki poprzedniej). Tyle tylko, że nie wypracowywano nowych koncepcji meto-
dycznych czy teoretycznych. Z jednej strony dyplomatyka dziewiętnastowieczna doszła do tak wy-
sokiego poziomu wysublimowania swego instrumentarium, że trudno już byłoby dalej je doskona-
lić. Z drugiej natomiast owa względna doskonałość, wspomniane wrażenie osiągnięcia prawdziwie 
naukowej ścisłości sprawiały, że wysiłek reformatorów i nowatorów szedł w innych kierunkach. Ta 
gałąź ewolucji historiograf i długo wydawała się już jakby zamknięta. Oczywiście nie oznacza to de-
precjonowania osiągnięć badaczy tej epoki. Jako przykład niech posłuży Paul F. Kehr (1860–1944), 
wybitny wydawca i znawca dokumentów karolińskich, a zwłaszcza papieskich, inspirator wielkich 
przedsięwzięć organizacyjnych (jak wspomniane już seminarium marburskie czy ośrodek studiów 
nad dyplomatyką papieską w Getyndze), który jednak — niezależnie od rangi swych wielorakich 
dokonań — pozostawał wierny pozytywistycznej tradycji w duchu Sickla.

Nowe zjawiska metodyczne w dyplomatyce dostrzegać można dopiero w 2. połowie XX w. Nie 
ma jeszcze wobec tych czasów odpowiedniego dystansu. Wiele z nurtów i toczonych dyskusji jest 
wciąż żywych. Trudno pisać o tak świeżym przedmiocie. Nasz przegląd zjawisk (których znaczenia 
nie potraf my zresztą być może właściwie ocenić) będzie więc z konieczności skrótowy i pobieżny.

Duże znaczenie miała tendencja, obserwowana w wielu studiach szczegółowych, do zakwestio-
nowania podstawowej w pochodzącym od Sickla paradygmacie badawczym kategorii kancelaryjno-
ści dokumentu. Jej ostrość uległa rozmyciu przez wskazywanie możliwości rozmaitych stadiów po-
średnich. Nie przeszkadza to zresztą wielu badaczom stosować nadal ostro zarysowane rozróżnienie 
dokumentów pochodzenia kancelaryjnego i niekancelaryjnego38. Ciekawym konceptem, wywodzą-
cym się z ducha Fickera, były badania nad funkcjami dokumentu i kancelarii ujmowanymi w ramach 
całego „systemu rządów” („Kanzlei, Hof und Regierungssystem”).

Za pomysł nowy uznać można syntetyczne ujęcia regionalne. Wzorcowe dał Heinrich Fichtenau 
(1912–2000), długoletni dyrektor wiedeńskiego Institut für Österreichische Geschichtsforschung 
(1962–1983), swą pracą o dyplomatyce austriackiej wcześniejszego średniowiecza (Das Urkunden-
wesen in Österreich vom 8. zum bis frühen 13. Jahrhundert, 1971). W podobnym duchu pracowali 
badacze czescy, starając się — w nawiązaniu do prac nad kolejnymi tomami swego kodeksu dy-
plomatycznego — objąć analizą nie konkretne kancelarie czy kategorie dokumentów, ale całość 
ośrodków dyplomatycznych na obszarze trzynastowiecznych Czech i Moraw. W badaniach tego 
typu chodzi zresztą nie tylko o monograf czne opracowanie całokształtu produkcji dokumentów na 
wybranym terenie, ale w szerszej perspektywie — także uchwycenie pewnych wyróżniających się 
określonymi cechami regionów (które Niemcy nazywają „Urkundenlandchaften”), co jest ważne 
z punktu widzenia śledzenia różnic w rozwoju cywilizacyjnym Europy.

Tego rodzaju perspektywa regionalna utrudnia oczywiście wypracowywanie ogólnych syntez, 
do jakich dążyli klasycy XIX w. Nie jest przypadkiem, że coraz rzadziej dyplomatycy porywają 
się na takie opracowanie. Kryje się za tym zapewne i świadomość — będąca właśnie wynikiem 
badań zorientowanych regionalnie — że trudno ułożyć z nich obraz ogólny. Jeżeli zaś już powsta-
ją syntezy całej dyplomatyki, to przeważnie mają charakter dydaktyczny (jak O. Guyotjeannin, 
J.  Pycke, B.–M. Tock, Diplomatique médiévale, 1993, albo G. Nicolaj, Lezioni di diplomatica gene-
rale, 2007), a i tak skupione są na sprawach kraju pochodzenia autorów. Chlubny wyjątek stanowi 
wydana ostatnio książka austriackiego badacza, Reinharda Härtla, ujmująca całość problematyki 
dokumentu kościelnego w wymiarze ogólnoeuropejskim (Notarielle und kirchliche Urkunden im 
frühen und hohen Mittelalter, 2011). W druku znajduje się wielka praca niemieckiego autora, Mar-
ka Mersiowsky’ego, podsumowująca wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem dokumentu 

38 Szerzej zob. niżej s. 106–107.
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w epoce karolińskiej. Być może więc jednak po etapie gromadzenia materiału szczegółowego zbli-
ża się kolejny etap syntezy.

Nowością było analizowanie poszczególnych formuł dyplomatycznych39. Impuls dała uznana 
szybko za klasyczną praca wspomnianego już H. Fichtenaua o arengach (Arenga. Spätantike und 
Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, 1957), ale z czasem pojawiły się studia także nad in-
nymi formułami. Mają one różny wymiar. Niekiedy bada się znaczenie prawne pewnych formuł (co 
dotyczy zwłaszcza budzących od dawna szczególne zainteresowanie formułek końcowych czy not 
kancelaryjnych), regionalną zmienność ich stylizacji, miejsce w ramach całego dokumentu, a nie-
kiedy też rozwój danej formuły traktowanej jako odrębny, wypreparowany z całości byt (tu należą 
np. studia Herwiga Wolframa nad tytulaturą monarszą: Intitulatio I–II, 1967–1973).

Obserwować można próby dalszego doskonalenia narzędzi analizy pisma. Waldemar Schlögl 
w badaniach podpisów monarszych sięgał do metod nowoczesnej kryminalistyki (Die Unterferti-
gung deutscher Könige von der Karolingerzeit bis zum Interregnum durch Kreuz und Unterschrift, 
1978). Słyszy się niekiedy o korzystaniu w studiach nad konkretnymi dyplomami z fotograf i f uo-
rescencyjnej, zdjęć rentgenowskich czy nawet tomograf i komputerowej. Wszystko to mieści się 
w kontynuacji marzeń Sickla o doskonałych instrumentach oceny. Zgoła inny nurt wyznaczają ba-
dania niemieckiego badacza Petera Rücka (1934–2004) nad stroną zewnętrzną dokumentów. Nie 
chodzi jednak o wykorzystanie tych cech do oceny autentyczności, ale o uchwycenie ich roli komu-
nikacyjnej. Rück wierzył, że opisując wszystkie symbole graf czne, krój czy rozmiar pisma, ozdoby 
i cały „layout” średniowiecznych dyplomów, znajduje jeden z kluczy do zrozumienia ich właściwej 
funkcji komunikacyjnej i tworzy w ten sposób „semiotykę dokumentu”. Gotów był nawet traktować 
dokument jako dzieło sztuki. Podejście to spotkało się jednak z raczej sceptycznym przyjęciem i nie 
znalazło naśladowców40. Sam pomysł wpisywał się jednak w szerszy nurt traktowania dokumentu 
nie tylko jako świadectwa stosunków prawnych, ale także produktu kultury. To zaś wydaje się jedną 
z najpłodniejszych poznawczo innowacji metodycznych.

Badania nad dokumentem wychodzić zaczynają poza śledzenie jego powstania — co było dotąd 
podstawą całej dyplomatyki — i zwracają się ku jego funkcjonowaniu w szerszym wymiarze. Cho-
dzi więc nie tylko o drogę, jaką przechodził dokument w ramach kancelarii wystawcy aż do wręcze-
nia go odbiorcy (tu kończyło się właściwie zainteresowanie dyplomatyków), ale także o późniejsze 
losy. Ważny staje się obieg dokumentów, ich wykorzystywanie przed sądami czy traktowanie przez 
kolejnych posiadaczy. Zainteresowanie budzą archiwa, uznawane za „miejsca zorganizowanej pa-
mięci”. Pojawiają się specjalne badania nad kopiariuszami (ważne zbiory studiów: Les cartulaires, 
1993; Les cartulaires méridionaux, 2006), które zaleca się nawet wydawać w całości jako osobne 
zabytki. Docenia się falsyf katy, niegdyś deprecjonowane jako bezużyteczne, dziś traktowane jako 
w pełni wartościowe świadectwo kultury i (nieuczciwych co prawda) zabiegów prawnych (sztan-
darowym dziełem jest w tym zakresie sześciotomowy zbiór artykułów: Die Fälschungen im Mittel-
alter, 1988–1990). Szczególnie obiecujące wydają się studia nad różnymi aspektami korzystania 
z dokumentów (w sądach, urzędach, w negocjacjach czy przy innych okazjach politycznych). Cie-
kawe jest rekonstruowanie rozmaitych towarzyszących temu czynności i zabiegów, wpisujące się 
w modne ostatnio badania nad rytuałami. Wszystko to pozwala nie tylko lepiej określić rzeczywiste 
znaczenie prawne dokumentu, ale także odsłonić stosunek do niego ówczesnych ludzi. Dotykamy tu 

39 H. Fichtenau, Forschungen über Urkundenformeln. Ein Bericht, „Mitteilungen des Instituts für österreichische 
Geschichtsforschung” 94, 1986, s. 285–339; R. Härtel, Neue Wege zur Erschließung von Urkundenformeln, w: Lec-
tiones eruditorum extraneorum in Facultate Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae, z. 4, Praha 
1995, s. 7–45.
40 P. Worm, Ein neues Bild von der Urkunde: Peter Rück und seine Schüler, AfD 52, 2006, s. 335–351.
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wielkiego zagadnienia funkcjonowania pisma, zwłaszcza na jego styku z powszechną wszak w śred-
niowieczu kulturą oralną. Badania owego styku i stopniowego przechodzenia ku kulturze pisma 
uznaje się za jeden z najważniejszych tematów interesujących współczesną mediewistykę41. Obser-
wacja funkcjonowania dokumentu wydaje się zapowiadać nadzwyczaj interesujące wyniki w tym 
zakresie. Dyplomatyka zawsze miała sporo do powiedzenia w dziedzinie badań nad kulturą pisma. 
Upowszechnienie dokumentu jest tu przecież jednym z najważniejszych zjawisk. W badaniach ostat-
nich kilkudziesięciu lat wiele spraw stawia się w nowym świetle. Ważne jest pokazywanie kancelarii 
nie tylko jako miejsc przygotowywania dokumentów, ale przede wszystkim jako ośrodków władzy 
i kultury, a nawet środowisk intelektualnych (podstawowe znaczenie ma dwutomowy zbiór studiów: 
Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter, 1984). Dyplomatycy włączają się w modne ostatnio 
badania nad piśmiennością pragmatyczną (praktyczną)42. Cenne są rozważania nad dokumentem 
jako środkiem komunikacji społecznej, co wpisuje dyplomatykę w bardzo szeroki kontekst badań 
nad tą niezwykle rozległą dziedziną43. Pogłębia się badania nad językiem dokumentów, co ma przy-
najmniej kilka wymiarów — a więc analizy treści (jak zwłaszcza popularne badania nad arengami, 
odbijającymi świat pojęć i wyobrażeń redaktorów, czy propagandą władzy w dokumentach), rozwa-
żania nad doborem języka i stosunkiem łaciny do języków narodowych, wreszcie śledzenie szcze-
gółów funkcjonowania dokumentu na tym styku (odczytywanie, tłumaczenie itp.). W modzie są 
rozważania o wszelkich pozatekstowych funkcjach dokumentu — a więc nad jego oddziaływaniem 
obrazowym, rolą jako przedmiotu symbolicznego czy wreszcie swoistą „magią”, jaka towarzyszyć 
mu miała w stosunkach z niepiśmiennymi odbiorcami. 

Wielkie znaczenie ma poszerzenie horyzontu chronologicznego badań dyplomatycznych. Dyplo-
matyka wyszła poza średniowiecze. Tradycyjni dyplomatycy lubili trzymać się zresztą średniowiecza 
wczesnego lub pełnego. Tam bowiem, wobec względnej szczupłości materiału źródłowego, dość łatwo 
stosować się dawały klasyczne metody Sicklowskie. Już w XIX w., acz ostrożnie, dyplomatyka wcho-
dzić zaczęła w późne średniowiecze. Od kilkudziesięciu lat coraz śmielej przekracza zaklętą granicę 
wieków średnich. Rodzi się dyplomatyka czasów nowożytnych. Końca tego pochodu nie widać, bo 
mówi się już nawet o dyplomatyce dokumentu elektronicznego. W literaturze zachodniej jako inspira-
tor owej otwartości na czasy nowe przywoływany jest często wybitny historyk francuski Robert–Henri 
Bautier (1922–2010)44. Zapomina się natomiast o pionierskich i dużo śmielszych krokach badaczy 
czeskich. Już w 1960 r. Zdeňek Fiala stawiał prowokacyjne pytanie o „jedną czy dwie” (odrębne dla 
średniowiecza i czasów nowych) dyplomatyki i opowiadał się za ich jednością, a potem należał do 
twórców podręcznika dyplomatyki sięgającego aż do połowy XIX w.45! Tak daleko idące rozwiązania 
nie są jednak wciąż częste. Za wzór stawiać można Thomasa Frenza, który swym zarysem dyplomatyki 
papieskiej objął całość jej dziejów aż po reformy Pawła VI z 1973 r. (Papsturkunden des Mittelalters 
und der Neuzeit, wyd. 2, 2000). Obecnie deklaruje się już wprawdzie przeważnie całkowitą otwartość 
dyplomatyki na czasy nowożytne, ale sprawa wciąż budzi poważne wątpliwości i opory. Jeszcze nie-
dawno Olivier Poncet czuł się więc w obowiązku, co symptomatyczne, przeprowadzać „obronę” tego 

41 Podstawowe znaczenie ma praca: M. T. Clanchy, From Memory to Written Record. England 1066–1307, wyd. 2, 
Oxford 1993; zob. też I. G. Tóth, Literacy and Written Cultur in Early Modern Central Europe, Budapest 2000. 
Głównymi ośrodkami badań są obecnie westfalskie Münster oraz holenderski Utrecht.
42 Omawia je A. Adamska, Średniowiecze na nowo odczytane. O badaniach nad kulturą pisma, „Roczniki Histo-
ryczne” 65, 1999, s. 129–154.
43 M. Mostert, A Bibliography of Works on Medieval Communication, wyd. 2, Turnhout 2012. 
44 R.–H. Bautier, Propositions méthodologiques pour la Diplomatique du Bas Moyen Age et des débuts des temps 
modernes, w: Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter, München 1984, t. I, s. 49–59.
45 Z. Fiala, Diplomatika jedna nebo dvě, „Archivní časopis” 10, 1960 s. 1–19; Česká diplomatika do r. 1848, 
red. J. Šebánek, Z. Fiala, Z. Hledíková, Praha 1971.
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konceptu46. Sprawa ma zaś głębokie konsekwencje. Wkroczenie w czasy nowożytne oznacza zarazem 
konieczność objęcia badaniami nie tylko właściwych dyplomów, ale także zupełnie nowych, lecz wy-
czerpujących wszystkie kryteria def nicji dokumentu, gatunki dokumentacji. Tradycyjnie uznawano je 
już za przedmiot zainteresowań innej dziedziny nauk pomocniczych, mianowicie archiwistyki, czyli 
aktoznawstwa. Podział między tą dyscypliną a dyplomatyką ma jednak charakter sztuczny, a wyni-
ka głównie z szacunku dla tradycji periodyzacyjnej i dydaktycznej (bo w praktyce uniwersyteckiej 
wciąż osobno kształci się mediewistów i nowożytników). Już klasyk Heinrich Otto Meisner nazywał 
aktoznawstwo „nowoczesną dyplomatyką” („Aktenkunde ist moderne Urkundenlehre”), a najnowszy 
niemiecki podręcznik Michaela Hochedlingera wprowadza „naukę o dokumencie” do swego tytułu 
(Aktenkunde. Urkunden– und Aktenlehre der Neuzeit, 2009). Oczywiste pozostaje wprawdzie rozróż-
nienie między dokumentem (jako bytem samoistnym) a aktem (funkcjonującym zawsze w pewnym 
kontekście), ale nie wydaje się ono przeszkodą dla zastosowania także wobec tego drugiego metod ana-
lizy właściwych dyplomatyce. Pokazują to nowsze prace, jak choćby studium Marka Mersiowsky’ego 
o początkach akt rachunkowych (Die Anfänge territorialer Rechungslegung im deutschen Nordwesten, 
2000). Uprawianie dyplomatyki nowożytnej stawia naturalnie przed badaczem poważne wyzwania, jak 
zwłaszcza potrzebę ogarnięcia masowo narastającego materiału źródłowego. „Problem masy” pojawia 
się już zresztą w przypadku badań późnośredniowiecznych.

Zupełnie nowe możliwości badawcze dla dyplomatyków otwiera obecnie digitalizacja zasobu 
źródłowego. Coraz więcej archiwów i kolekcji dokumentów dostępnych jest w Internecie, a pro-
ces ten będzie postępował na pewno w coraz szybszym tempie. Oczywiście ułatwia to znakomicie 
wszelkie kwerendy. Stoimy niewątpliwie w obliczu rewolucji w dostępie do dokumentów, której 
wymiar i znaczenie porównać można tylko z otwarciem archiwów na przełomie XVIII i XIX w. 
Znaczenie tego faktu trudno przecenić, choć tymczasem nie widać jeszcze zbyt wyraźnie naukowych 
efektów owego dobrodziejstwa.

Przejawem ożywienia ref eksji nad kondycją dyplomatyki w połowie XX w. stało się pojawienie 
głosów obwieszczających „kryzys” tej dyscypliny, która wyczerpała jakoby swe możliwości poznaw-
cze. Stawiane wówczas diagnozy i prognozy przeważnie się nie spełniły. Dyplomatyka wciąż istnieje 
i ma się, sądząc z liczby zajmujących się nią badaczy i rozmiarów ich produkcji, całkiem dobrze, ale 
wciąż też nie milkną głosy krytyki. Na dyplomatyce ciąży dziedzictwo pozytywistycznych metod 
wypracowanych w znacznej mierze w epoce Sickla. To, co kiedyś wydawało się niezwykle nowocze-
sne, dziś robi wrażenie staroci. W epoce ogłaszanych jeden po drugim metodycznych turns, odmie-
niających jakoby oblicze humanistyki, trzymanie się norm sprzed 150 lat wzbudza zarzuty wstecz-
nictwa. Dyplomatyka — podobnie jak inne nauki pomocnicze — wydaje się już dziś wyposażeniem 
staroświeckim i niepotrzebnym młodym adeptom historii. W Niemczech, kraju, z którym związane 
są nazwiska tylu wybitnych uczonych kształtujących oblicze tej dyscypliny, nikną jedna po drugiej 
specjalistyczne katedry nauk pomocniczych. Liczyć się należy, że podobny proces zacznie się nie-
bawem także w innych państwach. W oczy zagląda więc zagrożenie samego bytu instytucjonalnego 
dyplomatyki jako dyscypliny naukowej i jej ciągłości pokoleniowej. Zagrożenie jest tym większe, że 
idzie przecież o zespół trudnych do przekazania i wyrobienia umiejętności, niezbędnych dla wszyst-
kich historyków, którzy nie uciekną przecież od konieczności badania dawnych dokumentów.

Narastające od kilkudziesięciu lat nowinki metodyczne, przede wszystkim otwarcie na czasy no-
wożytne, na nowe gatunki dokumentacji i na nowe koncepty badań, z traktowaniem dokumentu 
jako medium komunikacji społecznej na czele, rodzą dyskusje i wątpliwości. Są dziś wśród badaczy 
dokumentu zdeklarowani zwolennicy wszelkiego nowatorstwa, ale są też konserwatyści, broniący 
czystości tradycyjnej dyplomatyki, badającej sprawdzonymi metodami dyplomy z wczesnego i póź-

46 O. Poncet, Défense et illustration de la diplomatique de l’époque moderne, AfD 52, 2006, s. 395–416.
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nego średniowiecza. Ci ostatni słusznie podnoszą przydatność owych tradycyjnych metod (z po-
równywaniem duktu i dyktatu włącznie) dla rozmaitych studiów z bardzo nowocześnie pojmowanej 
historii kultury. Kreślony w tych dyskusjach obraz tradycjonalistów bywa przerysowany. Ustawiani 
w tej roli prominentni badacze nie zawsze głosili (przynajmniej w druku) poglądy, jakie przypisują 
im adwersarze. Słuszna w każdym razie wydaje się zasadnicza obrona odrębności dyplomatyki jako 
wyposażonej w sobie właściwe instrumentarium nauki o dokumencie, która nie powinna rozmyć się 
w innych, mgławicowo pojmowanych dyscyplinach. Nie chodzi o odżegnywanie się od otwartości 
na nowe impulsy i od stałego poszerzania pola obserwacji na coraz to nowe obiekty i zjawiska, ale 
o niezgubienie w tym sprawdzonych norm metodycznych. Dobrze, jeżeli dyplomatyk uwzględniać 
będzie w swych badaniach perspektywę historii mentalności czy teorii komunikacji — bardzo źle 
natomiast, kiedy badacze komunikacji zaczną się nagle bez żadnego przygotowania zajmować śred-
niowiecznymi dyplomami. Dyskusje trwają. Niepokojąca wydaje się sama konieczność wygłaszania 
apologii dyplomatyki.

3. BADANIA DYPLOMATYCZNE W POLSCE47

Także w Polsce, podobnie jak w innych krajach, już w średniowieczu starano się praktycznie badać 
autentyczność przedkładanych władcom czy sądom dokumentów48. Narzędzia tego badania były 
przeważnie bardzo proste. Sądy dokonywały go zresztą niechętnie, odsyłając wątpliwe pergaminy 
do oceny w kancelarii monarszej. Niekiedy zwoływano specjalne konsylia uczonych mężów, jak 
np. w 1427 r., kiedy to sąd ziemski sandomierski zasięgał opinii arcybiskupa gnieźnieńskiego, kanc-
lerza Królestwa oraz doktorów Uniwersytetu Krakowskiego. Orzekając o sfałszowaniu przywilejów, 
powołali się na oględziny pieczęci oraz niezgrabność sformułowań i języka49. Dokumenty wyko-
rzystywał w swym dziele Jan Długosz, ale często nie potraf ł właściwie ocenić ich autentyczności50. 
Podobnie postępowali jego kontynuatorzy i następcy z XVI w. Bartosz Paprocki (zm. 1614) w swych 
dziełach heraldycznych nie tylko przytaczał sporo fałszywych dokumentów, ale prawdopodobnie 
nawet sam tworzył falsyf katy.

Interesujące, że pierwsze polskie drukowane edycje źródeł kościelnych pojawiły się mniej więcej 
w tym samym czasie co na Zachodzie Europy i obejmowały one także dokumenty. W 1634 r. uka-
zało się dzieło Samuela Nakielskiego (1584–1651), bożogrobcy miechowskiego, pt. Miechovia sive 
promptuarium antiquitatum monasterii Miechoviensis, zawierające m.in. wielką liczbę dokumentów 
z archiwum klasztornego. W 1643 r. kanonik Stefan Damalewicz opublikował Series archiepisco-
porum Gnesnensium, gdzie zawarł też teksty szeregu dokumentów. W 1668 r. benedyktyn Stani-
sław Szczygielski (1618–1687) opublikował dzieło pt. Tinecia z tekstami dokumentów klasztoru 
tynieckiego. Rozległe kontakty naukowe bollandystów od początku obejmowały również Polskę, 
za pośrednictwem polskich jezuitów przybywających na studia do Lowanium. Historycy polscy 
XVII w. jednak wciąż okazywali brak krytycyzmu wobec starych dokumentów. Nie znaleziono śla-
dów, by w Polsce XVII w. ktoś próbował w praktyce stosować discrimen veri et falsi w stylu Papen-
broecka czy Mabillona. 

47 Osobno omawiamy rozwój edytorstwa, zob. s. 49–52.
48 S. Mikucki, Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wiekach 
średnich, RAU whf 44, 1934.
49 ZDM II, nr 392; Zapiski sądowe województwa sandomierskiego, wyd. F. Piekosiński, w: Archiwum Komisji 
Prawniczej, t. VIII, cz. 1, Kraków 1907, nr 106.
50 A. Nalewajek, Dokument w Rocznikach Jana Długosza, Lublin 2006.
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Rolę, która na Zachodzie w XVII w. przypadła benedyktyńskim maurynom i jezuickim bollandy-
stom, w Polsce XVIII stulecia spełnił zakon pijarów, znany ze swych szkół i przynoszący powiewy 
myśli oświeceniowej. Pijarem był Stanisław Konarski (1700–1773), wykształcony w kolegiach pi-
jarskich w Piotrkowie Trybunalskim i Podolińcu, a następnie m.in. we Francji, w Niemczech i we 
Włoszech (na słynnym rzymskim uniwersytecie Sapienza), który podjął wielkie wydawnictwo po-
mników prawa polskiego (Volumina legum, 1732–1739). To monumentalne przedsięwzięcie edytor-
skie stanowiło jednak odpowiedź raczej na potrzeby bieżącej rzeczywistości politycznej i społecz-
nej, niż uwzględniało interes naukowy. Konarski nie okazywał zresztą zmysłu krytycznego w po-
dejściu do zebranego materiału. Cel naukowy, obok oczywiście względu na bieżącą użyteczność 
polityczną, przyświecał wyraźniej wydawanemu przez innego pijara, Macieja Dogiela (1715–1760), 
zbiorowi dokumentów polskich i litewskich (Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus 
 Lithuaniae, 1758–1764). I to była jednak edycja całkowicie bezkrytyczna, „świadcząca — jak pisał 
S. Kętrzyński — lepiej o dobrej woli niż o przygotowaniu naukowym wydawcy”51. W tym samym 
nurcie mieściły się także wysiłki Adama Naruszewicza (1733–1796), autora Historii narodu pol-
skiego (1780–1824), który na potrzeby tego dzieła dokonał ogromnej kwerendy w bibliotekach i ar-
chiwach, gromadząc odpisy, notaty i inne materiały; zachowane jako Teki Naruszewicza obejmują 
one w 230 tomach 38 270 kopii dokumentów. Zebrane w ten sposób przekazy nie stały się jednak 
przedmiotem pogłębionej ref eksji swego twórcy. Wszystkie te inicjatywy należą jeszcze do epoki 
przedkrytycznej. Stanisławowskie ożywienie intelektualne nie przyniosło nam więc recepcji modnej 
już na Zachodzie dyplomatyki.

Doszła na nasze ziemie w inny sposób, niejako okrężną drogą. Po zajęciu Lwowa przez Austria-
ków w I rozbiorze, tamtejszy uniwersytet obsadzano ściąganymi z Austrii profesorami. Należał do 
nich pijar Gottfried Uhlich (1743–1794), urodzony w St. Pölten, a wykładający dotąd w Wiedniu. 
Obeznany z ówczesną literaturą niemiecką, interesował się też dyplomatyką, wydał nawet podręcz-
nik nauk pomocniczych (Die historischen Hilfswissenschaften, 1779). Powołany do Lwowa, także 
tam uwzględniał dyplomatykę w swych wykładach, które wydał drukiem w 1785 r. (Praelectiones 
diplomaticae). Rzecz była mało oryginalna, autor nie ukrywał inspiracji różnymi twórcami, na czele 
z Gattererem, których po prostu kompilował. Jego nieduża książeczka (112 stron) zawierała wy-
wody o piśmie, „semiotyce”, formularzu, pieczęciach i heraldyce. Ta pierwsza wydana na naszych 
ziemiach praca dyplomatyczna nie należy jednak do polskiej historiograf i, choć działalność Uhlicha 
zapewniała polskim studentom kontakt z nową, u nas jeszcze nieznaną dyscypliną.

Na własne polskie prace trzeba było poczekać kilkadziesiąt lat. W 1819 r. warszawski archiwista 
Walenty Skorochód–Majewski (1764–1835) wydał referowaną już pięć lat wcześniej w Warszaw-
skim Towarzystwie Przyjaciół Nauk Rzecz o sztuce dyplomatycznej czyli o umiejętności rozpozna-
wania dyplomatów i rękopisów. Jej jedyna wartość polega na prekursorstwie na polskim gruncie. 
Z 1815 r. pochodzi oryginalna i cenna praca J. W. Bandtkiego o notariacie publicznym52. Badacz 
ten zasłużył się też szeregiem bardzo dobrych wydawnictw źródłowych. Znał dobrze dyplomatykę 
Joachim Lelewel (1786–1861). Był mocno zafascynowany Gattererem. Widać to w jego własnych 
uwagach o źródłach historycznych: „Wszystkie te źródła do badań liczone powinny być autentycz-
ne, tym sposobem, że za jakie uchodzą, istotnie są takiemi, nie są fałszowane, podrobione, że w ni-
czym nawet nie są popsute, ani poodmieniane”53. Kilka lat potem pisał zaś: „Diplomatika poznaje 
i objaśnia w ogóle wszystkie pisma na wiotkich rzeczach dokonywane, oznacza ich czas, autentją 

51 S. Kętrzyński, Zarys, s. 10.
52 J. W. Bandtkie, O notariacie czyli pisarstwie aktowem krajowem, tak dawniejszem, jako i nowszem, „Pamiętnik 
Warszawski” 3, 1815, nr 11, s. 327–347, nr 12, s. 413–445. 
53 J. Lelewel, Historyka, tudzież o łatwem i pożytecznem nauczaniu historii, Wilno 1815, s. 9–10.
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i oryginalność, a w szczególności najwięcej takowym zatrudnieniem zajmuje się około diplomatów 
czyli piśmiennych pomników, które służyły do zapewnienia praw i zobowiązań, które w tym sposo-
bie powstawały z układów między państwami, z nadań, ustawodawstwa, wyrokowań, wzajemnych 
umów, i tak dalej (publiczne czy prywatne)”54 — cytuje przy tym dzieła Mabillona, Nouveau traité 
de diplomatique, dwie pozycje Gatterera i nieco innej literatury.

Poprzez cieszące się wielkim autorytetem prace Lelewela, obecność w kursach uniwersyteckich 
i lekturę dzieł zagranicznych dyplomatyka wkraczała do świadomości kolejnego pokolenia polskich 
historyków. Wszystkim zachwiała jednak narodowa katastrofa klęski powstania listopadowego. Po 
1831 r. nastąpiło rozproszenie ludzi, wywóz bibliotek i archiwów, zamknięcie uniwersytetów. Nie 
została w Polsce żadna właściwie wyższa uczelnia, Lwów był bowiem niemiecki (od 1817), a Kra-
ków ledwie wegetował i też uległ w końcu germanizacji (1848). Po likwidacji autonomii Króle-
stwa Polskiego zabrakło wreszcie jakiejkolwiek opieki państwa, która wszędzie przecież stała za 
przedsięwzięciami naukowymi i edytorskimi. Uczonych badaczy, którzy — jak Lelewel — traf li 
na emigrację, zajmowały tam inne zgoła problemy niż studia nad średniowiecznymi dyplomami 
(do których nie mieli zresztą dostępu). W kraju jednak też nie zamarło życie naukowe. Jego obja-
wem były przede wszystkim wydawnictwa źródłowe, szeroko uwzględniające także średniowieczne 
dokumenty. Przedsięwzięcia te miały jednak przeważnie amatorski charakter, choć było też w nie 
zaangażowanych kilka wybitnych postaci z profesjonalnym przygotowaniem, jak krakowianie Jó-
zef Muczkowski (1795–1858) i Antoni Zygmunt Helcel (1808–1870). Dorobek tego ruchu był bar-
dzo cenny, przełamano bowiem w ten sposób dotkliwy brak wydanego materiału dla analiz dyplo-
matycznych. Pojawiały się zresztą pierwsze próby w tym zakresie, czynione przez wspomnianego 
A. Z. Helcla w rozprawie o opactwie w Jędrzejowie. Krytyczne podejście do źródeł stawało się mod-
ne nawet u amatorskich dziejopisów, jak np. czynny w Poznaniu Józef Łukaszewicz (1799–1873), 
który z wielką pochopnością szafował wyrokami o sfałszowaniu dokumentów.

Przełomowe znaczenie miała ponowna polonizacja uniwersytetów w obdarzonej autonomią Ga-
licji (1870/1871). Kraków i Lwów szybko stały się ważnymi ośrodkami polskiej nauki historycznej, 
gdzie od razu podjęto też z wielkim rozmachem przedsięwzięcia edytorskie, czemu sprzyjał fakt, 
że uniwersyteccy profesorowie zostawali zarazem dyrektorami miejscowych archiwów. Rozwój 
edytorstwa był zasługą kilku wybitnych postaci, zwłaszcza Franciszka Piekosińskiego (1844–1906) 
i Bolesława Ulanowskiego (1860–1919) w Krakowie, a Ksawerego Liskego (1838–1891) i (nie-
co później) Antoniego Prochaski (1852–1930) we Lwowie. Ludzie ci, którym zawdzięczamy trzon 
wykorzystywanych do dziś edycji źródłowych, starali się zgromadzony materiał opracowywać kry-
tycznie. Nie wszyscy mieli zresztą do tego fachowe przygotowanie, najbardziej aktywni Piekosiń-
ski i Ulanowski byli z wykształcenia prawnikami i słabo znali dorobek współczesnej dyplomatyki 
niemieckiej. Braki te nadrabiali nadzwyczajną pracowitością i zwykłym zdrowym rozsądkiem, sami 
wypracowując sobie metody zarówno edycji, jak i krytyki dokumentów. Lepsze przygotowanie mieli 
badacze lwowscy. Liske był uczniem ówczesnego dyrektora MGH, G. Waitza. We Lwowie osiadł też 
Wojciech Kętrzyński (1838–1918), pochodzący z niemieckich Mazur (urodzony jako Adalbert von 
Winkler), wykształcony na niemieckich uniwersytetach i dobrze obeznany z niemiecką literaturą, 
który nie tylko wydawał źródła, ale i podjął specjalne studia dyplomatyczne. Nadużywał narzędzi 
dyplomatyki, popadając łatwo w hiperkrytycyzm, popełniał błędy, ale w przełomowej dla naszej 
dyplomatyki pracy o najdawniejszych dokumentach (1891) potraf ł w bystry sposób określić główne 
linie rozwojowe — dowodząc, że dokument wykształcił się w Polsce późno w wyniku rodzime-
go rozwoju. Polemizował z nim młody historyk krakowski Stanisław Krzyżanowski (1865–1917), 
uformowany na wiedeńskich seminariach, słusznie kwestionując pomysł rodzimości dokumentu pol-

54 Tenże, Nauki dające poznawać źrzódła historyczne, Wilno 1822, s. 9.
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skiego i upatrując w nim import z Zachodu. Krzyżanowski, zapatrzony w Sickla, uważał się przede 
wszystkim za dyplomatyka. Zawdzięczamy mu cenne i sumienne, oparte na Sicklowskich metodach, 
studia szczegółowe nad dokumentami XIII i XIV w., a ponadto stworzenie w Krakowie osobnej 
katedry nauk pomocniczych z bezcennym zbiorem fotograf i, którym starał się objąć cały polski za-
sób dokumentowy. Dyplomatyka zyskiwała instytucjonalne oparcie. Krzyżanowski wychował wielu 
uczniów, a dyplomatyka stała się na trwałe podstawą profesjonalnej formacji kształconych w Krako-
wie historyków55. Owocowało to powstawaniem kolejnych studiów. Dotyczyły one zarówno doku-
mentów najstarszych (Olgierd Górka o dyplomach lubiąskich), jak i wkraczały dość śmiało w czasy 
późniejsze — Stanisław Kętrzyński (1876–1950), syn Wojciecha, a uczeń Krzyżanowskiego, pisał 
o dokumentach Kazimierza Wielkiego, zaś Eustachy Nowicki dał Studia nad kancelarią koronną 
Kazimierza Jagiellończyka (1912), spotykając się zresztą z ostrą polemiką młodego Kętrzyńskiego. 
Podjęcie tematów późnośredniowiecznych było zrozumiałe w naszych warunkach ubóstwa wcześ-
niejszych źródeł, ale było rysem oryginalnym na tle sytuacji w ówczesnej dyplomatyce niemieckiej.

Badania kontynuowano w wolnej Polsce, prof tując z wysokiego poziomu, jaki nadał naszej dy-
plomatyce Krzyżanowski. Zmieniła się nieco mapa ośrodków naukowych: nowym punktem stała się 
Warszawa, gdzie osiadł S. Kętrzyński, a obok niego czynny był Jan K. Kochanowski (1869–1949), 
a także młodsi pokoleniowo Adam Wolff (1899–1994), archiwista, zajmujący się późnym średnio-
wieczem, oraz Aleksander Gieysztor (1916–1999), zaczynający swą karierę od dyplomatyki, acz — 
co u nas rzadkie — na gruncie historii powszechnej. We Lwowie natomiast Karol Maleczyński 
(1897–1968) prowadził badania nad dokumentami XII i XIII w. W jego pracach docenić trzeba 
poruszanie wielu ważnych kwestii dotykających początków i funkcjonowania dokumentu, ale widać 
też „pewien pośpiech w robocie, powodujący częste niedociągnięcia czy przeciągnięcia”56 — wy-
rażające się przesadną wiarą we wczesną i dogłębną recepcję dokumentu w Polsce. W Krakowie 
Zof a Kozłowska–Budkowa (1893–1986) dała niezastąpione do dziś studium dokumentów dwuna-
stowiecznych, a Sylwiusz Mikucki (1898–1983) świetną pracę o badaniu autentyczności, porusza-
jącą kluczowe kwestie praktycznego funkcjonowania dokumentu. Cała grupa opracowań dotyczyła 
klasztorów, gdzie studium dyplomów było tylko środkiem dla wyjaśnienia okoliczności fundacji 
i rekonstrukcji uposażenia. Niezwykle ciekawe, a niedoceniane przez dyplomatyków, były studia hi-
storyka prawa Rafała Taubenschlaga (1881–1958) nad kształtowaniem się formularza dokumentów, 
mimo dziwacznej nieco tezy o jego zależności od prawa longobardzkiego. Podsumowanie tego etapu 
rozwoju stanowiła synteza S. Kętrzyńskiego (Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, 
1934). Przynosiła autorską wizję początków (późnych) i dalszego rozwoju dokumentu w Polsce, 
opartą na wnikliwej i dogłębnej znajomości materiału źródłowego. Znakomita praca zaskakuje do 
dziś oryginalnością sądów, świeżością spojrzenia i niezwykłą nowoczesnością ujęcia, zwłaszcza jak 
na autora wykształconego jeszcze u progu XX w. Szeroko uwzględniony został kontekst historyczny 
(nieprzypadkowo w tytule znalazła się Fickerowska „nauka o dokumencie”) recepcji dokumentu, 
problematyka jego rangi prawnej i społecznego funkcjonowania. Dzieło Kętrzyńskiego — choć nie-
dokończone, bo nigdy nie ukazał się zapowiedziany tom II — jest wciąż, po 80 latach, najlepszym 
wykładem dziejów polskiego dokumentu w średniowieczu. Nie mniej ważny jest obszerny artykuł 
recenzyjny Władysława Semkowicza (1878–1949), który zasadniczo akceptując i potwierdzając ob-
raz skreślony przez autora, wniósł jednak do niego wiele istotnych uściśleń. 

55 Przybyły w 1904 r. do Krakowa Władysław Konopczyński, absolwent rosyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
i w sporej mierze samouk, dostrzegł od razu różnicę, jaka dzieliła go od galicyjskich kolegów, którzy „szkolili się 
w naukach pomocniczych, różnych paleograf ach, dyplomatykach, heraldykach, geograf i historycznej, a ja byłem 
zbrojny w prawo, f lozof ę, psychologię, trochę socjologii i ekonomii” (W. Konopczyński, Jak zostałem history-
kiem, cz. II, „Znak” 10, 1958, s. 1269).
56 S. Kętrzyński, Zarys, s. 36.
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Zapowiadane prowadzonymi badaniami i syntezą Kętrzyńskiego nadzieje na świetny postęp pol-
skiej dyplomatyki przekreśliła niebawem II wojna światowa. Także pierwsze lata powojenne przy-
niosły zastój, acz ukazywały się prace zbierające wyniki przedwojennych badań i wtedy pewnie 
pisane (np. J. Mitkowskiego o opactwie Sulejowie czy A. Gieysztora o encyklice papieża Sergiusza 
IV). Wśród tych remanentów był też kolejny podręcznik pióra K. Maleczyńskiego (Zarys dyploma-
tyki polskiej wieków średnich, 1951). Autor zapowiadał dość śmiało zapełnienie „luk i niedostatków” 
syntezy Kętrzyńskiego, ale w istocie nie zdołał jej dorównać. Nie zbliżył się bowiem nawet do 
wyjaśnienia społecznych funkcji dokumentu (i to była co prawda praca niedokończona), uwagę sku-
pił świadomie na dość mechanicznie kreślonych dziejach kancelarii, przy czym popadał w ekscen-
tryczne sądy (upierając się przy wczesnym datowaniu recepcji dokumentu), a nie ustrzegł się przy 
tym wielu zwykłych błędów. Polemiczny był sam tytuł, wracający do „dyplomatyki”, co traktować 
można jako wyznanie wiary w duchu Sickla. Pracę ocenić trzeba więc jako krok wstecz w stosunku 
do syntezy Kętrzyńskiego.

Pierwsza dekada powojenna, z ideologicznie motywowanymi naciskami na uprawianie historii 
gospodarczej, nie sprzyjała dyplomatyce. Odradzać zaczęła się od schyłku lat 50.57 Wraz z badania-
mi odżywały inicjatywy edytorskie, które — głównie dzięki wysiłkowi Stanisława Kurasia z żoną 
Ireną oraz Antoniego Gąsiorowskiego — przyniosły w efekcie niemal podwojenie masy znanego 
materiału. Żywe były przede wszystkim badania nad XIII w. K. Maleczyński, który osiadł po wojnie 
we Wrocławiu, zaszczepił swym uczniom (Wacławowi Korcie i Kazimierzowi Bobowskiemu) przy-
wiązanie do badań kancelarii książęcych i biskupich, nakierowanych na pytanie o „kancelaryjność” 
ich produkcji, a opartych na formalnych analizach duktu i dyktatu. Tego typu pozbawione szerszego 
oddechu, iście Sicklowskie, prace powstawały we Wrocławiu szczególnie licznie jeszcze w ostatnich 
dwóch dekadach XX w. (Rościsław Żerelik, Marek Wójcik). Owa „szkoła wrocławska”, zajmująca 
się głównie materiałem trzynastowiecznym ze Śląska i Pomorza Zachodniego, słusznie spotkała się 
z głosami krytyki, zarzucającej jej zawężanie perspektywy badań i braki metody. Z wyników tych 
prac rzeczywiście niewiele niekiedy wynikało, choć nie sposób też nie przyznać, że poszerzały zna-
jomość faktograf i.

Bardziej płodny poznawczo koncept badań nad kształtowaniem się trzynastowiecznej kancela-
rii znalazł w Krakowie Kazimierz Mieszkowski (1974). Nowoczesnym pomysłem było też ujęcie 
całości spuścizny dokumentowej pewnego regionu — tak Maria Bielińska pisała o Wielkopolsce 
(1967), podobnie Franciszek Sikora (1969), a Ewa Suchodolska o Mazowszu (1977). Zwłaszcza 
ta ostatnia (uczennica A. Gieysztora) starała się szeroko pokazać rolę dokumentu i kancelarii jako 
instrumentów władzy i elementów kulturotwórczych. Prace te ograniczały się do materiału najstar-
szego, głównie trzynastowiecznego. Kancelarię królewską pierwszych Jagiellonów objęła swymi 
badaniami Irena Sułkowska–Kurasiowa (Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, 1967; 
Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 
1370–1444, 1977), pokazująca oryginalne metody podejścia do masowego materiału późnośrednio-
wiecznego. Inny charakter miała propozycja Jadwigi Krzyżaniakowej, starającej się ująć kancelarię 
(Władysława Jagiełły) przede wszystkim jako środowisko intelektualne (1972–1979). Jeszcze inne 
podejście zaprezentowała Barbara Trelińska w pracy o kancelarii księstwa cieszyńskiego od XIII do 
XVI w. (1984); tradycyjne metody analiz dyplomatycznych zastąpione zostały śledzeniem procesów 
„długiego trwania” w dziejach urzędu i jego dokumentacji. Późnego średniowiecza dotyczyły też 
studia nad kancelariami miejskimi (M. Friedberg. H. Piskorska i inni). Pionierski charakter miały 
wreszcie studia Antoniego Gąsiorowskiego na temat kancelarii, dokumentów i ksiąg sądów szla-
checkich (ziemskich i grodzkich) w późnym średniowieczu. Była to pierwsza w naszej literaturze 

57 Zob. A. Adamska, Bibliographie de la diplomatique polonaise 1956–1996, AfD 44, 1998, s. 275–336.
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próba podejścia do tego wielkiego zagadnienia. Niedoceniane możliwości wykorzystania materiału 
dokumentowego pokazał on też swymi badaniami nad itinerariami władców, powalającymi wniknąć 
w system sprawowania rządów (Itinerarium króla Władysława Jagiełły, 1972). Późnym średnio-
wieczem zajął się też Stanisław Kuraś w pracy o małopolskich przywilejach lokacyjnych (1971). 
Zgłaszał w niej niezwykle inspirujące propozycje analizowania dokumentów jako wytworów li-
terackich, nie tekstów prawnych. Pomysły te, rewolucjonizujące samą istotę zadań dyplomatyki, 
przyjęte zostały nader sceptycznie i nie doczekały się nigdy poważnego przedyskutowania, na które 
jednak z pewnością zasługiwały. Dodajmy, że S. Kuraś i A. Gąsiorowski położyli też wielkie zasługi 
około wydawania dokumentów, głównie piętnastowiecznych — co nie zostawało bez wpływu na 
ich predylekcję do zajmowania się późnym średniowieczem. Jeszcze dalej sięgnął Andrzej Tomczak 
monograf ą kancelarii biskupów włocławskich w czasach nowożytnych (1964).

Owocem tego etapu rozwoju był kolejny podręcznik (Dyplomatyka wieków średnich, 1971). 
Przygotowało go troje autorów: K. Maleczyński opisał tło europejskie, początki dokumentu pol-
skiego i jego rangę prawną, M. Bielińska omówiła kancelarie monarsze, kościelne i miejskie, zaś 
A. Gąsiorowski zajął się kancelariami sądów szlacheckich. Co oczywiste w pracy zbiorowej, nie 
było tu pełnej spoistości ujęcia. Książka dobrze chyba podsumowuje ówczesną kondycję polskiej 
dyplomatyki. Zwłaszcza w porównaniu z dwoma poprzednimi opracowaniami syntetycznymi po-
kazuje z jednej strony ogromny postęp w pewnych dziedzinach (zwłaszcza w dziedzinie kancelarii 
sądowych), z drugiej natomiast ujawnia niestety zastój i def cyt szerszej ref eksji co do istoty doku-
mentu i jego funkcjonowania w społeczeństwie (bo K. Maleczyński powtarzał swe poglądy sprzed 
lat, a brak badań nie pozwalał uchwycić wielu ważnych zagadnień). Bardziej udane było szkicowe 
przedstawienie dyplomatyki w podręczniku Nauki pomocnicze historii Józefa Szymańskiego (1969 
i kolejne, poprawiane wydania), którego wielu uczniów zajmowało się i zajmuje różnymi ich dyscy-
plinami (także dyplomatyką) i można ich uznać za osobną „szkołę lubelską”.

Najtrudniej podsumować ostatnie lata58. Publikuje się u nas bardzo dużo. Zauważono już złośli-
wie, że polscy mediewiści więcej obecnie piszą, niż czytają. Dopiero czas pokaże, co z tej produkcji 
ostanie się jako trwała wartość (choć już dziś widać rozpaczliwe obniżenie poziomu jej części). Wi-
dać oczywiście kontynuację wcześniej już obecnych nurtów badań. Mocno trzymają się tradycyjne 
studia z gatunku discernendi veri et falsi, poświęcone poszczególnym dokumentom czy ich grupom. 
Rozstrzyganie o autentyczności pozostanie wszak zawsze podstawową funkcją dyplomatyki. Doce-
nić trzeba sięganie do coraz bardziej delikatnych metod, uwzględniających możliwie szeroki kon-
tekst zjawisk. Za najdoskonalsze dokonanie na tym polu uznać należy studia Tomasza Jasińskiego 
nad dokumentami związanymi ze sprowadzeniem Krzyżaków do Polski, budzącymi zainteresowanie 
naszej nauki od czasów W. Kętrzyńskiego. Wciąż powstają ujęcia regionalne (Janusz Grabowski 
w odniesieniu do Mazowsza, Agnieszka Gut — Pomorza Gdańskiego), starające się uwzględniać 
społeczne znaczenie dokumentu. Wciąż pisze się monograf e poszczególnych kancelarii, choć pró-
bują one wychodzić poza prosty kwestionariusz ustalenia udziału własnego duktu i dyktatu. Zwłasz-
cza prace nad kancelariami biskupimi XV w. (Maria Koczerska, Zof a Wilk–Woś) usiłują uchwycić 
rolę pisma w zarządzie diecezją. W badaniach tych uwzględnia się nie tylko dokumenty, ale i księgi 
sądowe (o nich osobna monograf a Elżbiety Knapek). Prace te szukają jednak dopiero właściwego 
wzorca badań, w bardzo ograniczony sposób korzystając z inspiracji zagranicznych59. Wyraźniej do 

58 T. Jurek, K. Skupieński, Die polnische Diplomatik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Eine Bilanz, AfD 52, 
2006, s. 505–516; J. Grabowski, Badania z zakresu dyplomatyki średniowiecznej i staropolskiej prowadzone w Pol-
sce w latach 1996–2007, SŹ 46, 2009, s. 107–140.
59 Zob. W. Polak, Wokół kwestionariusza i metod badań nad miejscem dokumentu w działalności arcybiskupów 
gnieźnieńskich, w: Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy — nowe metody, Lublin 2013, s. 139–152.
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nowszej dyplomatyki europejskiej i badań nad piśmiennością pragmatyczną nawiązuje nurt badań 
starających się w pogłębiony sposób zrozumieć społeczne funkcjonowanie dokumentu, jego rolę 
jako narzędzia komunikacji społecznej i znaczenie w umacnianiu kultury pisma. Mieszczą się tu 
studia Krzysztofa Skupieńskiego (wywodzącego się ze wspomnianej „szkoły lubelskiej”) i Tomasza 
Jurka. W szerokim kontekście komunikacyjnym bada dokument Anna Adamska (czynna w Utrech-
cie), zajmująca się głównie jego szatą literacką (arengami) i językiem. Także Tomasz Nowakowski 
próbował z areng wyczytać prądy średniowiecznej religijności. W nurcie badań nad piśmiennością 
pragmatyczną mieszczą się też studia nad zabytkami z wielkich miast pruskich (zwłaszcza Janusz 
Tandecki i Roman Czaja), z szerokim uwzględnieniem rozmaitych ksiąg miejskich. Ważnym zja-
wiskiem, nawiązującym zarówno do rodzimych tradycji, jak i tendencji europejskich, jest coraz ak-
tywniejsze wkraczanie w czasy nowożytne (Waldemar Chorążyczewski o kancelarii królewskiej, 
Wojciech Krawczuk o Metryce Koronnej, Henryk Palkij o kancelarii czasów saskich), przy czym 
badaniami obejmuje się także księgi sądowe i urzędowe (Janusz Łosowski o kancelariach grodz-
kich, wiejskich i małomiasteczkowych). Prace te prezentują możliwości zastosowania właściwego 
dla dyplomatyki podejścia i metod do badania masowej dokumentacji czasów nowych. Artur Górak 
(„szkoła lubelska”) przykłada je nawet do badań nad biurokracją dziewiętnastowieczną. Podejście 
dyplomatyczne okazuje się uniwersalne.

4. PODSTAWOWE POJĘCIA DYPLOMATYKI

Przez blisko 350 lat swego rozwoju dyplomatyka wypracowała specyf czną, rozbudowaną terminolo-
gię. Oparta na łacinie i tworzona już od czasów Papenbroecka i Mabillona, ma ona, mimo pewnych 
rozbieżności i różnic, zasadniczo międzynarodowy charakter. W tej sytuacji wielkie znaczenie przypi-
suje się międzynarodowemu słownikowi dyplomatyki (Vocabulaire international de la diplomatique, 
red. M. Cárcel Ortí, València 1997), przygotowanemu przez Międzynarodową Komisję Dyplomatycz-
ną (Commission Internationale de Diplomatique), af liowaną przy Międzynarodowym Komitecie Nauk 
Historycznych. W zamyśle twórców stanowić on miał próbę ujednolicenia terminów i ich rozumienia, 
a autorytet Komisji nadaje mu charakter sui generis kodyf kacji. Zdawać sobie jednak trzeba sprawę, że 
nie wszystko da się w skali międzynarodowej ujednolicić i skodyf kować. Mimo powszechności języka 
dyplomatyki istnieją w nim jednak rozmaite narodowe oboczności. Bywają one uświęcone długotrwałą 
tradycją używania w historiograf i. Niektóre — zwłaszcza te odnoszące się do charakteru prawnego — 
mają zresztą często oparcie w terminologii źródłowej i specyf cznych rozwiązaniach dawnego prawa 
danego kraju. Trudno byłoby zatem przyjąć w całej rozciągłości def nicje zawarte w międzynarodo-
wym słowniku. W jego przygotowywaniu nie brali zresztą udziału polscy historycy, którzy mogliby do-
pilnować uwzględnienia naszej specyf ki. Dlatego też, nawiązując zasadniczo do pojęć słownikowych, 
w uzasadnionych przypadkach proponować będziemy własne rozwiązania.

Dokument — kwestia zdef niowania tego fundamentalnego dla nas pojęcia została szeroko omó-
wiona wyżej — ma cechy (znamiona) zewnętrzne i wewnętrzne. Te pierwsze dają się określić wy-
łącznie na podstawie oryginału (ewentualnie jego podobizny), drugie zaś uchwycić można także na 
podstawie kopii lub edycji. Cechy zewnętrzne odnoszą się bowiem do strony materialnej (materiał 
pisarski, format, wymiary, pismo, ozdoby, znaki graf czne itp.), wewnętrzne natomiast — do treści 
(tekst, język, styl, szata słowna, formuły itp.). Szatę słowną dokumentu określamy jako dyktat, 
a pismo jako dukt. W każdym dokumencie wskazać można wystawcę i odbiorcę. Wystawca to 
osoba (f zyczna lub prawna) wskazana w intytulacji (o częściach dokumentu będzie mowa niżej), 
natomiast odbiorca to osoba, dla której dokument jest przeznaczony, która dokument otrzymała 
i która może na jego podstawie korzystać z określonych praw. Wystawca nie musi osobiście spo-
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rządzać dokumentu (i przeważnie tego nie czyni). Osobę, która nadała dokumentowi szatę słowną, 
nazywamy redaktorem (dyktatorem), natomiast osobę, która go spisała — ingrosatorem. Miejsce, 
w którym powstaje dokument, nazywa się zwyczajowo kancelarią, ale dokładnie zdef niowanie 
tego pojęcia jest sprawą bardzo złożoną.

Ze względu na formę przekazu rozróżnić należy zasadniczo oryginał, koncept i kopię. Orygi-
nał (określany też jako czystopis) to dokument zachowany w postaci, jaką nadano mu pierwotnie 
zgodnie z wolą wystawcy lub jego kancelarii. Koncept (zwany też minutą) jest zachowanym w swo-
jej pierwotnej postaci projektem, brudnopisem dokumentu i zawiera tekst przygotowany zgodnie 
z wolą wystawcy, ale pozbawiony znamion uwierzytelnienia i niewydany odbiorcy. Jest to forma 
stanowiąca jedno ze stadiów wstępnych powstawania dokumentu. Wreszcie kopia stanowi wszelkie-
go rodzaju przekaz tekstu dokumentu niebędący jego oryginałem ani konceptem.

Jeden dokument może mieć kilka oryginałów, jeżeli kancelaria wręczyła odbiorcy kilka egzem-
plarzy. Mówimy wtedy o różnych ekspedycjach, które mogą różnić się drobnymi obocznościami tek-
stu i odmiennymi cechami zewnętrznymi (formatem, pismem, ozdobami itp.). Specyf czną (w Polsce 
niespotykaną) postacią oryginału jest chirograf — czyli karta rozcięta tak, że każda ze stron umowy 
otrzymywała po jednej jej części i dopiero ich złożenie dawało całość; stanowiło to gwarancję nie-
naruszalności utrwalonego w ten sposób tekstu. 

Kopie mogą być różnego rodzaju. Tekst dokumentu mógł zostać wpisany w innym dokumencie lub 
wciągnięty do ksiąg. Pierwsza z tych sytuacji — gdy tekst jednego dokumentu zawiera się w innym — 
budzi najwięcej wątpliwości terminologicznych. W średniowiecznych źródłach postać taką określa się 
najczęściej słowem transumptum (od łac. transumere — przejąć) lub insertum (od łac. inserere — włą-
czyć, umieścić) i stąd w literaturze zwykło się używać pojęcia transumpt lub insert; funkcjonuje też 
termin widimus (lub widymat), od łac. słowa vidimus (widzieliśmy), używanego często w tego typu 
dokumentach. Aby uporządkować istniejący chaos pojęciowy, uwzględnić trzeba przede wszystkim 
walor prawny rozważanych dokumentów. Wyjść musimy zatem od istnienia dwóch rodzajów takich 
kopii o całkowicie różnym znaczeniu: wystawca może bowiem w swym dokumencie przytoczyć tekst 
innego dokumentu z prostym oświadczeniem, że go widział w takiej właśnie, jak podaje, postaci (tu 
właśnie pada z reguły wspomniane słowo vidimus); może też jednak potwierdzić zarazem wartość 
prawną przytaczanego dokumentu. Pomimo rozchwiania pojęć stosowanych w dotychczasowej litera-
turze, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, jako najwłaściwsze przyjąć należy następujące rozróżnienie 
terminologiczne: kopię zaopatrzoną w potwierdzenie powinniśmy nazywać transumptem, natomiast 
pozbawioną tego znaczenia — widimusem; wreszcie pojęcie insertu zarezerwować należy na określe-
nie dokumentu wciągniętego (inserowanego) do transumptu bądź widimusu. Rozróżnienie transumptu 
i widimusu wynika zarówno z kryteriów tekstowych (wystąpienie lub nie formuły potwierdzającej), jak 
i, przede wszystkim, prawnych — transumpty wystawiać może tylko władza wyposażona w odpowied-
nie do tego uprawnienia (np. król może transumować dokumenty swoich poprzedników, ale nie doku-
menty władz kościelnych). Te właśnie kwestie trzeba brać zawsze pod rozwagę, zastanawiając się nad 
użyciem danego terminu. Charakter widimusu ma z zasady kopia uwierzytelniona notarialnie — gdyż 
notariusz publiczny stwierdza, że przedstawiono mu dokument danej treści, ale nie dysponuje przecież 
władzą pozwalającą mu na potwierdzenie jego postanowień. W przypadku wielopiętrowych potwier-
dzeń (kiedy np., co się często zdarzało, król potwierdzał dokument swego poprzednika, potwierdzający 
z kolei dokumenty wcześniejszych władców) używa się terminu retransumpt.

Rodzaje kopii wpisywanych do ksiąg zależą od charakteru owych ksiąg. Kopiariusz60 (w wielu 
językach zwany kartularzem — franc. cartulaire, ang. cartulary, wł. i hiszp. cartulario) to księga, 

60 Używa się też terminu „kopiarz”, ale Polski słownik archiwalny, s. 46, jako podstawową wskazuje jednak formę 
„kopiariusz”.
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w którą dana instytucja lub osoba f zyczna spisuje posiadane przez siebie dokumenty. Księga taka 
powstaje zatem z inicjatywy odbiorcy, a obejmuje przeważnie dokumenty różnych wystawców. W in-
teresie odbiorcy leży wpisywanie dokumentów w pełnym tekście i bez zmian. Z kolei księga, w któ-
rą dana instytucja (osoba) wpisuje dokumenty przez siebie samą wystawiane, to regestr (rejestr), 
a czynność jej prowadzenia to regestracja (rejestracja). Księgę taką prowadzi wystawca, a gromadzi 
ona dokumenty dla różnych odbiorców. Jej istotą jest notowanie podstawowej informacji o własnej 
produkcji dokumentowej, stąd dla wygody i oszczędności wpisy regestracyjne są często skracane 
o elementy powtarzalne i formularzowe. Dokumenty bywają też wpisywane do ksiąg niezwiązanych 
ani z wystawcą, ani z odbiorcą. Gdy chodzi o księgi urzędowe, cieszące się wiarą publiczną, wpis 
taki określamy terminem oblata (od łac. offero, obtuli, oblatum — wnieść). Z wiarygodnych ksiąg 
urzędowych można było pobierać następnie uwierzytelnione odpisy. Nazywa się je ekstraktami (od 
extrahere — wyciągać).

Istnieją wreszcie kopie naśladowcze, które starają się w pełni imitować oryginał. Trudno je często 
odróżnić od rzeczywistych oryginałów lub dokumentów fałszywych.

Pod względem waloru prawnego rozróżnia się kopie uwierzytelnione oraz nieuwierzytelnione. 
Do pierwszej grupy będą należeć np. transumpty, widimusy, oblaty w księgach urzędowych. W prak-
tyce podział ten nie zawsze jest jednoznaczny i wymaga zawsze zastanowienia nad każdym przy-
padkiem, skoro np. kopiariusze w zasadzie były księgami prywatnymi, ale zdarzało się ich zbiorcze 
uwierzytelnianie przez władze.

Odrębny gatunek kopii stanowią te sporządzane nie w celach prawnych, lecz naukowych, za 
sprawą współczesnych badaczy. W polskiej praktyce zwykło się je określać mianem odpisów (choć 
w wielu innych językach nie rozróżnia się ich w ogóle od kopii). Rodzajem kopii jest wreszcie edy-
cja, czyli wydanie tekstu drukiem (są dokumenty znane wyłącznie w tej formie). Dokument może 
wreszcie przechować się w formie niepełnej. Streszczenie treści dokumentu, przeważnie dokony-
wane w celach naukowych, nazywamy regestem (czego nie należy mylić ze wspomnianym przed 
chwilą regestrem). Istotne, choć w polskiej terminologii praktycznie niestosowane, jest rozróżnienie 
między regestem pełnym (niem. Vollregest), oddającym możliwie dokładnie treść dokumentu, a re-
gestem nagłówkowym (niem. Kopfregest) — ograniczonym do najbardziej podstawowych danych. 
Rozróżnienie to ma znaczenie przede wszystkim w edytorstwie. Regest oznacza streszczenie ujęte 
słowami osoby je sporządzającej. Jeżeli natomiast streszczenie powstaje przy użyciu słów i zwrotów 
samego tekstu źródłowego, a więc drogą umiejętnego wycinania jego fragmentów — mamy do czy-
nienia z ekscerptem (od łac. excerpere — wybrać, wyłączyć).

Podstawową kategorią oceny dokumentu jest autentyczność. W świetle dyplomatyki uważa się, 
że dokument jest autentyczny, jeżeli został sporządzony i uwierzytelniony w trybie i formie zgod-
nej z obowiązującymi normami, albo też, najprościej mówiąc, jest tym, za co się podaje. Wyraźne 
zdef niowanie pozytywnych kryteriów autentyczności nie jest łatwe i nie odgrywa większej roli, 
w praktyce bowiem funkcjonuje domniemanie autentyczności — za autentyczne uważa się wszyst-
kie dokumenty, którym nie wykazano, że są falsyf katami. Falsyf kat to dokument, który nie jest 
tym, za co się podaje, a zgodnie ze świadomym zamiarem swego twórcy stara się udawać coś, 
czym nie jest. O orzeczeniu nieautentyczności decydują przede wszystkim niezgodności formalne 
lub treściowe z normami respektowanymi w kancelarii danego wystawcy albo też sprzeczności cech 
zewnętrznych bądź wewnętrznych ze znanymi skądinąd realiami (np. niezgodność imion świadków 
ze wskazaną w dokumencie datą). Istotne jest jednak wykazanie świadomego pragnienia wprowa-
dzenia w błąd, o braku autentyczności nie może bowiem decydować np. przypadkowy błąd pisarza. 
Twórca falsyf katu to fałszerz. Dokumenty nieautentyczne, czyli falsyf katy, podzielić można na 
dokumenty sfałszowane (powstałe w całości z inwencji fałszerza) i podfałszowane (gdy fałszerz 
wykorzystał istniejący dokument autentyczny i zmienił w nim tylko pewne elementy; jeśli w grę 
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wchodziło dopisanie fragmentu, mamy dokument interpolowany). Falsyf katy zachowane mogą być 
zarówno w kopiach lub w swej pierwotnej postaci, ale tej postaci nie można nazywać oryginałem — 
z samej def nicji oryginału (kładącej nacisk na zgodność z wolą wystawcy) wynika, że nie może on 
być nigdy fałszywy; dlatego pierwotną postać falsyf katu nazywamy oryginałem rzekomym. Istnieją 
pewne specjalne kategorie dokumentów nieautentycznych. Kiedy dokument jest fałszywy ze wzglę-
du na niezgodność swej formy z rzeczywistością, ale przekazuje całkowicie prawdziwe informacje, 
określamy go jako falsyf kat formalny. Kiedy z kolei mamy do czynienia z dokumentem wystawio-
ny wprawdzie zgodnie ze wszystkimi normami w kancelarii danego wystawcy, ale bez jego zgody 
i woli, jest to falsyf kat kancelaryjny.

Istnieją różne podziały dokumentów pod względem ich waloru prawnego. Rozróżnia się więc 
dokumenty wieczyste i doczesne, z których pierwsze dotyczą spraw o znaczeniu trwałym (np. nadań 
lub przywilejów), te drugie natomiast — spraw wagi przemijającej (tu należą np. polecenia kiero-
wane do podwładnych instancji, czyli mandaty). Według innych kryteriów rozróżnia się dokument 
publiczny i prywatny. Temu pierwszemu przysługuje wiara publiczna i jego świadectwo podważyć 
można tylko przez zakwestionowanie autentyczności. Dokument prywatny jest jego przeciwień-
stwem, a def niuje się jako taki, który jest pozbawiony waloru publiczności. W praktyce dokumenty 
publiczne wystawiały odpowiednie władze publiczne, różne na gruncie różnych porządków praw-
nych. Właściwe ustalenie kryteriów publiczności i prywatności jest sprawą skomplikowaną i dys-
kusyjną, a wiele zależy od zwyczajów prawnych danego miejsca i czasu61. Podobnie delikatna jest 
sprawa podziału na dokumenty poświadczeniowe i dyspozytywne. Te pierwsze jedynie poświad-
czają zaistnienie pewnych faktów prawnych, które istnieją niezależnie od ich spisania. Natomiast 
te drugie (dyspozytywne) są nierozerwalnie złączone z daną czynnością prawną, stanowią jej nie-
zbędny element i to one stwarzają fakty prawne, które bez takiego dokumentu nie mogą zaistnieć. 
Zauważyć trzeba, że do stwierdzenia dyspozytywności nie wystarcza sam element obligatoryjności 
wystawienia dokumentu (np. prawo kościelne wymagało zawsze wystawiania dokumentu w sprawie 
udzielonych święceń, ale nie była przecież od tego zależna ważność tych święceń, które nabierały 
mocy z racji wykonania odpowiednich czynności liturgicznych). Problematyka dyspozytywności 
dokumentu, bardzo ważna dla właściwego określenia znaczenia dokumentu w społeczeństwie, wy-
maga zawsze głębokiego zastanowienia, a często jest trudna do jednoznacznego ujęcia. Nie prze-
szkadzało to niektórym badaczom w stosowaniu bardzo uproszczonych i sformalizowanych kryte-
riów, np. uznawanie dokumentów operujących czasem przeszłym za poświadczeniowe, a czasem 
teraźniejszym — za dyspozytywne. Choć jest w tym pewna logika (dokument dyspozytywny winien 
być wystawiony jednocześnie z dokonaniem czynności prawnej), mechaniczne używanie tak prosto 
ujętych wyznaczników musi oczywiście sprowadzać całe zagadnienie ad absurdum.

Odpowiednia terminologia służy opisowi wewnętrznej budowy dokumentu. Składa się na nią 
wiele formuł. Ich całość tworzy formularz. Różni autorzy wyróżniają różne formuły, różnie je gru-
pują i szeregują. Nie warto wchodzić bliżej w związane z tym propozycje i dyskusje, gdyż sprawy 
te mają w istocie dość ograniczone znaczenie. Zasadniczo dokument dzieli się na trzy części: jego 
właściwy trzon stanowi kontekst, dotyczący opisu czynności prawnej; jest on obudowany z jednej 
strony formułami wstępnymi, czyli protokołem (niekiedy zwanym też protokołem wstępnym), oraz 
formułami końcowymi, czyli eschatokołem (protokół końcowy). Na protokół składają się nastę-
pujące formuły: inwokacja, czyli wezwanie imienia Bożego, przy czym rozróżnia się inwokację 
werbalną, gdy jest zapisana słowami, oraz symboliczną, gdy oddana jest konwencjonalnym znakiem 
graf cznym, np. krzyżem; arenga (niekiedy zwana preambułą), czyli ogólna myśl uzasadniająca wy-
stawienie dokumentu, często odwołująca się do obiegowych cytatów; intytulacja (tytulatura), czyli 

61 Szerzej zob. niżej, s. 104–105.
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wskazanie wystawcy z jego tytułami, w którą często wpleciona jest formułka dewocyjna (w rodzaju: 
„z Bożej łaski”); inskrypcja (adres), czyli wskazanie odbiorcy lub osoby, do której kierowany jest 
dokument; towarzyszy jej niekiedy salutacja, czyli pozdrowienie, a niekiedy perpetuacja („na wiecz-
ną rzeczy pamiątkę” itp.); promulgacja (publikacja), czyli obwieszczenie woli wystawcy („czynimy 
wiadomym” itp.). Kolejne formuły zaliczyć już trzeba do kontekstu (acz niektórzy uznają, że na-
leżą już do niego intytulacja i inskrypcja). Są to: narracja, czyli określenie okoliczności, w jakich 
doszło do opisanej w dokumencie czynności prawnej; dyspozycja, czyli wyrażenie woli wystawcy, 
w istocie najważniejsza część całego dokumentu; towarzyszyć jej może sankcja, czyli wskazanie 
kar grożących za złamanie podjętych postanowień (stąd też określenie formuła penalna); szczególną 
postacią sankcji jest maledykcja (klątwa), czyli zapowiedź kar religijnych lub pośmiertnych. Wresz-
cie formuły eschatokołu tworzą: koroboracja, zapowiadająca środki uwierzytelnienia dokumentu 
(najczęściej przywieszenie pieczęci); testacja, czyli lista świadków, która może przyjąć postać sub-
skrypcji, jeżeli świadkowie ci podpisali się na dokumencie (nie musi to być koniecznie podpis wła-
snoręczny); datacja, czyli wskazanie daty i miejsca wystawienia dokumentu lub zdziałania danej 
czynności prawnej; całość zamyka niekiedy aprekacja, wyrażająca życzenie pomyślności (w rodza-
ju: „amen”). Z czasem, w miarę rozbudowy kancelarii sporządzających dokumenty i rozwoju ich 
wewnętrznej organizacji, pojawiły się rozmaite noty kancelaryjne, bądź wplecione we właściwy 
tekst (np. w testację), bądź też umieszczane osobno; wskazywały one osobę odpowiedzialną za spo-
rządzenie dokumentu lub jakiś etap tej pracy (np. spisanie) albo poświadczały wykonanie pewnych 
czynności (np. wciągnięcie do ksiąg regestracyjnych). Nie wszystkie dokumenty zawierać musiały 
wszystkie z wymienionych formuł (niektóre z nich były u nas wręcz rzadkie), nie zawsze też musiały 
być ustawiane w przedstawianym tu porządku.

Ważna dla układu formularzowego jest też użyta forma stylistyczna: rozróżniamy dokumenty uję-
te w formie subiektywnej, kiedy wystawca opisuje swe czynności w pierwszej osobie, oraz w formie 
obiektywnej, kiedy to czynności prawne opisywane są w osobie trzeciej; w takim przypadku doku-
ment w zasadzie nie ma wyraźnie wskazanego wystawcy, choć jego osoba może wynikać z treści.
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LITERATURA: Bibliograf a źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1386–1506), 
cz. I, red. P. Węcowski, Warszawa 1999 (Fasciculi Historici Novi, t. III); P. Dymmel, Bibliograf a edytor-
stwa źródeł historycznych w Polsce. Historia — krytyka tekstu — metodyka i technika wydawnicza, Lublin 
2001; A. Gąsiorowski, Potrzeby wydawnicze w zakresie polskich dokumentów średniowiecznych, SŹ 18, 1973, 
s. 113–122; tenże, Sto lat Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, „Studia i Materiały do Dziejów Wiel-
kopolski i Pomorza” 12, 1977, z. 2 (24), s. 141–152; T. Jurek, Schlesische Urkundenbücher und Schlesi-
sches Urkundenbuch — Geschichte und Perspektiven der Urkundenpublikationen zu Schlesien, w: Regionale
Urkundenbücher, St. Pölten 2010 (NÖLA. Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv 14),
s. 162–179; S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. I–II, Lwów 1925–1926; J. Michalski,
Kodeks dyplomatyczny Polski. Z dziejów polskiego życia naukowego w dobie międzypowstaniowej, KH 108,
2001, nr 2, s. 43–82, nr 3, s. 29–67; S. Płaza, Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bi-
bliograf czno–źródłoznawcze, Kraków 1974; Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher
im östlichen Mitteleuropa, red. W. Irgang, N. Kersken, Marburg 1998 (tu zwłaszcza: A. Radzimiński, Der
Stand der Arbeiten an den territorialer Urkundenbüchern und Urkundensammlungen in Polen (außer Gro-
ßpolen), s. 125–134; A. Gąsiorowski, T. Jasiński, Das alte und neue Großpolnische Urkundenbuch (Kodeks
dyplomatyczny Wielkopolski), s. 135–142); Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski,
Warszawa 2013.

1. ZARYS DZIEJÓW EDYTORSTWA DOKUMENTÓW W POLSCE

Publikowanie dokumentów w celach naukowych i historycznych, nie zaś prawnych, ma w Polsce 
bardzo starą tradycję. W pewnym sensie naukowym wydawcą był już piętnastowieczny dziejopis, 
Jan Długosz, który przytaczał teksty licznych dokumentów w swych wielkich Rocznikach Króle-
stwa Polskiego. Oddziaływanie tej publikacji było jednak stosunkowo ograniczone, jako że dzieło to 
długo funkcjonowało tylko w obiegu rękopiśmiennym. Za początek właściwego edytorstwa uznać 
należy działalność historiografów nowożytnych, którzy załączali dokumenty w swych pracach ogła-
szanych drukiem. Niejeden dokument wydał znany heraldyk Bartosz Paprocki (zm. 1614), ale obca 
mu była wszelka ref eksja nad wartością publikowanych przekazów. Mieszał dokumenty prawdzi-
we z niewątpliwymi falsyf katami, które zresztą sam być może tworzył. Szeroko sięgali do klasz-
tornych archiwów i przedrukowywali z nich liczne dokumenty historiografowie zakonni, najpierw 
Szymon Nakielski w swych dziejach domu bożogrobców w Miechowie (1634), potem zaś Stanisław 
Szczygielski w dziejach opactwa benedyktynów w Tyńcu (1668), a ich śladem szli inni. Wszystko 
to jednak były prace zupełnie bezkrytyczne. Nie mogły się równać ze współczesnym im niemal 
Mabillonem. Wiek XVIII przyniósł, wraz z powiewami myśli oświeceniowej, wielkie inicjatywy 
wydawnicze, podjęte przez uczonych pijarów — jak wielotomowy zbiór praw opracowany przez 
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Stanisława Konarskiego (Volumina legum, 1732–1739), następnie zaś gromadzony przez Marcina 
Dogiela kodeks dyplomatyczny, mający objaśniać stosunki zagraniczne Rzeczypospolitej, jej dzieje 
wewnętrzne i losy poszczególnych prowincji (Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus 
Lithuaniae, 1758–1764). Cel ściśle naukowy łączył się w obu tych dziełach z całkiem pragmatyczną 
myślą o aktualnych potrzebach prawnych i politycznych (nie przypadkiem druk kodeksu Dogiela 
oprotestowała ambasada rosyjska). Prace były wielkie, ale zasłużeni wydawcy nie okazywali wciąż 
ani głębszego przygotowania fachowego, ani choćby zdroworozsądkowego krytycyzmu. Nowe po-
dejście zdradzał uznawany za ojca naukowej historiograf i polskiej Adam Naruszewicz, który swą 
Historię narodu polskiego oprzeć pragnął w znacznej mierze na dokumentach i prowadził w związku 
z tym rozległe kwerendy w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych, czego plonem stało 
się wiele tomów rozmaitych odpisów (Teki Naruszewicza). Wszelkie prace przerwała katastrofa 
kolejnych rozbiorów i ostatecznego upadku państwa w 1795 r., za którą poszło rozproszenie naj-
ważniejszych archiwów. Próbowano wprawdzie, zwłaszcza w okresie małej stabilizacji pod rządami 
zaborczymi w pierwszych latach XIX w., ożywić pomysł wydawania kodeksu dyplomatycznego, ale 
czas nie był ku temu sprzyjający. Gdy ucichły jednak gromy zawieruchy napoleońskiej, powracano 
chętnie myślą do dawnej historii, w której szukać było można minionej sławy i pociechy na przy-
szłość. W całej Europie szła zresztą moda na romantyzm, niosąca zamiłowanie do wieków średnich, 
które starano się zgłębiać jak najdokładniej w nadziei odnalezienia tam prawdziwego ducha każdego 
narodu. Standardy metody wyznaczali zwłaszcza Niemcy, uruchamiając w 1825 r. wielkie przedsię-
wzięcie wydawania źródeł średniowiecznych pod szyldem Monumenta Germaniae Historica. Nie 
tracono z oczu także wydawania dokumentów, ale do realizacji tego zadania — ze względu na ogrom 
zachowanego materiału — wprzęgano lokalnych archiwistów. Zwłaszcza w Prusach władze pań-
stwowe sprzyjały po 1815 r. tego rodzaju inicjatywom, widząc w nich dobre narzędzie budowania lo-
kalnej tożsamości w ramach poszczególnych prowincji, wykrawanych niekiedy wbrew tradycyjnym 
podziałom terytorialnym. Wypracowano w ten sposób model regionalnego kodeksu dyplomatycz-
nego, który okazał się bardzo wygodną formą publikacji, a wzór ten obowiązuje w zasadzie aż do 
dziś1. Wysiłkiem dziewiętnastowiecznych wydawców niemieckich objęte zostały także interesujące 
szczególnie polskiego historyka ziemie, jak Śląsk, Prusy, Pomorze Wschodnie i Zachodnie. Swoje 
znaczenie miały oczywiście także wydawnictwa w krajach ościennych, w Czechach, na Węgrzech 
czy w Rzymie (gdzie dyrektor archiwum watykańskiego August Theiner podjął wydawanie doku-
mentów papieskich do dziejów Polski i Litwy).

Zapał do wydawania starych dokumentów dotarł także do Polski, konfrontując się tu jednak 
ze specyf czną sytuacją kraju podzielonego i pozbawionego (przynajmniej od 1831 r.) własnego 
państwa, państwowych uniwersytetów i państwowego mecenatu nad nauką. W Polsce wszelkie 
inicjatywy zdane były na prywatnych mecenasów i siły garstki zapaleńców, co odbijało się także na 
poziomie naukowym, nadając mu polor pewnej amatorszczyzny. Kodeksy dyplomatyczne wydawa-
li u nas arystokraci (hr. Edward Raczyński — kodeks Wielkiej Polski, 1840; ks. Jan Lubomirski — 
kodeks Księstwa Mazowieckiego, 1863). Poważniejszym przedsięwzięciem ponadzaborowym był 
podjęty siłami warszawsko–krakowskimi Kodeks dyplomatyczny Polski (t. I–III, 1847–1858). W ko-
lejnych dziesięcioleciach 2. połowy XIX w. następował prawdziwy wysyp podobnych wydawnictw, 
przygotowywanych przede wszystkim w austriackiej Galicji, gdzie przyznanie autonomii (1867), 
a w ślad za tym polonizacja administracji, szkolnictwa i uniwersytetów w Krakowie i Lwowie oraz 
powstawanie polskich instytucji naukowych (zwłaszcza Akademii Umiejętności), otwierało zupeł-
nie nowe perspektywy przed wszelkimi badaniami historycznymi. Czasy te wyznaczają prawdzi-

1 P. Johanek, Territoriale Urkundenbücher und spätmittelalterliche Landesgeschichtsforschung, w: Stand, Aufga-
ben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa, Marburg 1998, s. 5–21.
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wie złoty wiek polskiego edytorstwa dyplomatycznego. Dorobek ten powstawał wysiłkiem grupy 
uczonych, wśród których najwybitniejszą postacią był Franciszek Piekosiński (1844–1906). Jego 
dziełem są kodeksy Małopolski, katedry krakowskiej, miasta Krakowa i wiele mniejszych wydaw-
nictw. Te największe, jak kodeks małopolski, obejmują materiał do połowy XV w., niektóre inne 
przekraczały tę granicę. Krakowscy historycy podjęli też z czasem (od 1913 r.) wydawanie doku-
mentów papieskich. We Lwowie Ksawery Liske ze współpracownikami wydawał źródła z obszaru 
Rusi Czerwonej (Akta grodzkie i ziemskie, 1868–1906). W Warszawie starano się publikować zasób 
dokumentów z Metryki Koronnej (1905–1919), głównie w postaci regestów przygotowywanych 
przez Teodora Wierzbowskiego. W Poznaniu Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (t. I–IV, 1878–
1882), sięgający do końca XIV w., wydał całkiem solidnie emerytowany wojskowy, płk Ignacy 
Zakrzewski. We wszystkich wymienionych ośrodkach podjęto też wydawanie najstarszych ksiąg 
sądowych, ziemskich i grodzkich (małopolskich w Krakowie, ruskich we Lwowie, wielkopolskich 
w Poznaniu, mazowieckich w Warszawie), a także kościelnych i wiejskich (B. Ulanowski). Rzecz 
charakterystyczna, że wydawcami tymi byli głównie historycy prawa, niemający specjalnego wy-
kształcenia w zakresie dyplomatyki i sami wypracowujący sobie (nie zawsze szczęśliwie) metodę 
wydawania dawnych dokumentów. Były to jednak czasy, kiedy każdy maturzysta znał doskonale 
łacinę, a średniowieczny dokument był w końcu tekstem prawnym. Z czasem dopiero pojawiać się 
zaczęli w Krakowie młodzi badacze po niemieckich uniwersytetach, wynoszący stamtąd gruntow-
ną znajomość nauk pomocniczych, z dyplomatyką na czele, i doskonale obeznani z najnowszy-
mi trendami w edytorstwie. Taki był Stanisław Krzyżanowski, który sam jednak wydał niewiele. 
Zawdzięczamy mu służące do dziś zbiory reprodukcji średniowiecznych dyplomów. Dążenie do 
doskonałości hamować jednak musiało dotychczasowy rozmach inicjatyw wydawniczych. Zwień-
czeniem „złotego wieku” było wydanie przez Jana K. Kochanowskiego, warszawskiego historyka 
prawa, nowego Kodeksu mazowieckiego (1919) — który spotkał się z zasłużoną krytyką za swe 
niedostatki metodyczne i koncepcyjne (obejmował w jednym ciągu dokumenty i wzmianki źródeł 
narracyjnych).

Odzyskanie niepodległości, które stwarzało polskiej nauce historycznej nowe możliwości 
rozwojowe, nie przyniosło jednak ożywienia ruchu edytorskiego. Wręcz przeciwnie — dwudzie-
stolecie 1918–1939 nie zapisało się w tym zakresie dokonaniami porównywalnymi z poprzednią 
epoką. Z jednej strony osiągnięto pewien stan nasycenia, poczucie, że wydane zostało już prawie 
wszystko, co było warte wydania, z drugiej zaś dawała o sobie znać wspomniana przed chwilą 
postępująca profesjonalizacja, każąca młodym fachowcom krytycznie patrzeć na nieco dyletancki 
rozmach pracy poprzedników. Czasy międzywojenne dały jednak parę wydawnictw, stojących na 
bardzo wysokim poziomie edytorskim (Akta unii Polski z Litwą; Kodeks dyplomatyczny katedry 
wileńskiej; Zbiór dokumentów oo. paulinów). Raczej jednak po epoce gorączkowego wydawania 
następować miał czas krytycznej ref eksji. Znakiem tego czasu było podjęcie wydawania Reper-
torium dokumentów polskich doby piastowskiej, poświęconego wszechstronnej krytyce zebranego 
materiału. Ukazał się niestety jeden tylko zeszyt w znakomitym opracowaniu Zof i Kozłowskiej–
Budkowej (1937).

Kataklizmem okazała się dla edytorstwa, podobnie jak i dla całej nauki, II wojna światowa. Znisz-
czeniu uległy warsztaty pracy, kadry — rozbiciu i rozproszeniu, a znaczna część zbiorów archiwal-
nych — zagładzie (głównie po powstaniu warszawskim). Odbudowie nie sprzyjał powojenny reżim 
komunistyczny, który wprząc zamierzał historiograf ę w służbę swej ideologii. Nauki pomocnicze, 
dyplomatyka i wydawanie źródeł nie były teraz w cenie, ale przeprowadzona centralizacja nauki 
sprzyjać mogła podejmowaniu dużych inicjatyw. Względy ideologiczne kazały forsować szybkie 
wydanie Kodeksu dyplomatycznego Śląska (1951–1964), który zaświadczał polską obecność nauko-
wą na Ziemiach Odzyskanych, a także rozwinąć program badań nad historią gospodarczą oraz losem 
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mas ludowych. W ich ramach zaplanowano ze znacznym rozmachem odpowiednie edycje źródeł do-
kumentowych, choć dotyczyć one miały przede wszystkim materiału nowożytnego. Nacisk ideolo-
giczny zelżał po 1956 r., do kursu uniwersyteckiego wracały nauki pomocnicze, a po niewielu latach 
zaczęła też odżywać aktywność wydawnicza w zakresie dyplomatyki średniowiecznej. Stanisław 
Kuraś z żoną Ireną Sułkowską–Kurasiową podjął wydawanie suplementów do wielkich kodeksów 
małopolskich oraz kontynuacji kodeksu mazowieckiego, natomiast Antoni Gąsiorowski — suple-
mentów do kodeksu wielkopolskiego (t. VI–XI, 1982–1999). Już te dwa wielkie przedsięwzięcia 
przyniosły niemal podwojenie zasobu znanych dokumentów, wzbogacając jednak przede wszyst-
kim materiał piętnastowieczny. W ślad za tymi wielkimi wydawnictwami poszło z czasem wiele 
mniejszych, które niekiedy wkraczają w późny wiek XV, albo nawet i XVI. Prawdziwej reanimacji 
doznało też wydawanie masowych materiałów późnośredniowiecznych, ksiąg sądowych (ziemskich 
i miejskich) oraz rachunkowych czy podatkowych (zwłaszcza miejskich). Podjęto nową edycję kon-
stytucji sejmowych (Volumina constitutionum), ożywiono nieco wydawanie regestów Metryki Ko-
ronnej, w druku znajduje się tom podobizn najstarszych dyplomów. Ostatnia tercja XX w. przyniosła 
w sumie falę wydawnictw źródłowych, którą porównać można tylko z epoką sto lat wcześniejszą. 
Nie udało się natomiast stworzyć postulowanego już przez F. Piekosińskiego wydawnictwa obejmu-
jącego całość ziem polskich. Nie powiodło się zapewnienie kontynuacji krytycznego repertorium 
Z. Kozłowskiej–Budkowej. Nie wszystko w dodatku szło dobrze. Państwo Kurasiowie podjęli też 
wydanie w regestach korpusu dokumentów papieskich dotyczących Polski (od 1982 r.), ale zadanie 
to przerosło, jak się okazało, ich siły i kompetencje. Zupełnie nieudany był pomysł kontynuowania 
wydawanych kiedyś przez Niemców regestów dokumentów śląskich (1975–1992). W Niemczech 
podjęto natomiast kontynuację kodeksów pruskiego i zachodniopomorskiego, a także wydano nowo-
czesny kodeks dyplomatyczny dla Śląska, sięgający do końca XIII w. (1964–1998). Obecnie jednak 
inicjatywy te w Niemczech zamierają, głównie z powodu braków kadrowych. Podobne zagrożenie 
wisi też nad edytorstwem w Polsce, gdzie powszechnie i słusznie narzeka się na upadek umiejętności 
warsztatowych studentów i młodych badaczy. Na razie jednak wydaje się wciąż sporo, w różnych 
ośrodkach kształtują się grupy zaangażowanych w to ludzi, widać nadal pokoleniową kontynuację. 
Ruch edytorski ma jednak charakter wysoce zatomizowany, opiera się na indywidualnych inicjaty-
wach poszczególnych badaczy lub małych grup, których nikt nie próbuje nawet koordynować. Stan 
ten tłumaczy też niedostatek większych przedsięwzięć ogólnopolskich, wymagających wieloletniej 
aktywności zespołowej.

W ostatnich latach pojawiają się pomysły zupełnie nowych metod publikowania źródeł, szu-
kające możliwości łatwiejszego udostępniania informacji z wykorzystaniem technik informatycz-
nych, w formie tabelarycznej lub w postaci baz danych (sprzężonych np. z mapą)2. Kwestionują 
one samą zasadę wydawania źródeł jako tekstu, proponując w to miejsce tabelaryczne zestawienie 
wybranych informacji, złączonych z reprodukcją rękopisu. Wydaje się jednak, że sensowne zasto-
sowanie mieć to może tylko wobec źródeł o charakterze masowym i powtarzalnym, w oczywisty 
sposób zubożając pewne ich treści. Z punktu widzenia dyplomatyki, zwracającej zawsze uwagę na 
oprawę formularzową, nie jest to właściwa droga.

2 Zob. M. Słoń, Zur Edition der Grundbücher einer mittelalterlichen Grossstadt. Die Breslauer Schöffenbücher, 
w: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen. Editorische 
Methoden, Toruń 2005, s. 309–321.
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2. STAN PUBLIKACJI DOKUMENTÓW

Osiągnięty w ten sposób dorobek podsumować należy w sposób następujący3. Nie dysponujemy 
żadnym wydawnictwem zestawiającym całość materiału dyplomatycznego w skali ogólnopol-
skiej — czy to w postaci pełnych tekstów (Diplomata Poloniae), czy to choćby regestów (Regesta 
Poloniae) — nigdy się to nie ziściło i pozostaje wciąż ważnym dezyderatem. Rolę taką spełnia tylko 
dla XII w. Repertorium Z. Kozłowskiej–Budkowej. Nie doczekaliśmy się jego kontynuacji, mimo 
podejmowanych kilka razy prób4. Nie posiadamy nawet zbiorczej edycji dokumentów dotyczących 
polityki zagranicznej. Wydano w komplecie tylko dokumenty związane z unią z Litwą5. Próba wyda-
wania wszystkich staropolskich traktatów międzynarodowych utknęła na jednym zeszycie6. Spraw 
politycznych dotyczy głównie „kodeks listów” piętnastowiecznych7, mamy osobne wydawnictwa 
dla politycznych dziejów wielkiego księcia Witolda8 oraz króla Aleksandra9, a dla historii politycznej 
epoki Zygmunta Starego wielkie znaczenie ma zbiór dokumentów i listów gromadzonych w kręgu 
kancelarii koronnej10. Wobec braków po stronie polskiej ważne są wydawnictwa z krajów sąsiednich, 
zwłaszcza traktatów Państwa Krzyżackiego czy Czech11. Systematycznie wydawane są w Polsce za-
bytki ustawodawstwa sejmowego (obecnie do 1638 r.)12. Wymiar ogólnopolski ma wydawanie Me-
tryki Królewskiej, zawierającej wpisy dokumentów królewskich. Podnoszony wielokrotnie pomysł 
publikowania jej ksiąg w całości nie wyszedł poza kilka prób13. Podstawowe znaczenie mają wobec 
tego „sumariusze” Metryki, w postaci regestów jej zawartości, przygotowywane już od XIX w., 
a obecnie doprowadzone w swej głównej serii do panowania Henryka Walezego (1572–1573)14. 
Osobno podjęto sumaryzację Metryki czasów Zygmunta III (1587–1632)15.

3 Ponieważ ustęp ten pełnić ma funkcję przewodnika bibliograf cznego, rezygnuję tu z używania przyjętych w ni-
niejszym tomie skrótów i przytaczam pełne opisy cytowanych pozycji.
4 Z. Kozłowska–Budkowa, Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1, Kraków 1937 (wyd. 2: 
2006); zob. J. Piętka, Repertorium dokumentów mazowieckich i Mazowsza dotyczących z XIII w. — koncepcja edy-
cji, pierwsze problemy, KH 101, 1994, nr 3, s. 55–64.
5 Akta unii Polski z Litwą 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932.
6 Traktaty polsko–austriackie z drugiej połowy XVII wieku, opr. Z. Wójcik, Warszawa 1985 (Traktaty międzynaro-
dowe Polski).
7 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. I, wyd. A. Sokołowski, J. Szujski, Kraków 1876, t. II–III, wyd. A. Le-
wicki, Kraków 1891–1894.
8 Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430, wyd. A. Prochaska, Kraków 1882.
9 Akta Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego i t. d. (1501–1506), wyd. F. Papée, Kraków 1927.
10 Acta Tomiciana, t. I–XVII, Kórnik 1852–1999.
11 Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, wyd. E. Weise, t. I–III, Marburg 1955–1970; 
Archivum Coronae Regni Bohemiae, wyd. V. Hrubý, t. I–II, Praha 1928–1935 (lata 1086–1305 i 1346–1355); Archiv 
Koruny české, t. II, Praha 1928 (regesty dla lat 1158–1346), t. V–VI, opr. A. Haas, Praha 1947–1958 (lata 1378–1526).
12 Corpus iuris Polonici, wyd. O. Balzer, t. III, IV, z. 1, Kraków 1906–1910; O. Balzer, Corpus iuris Polonici. 
Program wydania zbioru ustaw polskich średniowiecznych oraz regesta tychże ustaw, Lwów 1891; Volumina con-
stitutionum, t. I–III, Warszawa 1997–2013 (do 1640 r.); dla czasów późniejszych wciąż przydatne Volumina legum, 
t. I–VIII, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859–1860, t. IX, Kraków 1889, t. X, wyd. Z. Kaczmarczyk, Poznań 1952.
13 Matricularum Regni Poloniae codices saeculo XV conscripti, t. I, Warszawa 1914; Księga Metryki Koronnej pod-
kanclerzego Andrzeja Oporowskiego z lat 1479–1483, wyd. G. Rutkowska, Warszawa 2005; zob. też Akta podkan-
clerskie Franciszka Krasińskiego 1569–1573, wyd. W. Krasiński, W. Chomętowski, cz. I–III, Warszawa 1869–1871; 
Akta Metryki Koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego 1576–1586, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1882.
14 Matricularum Regni Poloniae summaria, t. I–IV, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905–1917, t. V, cz. 1, 
wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1919, t. V, cz. 2, red. J. Sawicki, Warszawa 1961, t. VI, wyd. M. Woźniakowa, 
Warszawa 1999; brak indeksu do t. V.
15 Sumariusz Metryki Koronnej, seria nowa, t. I–VII, red. W. Krawczuk, Warszawa 1999–2014; zob. też tematyczny 
zbiór: M. Horn, Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce 1697–1795, t. I–II, 

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



54 TOMASZ JUREK

Dalej omawiać musimy sytuację w poszczególnych regionach. Dla Wielkopolski mamy wyda-
ną całość zachowanych dokumentów do 1444 r. w jednolitych ramach regionalnego kodeksu dy-
plomatycznego16. Jego starsze tomy nie spełniają jednak oczywistych dziś wymogów krytycyzmu 
naukowego. Nieliczne, częściowo jeszcze dziewiętnastowieczne, wydawnictwa wkraczają w czasy 
późniejsze17. Te starsze stoją na bardzo niskim poziomie. W przygotowaniu znajduje się edycja ko-
piariusza wikariuszy poznańskich z bogatym materiałem z całego XV, a nawet XVI w.18

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku Małopolski. I tu korpus materiału do 1450 r. 
zebrany jest systematycznie w stosownym kodeksie dziewiętnastowiecznym i jego nowszych 
uzupełnieniach19. Znacznie większy jest udział osobnych wydawnictw, kodeksów poświęconych 
poszczególnym instytucjom kościelnym (zwłaszcza klasztorom) czy miastom20. Niektóre z tych 
wydawnictw dochodzą nawet do początku XVI w. Znaczna jest do tego liczba rozmaitych drob-
niejszych zbiorków (przede wszystkim dotyczących miast) lub przyczynków z edycjami poje-
dynczych dokumentów21.

Wrocław 1984–1988; głównie dokumenty monarsze zbiera tom: Jewish Privileges in the Polish Commonwealth. 
Charters of Rights Granted to Jewish Communities in Poland–Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries, 
wyd. J. Goldberg, Jerusalem 1985.
16 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I–IV, [wyd. I. Zakrzewski], Poznań 1877–1881, t. V, wyd. F. Piekosiński, 
Poznań 1908, t. VI–XI, wyd. A. Gąsiorowski i inni, Poznań 1982–1999.
17 Kodex dyplomatyczny Wielkiej Polski, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840; H. Wuttke, Städtebuch des Landes 
Posen, Leipzig 1864; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, seria nowa, t. I: Dokumenty opactwa benedyk-
tynów w Lubiniu z XIII–XV wieku, wyd. Z. Perzanowski, Warszawa 1975; Przywileje Kalisza, wyd. W. Maisel, 
„Rocznik Kaliski” 6, 1973, s. 263–362; Dwadzieścia wyroków w sprawach Kalisza (1367–1724), „Studia 
i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 14, 1981, z. 2 (28), s. 73–122; Przywileje miasta Poznania 
XIII–XVIII wieku, wyd. W. Maisel, Poznań 1994; T. Jurek, Kilkanaście niedrukowanych dotąd dokumentów 
wielkopolskich z XIII i XIV wieku, w: Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, Po-
znań 2007, s. 91–116.
18 T. Jurek, Księga Iura vicariorum i jej przygotowywana edycja, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 241–254.
19 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I–IV, Kraków 1876–1905; Zbiór dokumentów 
małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska–Kurasiowa, t. I–VIII, Wrocław 1962–1975.
20 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej Ś. Wacława, wyd. F. Piekosiński, t. I–II, Kraków 1874–1883; Zbiór 
dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, t. I–II, Lublin 1965–1973; Kodeks dyplomatyczny 
miasta Krakowa 1257–1506, wyd. F. Piekosiński, cz. I–IV, Kraków 1879–1882; Codex diplomaticus Universita-
tis studii generalis Cracoviensis, t. I–V, Kraków 1870–1900 (do 1605 r.); Monograf a opactwa cystersów we wsi 
Mogile, cz. II: Zbiór dyplomów mogilskich, wyd. E. Janota, Kraków 1867 (do 1732 r.); Kodeks  dyplomatyczny 
wielicki, wyd. A. Rudyński, Lwów 1872; Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński, 
S. Smolka, Lwów 1875 (do 1399 r.); Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, wyd. S. Est-
reicher, Kraków 1936; Dokumenty klasztoru pp. norbertanek w Imbramowicach 1228–1450, wyd. Z. Kozłow-
ska–Budkowa, Kraków 1948; J. Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie, Poznań 1949, s. 301–366; 
Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego 1302–1453, wyd. Z. Perzanowski, Wrocław 1971; sporo dokumen-
tów małopolskich zawiera Codex diplomaticus Poloniae, t. I, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, t. III, 
wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1847–1858, oraz Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, 
wyd. Z. Luba Radzimiński, B. Gorczak, t. I–III, Lwów 1887–1890, a małopolski przeważnie charakter mają też: 
Zbiór dokumentów oo. paulinów w Polsce, t. I, wyd. J. Fijałek, Kraków 1938, t. II, wyd. J. Zbudniewek, War-
szawa 2004 (do 1550 r.); Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, wyd. S. A. Sroka, t. I–V, 
Kraków 1998–2012 (do 1530 r.).
21 Zestawia je Bibliograf a źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1386–1506), cz. I, 
red. P. Węcowski, Warszawa 1999 („Fasciculi Historici Novi”, t. III), s. 83–95.
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Dla Rusi Czerwonej trzon średniowiecznego materiału dokumentowego wydany został wpraw-
dzie już w XIX w.22, ale duża liczba przekazów publikowanych osobno — i wciąż znajdowanych23 — 
pokazuje, że daleko jeszcze do jego wyczerpania.

Dla Mazowsza korpus wydanych porządnie dokumentów sięga systematycznie tylko do 1381 r.24 
Dla czasów późniejszych mamy kilka wydawnictw, które w sumie przynoszą dość spory, acz wy-
biórczy, materiał25.

Najgorzej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do obszarów środkowopolskich, Kujaw oraz 
ziem łęczyckiej i sieradzkiej. Nie doczekały się one dotychczas własnych kodeksów dyplomatycz-
nych, aczkolwiek podstawowy trzon najdawniejszego materiału wydany został już w XIX w., choć 
chaotycznie, w ramach Kodeksu dyplomatycznego Polski i w osobnym zbiorze, nieroszczącym sobie 
pretensji do kompletności26. Poza tym dysponujemy licznymi drobniejszymi wydawnictwami27.

Dla Pomorza Gdańskiego wydany został komplet dokumentów do 1310 r. i edycja ta, choć sta-
ra, zachowuje wciąż wysoką wartość28. Potem dysponujemy tylko nielicznymi wydawnictwami, 
głównie o charakterze przyczynkarskim29, ale materiał pomorski uwzględniany jest też w zbiorach 

22 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we  Lwo wie, 
t. I–IX, wyd. O. Pietruski, Lwów 1868–1883.
23 Sporo dokumentów ruskich zawiera Zbiór dokumentów małopolskich; drobne przyczynki zestawia Bibliogra-
f a źródeł drukowanych, s. 100–114. Zob. też Privilegia civitatis Leopoliensis (XIV–XVIII saec.), opr. M. Kapral, 
Lwów 1998.
24 Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1919 (zob. rec. W. Sem-
kowicza, KH 37, 1923, s. 134–166); Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, t. II–III, wyd. I. Sułkowska–Kuraś, 
S. Kuraś, Wrocław 1988 — Warszawa 2000; zob. liczne uzupełnienia zebrane przez A. Supruniuk, K. Pacuskiego 
i J. Grabowskiego, SŹ 40, 2002, s. 107–200; 41, 2003, s. 71–76.
25 Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863; Metryka Księstwa 
Mazowieckiego z XV–XVI w., t. I–II, Warszawa 1918–1930 (Monumenta iuris 5–6); Mazowieckie przywileje rodowe 
z XIV i XV w., wyd. W. Semkowicz, w: Archiwum Komisji Prawniczej, t. XI, Kraków 1909–1913, s. 361–391; Przy-
wileje królewskiego stołecznego miasta Starej Warszawy 1376–1772, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1913; Iura 
Masoviae terrestria, wyd. J. Sawicki, t. I–III, Warszawa 1972–1974; Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, 
wyd. S. M. Szacherska, t. I–II, Warszawa 1975–1987 (do 1586 r.).
26 Codex diplomaticus Poloniae, t. II, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1848–1853; Dokumenty 
kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. IV, 
Kraków 1887, s. 111–426.
27 Ziem tych w znacznej mierze dotyczą edycje S. Librowskiego: Cztery dokumenty wystawione przez arcybisku-
pa Jakuba w latach 1285–1298, „Archiwum, Biblioteki i Muzea Kościelne” 49, 1984, s. 361–367; Szesnaście nie 
drukowanych dokumentów wystawionych przez arcybiskupa Janisława w latach 1319–1341, tamże 51, 1985, s. 347–
372; Czterdzieści cztery nie drukowane dokumenty arcybiskupa Jarosława z lat 1343–1372, tamże 52, 1986, s. 175–
256; Trzynaście nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku z lat 1300–
1400, tamże 55, 1987, s. 129–153; Trzydzieści osiem nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diecez-
jalnego we Włocławku z pierwszej połowy XV wieku, tamże 56, 1988, s. 189–309; Trzydzieści jeden nie drukowanych 
oryginałów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku z pierwszej połowy XV wieku, tamże 57, 1988, 
s. 201–272; Jeszcze szesnaście nie drukowanych dokumentów arcybiskupów z XIV wieku, tamże 55, 1987, s. 101–128; 
Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne, t. I–VII, Włocławek 
1994–1999. Z drobniejszych publikacji wymieńmy: Inedita kujawskie i dobrzyńskie z lat 1345–1368, wyd. Z. Gul-
don, R. Kabaciński, w: Dokumenty do dziejów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej XIV–XIX w., Warszawa 1973, s. 3–17; 
Copiarium privilegiorum et aliorum documentorum conventus Lanciciensis Ordinis Praedicatorum 1387–1616, 
opr. T. Stolarczyk, Łęczyca 2009; dalsze przyczynki zestawia Bibliograf a źródeł drukowanych, s. 116–118.
28 Pommerellisches Urkundenbuch, wyd. M. Perlbach, Danzig 1882.
29 Urkunden der Komturei Tuchel, wyd. P. Panske, Danzig 1911; Handfesten der Komturei Schlochau, wyd. P. Pan-
ske, Danzig 1921; Documenta capitaneatus Slochoviensis (1471–1770), wyd. P. Panske, Toruń 1935; Księga kom-
turstwa gdańskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz–Biskupowa, Warszawa 1985.
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dotyczących Prus Krzyżackich. Dla nich korpus dokumentów zebrany mamy systematycznie w re-
gionalnym kodeksie do 1371 r., ale część znajduje się też w innych zbiorach30. Osobno wydane zo-
stały wspomniane traktaty polityczne zakonu, a wielkiego znaczenia korespondencja krzyżacka (do 
1525 r.) udostępniona została w postaci regestów, które ze względu na swą treściwość nie są jednak 
w stanie zastąpić oryginałów31. 

Z bardzo bogatym dorobkiem edytorskim mamy do czynienia w przypadku Śląska. Komplet 
materiału wydany został do 1300 r.32 Dalej sięgało zainicjowane jeszcze przez Niemców wydaw-
nictwo regestowe, doprowadzone przez nich do 1342 r.33 Jego polska kontynuacja obejmuje lata 
1343–1360, ale nie odpowiada niestety wymogom naukowej poprawności34. Poza tym mamy wie-
le wydawanych jeszcze przez Niemców zbiorów poświęconych poszczególnym miastom, klasz-
torom lub tematom, z których liczne sięgają aż do końca XV w., a niekiedy nawet w czasy nowo-
żytne35. Nawet te najstarsze z nich zachowują wciąż przeważnie sporą wartość. Nie da się tego po-

30 Preußisches Urkundenbuch, t. I/1, wyd. R. Philippi, C. P. Wölky, Königsberg 1882, t. I/2, wyd. A. Seraphim, 
Königsberg 1909, t. II, wyd. M. Hein, Königsberg 1932–1939, t. III/1, wyd. M. Hein, Königsberg 1944, t. III/2, 
wyd. H. Koeppen, Marburg 1956–1961, t. IV, wyd. H. Koeppen, Marburg 1960–1964, t. V, wyd. K. Conrad, 
H. Koep pen, Marburg 1969–1975, t. VI, wyd. K. Conbrad, Marburg 1986–2000; kontynuację stanowi Das vir-
tuelle Preußische Urkundenbuch (http://www1.uni–hamburg.de/Landesforschung/orden.html) (do 1526 r.); Co-
dex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, t. I–III, wyd. C. P. Wölky, 
J. M. Saage, Mainz 1860 — Braunsberg–Leipzig 1874, t. IV, wyd. V. Röhrich, F. Liedtke, H. Schmauch, Braunsberg 
1935 (do 1435 r.); Urkundenbuch des Bisthums Culm, wyd. C. P. Wölky, t. I–II, Danzig 1884–1887 (do 1774 r.); 
 Urkundenbuch des Bisthums Samland, wyd. C. P. Wölky, H. Mendthal, cz. I–III, Leipzig 1891–1905 (do 1387 r.); 
Urkundenbuch der Stadt Königsberg i. Pr., wyd. H. Mendthal, t. I, Königsberg 1910 (do 1400 r.); zob. A. Radzi-
miński, J. Tandecki, Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu, t. I–II, Warsza-
wa 1994–1998 (do 1510 r.); ciż, Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego w Toruniu 
(1345–1789), Warszawa 1999.
31 Regesta historico–diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1526, wyd. E. Joachim, W. Hubatsch, 
pars I–II, Göttingen 1948–1965.
32 Schlesisches Urkundenbuch, t. I, wyd. H. Appelt, Wien–Köln–Graz 1964–1971, t. II–VI, wyd. W. Irgang, Wien–
Köln–Graz 1977–1998; polski Kodeks dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska, t. I–III, Wro-
cław 1951–1964, sięgnął tylko do 1227 r.
33 Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. Grünhagen, K. Wutke, E. Randt, Codex diplomaticus Silesiae, 
t. VII, cz. 1–3, t. XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX, Breslau 1875–1930.
34 Regesty śląskie, red. W. Korta, t. I–V, Wrocław 1975–1992; zob. krytyczne recenzje: I. Hlaváček, „Archivní časo-
pis” 36, 1976, s. 124–126; 45, 1985, s. 248–249; A. Gąsiorowski, SŹ 22, 1977, s. 262–264; W. Irgang, „Zeitschrift 
für Ostforschung” 33, 1984, s. 87–88; T. Jurek, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 45, 1990, s. 407–417.
35 Codex diplomaticus Silesiae, t. I (Urkunden des Klosters Czarnowanz, wyd. W. Wattenbach, Breslau 1857), t. II 
(Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominikaner und Dominikanerinnen in der Stadt Ratibor, 
wyd. W. Wattenbach, Breslau 1859), t. IV (Urkunden der schlesischen Dörfer, wyd. A. Meitzen, Breslau 1863), 
t. V (Das Formelbuch des Domherrn Arnold von Protzan, wyd. W. Wattenbach, Breslau 1862), t. VI (Registrum 
St. Wenceslai. Urkunden vorzüglich zur Geschichte Oberschlesiens, wyd. W. Wattenbach, C. Grünhagen, Breslau 
1865), t. VIII (Schlesische Urkunden zur Geschichte des Gewerberechtes, insbes, des Innungswesens aus der Zeit 
vor 1400, wyd. G. Korn, Breslau 1867), t. IX (Urkunden der Stadt Brieg, wyd. C. Grünhagen, Breslau 1870), t. X 
(Urkunden des Klosters Kamenz, wyd. P. Pfotenhauer, Breslau 1881), t. XII–XIII (F. Friedensburg, Schlesiens Münz-
geschichte im Mittelalter, Breslau 1887–1888), t. XV (Acta Nicolai Gramis. Urkunden und Aktenstücke betr. die 
Beziehungen Schlesiens zum Basler Konzil, wyd. W. Altmann, Breslau 1890), t. XVII (Die schlesische Oderschiffahrt 
in vorpreußischer Zeit, wyd. K. Wutke, Breslau 1896). Poza tą serią np.: Urkunden zur Geschichte des Bisthums 
Breslau im Mittelalter, wyd. G. A. Stenzel, Breslau 1845; Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbildes 
bis zum Jahre 1455, wyd. F. W. Schirrmacher, Liegnitz 1866; Breslauer Urkundenbuch, wyd. G. Korn, Breslau 
1870; Lehns– und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, wyd. C. Grünha-
gen, H. Markgraf, t. I–II, Leipzig 1881–1883.
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wiedzieć o późniejszych, lokalnych inicjatywach czeskich36. Do tego dodać trzeba wydania ksiąg 
regestracyjnych, przynoszących masowy materiał37, oraz publikowane inwentarze archiwalne38. 
W sumie dysponujemy dla Śląska bogatym zasobem opublikowanych dokumentów dla całego 
średniowiecza.

Dla Pomorza Zachodniego komplet dokumentów do 1345 r. zbiera regionalny kodeks39. Dla cza-
sów późniejszych dysponujemy tylko, co jest lokalną specyf ką, dziewiętnastowiecznymi zbiorami 
poświęconymi poszczególnym rodom szlacheckim40. Te stare i przygotowywane częściowo przez 
amatorskich badaczy genealogii wydawnictwa przynoszą sporo materiału, ale rozproszonego.

Pozostaje wreszcie Nowa Marchia i ziemia lubuska. To obszary szczególnie zaniedbane. Nie dys-
ponujemy dla nich żadnym systematycznym wydawnictwem dyplomatycznym. Liczne dotyczące 
tego terenu dokumenty średniowieczne (aż po XVI w.) znajdują się rozproszone w wielu tomach 
starego kodeksu brandenburskiego41, sporo wnoszą wspomniane zbiory zachodniopomorskie, poza 
tym mamy tylko kilka mniejszych publikacji42. Krytyczne zgromadzenie materiału z tych ziem po-
zostaje pilnym postulatem.

36 Listinář Těšínska. Codex diplomaticus ducatus Tessinensis, t. I–VI, wyd. E. Němec, Český Těšín 1955–1972; 
Opavský listinář. Litterae fundationum, dotationum, erectionum, conf rmationum, praesentationum, collationum, 
resignationum altarium Oppaviae, t. I–V, wyd. F. Šigut, Opava 1961–1996.
37 K. Engelbert, Quellen zur Geschichte des Neisser Bistumslandes auf Grund der drei ältesten Neisser Lagerbücher, 
Würzburg 1964; Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego, wyd. T. Jurek, t. I–III, Poznań 2000–2007; R. Jež, 
Listiny těšínských knížat renesančního věku. Rekonstrukce knihy „Matrica privilegiorum ab anno 1558”, Český 
Těšín 2010.
38 W. Urban, Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Roma 1970; tenże, Wykazy re-
gestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Warszawa 1970; tenże, Wykaz regestów do-
kumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, „Studia Teologiczno–Historyczne Śląska Opolskiego” 
2, 1970, s. 284–421; 3, 1973, s. 274–374; 4, 1974, s. 227–277; 5, 1976, s. 317–361; 6, 1978, s. 323–351; 7, 
1979, s. 353–388; 8, 1980, s. 314–345; R. Stelmach, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Wrocław–Racibórz 2014; Regesty nowożytnych dokumentów klasztoru 
trzebnickiego, t. I, opr. K. Bobowski, Wrocław 1995; Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku, 
opr. A. Barciak, K. Müller, t. I–II, Wrocław–Opava 2004–2012.
39 Pommersches Urkundenbuch, t. I, wyd. R. Klempin, Stettin 1868 (wyd. 2: wyd. K. Conrad, Köln–Wien 1970), 
t. II–III, wyd. R. Prümers, Stettin 1881–1891, t. IV, wyd. G. Winter, Stettin 1903, t. V–VI, wyd. O. Heinemann, Stettin 
1905–1907, t. VII, wyd. E. Sandow, Stettin 1940, t. VIII, wyd. E. Assmann, Köln–Graz 1961, t. IX, wyd. B. Posch-
mann, Köln–Graz 1962, t. X–XI, wyd. K. Conrad, Köln–Wien 1984–1990.
40 Urkunden–Sammlung zur Geschichte des Geschlechts von Maltzan, wyd. G. C. F. Lisch, t. I–V, Schwerin 1842–
1853; Urkunden–Sammlung zur Geschichte des Geschlechtes der von Eickstedt, wyd. C. von Eickstedt, t. I–II, 
Berlin 1838; Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Geschlechts Behr, wyd. G. C. F. Lisch, t. I–IV, Schwe-
rin 1861–1868, t. V–VI, Berlin 1894–1897; Geschichtsquellen des burg– und schlossgesessenen Geschlechts von 
Borcke, wyd. G. Sello, t. I–V, Berlin–Halle 1901–1921; O. Grotefend, Geschichte des Geschlechtes von der Osten. 
Urkundenbuch, t. I–II, Stettin 1914–1923; Urkundenbuch zur Geschichte des Geschlechts der Grafen und Herrn 
von Wedel, wyd. H. F. P. von Wedel, t. I–IV, Leipzig 1885–1891.
41 Codex diplomaticus Brandenburgensis, wyd. A. F. J. Riedel, 41 tomów w czterech seriach, Berlin 1838–1869; 
zob. też Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause, wyd. H. Krabbo, G. Winter, Leipzig 
1910 — Berlin 1955.
42 Regesta historiae Neomarchicae. Die Urkunden zur Geschichte der Neumark und des Landes Sternberg, 
wyd. K. Kletke, t. I–III, Berlin 1867–1876 („Märkische Forschungen” 10, 12, 13); F. Funke, Regesten der Bischöfe 
von Lebus bis zum Jahre 1418, „Brandenburgia” 24, 1915/1916, s. 193–252; E. Syska, Die Urkunden der Stadt 
Landsberg an der Warthe (Gorzów Wielkopolski) aus der Askanier– und Wittelsbacherzeit 1257–1373, „Jahrbuch 
für die Geschichte Mittel– und Ostdeutschlands” 48, 2002, s. 29–116 (toż po polsku: Dokumenty Gorzowa Wielko-
polskiego (Landsbergu) z lat 1257–1373, Gorzów Wielkopolski–Poznań 2006); zob. taż, Źródła do dziejów Nowej 
Marchii z okresu panowania Askańczyków i Wittelsbachów (do 1378 r.), SŹ 43, 2005, s. 61–83.
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W przypadku Litwy podstawowe znaczenie ma systematyczne wydawanie Metryki Litewskiej43. 
Do tego dysponujemy kilkoma większymi zbiorami dokumentów dotyczących polityki zagranicznej, 
biskupstw czy specjalnych tematów44 oraz znaczną liczbą rozproszonych45.

Odchodząc od podziałów terytorialnych, wspomnijmy o wydaniach ksiąg formularzowych, na Ślą-
sku znanych już w XIII w., na pozostałych ziemiach polskich zaś od XV w. Wydano sporo zabytków46, 
które dają dobre pojęcie o tym gatunku i mogą być solidną podstawą do badań nad jego znaczeniem, 
aczkolwiek liczyć się trzeba, że stan rozpoznania zachowanego zasobu jest wciąż niezadowalający47.

Osobno omówić wreszcie trzeba edycje dokumentów papieskich, ważnych dla badań nad historią 
Polski, ale nienależących do polskiej dyplomatyki. Dysponujemy dość bogatym zestawem wydaw-
nictw. W całości niemal udostępniony został materiał z czasów sprzed wielkiej schizmy (1378)48. 
Potem mamy wydania cząstkowe49 lub wybory dokumentów50 oraz wielki, dążący do kompletności 
zbiór regestów (zaplanowanych dla całej epoki przedtrydenckiej), którego poziom naukowy pozo-
stawia jednak bardzo dużo do życzenia51. W zasadzie należałoby wydać go na nowo. Pomocne są 
wydawnictwa zagraniczne, zwłaszcza niemieckie (uwzględniające Śląsk, Pomorze, Prusy i Wielko-
polskę) i czeskie (dla Śląska)52. W przygotowaniu znajduje się nowe wydawnictwo, które w nowej 

43 Литoвскaя метрикa, t. I, Peterburg 1903; Lietuvos metrika, 28 tomów, Vilnius 1993–2009; Metryka Litewska. 
Księga sigillat 1709–1719, opr. A. Rachuba, Warszawa 1987; Metryka Litewska. Księga wpisów nr 131, opr. A. Ra-
chuba, Warszawa 2001 (dalsze tomy tej serii wypełniają rejestry poborowe). Zob. specjalne czasopismo „Lietuvos 
Metrikos naujienos” („Новости Литовской Метрики”), wydawane od 1996 r.
44 Kodex dyplomatyczny Litwy, wyd. E. Raczyński, Wrocław 1845; Akta unii; Codex epistolaris Vitoldi; Kodeks 
dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz, t. I, Kraków 1932–1948 (do 1507 r.); 
Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis, wyd. P. Jutulis, Romae 1984 (do 1609 r.); Vitoldiana. Codex privile-
giorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386–1430, wyd. J. Ochmański, Warszawa–Poznań 1986.
45 Zestawia je Bibliograf a źródeł drukowanych, s. 74–83.
46 Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch der polnischen Königskanzlei aus der Zeit der  husitischen 
Bewegung, wyd. J. Caro, „Archiv für österreichische Geschichtsforschung” 45, 1871, s. 319–545; 52, 1874, s. 1–273; 
Starodawne prawa polskiego pomniki, t. X, Kraków 1888, s. 1–65; Archiwum Komisji Historycznej, t. V, Kraków 
1889, s. 265–358; Archiwum Komisji Prawniczej, t. I, Kraków 1895, s. 1–36, 169–256; K. Wutke, Über schle-
sische Formelbücher des Mittelalters, Breslau 1919; Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 
1338–1411, wyd. J. Woroniecki, J. Fijałek, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. XII, Kraków 1938, s. 219–430; 
Formularz Jerzego pisarza grodzkiego krakowskiego ok. 1399–1415, wyd. K. Górski, Toruń 1950; „Liber disparata 
antiqua continens” Alexandro Masoviensi episcopo Tridentino dicatus, wyd. E. Winkler, Romae 1960 (Elementa ad 
fontium editiones II); G. Klimecka, Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Formularz 
ciechanowski, Warszawa 1997; W. Seńko, Piotr Wysz z Radolina (* ok. 1354 — † 1414) i jego dzieło „Speculum 
aureum”, Warszawa 1996, s. 173–246.
47 Np. księga BPAU 9175 zawiera formularz oparty o materiał z kancelarii of cjała gnieźnieńskiego Mikołaja z Ka-
lisza z połowy XV w.
48 Monumenta Poloniae Vaticana, t. I–III, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913–1914.
49 Monumenta Poloniae Vaticana, t. VIII, wyd. E. Długopolski, Kraków 1939–1946 (Acta Bonifacii papae IX, 
1389–1391); t. IX, wyd. S. Szczur, Kraków 1994 (rachunki kolektorskie 1373–1375); t. X, wyd. M. D. Kowalski, 
Kraków 2002 (annaty z Polski 1421–1503).
50 Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, wyd. A. Theiner, t. I–IV, Romae 1860–1864 (do 1775 r.).
51 Bullarium Poloniae, wyd. I. Sułkowska–Kurasiowa, S. Kuraś, t. I–VII, Romae–Lublini 1980–2006; zob. M. D. Ko-
walski, Uwagi o Bullarium Poloniae. Spojrzenie na koncepcję edycji i wykonanie, SŹ 45, 2007, s. 71–97, oraz 
tenże, Krytyczne uwagi o najnowszym, siódmym tomie „Bullarium Poloniae”, „Roczniki Historyczne” 73, 2007, 
s. 214–231.
52 Repertorium Germanicum, t. I–IX, Berlin 1916 — Tübingen 2004; Repertorium Poenitentiariae Germanicum, 
t. I–VII, Tübingen 1992–2008; Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, t. I–V, Praha 1903–1954, 
tomus prodromus, Praha 2003; Acta summorum pontif cum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici il-
lustrantia, t. I–V, wyd. J. Eršil, Praha 1980–2001.
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metodycznie postaci objąć ma pełną edycję pism wychodzących z Kurii z lat po 1378 r.53 Dla czasów 
nowożytnych duże znaczenie ma ogromna edycja akt nuncjatury apostolskiej, mająca objąć całość 
czasów staropolskich54.

Odrębny problem stanowią wydawnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego materiału 
aktowego, którym także zaczyna interesować się dyplomatyka. Ze względu na jego rozmiary55, 
wydanie go w całości jest oczywiście zupełnie nierealne. Wysiłki wydawców szły więc zawsze, od 
dziewiętnastowiecznych początków, w dwóch kierunkach: wydawania wyborów zapisek, selek-
cjonowanych pod określonym kątem, przeważnie z punktu widzenia historii prawa, albo wydawa-
nia w całości ksiąg najstarszych. W komplecie wydane mamy wszystkie zachowane średniowiecz-
ne księgi ziemskie i grodzkie z Rusi Czerwonej56. W innych ziemiach istniejące edycje obejmują 
przeważnie jeden lub dwa najdawniejsze woluminy: ksiąg krakowskich57, sandomierskich58, lubel-
skich59, wielkopolskich60, łęczyckich61, brzeskich kujawskich62, a także mazowieckich63, acz wiele 
z tych dokonanych jeszcze w XIX w., wymagałoby w zasadzie nowego opracowania. Opubliko-
wane zostały niemal wszystkie akta sądów ziemskich z XIV w. (wyjątek stanowią księgi sieradzka 

53 D. M. Kowalski, „Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia” — The Programme of Editing Medie-
val Papal Sources Relating to Poland, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011. Quellen kirchlicher Prove-
nienz, neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV–Projekte, Toruń 2011, s. 27–36.
54 Monumenta Poloniae Vaticana, t. IV–VII, wyd. L. Boratyński, E. Kuntze, Kraków 1915–1950 (lata 1578–1585); 
Acta nuntiaturae Polonae, kilkanaście woluminów, Romae 1992 — Kraków 2013.
55 Zestawienie średniowiecznych ksiąg sądów szlacheckich (ziemskich i grodzkich), których jest ponad 500, 
zob. A. Gąsiorowski, T. Jurek, Die Urkunden der weltlichen Gerichte im mittelalterlichen Polen, w: La diplomatica 
dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta — secc. XII–XV), Roma 2004, s. 550–555; zasób ksiąg wielkopolskich 
do końca XVIII w. obejmuje ponad 5500 woluminów (J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziem-
skich Wielkopolski XIV–XVIII wieku, Poznań 1965, s. X).
56 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we  Lwowie, 
t. X–XIV, wyd. O. Pietruski, X. Liske, Lwów 1884–1889, t. XV, wyd. X. Liske, Lwów 1891, t. XVI, XVIII–XIX, 
wyd. A. Prochaska, Lwów 1894–1906.
57 Antiquissimi libri iudiciales terrae Cracouiensis, wyd. Ulanowski, t. I–II, Kraków 1884–1886 (Starodawne pra-
wa polskiego pomniki, t. VIII); Księga ziemska krakowska 2, 1394–1397, wyd. W. Bukowski, M. Zdanek, Warszawa 
2013. Zob. też Najstarsza księga Sądu Najwyższego Prawa Niemieckiego na Zamku Krakowskim, wyd. A. Kłodziń-
ski, Kraków 1936 (lata 1392–1416); Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis, wyd. L. Łysiak, 
K. Nehlsen von Stryk, t. I–II, Frankfurt am Main 1995–1997 (lata 1456–1511).
58 Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat 1395–1444, wyd. F. Piekosiński, w: Archiwum Komisji 
Prawniczej, t. VIII, cz. 1, Kraków 1907, s. 175–232 (wybór).
59 L. Białkowski, Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z r. 1409, „Teki Archiwalne” 7, 1961, s. 1–68; Lubelska 
księga podkomorska piętnastego wieku, wyd. L. Białkowski, Lublin 1934.
60 Die ältesten großpolnischen Grodbücher, wyd. J. Lekszycki, t. I–II, Leipzig 1887–1889; Księga ziemska 
poznańska 1400–1407, wyd. K. Kaczmarczyk, K. Rzyski, Poznań 1960; H. Kowalewicz, Niewydane zapiski sądowe 
z pierwszej poznańskiej księgi ziemskiej, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 6, 1960, z. 2 (12), 
s. 249–256; Księga ziemska kaliska 1401–1409, wyd. T. Jurek, Poznań 1991; Wybór zapisek sądowych grodzkich 
i ziemskich wielkopolskich, wyd. F. Piekosiński, w: tenże, Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej 
i prawa polskiego, t. VI, z. 1, Kraków 1902; Wybór zapisek sądowych kaliskich z lat 1409–1416, wyd. Ulanowski, 
w: Archiwum Komisji Historycznej, t. III, Kraków 1886, s. 153–270; Starodawne prawa polskiego pomniki, t. VII, 
cz. 1, wyd. M. Bobrzyński, Kraków 1882 (sądy obozowe 1497–1498).
61 Księgi sądowe łęczyckie od 1385–1419, cz. I–II, Warszawa 1897 (Teki A. Pawińskiego, t. III–IV).
62 Księgi sądowe brzesko–kujawskie 1418–1424, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1905 (Teki A. Pawińskiego, 
t. VII); zob. J. Bieniak, Najstarsze kujawskie księgi ziemskie (1397–1408). Kolejność i chronologia kart, Warszawa 
2007.
63 Księgi ziemi czerskiej 1404–1425, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1875; Księga ziemska płońska 1400–1417, 
wyd. M. Handelsman, Warszawa 1920; Księga ziemska zakroczymska pierwsza 1423–1427, wyd. A. Rybarski, War-
szawa 1920; Księga ziemska zakroczymska druga 1434–1437, wyd. K. Tymieniecki, Warszawa 1920.
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i konińska). Szerszy zakres chronologiczny mają edycje selektywne, jak ta z zapiskami z ksiąg 
krakowskich z całego XV w. (traktowana jako podstawowa dla historyków prawa)64, zbiory zapi-
sek zawierających teksty polskojęzyczne z ksiąg wielkopolskich i mazowieckich65 czy większe lub 
(przeważnie) mniejsze kolekcje zapisek heraldycznych66. Kryterium językowe zadecydowało też 
o wydawaniu polskich zapisów z XVI w.67 Dla czasów nowożytnych mamy poza tym tylko zbiory 
tematyczne68. Choć wszystko to stanowi kroplę w stosunku do istniejącego morza zachowanego 
w archiwach materiału, daje dobre pojęcie o charakterze tych akt — acz nawet pełne edycje całych 
ksiąg, pozbawione przeważnie wyczerpujących wstępów, nie mogą służyć do studium nad ich 
powstawaniem.

Podobnie jest z księgami sądów kościelnych69. W całości wydane zostały tylko najstarsze akta 
lwowskie z XV w.70, mało reprezentatywne dla stosunków ogólnopolskich. Poza tym dysponujemy 
tylko selektami71, które, choć obszerne, nie stanowią jednak podstawy dla wyrobienia sobie właści-
wego poglądu o zawartości i sposobie prowadzenia tych akt. Wydanych zostało nieco różnych koś-

64 Starodawne prawa polskiego pomniki, t. II, wyd. A. Z. Helcel, Kraków 1870; zob. opinię J. S. Matuszewskiego, 
Historyk, źródło i… komputer (na marginesie edycji Księgi ziemskiej kaliskiej), KH 100, 1993, nr 2, s. 32.
65 Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. I–V, wyd. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Poznań 1959 — Wro-
cław 1981; W. Kuraszkiewicz, A. Wolff, Zapiski i roty polskie XV–XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej, 
Kraków 1950; Nieznane średniowieczne roty przysiąg wareckie z lat 1419–1480, wyd. F. Piekosiński, w: Archiwum 
Komisji Prawniczej, t. VIII, cz. 1, Kraków 1907, s. 43–59.
66 Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1885 
(Starodawne prawa polskiego pomniki, t. VII); Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski, 
w: Archiwum Komisji Historycznej, t. III, Kraków 1886, s. 271–471; Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich 
przechowywanych w archiwach radomskiem i warszawskiem, wyd. K. Potkański, w: tamże, s. 119–151; A. Gieysz-
tor, Fragmenty zapisek herbowych piotrkowskich i radomskich województwa sieradzkiego XIV i XV w., „Przegląd 
Historyczny” 37, 1948, s. 376–406; T. Jurek, Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg sądowych kaliskich XV wieku, 
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Nowa Seria 1 (12), 1993, s. 133–148; dalsze drobne edycje 
zestawia Bibliograf a źródeł drukowanych, s. 147–155.
67 1543. Zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich województwa krakowskiego, opr. W. Urban, A. Zaj-
da, Kraków 2004.
68 Materiały do dziejów chłopa wielkopolskiego w drugiej połowie XVIII wieku, t. I–III, wyd. J. Deresiewicz, Wro-
cław 1956–1957; Transakcje chłopami w Rzeczypospolitej szlacheckiej, w. XVI–XVIII, wyd. J. Deresiewicz, War-
szawa 1959; Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, wyd. W. Rusiński, t. I, Wrocław 1955; Inwentarze 
dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576–1700, wyd. A. Kamiński, A. Kiełbicka, S. Pańków, Warszawa 
1956; Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 
1674–1696, t. I, opr. A. Kaźmierczyk, Kraków 1996 (regesty); Źródła urzędowe do biograf i Jana Kochanowskiego, 
wyd. M. Garbaczowa, W. Urban, Wrocław 1985 (Cochanoviana I); Testamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII 
wieku. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650–1799, opr. A. Falniowska–Gradowska, Kraków 1997; Testamenty 
szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, wyd. P. Klint, Poznań–Wrocław 2008; Testamenty 
szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680, wyd. P. Klint, Wrocław 2011; Testamenty szlachty 
Prus Królewskich z XVII wieku, opr. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa 2013. Zob. też Księgi referendarii 
koronnej z czasów saskich. Sumariusz, wyd. M. Woźniakowa, t. I–II, Warszawa 1969–1970; Księgi referendarii 
koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, wyd. A. Keckowa, W. Pałucki, t. I–II, Warszawa 1955–1957.
69 Zob. I. Skierska, Źródła do dziejów praktyk religijnych w średniowiecznej Polsce: akta sądów kościelnych 
i kapituł, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 87, 2007, s. 175–195.
70 Najstarsze akta konsystorza lwowskiego, wyd. W. Rolny, t. I–II, Lwów 1927–1930 (l. 1482–1498).
71 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t. I–III, Kraków 1894–1908; 
Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych diecezji krakowskiej w wieku XV, wyd. B. Ulanowski, 
w: Archiwum Komisji Historycznej, t. V, Kraków 1888, s. 87–195; Cracovia artif cum 1501–1550, wyd. J. Ptaśnik, 
M. Friedberg, Kraków 1948; Cracovia artif cum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z naj-
dawniejszych of cjaliów krakowskich, lata 1410–1412 oraz 1421–1424, wyd. B. Przybyszewski, Wrocław 1985; 
Cracovia artif cum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapi-
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cielnych ksiąg urzędowych z czasów nowożytnych, ale dobór ich jest dość przypadkowy i trudno 
uznać je za miarodajne przykłady72. Do sfery kościelnej należą też formalnie księgi uposażeń oraz 
akta uniwersyteckie, których najstarsze zabytki doczekały się ostatnio ponownej edycji73.

Dużo lepiej wygląda sytuacja w przypadku edycji ksiąg miejskich. Wydano ich i wydaje się wciąż 
bardzo dużo, zarówno z głównych ośrodków miejskich, jak Kraków74, Lwów75, Poznań76 czy To-
ruń77, jak i miast średnich78 albo nawet całkiem małych79. Wydawane zabytki pochodzą częściowo 

tulnych w Krakowie 1433–1444, wyd. B. Przybyszewski, Wrocław 1988; ditto, 1441–1450, Kraków 1993; ditto, 
1451–1460, Kraków 2001.
72 Np. Antonii Onuphrii de Okęcie Okęcki episcopi Posnaniensis et Varsaviensis supremi Regni cancelarii ec-
clesiae cathedralis Posnaniensis visitatio, Poznań 1917 (lata 1781–1784); Akta wizytacji dekanatów bytom-
skiego i pszczyńskiego dokonanej w roku 1598 z polecenia Jerzego kardynała Radziwiłła, biskupa krakowskiego, 
wyd. M. Wojtas, Katowice 1938; Akta wizytacji dekanatu krakowskiego 1599 r. przeprowadzonej z polecenia 
kardynała Jerzego Radziwiłła, wyd. Cz. Skowron, Lublin 1965; A. Weiss, Raporty dziekanów o stanie kościołów 
diecezji poznańskiej w 1797 roku, Lublin 2010; Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573–
1614, opr. Z. Pietrzyk, Kraków 1991; Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563–1603, 
opr. Z. Pietrzyk, Kraków 2009.
73 Acta rectoralia Almae Universitatis studii Cracoviensis, t. I, wyd. W. Wisłocki, Kraków 1893–1897, t. II, 
wyd. S. Estreicher, Kraków 1909 (l. 1469–1580); Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, wyd. A. Gą-
siorowski, T. Jurek, I. Skierska, przy współudziale R. Grzesika, t. I–II, Kraków 2004; Metryka czyli album Uni-
wersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551, wyd. ciż, Warszawa 2010; Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk 
Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Warszawa 2011.
74 Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. F. Piekosiński, J. Szujski, Kraków 1878; 
Księgi ławnicze krakowskie 1365–1376 i 1390–1397, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1904; Księgi radzieckie kazi-
mierskie 1369–1381 i 1385–1402, wyd. A. Chmiel, Kraków 1932; Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 
1507–1572. Libri iuris civilis Cracoviensis 1507–1572, wyd. A. Kiełbicka, Z. Wojas, Kraków 1993; ditto 1573–
1611, Kraków 1994; Księga wójtowska krakowska 1442–1443, wyd. M. Niwiński, K. Jelonek–Litewka, A. Litewka, 
Kraków 1995; Księga ławnicza kazimierska 1407–1427, wyd. B. Wyrozumska, Kraków 1996; Księga wiertelnicza 
krakowska, t. I–IV, wyd. K. Jelonek–Litewka, A. Litewka, Ł. Walczy, Kraków 1997–2000 (lata 1568–1606); Księga 
proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360–1422, wyd. B. Wyrozumska, Kraków 2001; Acta consularia Casimirien-
sia. Fragmenta inedita de annis 1378, 1394–1396, wyd. M. Starzyński, Kraków 2014; Żydzi w średniowiecznym 
Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich, wyd. B. Wyrozumska, Kraków 1995; Księga kryminal-
na miasta Krakowa z lat 1554–1625, wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, A. Karabowicz, Kraków 2013.
75 Najstarsza księga miejska 1382–1389, wyd. A. Czołowski, Lwów 1892 (Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum 
miasta 1); Księga ławnicza miejska 1441–1448, wyd. A. Czołowski, F. Jaworski, Lwów 1921 (Pomniki dziejowe 
Lwowa z archiwum miasta 4); Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 
1388–1783, wyd. A. Janeczek, Poznań–Warszawa 2005.
76 Stadtbuch von Posen, wyd. A. Warschauer, Posen 1892; Akta radzieckie poznańskie, wyd. K. Kaczmarczyk, t. I–
III, Poznań 1925–1948.
77 Liber scabinorum Antiquae Civitatis Thoruniensis 1363–1428, wyd. K. Kaczmarczyk, Toruń 1936; Księga 
ławnicza Starego Miasta Torunia 1428–1456, cz. I–II, wyd. K. Ciesielska, J. Tandecki, Toruń 1992–1993; Księga 
ławnicza Starego Miasta Torunia (1456–1479), wyd. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2007.
78 Księgi ławnicze miasta Starej Warszawy z XV wieku, t. I, Warszawa 1916 (Monumenta iuris 3); Księga ławnicza 
1445–1452, wyd. J. Smołka, Z. Tymińska, Przemyśl 1936; Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy, t. I, 
wyd. A. Wolff, Wrocław 1960; Księga radziecka miasta Starej Warszawy, t. I, wyd. A. Wolff, Wrocław 1963; Album 
civium civitatis Antiquae Varsoviae. Księga przyjęć do prawa miejskiego Starej Warszawy 1506–1586, wyd. A. Bar-
toszewicz, Warszawa 2000; Księga ławnicza miasta Płocka 1489–1517, wyd. D. Poppe, Warszawa 1995; Księgi 
wójtowsko–ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. G. Jawor, M. Kołacz–Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012.
79 Najdawniejsza księga sądowa miasta Biecza, wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Komisji Prawniczej, t. V, Kra-
ków 1897, s. 410–445; Protokolarz miasta Woźnik, wyd. L. Musioł, S. Rospond, Wrocław 1972; Lauda miasta 
Wojnicza 1575–1801, wyd. J. Szymański, Wojnicz 1994; Księgi miejskie wojnickie, t. I–VI, wyd. J. Szymań-
ski, B. Trelińska, Wojnicz 1995–1997 (wójtowskie 1575–1795, radzieckie 1603–1761); Księgi sądowe miasta 
Wąwolnicy z lat 1476–1500, red. R. Szczygieł, Lublin 1998; Szamotulska księga ławnicza z lat 1567–1579, 

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



62 TOMASZ JUREK

z XVI w., a wyjątkowo nawet z późniejszych stuleci80. Przedmiotem publikacji były też oczywiście 
księgi z interesujących nas tu ziem ościennych, zwłaszcza Pomorza Zachodniego81. Zwłaszcza now-
sze publikacje, opatrzone w wyczerpujące wstępy źródłoznawcze, stanowić mogą dobrą podstawę 
dla badań nad kancelariami miejskimi. Wydano też wiele sądowych ksiąg wiejskich, zachowanych 
głównie w Małopolsce82.

Słabo wydany jest materiał rachunkowy, zachowany od późnego średniowiecza. Opubliko-
wane zostały najstarsze rachunki królewskie83, liczne księgi rachunkowe miast84, nieco rachun-

wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Szamotuły 2010; Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa 
(1428–1444), wyd. T. Jurek, Poznań 2011, Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481–1559, 
wyd. A. Sochacka, G. Jawor, Lublin 2009.
80 Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania, wyd. S. Nawrocki, J. Wisłocki, Poznań 
1961; Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania, t. I–II, wyd. J. Burszta, 
Cz. Łuczak, Poznań 1962–1965.
81 Das älteste stralsundische Stadtbuch (1270–1310), wyd. K. W. F. Fabricius, Berlin 1871–1872; Das Ver-
festungsbuch der Stadt Stralsund, wyd. O. Franke, Halle 1875; Das älteste Schöffenbuch von Freienwalde in Pom-
mern, wyd. H. Lemcke, „Baltische Studien” 32, 1882, s. 1–72; Das älteste Stadtbuch der Stadt Garz auf Rugien, 
wyd. G. Rosen, Stettin 1885; Das zweite stralsundische Stadtbuch (1310–1342), wyd. R. Ebeling, Stralsund 1903; 
Das älteste Stettiner Stadtbuch (1305–1352), wyd. M. Wehrmann, Stettin 1921; Das älteste Stralsunder Bürgerbuch 
(1319–1348), wyd. R. Ebeling, Stettin 1926; Das älteste Kolberger Stadtbuch 1277–1373, wyd. E. Sandow, „Balti-
sche Studien” NF 42, 1940, s. 90–137; Das Stadtbuch von Anklam, wyd. J. W. Bruinier, t. I–III, Köln–Graz 1960–
1965; H. Lesiński, W. Fenrych, Najstarszy fragment księgi miejskiej Wolina z lat 1367–1379, „Materiały Zachodnio-
pomorskie” 7, 1961, s. 577–606; Das älteste Greifswalder Stadtbuch (1291–1332), wyd. D. W. Poeck, Köln 2000.
82 Księgi sądowe wiejskie, t. I–II, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921 (Starodawne prawa polskiego pomniki, t. XI–
XII; Najstarsza księga sądowa wsi Trześniowa 1419–1609, wyd. H. Polaczkówna, Lwów 1923; Das Schöffen-
buch der Dorfgemeinde Krzemienica aus den Jahren 1451–1482, wyd. F. A. Doubek, H. F. Schmid, Leipzig 
1931; K. Dobrowolski, Włościańskie rozporządzenia ostatniej woli na Podhalu w XVII i XVIII wieku. Studia 
i materiały, Kraków 1933; Ordynacje i ustawy wiejskie z archiwów Metropolitalnego i Kapitulnego w Krakowie 
1451–1689, wyd. S. Kuraś, Kraków 1960; Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady, wyd. A. Vetulani, Wrocław 
1957; Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1616–1837, wyd. A. i A. Walawenderowie, Warsza-
wa 1960; Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, t. I–II, wyd. A. Vetulani, Wrocław 1962–1963; Księga sądowa 
kresu klimkowskiego 1600–1672, wyd. L. Łysiak, Wrocław 1965; Księgi sądowe wiejskie klucza jazowskiego 
1663–1808, wyd. S. Grodziski, Wrocław 1967; Księga sądowa wsi Iwkowej 1581–1909, wyd. S. Płaza, Wrocław 
1969; Akta w sprawach chłopskich hrabstwa tarnowskiego z połowy XVIII wieku, wyd. S. Grodziski, Wrocław 
1970; Księga sądowa wsi Wary 1449–1623, wyd. L. Łysiak, Wrocław 1971; S. Grodziski, Kronika jazowska. Za-
piski do dziejów Sądecczyzny z lat 1662–1829, „Teki Archiwalne” 13, 1971, s. 195–252; Księga sądowa państwa 
żywieckiego 1681–1775, wyd. M. Karaś, L. Łysiak, Kraków 1978; K. Justyniarska, Testamenty mieszkańców 
Krzyżanowic z XVI–XVIII wieku, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne” 3, 2002, s. 327–340; 
Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521–1555, opr. G. Jawor, M. Kołacz–Chmiel, Lublin 2009; dalsze 
edycje zestawia Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XV–XVIII w., opr. T. Wiślicz, Warszawa 2007.
83 Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, wyd. F. Piekosiński, Kraków 
1896; Rachunki królewskie z lat 1393–1395 i 1412. Rachunki podrzęctwa krakowskiego. Rachunki stacji nowosądeckiej, 
wyd. H. Wajs, Warszawa 1993; Rachunki królewskie z lat 1471–1472 i 1476–1478, wyd. S. Gawęda, Z. Perzanowski, 
A. Strzelecka, Wrocław 1960; Lietuvos didžuojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitu knygos (1494–1504), 
wyd. D. Antanavičius, R. Petrauskas, Vilnius 2007; Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského 
a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507, wyd. P. Kozák, Opava 2014; Księga skarbowa 
Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477–1490, wyd. J. Senkowski, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 7, 
1959, zeszyt dodatkowy; drobniejsze edycje zestawia Bibliograf a źródeł drukowanych, s. 167–169.
84 Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa (zob. M. Starzyński, Nad średniowiecznymi księgami rachunkowymi 
miasta Krakowa, „Roczniki Historyczne” 74, 2008, s. 165–178); Jan Heydeke, Census civitatis conscripti. Spis 
dochodów miasta Krakowa z 1500 roku, wyd. M. Starzyński, Kraków 2009; Księga przychodów i rozchodów mia-
sta 1404–1414, wyd. A. Czołowski, Lwów 1896 (Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta 3); Stadtbuch von 
Posen, t. I, s. 347–436 (l. 1493–1497); Księga długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej, wyd. K. Cie-
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ków kościelnych85 czy uniwersyteckich86, ale też wiele innych zabytków czeka na wydanie.
Osobny gatunek publikacji stanowią reprodukcje dokumentów. Sprzężenie odczytu tekstu z po-

dobizną stanowi najwyższą formę edycji dyplomu. Wydane w tej postaci mamy najstarsze za-
bytki oraz wybór z całego średniowiecza87. Próbki pisma zawierają różne podręczniki paleograf i. 
To w sumie niewiele, zwłaszcza w porównaniu ze stanem analogicznych wydawnictw za granicą, 
choćby w Czechach. Wyzwaniem ostatnich lat staje się udostępnianie dokumentów i archiwaliów 
w postaci zdigitalizowanej88. To dziś bardzo ważne dla usprawnienia obiegu informacji naukowej 
i wielkie ułatwienie wszelkich kwerend. Dobrym przykładem służy baza reprodukcji dyplomów 
gromadzonych od dawna w Marburgu (Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden)89, a także koordy-
nowany przez archiwistów z austriackiego Sankt Pölten międzynarodowy portal dokumentów ko-
ścielnych www.monasterium.net90. Do tego oczywiście pozostają strony poszczególnych archiwów 
czy bibliotek, publikujące często podobizny przechowywanych skarbów. Także i u nas podejmuje 
się pewne kroki w tym kierunku. Wielkie znaczenie ma inicjatywa zdigitalizowania i udostępnienia 
w Internecie ksiąg Metryki Koronnej91. Spore zasługi ma Archiwum Państwowe w Poznaniu, któ-
rego staraniem mamy już internetową publikację archiwaliów wybranych miast wielkopolskich92, 
a niebawem otrzymamy dostęp do całego zasobu wielkopolskich ksiąg sądowych. Ciesząc się z tych 
dokonań, trzeba je jednak ocenić jako wciąż niedostateczne, zwłaszcza w zakresie właściwych do-
kumentów oryginalnych. Dostępny już kiedyś on–line zbiór pergaminów Archiwum Głównego Akt 
Dawnych zniknął któregoś dnia z sieci. Polskich zbiorów nie ma też prawie w ramach wspomnia-
nego www.monasterium.net. Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

sielska, I. Janosz–Biskupowa, Toruń 1964; Księga szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia 
z lat 1394–1435, wyd. K. Mikulski, J. Tandecki, A. Czacharowski, Toruń 2002; Księgi małoletnich z lat 1376–1429, 
wyd. K. Mikulski, J. Tandecki, Toruń 2002; Księga kamlarii miasta Torunia 1453–1495, wyd. K. Kopiński, K. Mi-
kulski, J. Tandecki, Toruń 2007; Wrocławskie księgi szosu z lat 1370–1404, wyd. M. Goliński, Wrocław 2008; Han-
del żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku. Wypisy z rejestrów celnych z lat 1593–1683, opr. J. M. Ma-
łecki, Kraków 1995; Rachunki miasta Wojnicza 1561–1649, t. I–III, wyd. A. Jaworska, J. Łosowski, H. Seroka, 
J. Szymański, Wojnicz 1997 (l. 1660–1812); zob. Bibliograf a źródeł drukowanych, s. 169–170.
85 Księga czynszów fary chełmińskiej (1435–1496), wyd. Z. H. Nowak, J. Tandecki, Toruń, 1994; Dochody i wydatki 
konwentu braci eremitów Św. Augustyna przy kościele Św. Katarzyny w Kazimierzu, t. I–II, wyd. K. Jelonek–Litew-
ka, W. Kolak, Cz. Pirożyńska, Z. Wojas, Kraków 2002–2004 (l. 1502–1508); zob. A. Kowalska–Pietrzak, Wydatki 
kapituły łęczyckiej na rzecz kolegiaty w świetle not prokuratorów (1406–1419), „Acta Universitatis Lodziensis, 
Folia Historica” 72, 2001, s. 43–62; I. Skierska, Ornaty, sierpy i węgiel. O rachunkach łęczyckiej kapituły kolegiac-
kiej w pierwszej połowie XV wieku, w: Ecclesia, cultura, potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga 
of arowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, Kraków 2006, s. 169–184.
86 W. Bukowski, Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki dziekanów Wydziału 
Sztuk z lat 1458–1470, w: Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, Poznań 2007, s. 31–
68; tenże, Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki prokuratorów generalnych za 
lata 1458–1490, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa of arowana Profesor Bożenie Wyrozum-
skiej w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2008, s. 653–714.
87 Monumenta Poloniae palaeographica, cz. I–II, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1907–1910 (do 1216 r.); Album 
palaeographicum, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1907; Les plus anciens documents originaux de Pologne (jusqu’en 
1212 environ), wyd. W. Drelicharz, Turnhout 2014 (Monumenta palaeographica medii aevi, series Polonica 1).
88 Zob. Digitale Diplomatik. Neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden, red. G. Vogeller, Köln–
Weimar–Wien 2009 (AfD, Beiheft 12).
89 http://lba.hist.uni–marburg.de/lba/.
90 http://www.monasterium.net/. Zob. K. Heinz, Monasterium.net: Auf dem Weg zu einem mitteleuropäischen Ur-
kundenportal, w: Digitale Diplomatik, s. 70–77.
91 Dostępne na stronach AGAD: http://www.agad.gov.pl/inwentarze/Metr_Korx.xml# lub Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego: http://pther.eu/MK/001/index.html (gdzie liczba oznacza numer tomu).
92 http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?id=archiwalia_miast.
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POCZĄTKI DOKUMENTU POLSKIEGO

Tomasz Jurek

1. Stan dyskusji. 2. Kwestia istnienia dokumentu w X–XI wieku. 3. Dokumentacja spraw ma-
jątkowych Kościoła. 4. Recepcja dokumentu pieczętnego i jej przyczyny. 5. Forma pierwszych 
dokumentów. 6. Znaczenie dokumentu w XII wieku

LITERATURA: A. Adamska, „From Memory to Written Record” in the Periphery of Medieval Latinitas: 
The Case of Poland in the Eleventh and Twelfth Centuries, w: Charters and the Use of the Written Word 
in Medieval Society, Turnhout 2000 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 5), s. 83–100; Dyplomatyka 
wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971; T. Jurek, Das pol-
nische bischöf iche Urkundenwesen bis ca. 1300, w: Die Diplomatik der Bischofsurkunden vor 1250, Inns-
bruck 1995, s. 147–158; S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934 
(wyd. 2: Poznań 2008), rozdz. III–IV; W. Kętrzyński, Studia nad dokumentami XII–go wieku, RAU whf 26, 
1892, s. 201–320; Z. Kozłowska–Budkowa, Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1, Kra-
ków 1937 (wyd. 2: Kraków 2006); S. Krzyżanowski, Początki dyplomatyki polskiej, KH 6, 1892, s. 781–820; 
K. Maleczyński, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971 (zwłaszcza: O kanclerzach polskich XII 
wieku, s. 37–54; Wpływy obce na dokument polski w XII wieku, s. 89–115, oraz: Rozwój dokumentu polskiego 
od XI do XV w., s. 242–276); tenże, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951, rozdz. III; 
F. Piekosiński, Najdawniejszy dokument polski, „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne” 13, 1902, 
kol. 493–502; W. Semkowicz, Uwagi o początkach dokumentu polskiego, KH 49, 1935, s. 1–55; I. Sułkow-
ska–Kuraś, La typologie des actes royaux polonais avant 1200, w: Typologie der Königsurkunden, Olomouc 
1998, s. 249–258.

1. STAN DYSKUSJI

Początki dokumentu w Polsce od ponad stu lat są przedmiotem naukowej dyskusji. Polskie ba-
dania dyplomatyczne obracały się zrazu wokół mniej lub bardziej udatnych rozważań na temat 
autentyczności poszczególnych dokumentów lub ich grup. Przełomowe okazać się miało obszerne 
studium Wojciecha Kętrzyńskiego (1891), który krytycznie zbadał wszystkie najstarsze dyplomy 
polskie z XII w. i na tej podstawie spróbował pokazać pewne szersze prawidłowości rozwojowe. 
W surowy sposób kwestionując autentyczność niemal wszystkich rozważanych zabytków, stwier-
dzał zasadniczy brak dokumentu i kancelarii w Polsce przed XIII w., a jedynie funkcjonowanie 
różnego rodzaju zapisek o ograniczonej mocy dowodowej. Uważał je za wytwór lokalnych sto-
sunków. Hiperkrytyczne wywody Kętrzyńskiego w wielu szczegółach spotkały się ze sprzeciwem 
ze strony Stanisława Krzyżanowskiego (1892); wskazywał on, że dokument był u nas zjawiskiem 
importowanym z Zachodu, ale i on zakładał, że recepcja ta była późna — potwierdzał więc tym 
samym wniosek o zasadniczym braku dokumentu w Polsce dwunastowiecznej. Wkrótce jednak 
odkrycie i opublikowanie nieznanego wcześniejszym badaczom dokumentu Władysława Herma-
na dało Franciszkowi Piekosińskiemu (1902) asumpt do stwierdzenia, że skoro znajduje się jeden 
dokument z XI w., to mogło być ich pewnie więcej. Do wiary tej nawiązał z kolei Tadeusz Woj-
ciechowski (1904), w swych hipotezach na temat najwcześniejszych dziejów polskiej kancela-
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rii monarszej, istniejącej już w czasach Bolesława Chrobrego. Tak więc już na przełomie XIX 
i XX w. zarysowały się dwa sprzeczne poglądy. Jeden, zakładający późne dopiero wykształcenie 
się u nas zwyczaju używania dokumentu, drugi zaś, bardziej optymistyczny, wierzący w istnienie 
dokumentów już dużo wcześniej.

Do pierwszego z tych nurtów (nazywając go „powściągliwym”) nawiązał Stanisław Kętrzyński, 
zresztą syn Wojciecha. W swym podręczniku dyplomatyki (1934) dowodził on późnej recepcji do-
kumentu w Polsce. Z jednej strony podnosił powolne dopiero kształtowanie się nawyku korzystania 
z pisanego świadectwa w niepiśmiennym społeczeństwie. Z drugiej natomiast podkreślał, że na-
wet w krajach zachodnich, skąd czerpać musieliśmy tego typu wzorce — chodzi głównie o Francję 
i Niemcy — dokument nie był przed XIII w. szerzej rozpowszechniony. Przy zasadniczej akceptacji 
tych poglądów istotne uzupełnienia zgłosił Władysław Semkowicz (1937). Zwrócił on mianowicie 
uwagę na analogie czeskie i węgierskie — skoro znamy stamtąd dokumenty jedenastowieczne, to 
mogły one istnieć także i u nas. Nie ma jednak — podkreślał — prostej kontynuacji między tymi 
najstarszymi, zaginionymi dyplomami polskich królów z XI w., które nawiązywać musiały do wzo-
rów cesarskich, a późniejszym rozwojem polskiego dokumentu, który kształtował się powoli, tak 
właśnie, jak pokazywał to S. Kętrzyński, w XII i XIII w. Już przed wojną formowały się poglądy 
Karola Maleczyńskiego, wyłożone ostatecznie w pełnej postaci w jego własnym podręczniku dy-
plomatyki (1951). Opowiadał się on z powrotem za bardzo wczesnym datowaniem początków pol-
skiego dokumentu i rozwoju zorganizowanych kancelarii. Szermował przy tym głównie selektywnie 
potraktowanymi argumentami W. Semkowicza (który przecież generalnie potwierdzał „powściągli-
wą” wizję S. Kętrzyńskiego) i odwoływał się do analogii zachodnioeuropejskich (ale traktował je 
powierzchownie, bo zdawał się nie dostrzegać różnic między właściwym dokumentem a innymi 
formami świadectw pisanych). W sumie szedł tak daleko, że nie wykluczał nawet istnienia jakichś 
dokumentów (runicznych?) w Polsce pogańskiej. 

Jeszcze w połowie XX w. żywotne były więc oba nurty poglądów na temat początków doku-
mentu. Potem dyskusja przygasła. W kolejnej syntezie dyplomatyki Maria Bielińska stwierdzała 
(1971), że choć najstarsze prawo polskie dowodu pisanego nie uznawało, to nie można jednak 
orzec, by dokument nie istniał już w XI w. Nieco podobnie Józef Szymański w swym podręczniku 
nauk pomocniczych (1968 i następne wydania aż do 2009), na którym chowały się i wciąż chowa-
ją kolejne pokolenia polskich historyków, wyrokował Salomonowo, że „prawda leży pośrodku”. 
W praktyce jednak „optymistyczna” wizja Maleczyńskiego nie znajdowała już potem kontynuato-
rów. W późniejszych pracach nawiązywano tylko do stanowiska S. Kętrzyńskiego, choć z uwzględ-
nieniem zastrzeżeń czynionych przez Semkowicza. Wiara w zaginione dokumenty pierwszych Pia-
stów odżyła jednak w ostatnich latach, w związku z odkrywaniem przez archeologów ołowianych 
bulli książęcych. Problem zasługuje więc na ponowne rozpatrzenie. Trudna materia, liczne nieroz-
strzygnięte wciąż kwestie, a jednocześnie nader skromny materiał źródłowy, każą zająć się nim 
z analityczną wnikliwością.

2. KWESTIA ISTNIENIA DOKUMENTU W X–XI WIEKU 

Pismo przyszło do Polski wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa. Fakt ten nie ulega dziś wątpli-
wości, a stare pomysły o wcześniejszym funkcjonowaniu przedchrześcijańskich pism runicznych nie 
budzą już niczyjego zaufania. To Kościół przyniósł zwyczaj korzystania z pisma, zarówno w wymia-
rze liturgicznym, jak i, w dalszej kolejności, administracyjnym. Chrzest księcia Mieszka I w 966 r. 
oznaczał zarazem wejście kraju w krąg kultury łacińskiej, stanowiący wspólnotę, której jednym 
z podstawowych zworników było właśnie komunikowanie się na piśmie we wspólnym języku. Przy-
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należność do tej wspólnoty wymagała włączenia się w ten system komunikacyjny. Dotyczy to sto-
sunków z czynnikami zewnętrznymi, w tym przede wszystkim z papiestwem. Papieski Rzym nigdy 
nie zerwał ciągłości antycznej tradycji używania pisma w dokumentowaniu czynności prawnych 
i administracyjnych. Pismo było więc na pewno w użyciu w stosunkach zewnętrznych państwa Pia-
stów. Do Polski napływały dokumenty obcych wystawców. Na pewno istniał dokument papieża 
Sylwestra II, potwierdzający kościelne postanowienia synodu gnieźnieńskiego z 1000 r., o którym 
wzmiankę czynił Gall Anonim1. Istnieć też musiały z drugiej strony dokumenty wystawiane w kraju, 
a adresowane do zagranicznych odbiorców. Źródłowym tego dowodem jest zachowany co prawda 
tylko w regeście akt Dagome iudex, dotyczący oddania „państwa gnieźnieńskiego” pod opiekę pa-
pieską z ok. 990 r. Nie znamy jego tekstu, ale zdaje się nie ulegać wątpliwości, że musiał mieć jakąś 
formę dyplomatyczną2. Nie ma co prawda nawet pewności, czy zachowane streszczenie odnosi się do 
dokumentu wystawionego przez samego Mieszka, czy tylko do pisma papieskiego, przyjmującego 
dokonaną oblację. Nawet jednak w takim przypadku przyjąć należałoby istnienie jakiegoś dokumen-
tu Mieszkowego, jako że już wtedy w zwyczaju było składanie papieżowi suplik na piśmie3. Jakieś 
pismo wiozło też najpewniej poselstwo Bolesława Szczodrego do Rzymu w 1075 r., a jego elementy 
znalazły się może potem w liście papieża Grzegorza VII do polskiego księcia z 20 IV 1075 r.4 Trzeba 
sobie jednak zdawać sprawę, że wystawianie tego typu aktów musiało być wielką rzadkością. Sto-
sunki odległej Polski z Rzymem były w X i XI w. bardzo luźne i okazjonalne.

Nic pewnego nie wiemy o używaniu pisma w stosunkach z ościennymi władcami świeckimi. 
Traktaty międzypaństwowe zawierano najpewniej w postaci ustnej i obwarowywano rytualnymi 
czynnościami. Nie wiemy, by w ich zakres wchodziło użycie pism — choć nie jest to wykluczone, 
jako że stosowanie dokumentów znamy z praktyki dyplomatycznej innych ówczesnych państw5. 
Jest więc prawdopodobne, że już pierwsi Piastowie wymieniali listy z władcami niemieckimi, 
czeskimi czy węgierskimi. Wymagał tego choćby własny prestiż wobec partnerów. Nic z tej kore-
spondencji się jednak nie ostało. Listy Władysława Hermana, Zbigniewa i Bolesława Krzywouste-
go, cytowane w źródłach historiograf cznych, jak kroniki Anonima Galla i Wincentego Kadłubka 
czy żywoty św. Ottona, są najpewniej f kcyjne, stworzone na potrzeby narracji przez kronikarzy 
i hagiografów6. Znamy co prawda list św. Brunona z Kwerfurtu do króla rzymskiego Henryka II 
z 1008 r., powstały na pewno na dworze Bolesława Chrobrego, ale tekst ten ma zdecydowanie 
literacki, nie zaś dyplomatyczny charakter7. O funkcjonowaniu w Polsce listów świadczy jednak 
zachowane przypadkowo w księdze formularzowej pismo biskupa krakowskiego Lamberta do 
czeskiego króla Wratysława z ok. 1090 r.8 Trzeba zdawać sobie sprawę, że ówczesne listy nie grały 
zbyt istotnej roli komunikacyjnej, bo najważniejsze sprawy przekazywali raczej i tak wiozący owe 
pisma posłańcy.

Najważniejsze znaczenie ma jednak pytanie, czy istniały dokumenty wystawiane na użytek we-
wnętrzny. O istnieniu takowych zdają się świadczyć analogie z sąsiednich krajów. Znamy mianowi-

1 Repertorium, nr 4.
2 Repertorium, nr 2; zob. B. Kürbis, Dagome iudex — studium krytyczne, w: Początki państwa polskiego. Księga 
tysiąclecia, Poznań 1962, t. I, s. 363–424.
3 Zob. ostatnio H.–H. Kortüm, Zur päpstlichen Urkundensprache. Die päpstlichen Privilegien 896–1046, Sigma-
ringen 1995.
4 Repertorium, nr 9.
5 Zob. S. Szczur, Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej, Kraków 1990, s. 31–34.
6 Repertorium, nr 4a, 10, 18, 20, 23, 24.
7 MPH series nova, t. IV, cz. 3, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1973, s. 87–106.
8 Repertorium, nr 13; nowsze wydanie: Monumenta Germaniae historica, Epistolae, Briefe der deutschen Kaiser-
zeit, t. V, Weimar 1950, s. 396–397 (z ważnym wstępem C. Erdmanna, s. 383–386).
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cie jedenastowieczne dyplomy władców węgierskich i czeskich. Nie są one liczne. Z Węgier znamy 
kilka dokumentów króla Stefana Świętego (zm. 1038), dotyczących fundacji biskupstw i klaszto-
rów. Naśladują one różne wzory, zależnie od odbiorcy i aktualnej obecności obcych duchownych na 
dworze królewskim (jest nawet jeden dokument spisany po grecku). Potem nastąpił zresztą odwrót 
ku prostszym formom zapisek. W Czechach znane są tylko trzy dokumenty w sprawie fundacji 
klasztoru Hradiska z 1078 r., oparte na królewskich wzorach węgierskich9. Widać w każdym ra-
zie, że powstawanie tych dokumentów było zjawiskiem okazjonalnym i przypadkowym. Kluczowe 
znaczenie miały, jak się wydaje, wpływ i życzenie odbiorcy. Władcom zależeć mogło natomiast na 
użyciu dokumentu jako formy monarszej ostentacji10. Większość wspomnianych dyplomów, mimo 
czerpania z bardzo różnorodnych wzorów, nawiązuje bowiem generalnie do zachodniej dyploma-
tyki królewskiej (nic nie zmienia tu też okoliczność, że w Czechach dokumenty takie wystawiali 
władcy niekoronowani). Ponieważ nie ulega wątpliwości, że i polscy władcy starali się pilnie naśla-
dować zachodni ceremoniał władzy i związane z nim reprezentacyjne zachowania, możliwe wydaje 
się, by i oni wystawiali uroczyste dokumenty, poświadczające ich szczególnie ważne dokonania. 
Prawdopodobne wydaje się zwłaszcza istnienie dokumentów fundacyjnych biskupstw lub klaszto-
rów, wystawianych przez Bolesława Chrobrego lub Bolesława Szczodrego. Domysł taki funkcjonu-
je w literaturze od czasów W. Semkowicza. Rzecz w tym jednak, że żaden tego typu zabytek się nie 
zachował. Zatratę domniemanych dokumentów Chrobrego można łatwo wyjaśniać zniszczeniami 
w dobie kryzysu państwa, „reakcji pogańskiej” i najazdu czeskiego w 1039 r. Zastanawia jednak, 
że nie zachowały się żadne dokumenty także w Krakowie, dokąd nie dotarł ani bunt, ani czeski na-
jeźdźca. Jeszcze trudniej wyjaśnić zaginięcie ewentualnych dyplomów Bolesława Szczodrego. Po 
jego panowaniu nie było już kataklizmu, tłumaczącego całkowite zniszczenie wszystkich skarbców 
i archiwów. Przy katedrach i w klasztorach polskich uchowały się, jak zobaczymy za chwilę, pewne 
dokumenty od początku XII w. Dlaczego miałyby zaginąć wszystkie nieco tylko starsze dyplo-
my królewskie, które w oczach potomnych uchodzić wszak musiały za najcenniejsze świadectwa? 
Pewne wnioski wyciągnąć można wreszcie z obserwacji jedynego zachowanego dokumentu pod 
imieniem Bolesława Szczodrego. Dokument ten, datowany na 1065 r. i dotyczący zatwierdzenia 
dóbr klasztoru w Mogilnie, jest ewidentnym falsyf katem z XIII w.11 Szczegółowy jego rozbiór po-
zwala wyróżnić w jego tekście najstarszą część, pochodzącą pewnie naprawdę z czasów Bolesława 
Szczodrego, fundatora opactwa. Fragment ten robi jednak wrażenie typowej zapiski majątkowej, 
jakie prowadziły wówczas — o czym niżej — różne instytucje kościelne. Gdyby tylko istniał bar-
dziej rozbudowany dokument fundacyjny Bolesława, to on powinien zostać wykorzystany jako 
osnowa fałszerstwa. Mimo więc pewnego, dość ogólnego prawdopodobieństwa okazjonalnego wy-
stawiania przez Piastów uroczystych dyplomów dla instytucji kościelnych, nic wciąż nie wskazuje, 
by rzeczywiście one istniały.

9 Dobry przegląd dają: J. Bistřický, Übersicht über das Urkundenwesen der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 
1197, w: Typologie der Königsurkunden, Olomouc 1998, s. 227–233, oraz G. Györffy, Die ungarischen Königs-
urkunden bis 1200, tamże, s. 259–270; do tego L. Solymosi, Die Entwicklung der Schriftlichkeit im Königreich 
Ungarn vom 11. bis zum 13. Jahrhundert, w: Schriftkultur zwischen Donau und Adria bis zum 13. Jahrhundert, 
Klagenfurt 2008, s. 483–526. Zabytki wydane w: Diplomata Hungariae antiquissima, t. I, wyd. G. Györffy, Buda-
pestini 1992; CDRB I.
10 Zob. H. Keller, Schriftgebrauch und Symbolhandeln in der öffentlichen Kommunikation. Aspekte des gesellschaft-
lich–kulturellen Wandels vom 5. bis zum 13. Jahrhundert, „Frühmittelalterliche Studien” 37, 2003, s. 1–24.
11 Repertorium, nr 8. Zob. J. Płocha, Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów w Mogilnie, Wrocław 1969, s. 78–
103; B. Kürbis, Najstarsze dokumenty opactwa benedyktynów w Mogilnie (XI–XII w.), SŹ 13, 1968, s. 27–61. Inaczej 
G. Labuda, Szkice historyczne X–XI wieku, Poznań 2004, s. 313–326, który uważa, że fałszerz opierał się na doku-
mencie Bolesława Kędzierzawego z 1147 r. (zob. przyp. 47), ale jego wywód nie przekonuje.
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Najstarszy znany dokument polskiego władcy pochodzi dopiero z przełomu XI i XII w.12 Zacho-
wał się szczęśliwie w oryginale. Jego autentyczność jest nieposzlakowana. Nie posiada daty, ale naj-
pewniej powstał ok. 1090 r. Władysław Herman zatwierdził nim przekazanie katedrze w Bamberdze 
dwóch złotych krzyży, które zrabowane z tego kościoła znalazły się w Polsce, tu zostały wykupione 
przez księcia i zwrócone prawowitym właścicielom13. Choć formularz nie jest pełny, umieszczenie 
na samym początku promulgacji, a także treść prawna, wskazują, że mamy do czynienia raczej z do-
kumentem, nie zaś listem. Ponieważ posiadamy oryginał, daje to pole do rozmaitych obserwacji. 
Swą formą dokument nie nawiązuje do wzorów dyplomatyki monarszej, ale odpowiada standardom 
właściwym dla ówczesnych dokumentów biskupich czy książęcych. Czy sporządził go zatem sam 
bamberski odbiorca? Zapis imion własnych pokazuje, że pisarz był Niemcem. Pismo nie przypomina 
jednak duktu znanych skądinąd dokumentów z kręgu katedry bamberskiej, które zresztą są bardzo 
nieliczne. Dokumenty te, co charakterystyczne, zaczynają się przeważnie znakiem labarum, czego 
brak w naszym dokumencie. Za to przytwierdzenie pieczęci, umieszczonej wprost na pergaminie, 
na jego odwrociu, choć niestandardowe, ma analogie w dokumentach różnych książąt i biskupów 
niemieckich14, a dziwny nieco sposób odbicia pieczęci w poprzek (a nie zgodnie z pionową osią ar-
kusza) spotykamy w południowych Niemczech, w tym właśnie w Bamberdze15. Wszystkie te infor-
macje niewiele nam jednak dają. Wobec bowiem bliskich związków Polski z Bambergą tego czasu, 
to właśnie bamberscy duchowni mogli być czynni na dworze Władysława Hermana i przynosić tam 
pewne sobie właściwe zwyczaje. Istotne jednak, że dokument wystawiony został dla zagranicznego 
odbiorcy. To samo dotyczy także dokumentu Bolesława Krzywoustego z 1128 r., potwierdzającego 
nadania księcia dla klasztoru w Saint Gilles. Zachowała się po nim jedynie krótka wzmianka, tak że 
trudno o nim powiedzieć cokolwiek bliższego16. Ponieważ jednak jego wystawienie wiązało się za-
pewne z osobistą pielgrzymką księcia do prowansalskiego centrum kultu św. Idziego, przypuszczać 
można, że dokument sporządzili tamtejsi mnisi.

Dokument Władysława Hermana opatrzony jest pieczęcią. Jest ona dość dużych rozmiarów i nosi 
wyobrażenie księcia w majestacie. F. Piekosiński oceniał, że tego typu pieczęć służyć mogła tylko do 
uwierzytelniania dokumentów — do listów starczyłby zwykły sygnet — a więc jej istnienie dowodzi 
częstego ich ówcześnie wystawiania. Wnioskowanie to jednak trudno zaakceptować. Istnienie pie-
częci nie musi świadczyć o jej częstym używaniu. Przede wszystkim zaś niepoprawne jest założenie, 
że do zamykania listów służyły sygnety. W Niemczech używanie osobnych „pieczęci sekretnych” 
poświadczone jest dopiero od XIII w.17 Nie wiemy, jak wyglądały jedenastowieczne listy w naszej 
części Europy. Zabytki tego typu nie zachowały się wszak w oryginalnej postaci. Ponieważ jednak 

12 Nie należą do dyplomatyki polskiej dokumenty królowej Rychezy wystawiane w Niemczech po jej ucieczce 
z kraju, dla klasztoru w Brauweiler 7 IX 1051 (autentyk oraz falsyf kat) i w 1056 r. (podejrzany): Rheinisches 
Urkundenbuch. Ältere Urkunden bis 1100, t. I, wyd. E. Wisplinghoff, Bonn 1972 (Publikationen der Gesellschaft 
für Rheinische Geschichtskunde 57), nr 94–96. Pieczęć królowej jest podejrzanej autentyczności, wobec czego 
bezpodstawne są wywody S. Kętrzyńskiego, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, wyd. 2, Poznań 
2008, s. 147–148, że wykonano ją jeszcze w Polsce.
13 Repertorium, nr 14; nowsze wydanie: Album palaeographicum, wyd. S. Krzyżanowski, wyd. 3, Kraków 1935, 
nr 1. Datę, przyjmowaną wcześniej na ok. 1100 r., ustalił K. Jasiński, Dokument Władysława Hermana dla katedry 
bamberskiej, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 23, 1969 (wyd. 1971), s. 49–50.
14 H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, t. II, wyd. 4, Berlin 1969, s. 585–586.
15 H.–U. Ziegler, Das Urkundenwesen der Bischöfe von Bamberg von 1007 bis 1139, cz. I, AfD 27, 1981, s. 1–110, 
cz. II, tamże, 28, 1982, s. 58–189; zwł. cz. I, s. 80–81 (obrócona pieczęć na dokumencie z 1024 r.), 86–87, zaś 
w cz. II tablice z próbkami pisma; H. Meyer zu Ermgassen, Siegel aus dem Lot. Beobachtungen über unübliche 
Siegelbefestigung und Siegelprägung, w: Mabillons Spur, Marburg 1992, s. 321–364, zwł. s. 337–338.
16 Repertorium, nr 27.
17 H. Bresslau, Handbuch, t. II, s. 576 n.
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pisano je na pergaminie, a chodziło o teksty stosunkowo długie, całkowicie możliwe wydaje się, 
by i korespondencję pieczętowano dużymi pieczęciami majestatycznymi. Sam zresztą dokument 
bamberski Władysława Hermana budzi wciąż spory, czy nie należy mu przypisać jednak epistolar-
nego charakteru.

Nie znamy pieczęci wcześniejszych władców polskich. Na monetach, znanych od czasów Bo-
lesława Szczodrego (1058–1079), pojawiają się jednak motywy typowe skądinąd dla ikonograf i 
napieczętnej. Zdaje się to sugerować, że monety te projektowano na wzór równolegle używanych 
pieczęci. Na jednej z monet przypisywanych Bolesławowi widnieje władca przedstawiony tak samo 
jak na pieczęci Władysława Hermana (siedzący na tronie z mieczem na kolanach). Najpewniej więc 
już Bolesław Szczodry dysponował pieczęcią z takim właśnie wizerunkiem18.

Zasób znanych nam pieczęci pierwszych Piastów znacznie się ostatnio poszerzył, dzięki odkryciu 
bulli ołowianych19. Znamy w tej chwili pięć egzemplarzy, pochodzących z trzech różnych tłoków. 
Znajdowano je w Wielkopolsce, na Kujawach i zachodnim Mazowszu. Chodzi o znaleziska luźne, ale 
nie ulega wątpliwości, że bulle te były niegdyś zawieszone na sznurkach. Wszystkie przedstawiają 
z jednej strony księcia Bolesława, z drugiej zaś św. Wojciecha. Na podstawie analogii do monet tego 
władcy przyjmuje się przeważnie, że chodzi o Bolesława Krzywoustego (1102–1138), ze wskaza-
niem na okres po 1113 r. Trwa dyskusja o funkcji tych pieczęci. Czy wisiały one przy dokumentach, 
czy też służyły jako znaki legitymizacyjne, a może jako plomby zamykające skrzynie ze skarbami 
książęcymi? Na każdą z tych możliwości przytoczyć można analogie, żadnej zaś nie sposób przyjąć 
bez zastrzeżeń. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu używano aż kilku tłoków, a wykonanie tych 
bulli jest mało staranne. Wskazuje to wszystko, że były one w powszechnym użytku. Gdyby przyjąć, 
że za bullami tymi kryły się pierwotnie dokumenty, oznaczałoby to szerokie korzystanie już w po-
czątku XII w. z dokumentu w stosunkach wewnętrznych — znajdowanie bulli w kraju świadczy, że 
pieczętowane nimi pisma nie były wysyłane za granicę. Wykładnię taką trudno zaakceptować, skoro 
nie znamy dokumentów książęcych ani wcześniej, ani też i w następnych kilkudziesięciu latach. 
Osobiście skłaniałbym się raczej do przyjmowania użycia tych pieczęci bez związku z dokumen-
tami. Być może jednak bulle stanowią ślad jakiejś przejściowej próby szerszego wykorzystywania 
pisma w czasach Bolesława Krzywoustego. Skoro po samych tekstach nie zachował się żaden ślad, 
chodzić musiało o dokumenty o nietrwałej wartości, a więc nie zatwierdzenia spraw majątkowych, 
ale raczej mandaty książęce. W mandatach takich, używanych w niepiśmiennym społeczeństwie, 
podstawowy element legitymizujący posługujących się nimi ludzi stanowić musiała i tak książęca 
pieczęć. Niezależnie od tego, czy towarzyszył im arkusz zapisanego pergaminu, czy też nie, bulle te 
grały zatem rolę znaku, podobną do „pieczęci do pozwów”, jakie od XI w. znamy z Węgier20.

Niewiele wynika też z faktu funkcjonowania przy boku polskich władców urzędu kanclerza, na 
co wielki nacisk kładł swego czasu K. Maleczyński. Kanclerzy polskich znamy od 1112 r., kiedy 
to Anonim Gall wymienia na tym urzędzie Michała. Istnienie kanclerza nie musi jednak przecież 
oznaczać istnienia kancelarii jako urzędu zajmującego się wystawianiem dokumentów. Kanclerz był 

18 M. Andrałojć, M. Andrałojć, Bulla Bolesława księcia Polski, Poznań 2006, s. 62–66.
19 M. Andrałojć, M. Andrałojć, Bulle księcia Bolesława Krzywoustego, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 25–42; 
M. Hlebionek, Metalowe pieczęcie książąt polskich z XII wieku, SŹ 47, 2009, s. 35–94; S. Suchodolski, Nowa bulla 
Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej, „Przegląd Historyczny” 
100, 2009, s. 207–236; T. Jurek, Bulle polskich książąt, „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 161–165; tenże, Funk-
cje i symbolika polskich bulli książęcych, w: Moc a její symbolika ve středověku, Praha 2011 (Colloquia mediaevalia 
Pragensia 13), s. 11–31.
20 L. Solymosi, Die Anfänge der weltlichen Gerichtsbarkeit und die Urkundenausfertigung in Ungarn, w: La diplo-
matica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta — secc. XII–XV), Roma 2004, s. 450–451, 462 (reprodukcja); 
tenże, Die Entwicklung, s. 489–490, 494; Europas Mitte um 1000. Katalog, Stuttgart 2000, s. 376–377 (reprodukcja).
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przede wszystkim dygnitarzem państwowym, pierwszym doradcą politycznym władcy, zarządzają-
cym też grupą dworskich kapelanów21. Działalność pisarska, polegająca głównie na sporządzaniu 
korespondencji lub okazjonalnie innych pism, mogła być tylko marginesem ich zadań liturgicznych. 
Że nie mieli zbyt wiele do pisania, świadczy deklaracja Anonima Galla, także jednego z kapela-
nów Bolesława Krzywoustego, że podjął się pisania kroniki, „by uniknąć próżnowania i zachować 
wprawę w dyktowaniu”22. Przeciwko istnieniu w XI w. kancelarii jako zorganizowanej instytucji 
produkującej dokumenty świadczy brak aż po XIII w. ustalonych reguł ich przygotowywania. Nie 
ma dla nas większego znaczenia ustrój najdawniejszej książęcej kapeli i kancelarii oraz kwestia 
domniemanego związania urzędu kanclerskiego z biskupstwem poznańskim, ku czemu brak zresztą 
poważnych dowodów23. Prędzej już przypuszczać można, że kancelaria związana była z prepozytu-
rą kościoła NMP na grodzie poznańskim (kanonicy wywodzili się chyba z kapelanów książęcych, 
a benef cjum to stanowiło potem uposażenie kanclerzy wielkopolskich w dobie dzielnicowej)24. By-
łoby to rozwiązanie analogiczne do funkcjonującego w sąsiednich krajach, gdzie szefowie kancelarii 
bywali często (acz nie zawsze) prepozytami kościołów „pałacowych” w głównych rezydencjach 
monarszych — wicekanclerze węgierscy w Székesfehérvár, kanclerze czescy na Wyszehradzie, zaś 
kanclerze cesarscy, stanowiący tu niewątpliwie prawzór, u NMP w Akwizgranie25. Dla Polski rzecz 
wymaga jeszcze bliższego zbadania, przy czym uwzględnić należy także wyniki prac wykopalisko-
wych palacjum pierwszych Piastów w Poznaniu, gdzie jedno z pomieszczeń interpretuje się właśnie 
jako „kancelarię” (a może raczej archiwum?)26.

Aż do początków XII w. nie widać zatem w Polsce pewnych śladów używania dokumentów w sto-
sunkach wewnętrznych. Jeżeli władcy wystawiali dyplomy, czynili to na życzenie czynników ze-
wnętrznych. Ewentualne dokumenty fundacyjne pozostają wciąż tylko domysłem. Może istniał też 
eksperyment Bolesława Krzywoustego ze stosowaniem pisemnych mandatów opatrywanych bulla-
mi. Nie widać natomiast dokumentu w podstawowej dla niego roli utwierdzania stosunków prawnych 
i majątkowych. Widocznie nikt nie był zainteresowany zabieganiem o tego typu świadectwa na piśmie. 
W społeczeństwie, w którym znajomość pisma ograniczona była do wąskiej warstwy elity duchownej, 
panowały wszędzie ustne procedury. Zwyczaj prawny za podstawowy środek dowodowy uznawał ze-

21 F. Hausmann, Reichskanzler und Hofkapelle unter Heinrich V. und Konrad III., Stuttgart 1956 (Schriften der 
MGH 14); J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der deutschen Könige, t. I–II, Stuttgart 1959–1966 (Schriften der MGH 
16); tenże, Hofkapelle, w: Lexikon des Mittelalters, t. V, Stuttgart 1999, kol. 70–72; zob. też A. Kubinyi, Königliche 
Kanzlei und Hofkapelle in Ungarn um die Mitte des 12. Jahrhunderts, w: Festschrift Friedrich Hausmann, Graz 
1977, s. 299–324, który wskazuje, że na Węgrzech, wyżej od nas zaawansowanych pod względem recepcji doku-
mentu, kancelaria zaczęła wyodrębniać się z kapeli dopiero w połowie XII w.
22 MPH series nova, t. II, wyd. K. Maleczyński, Kraków 1952, s. 120 (lib. III epist.), tłum. R. Grodeckiego, s. 130. 
Por. G. Labuda, Miejsce powstania kroniki Anonima Galla, w: Prace z dziejów Polski feudalnej of arowane Roma-
nowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 1960, s. 107–113.
23 Związek taki domniemywał T. Wojciechowski, Szkice historyczne XI wieku, wyd. 5, Poznań 2004, s. 201–202; 
sprzeciwiał się temu K. Maleczyński, O kanclerzach polskich XII wieku, przedruk w: tenże, Studia nad dokumentem 
polskim, Wrocław 1971, s. 37–54 (jego lista kanclerzy utkana jest w dużej mierze z wiadomości niepewnych); do 
tezy powrócił na nowych podstawach T. Wasilewski, Kościół monarszy w X–XII w. i jego zwierzchnik biskup polski, 
KH 92, 1985, s. 747–767.
24 J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Poznań 1964, s. 591–592; J. Szymański, Cancelaria Regni 
penes Posnaniensem episcopatum remanebit, w: Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci profesora 
Andrzeja Tomczaka, Toruń–Warszawa 1992, s. 129–134.
25 H. Bresslau, Handbuch, t. I, s. 451, 453; J. Žemlička, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha 2007, s. 185; 
L. Fejerpataky, A kiralyi kanczellaria az Arpadok koraban, Budapest 1886, s. 103–110; I. Szentpetery, Magyar okle-
veltan, Budapest 1930, s. 168–170 (za wskazanie literatury węgierskiej serdecznie dziękuję panu prof. Stanisławowi 
A. Sroce z Krakowa).
26 H. Kóčka–Krenz, Seal container (?) from Poznań–Ostrów Tumski, „Archaeologia Polona” 45, 2007, s. 105–112.
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znania świadków. To zjawisko typowe dla społeczeństw obywających się bez pisma. Stosownie do tego 
funkcjonował zorganizowany system „pamięci prawnej”27. Wspólnota przekazywała sobie w sposób 
ustny nie tylko pamięć o zasadach prawa zwyczajowego, ale przechowywała także wiedzę o stosun-
kach własnościowych, z czym wiązała się też znajomość stosunków krewniaczych (konieczna dla 
ustalania porządku dziedziczenia), granicznych itp. Utrwalaniu tej zbiorowej pamięci służyło publicz-
ne ogłaszanie wszystkich wymagających tego spraw. Odbywać się to mogło na wiecach sądowych, 
gromadzących tłumy ludzi, przede wszystkim jednak poprzez obwieszczanie przy pomocy specjalnych 
służebników (woźnych sądowych). O obwieszczaniu wspomina wiele dokumentów polskich z XIII w. 
Wiadomo, że obwieszczanie takie dokonywało się wówczas na targach28. Ich sieć pokrywała cały kraj, 
a odwiedzane były regularnie przez okoliczną ludność, co gwarantowało dotarcie z istotnymi wiadomo-
ściami do świadomości ogółu. Takie samo obwieszczanie na targach potwierdzone mamy w Czechach 
już w XII w. jako stary zwyczaj29. Mamy więc do czynienia z pradawną instytucją życia społecznego, 
kluczową z punktu widzenia komunikacji międzyludzkiej. Trzynastowieczne dokumenty wspominają 
okazjonalnie o obwieszczaniu konkretnych spraw, których dotyczyły30. Ogłoszenie było jednak obliga-
toryjne w wielu kategoriach spraw. Jeszcze źródła polskie z XV w. poświadczają, że każda transakcja 
majątkowa była trzykrotnie „wywoływana” przez woźnych, tak aby wszyscy zainteresowani mogli 
zgłosić swe ewentualne roszczenia wynikające z prawa bliższości krewniaczej (w dawnym prawie 
polskim krewni mogli zablokować każdą alienację dóbr ziemskich, jeżeli udowodnili, że są bliżej niż 
nabywca spokrewnieni z pozbywcą). W podobny sposób „zapowiadano” posiadłości (by nie wkraczali 
do nich nieuprawnieni). Woźni obwieszczali też wszelkie rozporządzenia władzy państwowej (zwoła-
nie pospolitego ruszenia, terminy roków sądowych czy wszelkie rozkazy władcy), a ponadto wszystkie 
rzeczy, które powinny traf ć do powszechnej wiadomości (np. fakt zgubienia pieczęci przez osobę pry-
watną). System ten funkcjonował jeszcze wyraźnie w świetle źródeł z początku XV w. i dopiero około 
drugiej ćwierci tego stulecia ulegać zaczął erozji. Niewątpliwie był to wtedy relikt bardzo dawnego 
zwyczaju publicznego obwieszczania zmian własnościowych. Dotarcie ich do powszechnej wiado-
mości stanowiło gwarancję zapamiętania przez okoliczną wspólnotę mieszkańców, których w razie 
potrzeby można było powołać na świadków. System ten zapewniał sprawną kontrolę nad stosunkami 
własnościowymi. Utrwalanie ich na piśmie nie było w zasadzie potrzebne.

3. DOKUMENTACJA SPRAW MAJĄTKOWYCH KOŚCIOŁA

Jako pierwszy o zapisywanie swych spraw dbać zaczął Kościół. Dostojnicy duchowni, w XI i XII w. 
w dużej mierze obcego pochodzenia, z natury rzeczy luźno związani byli z lokalnym systemem 
„pamięci prawnej”. Kościół był zresztą wspólnotą ludzi piśmiennych i jako taki zawsze kultywował 
użycie pisma. Najstarsze zapiski majątkowe znane są nam dziś przeważnie dzięki umieszczaniu ich 
zbiorczo w późniejszych dokumentach, w XII czy jeszcze i XIII w. potwierdzających posiadłości 

27 T. Jurek, Ritual und Technik der sozialen Kommunikation zwischen Landesherrn und Gesellschaft in Polen im 
13. Jahrhundert, w: Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohem und späten Mit-
telalter, Wiesbaden 2010, s. 109–116; tenże, Pismo w życiu społecznym Polski późnośredniowiecznej, w: Historia 
społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, Warszawa 2011, s. 205–215.
28 Np. KDP I, nr 12 (1221: qui de mandato meo libertatem proclamavit in foro); SUB V, nr 245 (1285: memoratus 
princeps — — per precones in foris fecit et facit publice proclamari); MPH series nova, t. VI, wyd. B. Kürbis, War-
szawa 1962, s. 8 (1243: dux cum fratre — — privilegium — — in foris proclamari fecerunt).
29 Kosmas (I 34), s. 61: voce preconica indicitur per fora; CDRB I, nr 289, 317, II, nr 90, 99, IV, nr 15, 268. 
30 Przykłady zestawia S. Kętrzyński, Zarys, s. 224–226; zob. niżej, w rozdz. Rozwój dokumentu w XIII wieku, 
przyp. 202–206.
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i prawa danej instytucji kościelnej. Widać stąd, że zapisy tego rodzaju musiały być długo i starannie 
przechowywane, skoro sięgano do nich nawet po wielu dziesięcioleciach. Najstarsze z tych zapisów 
pochodziły z połowy XI w., a być może nawet okolic roku 1000. W bulli dla biskupstwa wrocław-
skiego z 1155 r. znajduje się fragment wyliczający przynależne do diecezji grody, wśród których 
padają także nazwy tych leżących na Łużycach i Milsku, a ziemie te należały do Polski przelotnie 
w czasach Bolesława Chrobrego31. Te najstarsze zapiski miały charakter inwentarzy dochodów dane-
go biskupstwa lub klasztoru, niekiedy właśnie w postaci prostej listy grodów, z których je pobierano. 
Wynikało to z właściwej dla XI w. formy uposażenia Kościoła, któremu panujący wyznaczał odpo-
wiednią część należnych sobie danin w określonych okręgach grodowych. Ponieważ forma taka była 
z zasady stabilna, okazji do sporządzania tego rodzaju zapisów nie było wiele. Dopiero stopniowy 
rozwój wielkiej własności ziemskiej sprawiał, że od schyłku XI w. Kościół z jednej strony traktować 
zaczął okręgi, z których przypisano mu wcześniej dochody, jako swoją pełną własność (tzw. kasz-
telanie majątkowe), z drugiej zaś otrzymywać zaczął indywidualne nadania pojedynczych osad. 
Równolegle postępował rozwój organizacyjny struktur kościelnych. Sieć biskupstw, odbudowanych 
przez Bolesława Szczodrego ok. 1075 r., ostatecznie ukształtowana została w 1124 r. Powstawały 
coraz liczniejsze klasztory, przy katedrach krzepły kapituły kanonickie, mnożyły się kościoły grodo-
we i wiejskie, a przy niektórych z nich też osadzano grupy kanoników. Za rosnącą liczbą kościołów 
i benef cjów szło postępujące rozczłonkowanie majątku kościelnego, pierwotnie podlegającego za-
rządowi biskupa, teraz zaś różnicującego się na składniki przypisane do poszczególnych instytucji. 
Każda z nich otrzymywała ściśle określone uposażenie.

Wszystko to stwarzało okazję do powstawania nowych zapisek, dokładnie inwentaryzujących ko-
ścielną ziemię lub siedzących na niej ludzi („przypisańcy”), a także dokumentujących kolejne nadania. 
W podobny sposób notowano zresztą także i inne sprawy, interesujące władze kościelne32. Nie wiemy 
dokładnie, w jakiej formie sporządzano tego rodzaju zapisy. Najpewniej czyniono to w księgach. Dziś 
zabytki takie nie są znane, ale podobno jeszcze Lelewel pokazywał w drugim dziesięcioleciu XIX w. 
swym studentom takie kodeksy, pełne zapisek z czasów „pierwszych Bolesławów”. Raczej nie były 
to księgi zakładane specjalnie do tego celu, ale zapiski majątkowe wnoszono w wolnych miejscach 
posiadanych skądinąd kodeksów liturgicznych lub jakichkolwiek innych. Dokładność danych, jakie 
potraf ono gromadzić potem na potrzeby zbiorczego zatwierdzenia, pokazuje, że dysponowano pełną 
chyba dokumentacją majątkową. Zestawy takich zapisek przypominają więc „księgi nadań” (libri 
traditionum)33 znane z Bawarii wczesnego i pełnego średniowiecza. Księgi takie, prowadzone syste-
matycznie przez długi czas przy bawarskich katedrach i klasztorach, stawały się typowym dla tego 
regionu środkiem dokumentowania stosunków majątkowych Kościoła. Ważnym składnikiem zapisek 
(notycji34) w „księgach nadań” było podanie świadków danej transakcji (tak by w razie potrzeby moż-
na było ich powołać do sądu). Wydaje się, że polskie zapiski o świadków nie dbały. Czyni to trudnym 
zrównywanie ich z południowoniemieckimi „księgami nadań”, choć w niejednym przypadku zdarzać 
się mogło czerpanie wzorców właśnie z nich. W cytowanym już trzynastowiecznym falsyf kacie rze-
komo Bolesława Szczodrego dla klasztoru w Mogilnie najstarszy fragment, pochodzący rzeczywiście 

31 SUB I, nr 28; por. J. Nalepa, Granice Polski najdawniejszej. Prolegomena, t. I, Kraków 1996, s. 66–71.
32 Pochodzące z Płocka zapiski o cudach mają formę przypominającą dokumenty (Z. Kozłowska–Budkowa, Płockie 
zapiski o cudach z r. 1148, KH 44, 1930, s. 341–348).
33 Nie używam spotykanego w naszej literaturze określenia „księgi tradycji”, gdyż jest ono wysoce mylące, przez 
to, że kojarzy się z współcześnie innym rozumieniem słowa „tradycja”.
34 Używam tego terminu, przyjętego tradycyjnie w dyplomatyce jako przeciwstawienie dokumentu pieczętnego, 
na określenie zapiski sporządzonej przez odbiorcę nadania, której cechami są na ogół: obiektywna forma narracji, 
opowiadający charakter relacji o czynności prawnej, brak uwierzytelnienia (R. Härtel, Notarielle und kirchliche 
Urkunden im frühen und hohen Mittelalter, Wien–München 2011, s. 73).
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z czasów tego władcy, przypomina pewnymi sformułowaniami zapiski z klasztorów bawarskich35. 
Przenikanie takich wzorów jest zresztą zrozumiałe, jako że obsadę polskich klasztorów zakładanych 
od połowy XI w. sprowadzano z opactw niemieckich, w tym także z Bawarii. 

Wbrew poglądom starszej literatury, bawarskie „księgi nadań” nie miały najpewniej czysto pry-
watnego charakteru, ale przysługiwała im moc dowodowa. Prawdopodobnie wpisowi w księgę to-
warzyszyło sporządzanie podobnych zapisek na osobnych kawałkach pergaminu, wymienianych 
między stronami transakcji36. Funkcjonowało to jednak w społeczeństwie dużo bardziej niż polskie 
oswojonym z używaniem pisma, nie sposób więc przenosić analogii. U nas zapiski w księgach służy-
ły najpewniej tylko umocnieniu własnej pamięci duchownych związanych z daną instytucją. Spisy-
wał je sam zainteresowany odbiorca nadania, bez udziału sprawcy czynności prawnej. Spisanie mog-
ło zresztą dokonywać się w jakiś czas po akcji prawnej — np. notycja o nadaniu Lusowa katedrze 
poznańskiej przez księcia Mieszka Starego w 1146 r. wspomina, że przy tej okazji „świętej pamięci” 
biskup Boguchwał zagroził klątwą wobec wszystkich gwałcących zapisane postanowienia37. Rzecz 
spisano więc dopiero po jego śmierci (nie wiemy zresztą, kiedy nastąpiła). Trudno też przypisać 
owym notycjom jakąś moc dowodową przed niepiśmiennymi polskimi sądami. Trzeba jednak pod-
kreślić, że poprzez samo wzmacnianie pamięci ułatwiały ewentualne dochodzenie praw. Zabezpie-
czać też mogły w pewnym sensie — podobnie jak miało to miejsce w przypadku bawarskich „ksiąg 
nadań” — interesy darczyńców; o ile notowały nie tylko przedmiot nadania, ale i zaciągnięte przez 
mnichów czy kanoników zobowiązania modlitewne, służyć mogły do kontroli ich  realizowania38. 
Zapiski tego typu w każdym razie musiały świetnie spełniać swoją rolę i okazywać się bardzo przy-
datne, skoro zwyczaj ich prowadzenia był bardzo trwały i sięgał aż do XIII w., choć w międzyczasie 
kształtowały się inne, doskonalsze sposoby dokumentacji. Z pierwszej połowy XIII w. pochodzą 
dwie notycje wpisane w jednym z kodeksów płockich, dotyczące, co ciekawe, transakcji między 
osobami prywatnymi, w której nie uczestniczyła żadna instytucja kościelna. W Czechach tego typu 
przekazy znane są już w połowie XII w.39 Zdaje się to wskazywać, że duchowni mogli na życze-
nie dbać o upamiętnienie także cudzych spraw — choć trudno stwierdzić, czy w przypadkach tych 
nie chodzi o transakcje, którymi Kościół był jednak z jakichś względów zainteresowany. Jeszcze 
w połowie XIII w. w prowadzonym przy katedrze poznańskiej roczniku obok typowych spraw po-
litycznych oraz zdarzeń godnych pamięci notowano także systematycznie nadania i sprawy sądowe 
tego kościoła40. Z ducha prowadzenia zapisek umacniających pamięć wyrastał także pomysł spisania 
powstałej ok. 1270 r. Księgi henrykowskiej, mającej pokazać przyszłym pokoleniom mnichów losy 
poszczególnych posiadłości i ułatwić im ewentualne odpieranie roszczeń prawnych41.

Formę polskich notycji trudno śledzić, bo znamy je tylko wyjątkowo, a istnienia większości do-
myślamy się jedynie z wiadomości zebranych w późniejszych dokumentach lub utworach historio-

35 J. Płocha, Najdawniejsze dzieje, s. 95.
36 Ostatnio J. Wild, Charta und Notitia im Herzogtum Bayern, w: De litteris, manuscriptis, inscriptionibus... Fest-
schrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch, Wien–Weimar 2007, s. 27–37.
37 KDW I, nr 8.
38 Zob. P. Johanek, Zur rechtlichen Funktion von Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher Siegelurkunde, w: Recht 
und Schrift im Mittelalter, Sigmaringen 1977 (Vorträge und Forschungen 23), s. 131–162; S. Molitor, Das Tradi-
tionsbuch, AfD 36, 1990, s. 61–92; R. Zehetmayer, Urkunde und Adel. Ein Beitrag zur Geschichte der Schriftlich-
keit im Südosten des Reichs vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Wien–München 2010, s. 64–76.
39 KDMaz nr 218–219; J. Pražák, Ke kritice českých aktů XII. století, „Sborník archivních praci” 8, 1958, s. 130–153.
40 Rocznik kapituły poznańskiej, wyd. B. Kürbis, MPH series nova, t. VI, Warszawa 1962; zob. B. Kürbis, Dziejopi-
sarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959, s. 70; M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie 
XIII wieku, Wrocław 1967, s. 173. 
41 Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow, czyli Księga henrykowska, Wrocław 1991.
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graf cznych (np. zapiska o poświęceniu kościoła w Strzelnie w 1133 r. znana jest w formie przekaza-
nej przez Długosza). Wydaje się jednak, że o ile zapiski najstarsze miały bardzo prostą formę, o tyle 
z czasem obrastać zaczynały pewnymi elementami formularzowymi. Już wspomniana notycja mo-
gileńska, pochodząca prawdopodobnie z czasów Bolesława Szczodrego, ma swego rodzaju promul-
gację i arengę. Notycje, jako relacje o wydarzeniach, ujmowane być powinny w formie obiektywnej, 
choć przy przejmowaniu ich do późniejszych falsyf katów forma ta była z zasady przerabiana w su-
biektywną. Subiektywnie ujęta jest też cytowana już notycja lusowska z 1146 r., jedyna znana nam 
obecnie w pełnym brzmieniu; zaopatrzona jest ona w promulgację (notum sit omnibus), na końcu 
zaś znajduje się, przypomnijmy, zapowiedź klątwy. Forma taka, poświadczona potem w wielu doku-
mentach sporządzanych w różnych środowiskach, wydaje się dość typową postacią polskiej notycji.

4. RECEPCJA DOKUMENTU PIECZĘTNEGO I JEJ PRZYCZYNY

Od bardziej rozbudowanych i opatrzonych pewnymi formułami notycji zapisywanych w księgach był 
już tylko krok do dokumentu spisywanego na osobnej karcie pergaminu. Granica między obydwiema 
formami była zresztą płynna. Pierwsze samodzielne dokumenty nie miały bowiem, podobnie jak noty-
cje, żadnego uwierzytelnienia, bywały za to niekiedy ujmowane w formę obiektywną. Najstarszym za-
bytkiem tego typu jest dokument biskupa krakowskiego Maura (1110–1117), poświadczający nadanie 
dziesięcin kościołowi w Pacanowie42. Narracja jest w zasadzie subiektywna (Ego Maurus), ale w dru-
gim zdaniu, gdy mowa o nadaniach świeckiego patrona, przechodzi już w tradycyjną formę obiektyw-
ną (Semianus autem patronus confert tabernam). Na końcu znajduje się zapowiedź klątwy. Oprawa 
formularzowa jest bardzo uboga, poza intytulacją, dyspozycją i maledykcją brak bowiem właściwie 
wszystkich typowych dla dokumentu formuł. Brak też jakiejkolwiek formy uwierzytelnienia. Widzieć 
tu należy postać przejściową, rodzaj notycji zapisanej na osobnej karcie. Tego typu zapisek o uposaże-
niu kościołów, przygotowywanych przede wszystkim z okazji ich poświęcenia, powstawało najpewniej 
dużo więcej. Z okazji konsekracji świątyń powstawały też pisma biskupie uwierzytelniające relikwie 
składane w ich ołtarzach. Pisma te zamykano zasadniczo w schowku relikwiarzowym ołtarza, tak że 
nie służyły one w istocie celom publicznym. W Polsce najstarszy taki zabytek znamy (w oryginale) 
wprawdzie dopiero z 1216 r. (dla kościoła w Strzelnie), ale w Czechach zachowały się już od połowy 
XII w., w Niemczech nawet o sto lat wcześniej43. Ich bardzo podobna forma (obejmująca rozbudowaną 
datację, wskazanie biskupa–konsekratora i tytułu kościoła oraz dokładny wykaz relikwii) wskazuje, że 
były przygotowywane podług dość jednolitego wzorca, wspólnego pewnie dla całej Europy. Obserwa-
cja różnych występujących w XIII w. równolegle odmian (obiektywna notycja bez pieczęci, obiektyw-
na notycja z pieczęcią, dokument ujęty subiektywnie z pieczęcią) pozwala uchwycić ich ewolucję — 
od owych niepieczętowanych zapisek obiektywnych do właściwego dokumentu o narracji subiektyw-
nej opatrzonego pieczęcią. Zabytek strzelneński, w obiektywnej formie, bez pieczęci i bez świadków 

42 Repertorium, nr 21, nowe wydanie: Zbiór dokumentów katedry krakowskiej, wyd. S. Kuraś, cz. I, Lublin 1965, 
nr 2.
43 KDMaz nr 208; CDRB I, nr 182, 228, 229, 230, II, nr 33, V, nr 552, 817; H. Deinhardt, Dedicationes Bam-
bergenses. Weihenotizen und –urkunden aus dem mittelalterlichen Bistum Bamberg, Freiburg i. Br. 1936; W. Pet-
ke, Die Weiheurkunde des Albertus Magnus für die Reichsabtei Werden a. d. Ruhr von 1275, AfD 47/48, 2001/2, 
s. 105–132; R. Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, s. 373–375; dalsze przykłady niemieckie znaleźć można 
w internetowej bazie www.monasterium.net (dokument arcybiskupa kolońskiego dla Ardagger z 1063, tudzież bi-
skupów pasawskich dla Traiskirchen i Weikendorf z 1120 oraz dla St. Pölten z 1228 r.). Zob. J. Braun, Der christli-
che Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, München 1924, t. I, s. 631–635, tab. 106; M. Starnawska, Świętych 
życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008, s. 249–251 
(która podkreśla, że pontyf kały znane z ziem polskich nie wspominają o umieszczaniu w ołtarzu dokumentu).
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(których mają dwunastowieczne przekazy czeskie), należy niewątpliwie do najstarszego genetycznie 
typu, co zdaje się świadczyć o bardzo wczesnym pojawieniu się takich zapisów na ziemiach polskich. 
Formularz tych zapisów okazał się bardzo trwały44 i oddziaływał (choćby poprzez umieszczanie daty 
na początku) także na innego rodzaju dokumenty. Ponieważ podczas obrzędu konsekracji biskup po-
winien ogłaszać ludowi zarówno imiona patrona i świętych, których relikwie spoczęły w ołtarzu, jak 
i uposażenie kościoła45, właśnie w świadectwach święceń upatrywać wolno inspiracji do sporządzania 
na osobnych kartach także dokumentów, opisujących, jak ten pacanowski, majątek danego kościoła. 
Całkowicie niemal zapomniany przez dyplomatyków gatunek dokumentów ołtarzowych odegrał chy-
ba w ogóle bardzo znaczną rolę w rozwoju europejskiej dyplomatyki.

Już wkrótce pojawiać się zaczęły dokumenty we właściwej, pełniejszej postaci. W najbliższych 
latach po śmierci Bolesława Krzywoustego klasztor w Mogilnie uzyskał od wdowy po nim, księżnej 
Salomei (zm. 1143), dokument potwierdzający nadanie Starego Radziejowa. Tekst ujęty w formie 
subiektywnej (ego Salomea) ma już bardziej rozbudowane formuły, na początku inwokację i arengę, 
na końcu zaś maledykcję i testację, brak mu natomiast datacji i koroboracji. Potem znamy kartę, 
zawierającą tekst obiektywnej notycji o nadaniu biskupa wrocławskiego Roberta z 1139 r. oraz póź-
niejszy o 10 lat dokument księcia Bolesława Kędzierzawego dla klasztoru na Ołbinie46. Złączenie 
tych dwóch odrębnych tekstów na jednej karcie znakomicie ilustruje trwające wciąż współistnienie 
obydwu form utrwalania pamięci o czynnościach prawnych, a także mechanizm stopniowego prze-
chodzenia od notycji do dokumentu. Akt książęcy, ujęty w formie subiektywnej, zawiera też wyli-
czenie cudzych nadań dla klasztoru, wzmiankę o klątwie biskupiej, ma promulgację, a zakończony 
jest datacją i testacją. Nie wiemy, czy wymienione dokumenty były pieczętowane. Nie znamy ich 
oryginałów, a nie mają też żadnej koroboracji. Rzecz wprawdzie trudno rozstrzygać, ale owe najstar-
sze dokumenty mogły jeszcze pieczęci nie posiadać. Podstawowymi elementami uwierzytelnienia są 
w nich zapowiedź klątwy oraz wyliczenie świadków47.

Pieczęć miał już na pewno adresowany dla klasztoru na wrocławskim Piasku dokument biskupa 
wrocławskiego Waltera z 1149/1151 r. Jego protokół jest dość prosty, obejmuje tylko promulgację 
i intytulację na początku, koroborację wplecioną w kontekst i maledykcję na końcu. Mamy jednak 
wyraźną wzmiankę o pieczęci jako środku uwierzytelnienia: „pismem i mą niewzruszoną pieczę-
cią potwierdziłem”48. Pieczętowane były dyplomy fundacyjne pierwszych klasztorów cysterskich 
w Łeknie i Jędrzejowie, oba z 1153 r.49 Potem, w drugiej połowie XII w., dokumenty polskie już 

44 Do takiego samego formularza nawiązuje dokument odpustowy arcybiskupa z 1214 r. wydany z okazji poświę-
cenia ołtarza w Trzemesznie (KDW I, nr 83), a chyba też zapiska rocznikarska o poświęceniu kościoła w Głównej 
w 1263 r. (MPH series nova, t. VI, s. 46). Zob. przykłady wczesnonowożytne: A. Barciak, Cynowa piętnastowieczna 
ampułka ze Starej Wsi, w: E scientia et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześć-
dziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa–Pułtusk 1999, s. 33–36 (opieczętowany 
dokument konsekracji ołtarza w Starej Wsi koło Raciborza z 1530 r.); H. Frommelt, Ein venezianischer Rippenbe-
cher in den Sammlungen des Liechteinischen Landesmuseum in Vaduz, „Jahrbuch des Historischen Vereins für das 
Fürstentum Liechtenstein” 88, 1990, s. 249 (dokument z tyrolskiego Triesen z 1513 r.). Ostatecznie wzór takiego 
dokumentu ustalił w 1752 r. Pontyf kał rzymski. 
45 Pontyf kał płocki z XII wieku, wyd. A. Podleś, Płock 1986, s. 72. Czeskie dokumenty konsekracyjne z XIII w. 
opisują też uposażenie i wyposażenie kościoła (CDRB II, nr 33, V, nr 552, 817).
46 SUB I, nr 19; Repertorium, nr 36, 49.
47 Listę świadków miał też wystawiony najpewniej w 1147 r. dokument Bolesława Kędzierzawego dla Mogilna, 
skąd zaczerpnął ją fałszerz produkujący rzekomy dokument Bolesława Szczodrego. Koroboracja ze wzmianką 
o pieczęci pochodzi tam pewnie od fałszerza (KDW I, nr 3; zob. przyp. 11).
48 SUB I, nr 23: scriptoque pariter et sigillo meo incommutabili conf rmavi; zob. Repertorium, nr 51.
49 Repertorium, nr 53, 55; wydania: J. Dobosz, Dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie, w: Studia i ma-
teriały do dziejów Pałuk, t. I, Poznań 1989, s. 53–58; KDM II, nr 372.
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z zasady opatrywane są pieczęciami. Na ok. 34 znane nam dokumenty z tego czasu tylko w 11 brak 
danych o opieczętowaniu, ale wydaje się, że także w większości tych przypadków pieczęć jednak 
w istocie istniała (a jedynie nie została odnotowana w koroboracji). Uzasadnione wątpliwości bu-
dzą tylko dwie pozycje50. Na obydwóch egzemplarzach dokumentu łekneńskiego z 1153 r. pieczęć 
(arcybiskupa Jana) została jeszcze w tradycyjny sposób odciśnięta wprost na pergaminie, na jego 
zapisanej stronie, pod tekstem. Podobnie było pewnie w wydanym w tym samym roku przez tegoż 
Jana dokumencie jędrzejowskim. Potem panuje już niemal wyłącznie pieczęć wisząca (pierwszy 
przykład jej użycia mamy w 1161 r.), a więc forma wówczas stosunkowo nowoczesna — popu-
laryzująca się najpierw w dokumentach biskupów i książąt, zwracających pewnie większą uwagę 
na oszczędność pergaminu, a w konserwatywnej kancelarii cesarskiej przyjęta dopiero ok. 1175 r.51 
Jedynie w zagadkowym, znanym tylko z fragmentarycznej wzmianki, dokumencie (chyba księcia 
Bolesława Wysokiego) dla klasztoru na wrocławskim Piasku pieczęć była — jak ze zdumieniem 
notował piętnastowieczny obserwator — odciśnięta na pergaminie, na jego odwrociu i to w górnej 
jego części52. Zauważmy, że tak samo opieczętowany został kiedyś dokument Władysława Hermana 
z ok. 1090 r., ale w zbieżności tej trudno chyba upatrywać istnienia jakiegoś polskiego zwyczaju 
pieczętowania. Na brak utrwalonych zasad sigillacyjnych wskazuje też osobliwe przywieszenie do 
dokumentu Mieszka Starego dla Lądu (1195) aż dwóch pieczęci wystawcy (głównej i sygnetu)53.

Pojawienie się dokumentu pieczętnego oznacza kluczowy przełom. Pieczęć usuwała w zasadzie 
podstawowy mankament wcześniejszych świadectw, jakim był brak należytego uwierzytelnienia. 
Przede wszystkim jednak wprowadzała zasadniczą zmianę w procedurze ich sporządzania. Daw-
ne notycje wykonywane były przez samego odbiorcę nadania na jego własny użytek. Taka sama 
była pewnie procedura powstawania wspomnianych przed chwilą pierwszych dokumentów, które 
pieczęci pewnie jeszcze nie miały. Przypuszczać jednak można co prawda, że dokumenty w spra-
wie poświęcenia i uposażenia kościołów, podobne do pacanowskiego, a już zwłaszcza świadectwa 
w sprawie relikwii, wydawali sami biskupi54. Dokument opieczętowany, choć i on, jak zobaczymy, 
spisywany bywał jeszcze długo przez odbiorcę, wymagał już bezwzględnie współpracy z wystawcą 
i jego udziału. To zasadnicza zmiana.

Równolegle z pojawianiem się pierwszych dokumentów krajowych wystawców obserwować 
można inną tendencję, a mianowicie sięganie po autorytety zewnętrzne. Gdy ok. 1124 r. bawił w Pol-
sce legat papieski Idzi, mnisi z klasztoru w Tyńcu poprosili go o zatwierdzenie na piśmie ich po-
siadłości. Wystawił im w tym celu dokument, znany dziś tylko z wersji podfałszowanej w XIII w., 
ale niewątpliwie opierającej się na rzeczywiście istniejącej podstawie. Z kolei w 1136 r. arcybiskup 
gnieźnieński Jakub, chcąc uzyskać potwierdzenie całości dóbr swego kościoła, zwrócił się o to do 
papieża Innocentego II. W 1140 r. przywilej opieki papieskiej uzyskał biskup pomorski Wojciech. 

50 Zob. zestawienie w przyp. 65. Sądzę, że pieczęcie wisiały przy dokumentach dla cystersów z Jędrzejowa, Sule-
jowa i Lubiąża (Repertorium, nr 63, 64, 65, 80, 81; SUB I, nr 69), dokumencie dla benedyktynów z Kościelnej Wsi 
(KDW I, nr 35), a chyba także dla katedry włocławskiej i kościoła w Halle (Repertorium, nr 108, 109). Pieczęci nie 
było zaś najpewniej przy cudacznym dokumencie wystawionym w 1154 r. pod imieniem dawno zmarłych biskupów 
(zob. przyp. 71), a może też przy obiektywnie sformułowanym dokumencie o poświęceniu kościoła w Sandomierzu 
z 1191 r. (Repertorium, nr 123).
51 Także w Czechach najstarsze dokumenty biskupie i książęce z lat 1131–1160 mają pieczęć odciskaną na perga-
minie (CDRB I, nr 115, 116, 155, 157, 208, 210), a pieczęć wiszącą znajdujemy po raz pierwszy przy dokumencie 
króla Władysława z 1165 r. (tamże, nr 227, 245, 246, 247 itd.).
52 SUB I, nr 58: una littera licet mirabilis antiqua in pergameno conscripta, desuper sigillum fractum et consutum 
quasi a tergo in superiori parte.
53 T. Jurek, Dokumenty fundacyjne opactwa w Lądzie, „Roczniki Historyczne” 66, 2000, s. 14, 22–23.
54 Zachowane w oryginałach dwa pisma biskupa praskiego w sprawie relikwii w różnych kościołach i z różnych lat 
spisane są tą samą ręką (CDRB I, nr 182, 230).
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W 1146 r. kanonicy regularni z Trzemeszna wykorzystali obecność w Polsce legata Humbalda, 
by uzyskać od niego zatwierdzenie nadań książęcych. Rok później ten sam klasztor uzyskał jed-
nak papieskie potwierdzenie swych posiadłości. Podobnie dokumenty zdobywały też biskupstwo 
włocławskie (1148), klasztory na Ślęży (1148) i w Czerwińsku (1155), biskupstwo wrocławskie 
(1155), opactwo w Mogilnie (1179), biskupstwo krakowskie (1186), wreszcie klasztory na Ołbi-
nie, na Piasku oraz w Strzelnie (1193). Osadzeni w Miechowie bożogrobcy, ze względu na swe 
powiązania z Ziemią Świętą, zadbali o zatwierdzenie swych dóbr przez patriarchę jerozolimskiego 
Monacha (1198)55. Przeważnie chodziło o zbiorową konf rmację dokładnie wyliczonych majętności. 
Ich inwentarz zestawiano na pewno na podstawie posiadanych starych zapisek. Zdarzały się też 
jednak potwierdzenia pojedynczych nadań56. Powszechność tego zjawiska uciekania się do autory-
tetu papieskiego wskazuje przede wszystkim na ograniczone jednak zaufanie do rangi świadectw 
pochodzących od czynników miejscowych. Stosunki polskie przypominają pod tym względem hisz-
pańskie, gdzie dokumenty papieskie zastępowały monarsze, inaczej niż w Niemczech, gdzie jednak 
podstawowe znaczenie miało potwierdzenie królewskie, a moc dokumentów papieskich wynikała 
tylko z odwołania się do opieki św. Piotra57.

To zaś z kolei pokazuje, że dokument w Polsce dopiero powoli się rodził i nie mogło być głęb-
szej tradycji jego używania. Uzyskujemy więc kolejny mocny dowód na rzecz tezy o później jego 
recepcji. Władza państwowa sama dawała zresztą w tym zakresie przykład poddanym. To Bolesław 
Krzywousty bowiem jako pierwszy zwrócił się, choć niewątpliwie za namową biskupów, do Rzy-
mu o zatwierdzenie pismem papieskim książęcego „statutu” w sprawie zasad następstwa tronu, 
uchwalonego w 1116/1117 r.58 Potem jeszcze w 1180 r. zwrócono się do papieża o umocnienie 
swym autorytetem zarówno pierwszego przywileju immunitetowego dla polskiego Kościoła, jak 
i likwidacji zasad „senioratu”59. Tło dla tych zachowań stanowiło rosnące w XII w. znaczenie potęg 
uniwersalnych, papiestwa i cesarstwa, każące w ogóle polskim książętom odwoływać się w krajo-
wych sporach do ich pomocy60.

Rodzi się pytanie o przyczyny stosunkowo nagłego przejścia od tradycyjnej notycji w księdze 
do samodzielnego dokumentu. Żywotność formy zapisek w kodeksach wskazuje, że długo jeszcze 
była przydatna, ale cytowany przykład ołbiński z 1149 r. pokazuje już wyraźnie, że samodzielny do-
kument ceniono jednak dużo wyżej. Odwoływanie się do autorytetu papiestwa wskazuje zaś na ist-
niejący w Polsce głód prawomocnego dokumentu. Dokument miał czysto praktyczną wyższość nad 
notycjami w księgach. Jego używanie było po prostu wygodniejsze. Zapiski rozsiane po przypad-
kowych miejscach w różnych księgach trudne były po dłuższym czasie do ogarnięcia. Łatwiej przy-
chodziło to z dokumentami, przechowywanymi pewnie w jednym miejscu. Dokument łatwiej było 
też niż całą księgę przedstawić w razie potrzeby wobec władcy, biskupa czy jakiegokolwiek sądu. 
Obok tego czysto utylitarnego względu, podstawowe czynniki zmiany tkwiły w rozwoju wewnętrz-

55 Repertorium, nr 26, 44, 46, 47, 48, 57, 58, 94, 110, 127, 128, 130, 131, 143, 144. O dokumentach legackich 
zob. S. Weiß, Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. (1049–1198), Köln–Weimar–
Wien 1995, s. 93–94 (Idzi), 155–156 (Humbald), 281 (Reinald), 323.
56 Repertorium, nr 132.
57 J. Johrendt, Papsttum und Landeskirchen im Spiegel der päpstlichen Urkunden (896–1046), Hannover 2004, 
s. 213–220, 262–271.
58 Repertorium, nr 35. Właściwą datę „statutu” ustalił J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku, cz. II, w: Społe-
czeństwo Polski średniowiecznej, t. III, Warszawa 1985, s. 41–53.
59 Repertorium, nr 97–98; zob. A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180. Odnaleziony oryginał bulli Aleksandra III 
z 1181 r., w: Księga pamiątkowa 150–lecia Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1958, s. 181–207.
60 Wygnany z Polski w 1146 r. książę Władysław II zapewnił sobie nie tylko pomoc cesarza, ale uzyskał też w swo-
jej obronie pisma papieża Eugeniusza III (Repertorium, nr 50; Bullarium Poloniae, t. I, nr 14, 18).
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nych stosunków oraz we wpływach płynących z zagranicy. Wiek XII był czasem natężonej konty-
nuacji procesów rozwoju organizacyjnego polskiego Kościoła, o którym była już mowa. Rozbudo-
wa struktur i majątku kościelnego wymagały coraz sprawniejszej nimi administracji. Potężniejący, 
także politycznie, Kościół polski zaczął w XII w. zabiegi o zapewnienie sobie autonomii od władzy 
świeckiej. Wymagało to stworzenia własnego systemu zarządu i własnej jurysdykcji. Powinny być 
one, zgodnie z wymogami powszechnego prawa kanonicznego, oparte na użyciu pisma. Wymuszało 
to doskonalenie form owych świadectw pisanych. To, co jeszcze niedawno starczało, okazywało się 
szybko staroświeckie i niestosowne. Następca biskupa Maura, potwierdzając po stu latach dokument 
pacanowski, narzekał na jego „prostacką i wiejską staroświeckość”, która sprawia, że jest do niczego 
nieprzydatny, acz uważał go jednak za wiarygodne świadectwo61. 

Wiek XII był zarazem czasem nasilonych oddziaływań obcych w polskim Kościele, wyrażają-
cych się z jednej strony zacieśnianiem więzi z centralą rzymską, częstszymi podróżami do Rzymu 
i wizytami legatów, wreszcie zdobywaniem wykształcenia na Zachodzie, z drugiej zaś obecnością 
w Polsce wielu wybitnych prałatów obcego pochodzenia. Jednym z nich był wspomniany przed 
chwilą biskup wrocławski Walter z Malonne, którego brat Aleksander był zresztą biskupem w Płoc-
ku. Ludzie nieśli ze sobą także zwyczaje właściwe krajom swego pochodzenia. Kwestia upowszech-
nienia dokumentu na Zachodzie bywała różnie przedstawiana przez polskich dyplomatyków, przy 
czym w dyskusji poruszano się w zasadzie między skrajnościami — gdy jedni badacze twierdzili, 
że i na Zachodzie trwał aż po XII w. „okres bezdokumentowy”, inni dowodzili, że nigdy tam właś-
ciwie nie zarzucono korzystania z dokumentu. W ferworze dyskusji używano bowiem świadomie 
przerysowanych argumentów. Za punkt odniesienia przyjąć trzeba przede wszystkim dokumenty 
nie–królewskie z krajów niemieckich, a i na nie spojrzeć w sposób zróżnicowany. O ile bowiem 
dokument był stale żywotny na zachodnich rubieżach Rzeszy, o tyle już w Niemczech Środkowych 
i Wschodnich stosowano go w XI w. bardzo rzadko, a prawdziwy rozwój przeżywać zaczął dopiero 
od początku stulecia następnego. W Bamberdze np. znanych jest kilka zaledwie dokumentów bi-
skupich z XI w. i ponad 30 z czasów rządów biskupich św. Ottona (1102–1139). Podobne proporcje 
pokazać można dla Magdeburga i innych biskupstw wschodnich62. To te zjawiska stanowić muszą 
odpowiednie tło dla przemian w Polsce. W Niemczech obserwować zresztą można podobne jak 
w Polsce formy przejściowe między notycjami a właściwym dokumentem pieczętnym. Sprawą dal-
szych badań powinno być poszukanie konkretnych analogii niemieckich dla różnych stosowanych 
u nas rozwiązań, a nawet konkretnych formuł. Również w sąsiednich Czechach dokument zjawił się 
na dobrą sprawę, pomijając wspomniane kilka starszych dyplomów, w 1. połowie XII w.63

Wielkie znaczenie miało wreszcie pojawienie się od połowy XII w. nowych zakonów. W pierw-
szym rzędzie byli to cystersi. Ich pierwszymi fundacjami na ziemiach polskich były wspomniane 
już Łekno i Jędrzejów (1153), ale kontakty z centralą zakonną i samym św. Bernardem z Clairvaux 

61 Zbiór dokumentów katedry krakowskiej, cz. I, nr 4.
62 H.–U. Ziegler, Das Urkundenwesen der Bischöfe von Bamberg, cz. I–II; O. Rader, Das Urkundenwesen der Erz-
bischöfe von Magdeburg bis zum Tode Erzbischof Wichmanns von Seeburg 1192, „Sachsen und Anhalt” 18, 1994, 
s. 417–514 (pierwszy znany dokument z 1094 r., potem 12 dokumentów z okresu do 1134 r. oraz 108 z l. 1152–
1192); Th. Ludwig, Die Urkunden der Bischöfe von Meissen. Diplomatische Untersuchungen zum 10.–13. Jahr-
hundert, Köln–Weimar–Wien 2008 (tu znany jeden dokument z pierwszej i 16 z 2. połowy XII w.). Przy relatyw-
nie wyższej liczbie zachowanych dokumentów także na Zachodzie notuje się zasadniczy przełom w dyplomatyce 
biskupiej w początku XII w. (M. Groten, Das Urkundenwesen der Erzbischöfe von Köln vom 9. bis zur Mitte des 
13. Jahrhunderts, w: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250, Innsbruck 1995, s. 97–108). Zob. R. Härtel, 
Notarielle und kirchliche Urkunden, s. 124 n.
63 M. Bláhová, Písemná kultura přemyslovských Čech, w: Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, 
s. 514–520.
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trwały już od kilku lat. Zakon miał specyf czną, scentralizowaną strukturę, w której każda placówka 
zachowywała silną więź ze swą macierzą, a całość podlegała pierwotnemu opactwu w Citeaux. Wy-
muszało to z jednej strony stałe kontakty między domami z całej Europy (choćby podczas odbywa-
nych rokrocznie kapituł generalnych), z drugiej zaś przepływ braci między konwentami, zwłaszcza 
między macierzą a jej f liami. Lokalną specyf ką był w dodatku zwyczaj, by w pewnych opactwach 
wielkopolskich, wywodzących się z Altenbergu pod Kolonią, przyjmować wyłącznie kolończyków. 
Powodowało to, że klasztory cysterskie w Polsce przez długi czas zachowywały obsadę obcą, prze-
ważnie niemiecką, a w niektórych klasztorach, wywodzących się z Morimondu, francuską. Ten eks-
kluzywizm miał dalekosiężne konsekwencje. Obcy w polskim środowisku mnisi z natury rzeczy 
nie uczestniczyli w funkcjonującym ustnie systemie „pamięci prawnej”. Skazani więc byli na ścisłe 
dokumentowanie wszystkich swych spraw majątkowych na piśmie. Charakterystyczne jest jeszcze 
w XIII w. zachowanie opata henrykowskiego Piotra, który uznał za konieczne spisać całą swą wie-
dzę o dziejach okolicznych wsi, aby dotarła do przyszłych konfratrów. W rodzinach rycerskich takie 
sprawy po prostu pamiętano i przekazywano z pokolenia na pokolenie. Mnisi, przybywając z krajów 
o wyżej rozwiniętym obiegu dokumentu, nieśli w dodatku ze sobą określone nawyki w tym zakresie. 
Żądając od swych fundatorów i dobrodziejów pisemnego poświadczania nadań w postaci, jaką sami 
uznawali za właściwą, cystersi stawali się odtąd jednym z głównych promotorów rozwoju polskie-
go dokumentu64. Skalę ich oddziaływania potęgowała popularność zakonu, któremu polscy władcy 
i możni fundowali liczne klasztory w całym kraju. Nieco mniejszy wpływ mieli joannici (sprowa-
dzeni w latach 60. XII w. przez jeżdżącego do Ziemi Świętej księcia Henryka sandomierskiego). I to 
był zakon nowy, o jeszcze bardziej od cystersów scentralizowanej strukturze (oczywistej przy jego 
militarnym charakterze). Mimo pewnej popularności, wynikającej z kojarzenia ich z ideą krucjato-
wą, joannici byli jednak dużo słabiej w Polsce reprezentowani niż cystersi.

5. FORMA PIERWSZYCH DOKUMENTÓW

To właśnie głównie nowe zakony zabiegały o wystawianie dokumentów, ale ich śladem szły także 
inne instytucje kościelne (zwłaszcza katedra i kapituła krakowska). Liczba dokumentów więc wzrasta. 
Z 2. połowy XII w. znamy ich ok. 3465. Panuje wśród nich duża różnorodność form. Tłumaczy się to 
oczywiście decydującym wpływem odbiorcy na kształt dokumentu, ale nawet ci sami odbiorcy stosowali 
przy różnych okazjach zróżnicowane rozwiązania. Widać, że nie odczuwano potrzeby ścisłego powtarza-
nia szablonów, ale raczej każdy dokument opracowywano stosownie do wymogów konkretnej sytuacji 

64 Por. F. Cygler, G. Melville, J. Oberste, Aspekte zur Verbindung von Organisation und Schriftlichkeit im Ordens-
wesen. Ein Vergleich zwischen den Zisterziensern und Cluniazensern des 12./13. Jahrhunderts, w: Viva vox und 
ratio scripta. Mündliche und schriftliche Kommunikationsformen im Mönchtum des Mittelalters, Münster 1997 
(Vita regularis 5), s. 205–280.
65 Repertorium, nr 51, 53, 55, 61, 62, 63, 64, 65–67 (jako jedną pozycję liczę zachowane w różnych podfałszowa-
nych wersjach nadanie dwóch biskupów), 68, 74, 78, 80, 81, 87, 89, 91, 108, 109, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
125, 126, 129, 141. Pomijam dokumenty znane tylko ze wzmianek w innych tekstach. Uwzględniam niekiedy for-
malne falsyf katy, o ile opierały się o autentyczne podkładki, z których przejmowały na pewno oprawę formularzo-
wą. Do tego dodaję dwa dokumenty biskupie dla Jędrzejowa z 1154 r. (KDM II, nr 380, zob. przyp. 71), dokument 
Mieszka Starego dla Lądu z 1195 r. (T. Jurek, Dokumenty fundacyjne, s. 46–47, o autentyczności s. 22–31; inaczej 
T. Ginter, Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego, Kraków 2008, s. 104–124, ale jego krytyka nie 
przekonuje), dokument tegoż księcia dla benedyktynów z Kościelnej Wsi z l. 1193–1202, podfałszowany w części 
dotyczącej immunitetu, ale autentyczny w swym zrębie formularzowym (KDW I, nr 35; zob. S. Trawkowski, Młyny 
wodne w Polsce XII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 7, 1959, s. 66; obiekcje T. Gintera, Działal-
ność, s. 174–178, nie są przekonujące) oraz dwa dokumenty biskupa wrocławskiego Jarosława (SUB I, nr 69–70).

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



80 TOMASZ JUREK

i umiejętności człowieka, który się tym zajmował. Najwystawniejsze są dyplomy, głównie fundacyjne, 
dla klasztorów cysterskich, wspomnianego Łekna i Jędrzejowa, a także śląskiego Lubiąża (1175, 1177, 
1202), a nieco później dla cysterek z Trzebnicy (1202/1203, 1208)66. Mają one bardzo rozbudowany for-
mularz, z pełnym w zasadzie zestawem formuł wstępnych i końcowych (inwokacja, arenga, intytulacja, 
promulgacja, potem zaś sankcja, koroboracja, testacja i datacja). W dokumencie lubiąskim z 1175 r. for-
muły eschatokołu wpisano, na wzór dokumentów cesarskich, inną ręką w osobnym wierszu, umieszcza-
jąc tam testację, rekognicję kanclerską i datację. Z kolei dokument trzebnicki z 1208 r. zaopatrzony jest 
w rysowane nad pieczęciami i opatrywane monogramami i dewizami roty księcia–wystawcy, biskupów 
i kapituły, wzorowane na uroczystych przywilejach papieskich. Teksty tych obszernych dokumentów 
stylizowane są bardzo starannie, dopracowywane tak pod względem literackim (z użyciem rytmizo-
wanej i rymowanej prozy), jak i religijno–teologicznym67. Wyszukane i rozbudowane arengi wydają 
się oryginalne. Tego typu produkty są jednak wyjątkowe. Podobnej wystawności nie widać już choćby 
w innych dokumentach dla cystersów (w sprawie fundacji Sulejowa z 1176 oraz Lądu z 1195 r.)68, choć 
są one wyposażone w podstawowy zestaw formuł wstępnych, przy skróconym (do datacji i testacji) 
eschatokole. Prostsze są też dokumenty dla joannitów, z których najstarszy (księcia Henryka sandomier-
skiego dla Zagości z 1166 r.)69 ma, przy rozbudowanej dyspozycji, w ogóle bardzo ubogą konstrukcję 
formularzową. Najliczniej reprezentowane są dokumenty o stosunkowo prostym formularzu. Nawiązu-
je on do wspomnianego wyżej, tradycyjnego wzoru wywodzącego się jeszcze z notycji (promulgacja, 
intytulacja, dyspozycja, maledykcja, datacja), ale jest stale rozbudowywany o różne elementy (czy to 
inwokację na początku, czy to testację na końcu). Zdarzały się wreszcie przypadki dokumentów opie-
czętowanych i zaopatrzonych w różne typowe formuły, ale w całym swym ujęciu zachowujących wciąż 
charakter obiektywnie redagowanych zapisek. Przypadki te uznać trzeba za formy przejściowe mię-
dzy notycją a właściwym dokumentem70. Szczególną osobliwością jest wreszcie „przywilej” w sprawie 
dziesięcin dla kościoła w Jędrzejowie, w którym jako wspólni wystawcy f gurują dwaj kolejno po sobie 
następujący biskupi krakowscy, Maur (1110–1117) i Radost (1117–1141), ale podany w datacji rok 1154 
wskazuje na spisanie w czasach biskupa Gedki71. Ten dziwaczny dokument, utrzymany raczej w tradycji 
starych notycji, powstać musiał niemal jednocześnie z w pełni rozwiniętym dyplomem fundacyjnym 
dla klasztoru jędrzejowskiego, gdzie nadania te zostały zresztą uwzględnione. Wydaje się, że poświad-
cza to kontynuowanie wciąż zwyczaju spisywania prosto ujętych dokumentów opisujących uposażenie 
kościołów (przeważnie z okazji ich poświęcenia), sięgającego co najmniej początku XII w. (omówiony 
wyżej dokument biskupa Maura). Dokumenty te mogły być znacznie powszechniejsze, niż wskazują to 
zachowane obecnie nieliczne przekazy, a ze względu na podobieństwo mogą być uznane, jako jedyne 
w tym czasie, za dokumenty sporządzane przez wystawcę72.

66 Repertorium, nr 53, 55; SUB I, nr 45, 49, 77, 83, 115.
67 Zob. K. Maleczyński, Wpływy obce na dokument polski w XII wieku, przedruk w: tenże, Studia nad dokumentem 
polskim, Wrocław 1971, s. 108–114; B. Kürbis, Cystersi w kulturze polskiego średniowiecza. Trzy świadectwa 
z XII wieku, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987, s. 328–341.
68 Sul., s. 313–315; T. Jurek, Dokumenty fundacyjne, s. 46–47.
69 Repertorium, nr 62, nowe wydanie: Album palaeographicum, nr 3.
70 Repertorium, nr 68, 114, 123.
71 KDM II, nr 380. Dokument od czasów S. Krzyżanowskiego, Początki dyplomatyki polskiej, KH 6, 1892, s. 788 n., 
uchodzi za wierutny falsyf kat, ale brak w istocie na to dowodu, a właśnie wyjątkowo osobliwa forma każe przypusz-
czać, że nie wymyśliłby jej żaden fałszerz. Nawet jeśli dokument, znany tylko ze nieautentycznego transumptu, miałby 
zostać z czasem podfałszowany w opisie dziesięcin, to istnieć musiał pierwowzór w takiej właśnie cudacznej postaci. 
Broni się w ten sposób także autentyczność przekazanego w tym samym transumpcie dokumentu biskupa Gedki.
72 Podobną, bardzo prostą formę wykazuje wspomniany dokument Gedki, a nadto dokument dla kościoła w Poża-
rzysku (SUB I, nr 70), a być może także (w pierwotnej postaci) podfałszowany dokument dla Sulejowa (KDW I, 
nr 587; Repertorium, nr 81).
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Ze skrzyżowania rozmaitych sprzeczności i poszukiwań kształtowała się powoli nowa jakość. 
Istotą tego procesu było stopniowe zacieranie różnic między bardzo prostą formą dokumentu, osa-
dzoną w lokalnej tradycji, a pełnym i rozbudowanym formularzem, jaki stosowali cystersi w najbar-
dziej uroczystych dyplomach. Mimo całego bogactwa rozmaitych rozwiązań widać bowiem w dwu-
nastowiecznych polskich dokumentach pewne cechy wspólne. Tłumaczyć je trzeba chyba przede 
wszystkim faktem, że środowiska piszące były wciąż bardzo skromne liczebnie i ludzie, zajmujący 
się w Polsce przygotowywaniem dokumentów, po prostu się znali i mogli wymieniać doświadczenia. 
Zaczynając od cech zewnętrznych, podkreślić trzeba, że przeważają dokumenty w formacie carta 
transversa, a więc wyższe niż szersze73. Działał tu niewątpliwie wpływ używania takiego właśnie 
formatu w dokumentach cesarskich74. Także powtarzające się w większości uroczystych dokumen-
tów75 wypisywanie inwokacji (albo nawet całego pierwszego wiersza) pismem wydłużonym sięgało 
zwyczajów stosowanych w kancelarii cesarskiej. Dokumenty polskie mają przeważnie narrację su-
biektywną. Narracja obiektywna zdarza się wyjątkowo we wspomnianych przed chwilą hybrydo-
wych formach przejściowych. Że była to już postać anachroniczna, wskazuje przykład dokumentu 
w sprawie zamiany dóbr katedry krakowskiej z wdową po Bolesławie Kędzierzawym z 1167 r. Za-
czyna się ona obiektywną relacją, która przechodzi następnie płynnie w formę subiektywną76. Ta 
ostatnia była więc już najwyraźniej uważana za właściwszą dla opowiedzenia czynności prawnej. 
W stosowaniu narracji obiektywnej nie należy się doszukiwać wpływów włoskiego dokumentu no-
tarialnego, który dopiero się kształtował, lecz raczej stałe oddziaływanie starego wzoru notycji77. 
Wystawca przedstawia się z reguły w liczbie pojedynczej (ego). W bardzo uroczyście wystylizowa-
nym dokumencie Mieszka Starego dla Lubiąża z 1177 r. pojawia się jednak pluralis maiestaticus 
(zresztą, na wzór papieski, bez słowa nos w intytulacji). Liczba mnoga powtarza się potem w innych 
dokumentach tegoż księcia78.

Większość dokumentów ma inwokację. Niemal zawsze jest to, na wzór dokumentów cesarskich, 
wezwanie Trójcy Św. (In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis, sporadycznie: In nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti). Tylko wyjątkowo zdarza się odstępstwo w postaci inwokacji In nomine Domini 
amen79. Kilkakrotnie inwokacji towarzyszy chryzmon (typowy w dokumentach cesarskich), w postaci 
litery C (dokument fundacyjny Lubiąża z 1175 r.) lub krzyża (dokumenty dla joannitów z l. 1170–1175 
oraz 1203)80; w dokumencie dla katedry krakowskiej z 1189 r. krzyż taki zastępuje inwokację. Aren-
ga pojawia się w dokumentach bardziej uroczystych, o rozbudowanym formularzu. Arengi układane 
są chyba indywidualnie, choć niekiedy się powtarzają (np. w dokumentach dla cystersów z Lubią-
ża i Lądu), a odwołują się zawsze do treści religijnych81. Intytulacja nie jest jeszcze ściśle ustalona. 

73 Na 17 dwunastowiecznych dokumentów reprodukowanych w MPPal. aż osiem ma format carta transversa, a trzy 
dalsze — format zbliżony do kwadratu.
74 Przejrzyste przedstawienie zwyczajów kancelarii cesarskiej dali: Th. Kölzer, Die ottonisch–salische Herrscherur-
kunde, w: Typologie der Königsurkunden, Olomouc 1992, s. 127–142, oraz W. Koch, Typologie der Königsurkun-
de — Die Urkunden Lothars III. und der älteren Staufer, tamże, s. 143–159.
75 MPPal. nr 4–6 (trzy egzemplarze dokumentu łekneńskiego 1153), 7 (dokument zagojski 1166), 10 (dokument 
lubiąski 1175), 12 (dokument lubiąski 1177).
76 KDKK I, nr 1.
77 K. Skupieński, Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku 1306, Lublin 1990, 
s. 44–45.
78 KDW I, nr 35; T. Jurek, Dokumenty fundacyjne, s. 46–47.
79 Tak w dokumencie biskupa krakowskiego Pełki dla Jędrzejowa z 1192 r. (KDM I, nr 3), wcześniej zaś w doku-
mencie biskupów dla tegoż klasztoru z 1166/1167 r., który jednak zachował się tylko w wersjach podfałszowanych 
i trudno zaręczyć, czy i inwokacja nie została dopisana później (KDM II, nr 374; Repertorium, nr 65–67).
80 MPPal. nr 9–10, 20.
81 T. Nowakowski, Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku, Bydgoszcz 1999, s. 43–67.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



82 TOMASZ JUREK

Książęta tytułują się przeważnie dux Poloniae, ale niekiedy po prostu dux (a raz dux Polonorum82). 
W bardzo uroczystym dyplomie Mieszka dla Lubiąża (1177) mamy tytuł dux tocius Polonie, za to 
w dokumencie fundacyjnym Bolesława Wysokiego (1175) przedstawia się on dzielnicową tytulaturą 
księcia Śląska (dux Zlesię). Stabilniejsza jest tytulatura biskupów (z podaniem tytułu katedry), acz 
arcybiskup Jan w swym dokumencie jędrzejowskim z 1153 r. zwie się archiepiscopus Polonorum, a bi-
skup wrocławski Jarosław (1198–1201) używał wyszukanej tytulatury humilis Wrat. ecclesie minister/
antistes83. Nie zawsze w intytulację wpleciona jest formułka dewocyjna. Zjawia się ona głównie w ty-
tulaturze biskupów w postaci Dei gracia. U wystawców świeckich jest rzadsza i bardziej różnorodnie 
ujmowana84. Sporadycznie, głównie w dokumentach bardziej uroczystych, pojawia się salutacja, wzo-
rowana na dokumentach papieskich. Większość dokumentów ma promulgację. Najczęściej występuje 
ona w postaci notum sit omnibus, albo notum facio, nawiązującej do dawnej tradycji, sięgającej jeszcze 
przeddokumentowych notycji (taką postać znajdujemy już w notycji lusowkiej z 1146 oraz we wroc-
ławskich dokumentach Bolesława Kędzierzawego z 1149 i biskupa Waltera z 1149/1151 r.). 

Także podstawowe formuły kontekstu, narracja i dyspozycja, nawiązują swym charakterem do 
tradycji dawnych notycji. Nie zawsze stanowią bowiem uwierzytelnienie konkretnej akcji prawnej, 
podjętej przez wystawcę, lecz raczej dają relację o interesujących odbiorcę wydarzeniach, z ten-
dencją do łączenia w ramach jednego aktu rozmaitych spraw. Zdarzało się, że na jednej karcie łą-
czono teksty dokumentów różnych wystawców. Tak było w przypadku dokumentu książąt Bolesła-
wa Kędzierzawego i Henryka dla Czerwińska z 1161 r.85 W przypadku serii zapisów uczynionych 
z okazji poświęcenia kościoła w Jędrzejowie (1166/1167) nadania książąt Mieszka i Kazimierza 
potwierdzono wprawdzie osobnymi ich dokumentami, ale już nadania dziesięcin przez arcybiskupa 
i biskupa krakowskiego połączono na jednej karcie86.

Bardziej płynny był zestaw formuł eschatokołu. Już w XII w. ustalił się w zasadzie wymóg opa-
trywania dokumentów datacją i testacją. Niekiedy wypisywano je, na wzór dokumentów cesarskich, 
w osobnym wierszu (tak ma dokument lubiąski z 1175 oraz dokument dla katedry krakowskiej 
z 1189 r.). Datacja przeważnie zawiera słowo actum. Nie zawsze podawane jest miejsce wystawie-
nia, częściej data. Podaje się przede wszystkim datę roczną. Jej szczegółowa rachuba nie była chy-
ba ustalona. Cystersi używali zasadniczo stylu Zwiastowania i na pewno odwoływali się do niego 
także w Polsce87. Jeżeli jest data dzienna, to niemal zawsze zapisana według kalendarza rzymskiego 
(kalendarza kościelnego użyto tylko dwa razy i to bardzo późno88). Niekiedy data zapisywana jest 
w rozbudowanej formie, z podaniem indykcji, epakty czy konkurenty, albo też ze wskazaniem na 
pontyf kat danego papieża (bez rachuby jego lat), a stosunkowo najczęściej z wymienieniem imion 
rządzących aktualnie książąt. W stylizacji testacji nie widać żadnych reguł. Niekiedy ujmowana jest, 
na wzór uroczystych przywilejów papieskich, w postaci „podpisów” kolejnych świadków poprze-
dzanych słówkiem ego. Coraz częściej pojawia się koroboracja, przeważnie zapowiadająca przy-

82 Chodzi o podfałszowany dokument Mieszka Starego z l. 1193–1202 (KDW I, nr 35).
83 SUB I, nr 69–70; tak samo Wincenty Kadłubek w 1210 r. (KDM II, nr 380).
84 KDM II, nr 373 (1161: benef cio Dei); Album palaeographicum, nr 3 (1166: Dei gracia); SUB I, nr 49 (1177: 
Divina favente clementia); ZDPłock I, nr 3 (1185: per Divinam misericordiam); KDKK I, nr 4 (1189: Divina dis-
ponente clementia).
85 Repertorium, nr 61.
86 Repertorium, nr 63–66.
87 W odmianie pizańskiej użyto go w dokumencie fundacyjnym Jędrzejowa (Repertorium, nr 55), w odmianie f o-
renckiej natomiast w nieznanym obecnie dokumencie (zapisce?) związanym z fundacją Lądu z 1146 r. (T. Jurek, 
Dokumenty fundacyjne, s. 23–26).
88 W dokumencie Mieszka Starego dla Lądu z 1195 (T. Jurek, Dokumenty fundacyjne, s. 46–47) oraz biskupa Jaro-
sława dla Lubiąża z 1200 r. (SUB I, nr 70).
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wieszenie pieczęci. Wciąż powszechne jest stosowanie maledykcji (wywodzącej się z dyplomaty-
ki papieskiej89, ale stosowanej już w najstarszych polskich dokumentach jako podstawowa forma 
utwierdzenia). Pominięcie jej w bardzo rozwiniętym formularzu dokumentu lubiąskiego (1175), 
a także w kilku innych dokumentach dla cystersów, zwiastuje jednak, że formuła ta robiła się już 
anachroniczna. Ujmowana jest na wiele różnych sposobów, z odwołaniem się do kar kościelnych, 
gniewu Boga i jego świętych lub też kwieciście niekiedy opisanego potępienia wieczystego, przy 
czym stosunkowo najczęściej powtarza się jej prosta forma (anathema sit)90. Z maledykcją łączy 
się niekiedy aprekacja w postaci słowa amen (zdarza się, że potrojonego). W dokumentach jędrze-
jowskich książąt Mieszka i Kazimierza z 1166/1167 r. zapowiedź kar kościelnych połączona jest 
z zagrożeniem także karami ze strony władzy świeckiej, w późniejszych zaś dokumentach Mieszka 
dla Lubiąża (1177) i Kościelnej Wsi (1193–1202) mowa jest już tylko o tych ostatnich. Zapowiada 
to powolne odchodzenie od tradycyjnej maledykcji. Odgrywaną przez nią rolę instrumentu zabezpie-
czającego trwałość postanowień przejmowała bowiem teraz pieczęć.

Rozwój dokumentu polskiego odbywał się niewątpliwie pod wpływem wzorów czerpanych z za-
granicy, głównie z obszaru Rzeszy Niemieckiej91. Generalnie recypowano wzorce właściwe dla od-
radzającego się właśnie w XII w. w podobnej formie dokumentu biskupiego i książęcego, a więc 
zasadniczo dokumentu prywatnego. Widać to zwłaszcza w szybkim przyjęciu pieczęci wiszącej, 
w połowie XII w. właściwej tylko dla dokumentu prywatnego. Z drugiej jednak strony polskie dyplo-
my czerpią też, choć okazjonalnie i wybiórczo, różne elementy z dyplomatyki cesarskiej czy papie-
skiej92. Mechanizmy tych oddziaływań wydają się oczywiste. Polskie dokumenty przygotowywali 
przede wszystkim przybysze, albo przynajmniej wnosili oni nowe formy, które potem naśladowali 
inni, miejscowi pisarze. Owi obcy w swojej ojczyźnie stykali się najczęściej właśnie z dokumentem 
prywatnym, a jeśli mieli praktykę w pracach kancelaryjnych, to najpewniej u boku biskupów lub 
książąt, a nie w kancelarii monarszej (bo z niej kariera wiodła raczej na tłuste prebendy w Rzeszy). 
Widywali też jednak najpewniej dość rozpowszechnione w Rzeszy dokumenty cesarskie i papieskie. 
Do tych wzorów sięgać mogli świadomie zwłaszcza w sytuacjach, gdy wymagano od nich przygo-
towania dyplomu szczególnie uroczystego — tak np. postępował mnich cysterski, sporządzający 
dokument fundacyjny Lubiąża, zaopatrzony w wiele cech typowych dla dyplomów cesarskich (chry-
zmon, osobny wiersz z testacją, datacją i rekognicją kanclerską), choć taktownie nie na tyle jednak, 
by produkt f nalny zbyt blisko przypominał wytwór kancelarii cesarskiej. W zabiegach tych widzieć 
trzeba dążenie do nadania przygotowywanym dokumentom możliwie poważnej i uroczystej postaci, 
na czym zależało oczywiście odbiorcom, ale liczyć się trzeba także z życzeniami samych wystaw-
ców. Wydaje się, że w tej wczesnej fazie recepcji dokumentu zarówno wystawianie, jak i posiada-
nie dyplomu, zwłaszcza uroczystego, było traktowane jako istotny czynnik statusu społecznego93. 

89 Zob. O. Hageneder, Papsturkunde und Bischofsurkunde (11.–13. Jh.), w: Die Diplomatik der Bischofsurkunde 
vor 1250, Innsbruck 1995, s. 41–43.
90 Na szerokim tle analizuje tę formułę S. Bylina, Cum Juda, Datan et Abiron. Maledykcje w dokumentach średnio-
wiecznych Europy Środkowo–Wschodniej, w: Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury of arowane 
Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992, s. 243–250.
91 Zob. K. Maleczyński, Wpływy obce, s. 89–115.
92 Ogólnie zob. S. Kuraś, L’inf uence de la Chancellerie Pontif cale en Pologne médiévale, w: Papsturkunde und 
europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert, 
Köln–Weimar–Wien 1999, s. 123–129.
93 Tak J. W. J. Burgers, Trust in Writing: Charters in the Twelfth–Century County of Holland, w: Strategies of Writing. 
Studies on Text and Trust in the Middle Ages, Turnhout 2008 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 13), s. 111–131, 
zwł. s. 123–124, w odniesieniu do Holandii, gdzie początki dokumentu w XII w. przypominają zresztą stosunki 
polskie.
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Podnosząc oczywisty wpływ obcy, nie należy też jednak tracić z oczu znaczenia własnej tradycji 
w kształtowaniu postaci dokumentu. Pewne zaskakujące podobieństwa śledzić można od prostych 
notycji po rozwiniętą postać dokumentu pieczętnego.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że dwunastowieczne dokumenty polskie, zarówno na pozio-
mie redakcji tekstu, jak i ingrosowania czystopisu, sporządzali zasadniczo odbiorcy94. Niekiedy 
można to dowodnie pokazać. Np. dokument fundacyjny Lubiąża spisany jest tą samą ręką, która 
pisała pewien wcześniejszy dokument opata z Pforte (macierzy Lubiąża). Z kolei arenga doku-
mentu lubiąskiego w nieco skróconej postaci odnajduje się w dokumencie fundacyjnym Lądu. 
Świadczy to niewątpliwie o zredagowaniu tego ostatniego przez cystersów. Także zresztą jeszcze 
długo w głąb XIII w., gdy narastający materiał daje większe pole dla analiz, dokumenty produko-
wali wciąż przede wszystkim odbiorcy. Od reguły tej mogły oczywiście zdarzać się pewne wyjąt-
ki. Podobny dyktat dokumentów fundacyjnych Łekna i Jędrzejowa z 1153 r. przypisuje się w lite-
raturze arcybiskupowi Janowi (wystawcy dokumentu jędrzejowskiego, świadkowi i pieczętarzowi 
dokumentu łekneńskiego)95. Atrybucja taka pozostaje jednak mocno niepewna, bo występujące 
między obu tekstami zbieżności tłumaczyć można równie dobrze wpływem wzorców cysterskich, 
a na odbiorcę właśnie wskazuje obszerna pochwała zakonu cystersów i osobliwa tytulatura ar-
chiepiscopus Polonorum. Przy założeniu o generalnym pochodzeniu dokumentów od odbiorców, 
nie należy jednak całkowicie wykluczać wpływu wystawcy. Wskazują na to podkreślone wyżej 
specyf czne cechy dokumentów Mieszka Starego dla różnych odbiorców — chodzi o nietypowe 
używanie liczby mnogiej oraz zastąpienie maledykcji groźbą kar sądowych. Przywołać tu można 
też użycie w dokumencie lubiąskim tegoż księcia z 1177 r., przygotowanym co prawda w całości 
przez cysterskiego odbiorcę, wielu sformułowań podkreślających prestiż i potęgę władzy wiel-
koksiążęcej, na czym zależeć musiało przede wszystkim panującemu. To pierwsze, bardzo istotne 
ślady zainteresowania wystawcy kształtem wydawanego dokumentu, który był dotąd zasadniczo 
sprawą samego odbiorcy. Z reguły tej wyłamywały się może jedynie wspomniane dokumenty 
dla kościołów paraf alnych, które sporządzano pewnie rzeczywiście w kręgu biskupa. Pod koniec 
XII w. można już wskazać dokument biskupa krakowskiego dla cystersów z Jędrzejowa (1192), 
zredagowany przez pisarza biskupiego (był nim może sam późniejszy biskup Wincenty Kadłu-
bek)96. Dyktat tegoż Kadłubka rozpoznaje się też w dokumencie Kazimierza Sprawiedliwego dla 
kapituły krakowskiej z 1189 r.97

Istnienie osoby, która w miarę potrzeby przygotowywała dokumenty interesujące biskupa czy 
kapitułę (tak w charakterze wystawcy, jak i odbiorcy), nie musi jednak dowodzić istnienia zorga-
nizowanych form pracy nad dokumentami. Nie było potrzeby tworzenia ram organizacyjnych ani 
po stronie odbiorców (w klasztorach i kapitułach było zawsze dość ludzi biegłych w piśmie, by po-
wierzyć któremuś z nich spisanie dokumentu), ani tym bardziej po stronie książęcych wystawców. 
Kancelaria książęca, rozumiana jako agenda zajmująca się sporządzaniem dyplomów, nadal nie ist-
niała, choć spotykamy, jak i wcześniej, kanclerzy98. Wśród świadków dokumentów książąt Miesz-
ka i Kazimierza z 1166/1167 r. występuje dwóch kanclerzy99 — co odpowiada dwóm wystawcom, 
z których zresztą żaden nie był księciem–seniorem. Pokazuje to, że każdy książę dzielnicowy miał 

94 Odmienny pogląd reprezentował K. Maleczyński, Zarys, s. 92–94, ale jego dowody na silny wpływ wystawcy 
i podawane wyliczenia procentowe są nie do przyjęcia. Opierają się bowiem na mocno niepewnych sugestiach co 
do atrybucji dyktatu czy duktu. 
95 K. Maleczyński, O kanclerzach, s. 42; B. Kürbis, Cystersi w kulturze, s. 321–342.
96 Repertorium, nr 125.
97 Repertorium, nr 118.
98 Zob. K. Maleczyński, O kanclerzach; tenże, Zarys, s. 78–98.
99 W. Semkowicz, Nieznane nadania na rzecz opactwa jędrzejowskiego z XII w., KH 24, 1910, s. 69–70, 83–85.
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już własnego kanclerza. Urzędnik ten pozostawał doradcą politycznym, prowadził pewnie korespon-
dencję oraz nadzorował kapelanów dbających o opiekę duszpasterską dworu. Może doglądał też 
spraw związanych z dokumentami wydawanymi w imieniu swego pana, jak może świadczyć poło-
żenie rekognicji w dokumencie lubiąskim z 1175 r., aczkolwiek jej pojedyncze wystąpienie zdaje 
się wynikać z mechanicznego tylko naśladownictwa. Nie widać, by kanclerz księcia–seniora w sto-
łecznym Krakowie zachował jakąkolwiek precedencję przed kanclerzami dzielnicowymi. W Krako-
wie natomiast, począwszy od 1189 r., a więc czasów Kazimierza Sprawiedliwego, obok kanclerza 
Stefana spotykamy także podkanclerzego (subcancellarius) Piotra100. Samo określenie zaczerpnię-
te jest najpewniej z praktyki kancelarii cesarskiej, gdzie oznaczało osobę zastępującą kanclerza. 
Ponieważ w czasach późniejszych podkanclerzy jest w niektórych ziemiach polskich synonimem 
pisarza (notarius), przyjąć możemy, że już ta najstarsza wzmianka odnosi się do człowieka zajmu-
jącego się w zastępstwie kanclerza dokumentami. Nie znaczy to jednak, że jego zadaniem było ich 
redagowanie czy spisywanie. Nawet cytowany dyplom z 1189 r. zredagowany został przez osobę 
inną, a mianowicie Wincentego Kadłubka, który, jako kanonik krakowski, uznany być tu musi za 
przedstawiciela odbiorcy. Podkanclerzy miał więc chyba sprawować tylko pewien ogólny nadzór 
nad sprawami związanymi z dokumentami. Świadczy to w każdym razie o docenieniu przez władzę 
książęcą wagi tej sprawy, której nie wypadało już widocznie powierzać zwykłemu kapelanowi. Cho-
dziło jednak chyba tylko o ściślejszą kontrolę tego, co różni (najwidoczniej coraz liczniejsi) petenci 
przedkładali księciu. Być może podobnie było w innych dzielnicach, ale poświadczenie tego mamy 
dopiero w okresie następnym.

6. ZNACZENIE DOKUMENTU W XII WIEKU

Nie potraf my dokładnie powiedzieć, czemu służyły dwunastowieczne dokumenty polskie. Ponie-
waż wciąż panuje tendencja do gromadzenia w jednym tekście różnych spraw, trudno je uważać za 
potwierdzenia konkretnych czynności prawnych danego wystawcy. Kontynuują raczej właściwą dla 
dawnych notycji tradycję relacjonowania spraw (choć ubranego teraz w subiektywną narrację i co-
raz bogatszą szatę formalną). W tych warunkach nie ma oczywiście sensu mówić o dyspozytywnym 
charakterze dwunastowiecznych dokumentów. Odpowiada temu pewna chwiejność autorytetu, jaki 
stał za wystawianym dokumentem. Choć przeważnie zwracano się o zatwierdzenie danej sprawy 
przez jej właściwego sprawcę, zdarzały się odstępstwa od tej reguły. Do wystawionego pod imie-
niem komesa Zbyluta aktu fundacji Łekna (1153) pieczęć przyłożył arcybiskup Jan. Pewne nada-
nie księcia Kazimierza dla bożogrobców miechowskich potwierdzone zostało dokumentem biskupa 
płockiego101. Wszystkie znane dokumenty Kazimierza Sprawiedliwego z czasów jego rządów wiel-
koksiążęcych (1177–1194) opatrywane były pieczęcią księcia i odpowiedniego ordynariusza miej-
sca102. Postępowanie tego władcy, uważanego za wzór zgodnego współżycia z Kościołem, wydaje 
się tworzyć wówczas pewną normę. Pieczęć biskupa, obok pieczęci wystawcy, nosił także dokument 
namiestnika świeckiego Gniewomira z 1198 r.103 W 1192 r. biskup krakowski potwierdził nabycie 
przez cystersów z Jędrzejowa pewnych dóbr, co nie leżało w kompetencji władzy duchownej. Do 
dokumentu tego pieczęcie przywiesili, obok samego wystawcy, także książę Kazimierz i najwyższy 
dygnitarz księstwa, wojewoda krakowski Mikołaj. Pieczęć bywała więc niezależna od osoby wy-

100 KDKK I, nr 4.
101 Repertorium, nr 113.
102 Repertorium, nr 91 (wersja podfałszowana z dwiema pieczęciami, najpewniej na wzór pierwotnego autentyku), 
114 (oryginał znany z opisu), 118 (dwa sznury po pieczęciach), 119 (dwa paski po pieczęciach).
103 PommUB nr 9; Repertorium, nr 141 (podfałszowany).
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mienionej w dokumencie jako jego właściwy wystawca. Widać przy tym ogólną predylekcję do od-
woływania się do powagi biskupiej. Próbuje się tu niekiedy upatrywać śladu oddziaływania szybko 
do nas widocznie przeniesionej teorii o pieczęci autentycznej, którą wyłożył papież Aleksander III 
w słynnym dekretale De f de instrumentorum (1167–1169)104. Tylko taką pieczęć uważał on za ob-
darzoną wiarą publiczną, co późniejsi komentatorzy interpretowali w sensie mocy zatwierdzania 
cudzych czynności prawnych. Walor autentyczności przysługiwał w ich ujęciu także pieczęciom bi-
skupim. Znajomość teorii o sigillum authenticum przynieść mógł do Krakowa choćby uczony w pra-
wie Wincenty Kadłubek (który później w pewnym dokumencie używa z pełnym zrozumieniem tego 
terminu105), ale — w tak wczesnym czasie — musiała to być znajomość powierzchowna. Znaczenia 
pieczęci biskupiej w Polsce nie należy więc raczej wywodzić z rodzącej się dopiero koncepcji au-
tentyczności, lecz widzieć w niej kontynuację starej tradycji umacniania dokumentów zapowiedzią 
klątwy, której szafarzem był wszak biskup. Skoro ten tradycyjny sposób uwierzytelnienia wypierała 
stopniowo pieczęć, zrozumiałe jest używanie w tym celu właśnie pieczęci biskupiej106. Wciąż też 
bardzo ceniono sobie odległy autorytet papieski, który zatwierdzić mógł każdą zdziałaną w kraju 
czynność. Wszystko to zrozumiałe, bo odbiorcami wszystkich dokumentów były instytucje kościel-
ne. Nieprzypadkowo najstarszy znany nam w XII w. dokument dotyczył opisania uposażenia kościo-
ła wiejskiego. Tego typ dokument mógł być, jak wskazywałem, stosunkowo szeroko rozpowszech-
niony w wewnętrznym życiu polskiego Kościoła XII w. Także dokumenty poświadczające fundacje 
nowych klasztorów i wszelkie dla nich nadania ze strony książąt czy możnych uznać można za do-
tyczące w istocie wewnętrznych spraw Kościoła (bo taką było również przyjęcie cudzego dotąd ma-
jątku na własność konkretnej instytucji kościelnej). Wydaje się zatem, że ów najstarszy dokument, 
choć przeważnie dotyczył transakcji między czynnikami duchownymi a świeckimi, funkcjonował 
głównie w przestrzeni kościelnej. To tutaj, w razie sporów rozstrzyganych przez duchownych dys-
ponujących odpowiednim wykształceniem, dokumenty grać mogły rolę ważnych dowodów. Nawet 
zresztą na forum świeckim dokument samym magicznym urokiem pisma107 i groźną zapowiedzią 
klątwy czy innych kar mógł robić duże wrażenie na niepiśmiennych sędziach.

Dokumenty były więc przydatne. Wiele mówi przede wszystkim sam fakt ich powstawania. Wi-
dać zresztą, że popyt na nie przewyższał podaż. Odbiorcy zabiegali o potwierdzenie otrzymywa-
nych nadań na piśmie, ale mieli z tym wyraźne problemy. Wskazuje na to choćby praktyka łączenia 
w jednym dokumencie różnych spraw. Szczególnie dobitny przykład przynosi dokument fundacyjny 
klasztoru w Łeknie, na którym później, najpewniej w ostatnim dziesięcioleciu XII w., dopisywano 
(w formie typowej dla notycji) kolejne nadania. W końcu cystersi wykonali sobie nawet kopię na-
śladowczą dyplomu fundacyjnego, aby zatrzeć wrażenie dopisków różnymi rękami108. Zdradza to 
traktowanie dokumentu wciąż jak czysto prywatnej zapiski. Sprawa ta pokazuje też, że mnisi nie 
potraf li łatwo uzyskać następnych dokumentów. Na czym polegać mogły trudności z uzyskiwaniem 
dyplomów? Nie były na pewno natury technicznej (wszystkim i tak zajmowali się przecież zaintere-

104 Zob. P. Johanek, Zur rechtlichen Funktion, s. 159–162, a do całego rozwoju teorii pieczęci autentycznej: W. Ewald, 
Siegelkunde, München–Berlin 1914, s. 42–49.
105 KDKK I, nr 9 (1213 r.).
106 To samo zauważa R. Nový, Pečeti pražských a olomouckých biskupů (Studie ze sfragistiky přemyslovského ob-
dobí), „Sborník archivních praci” 10, 1960, s. 210–212.
107 Rolę „magiczną” dokumentu podnosił W. Semkowicz, Uwagi o początkach dokumentu polskiego, KH 49, 1935, 
s. 30. Tę trudną problematykę próbowała usystematyzować ostatnio A. Stieldorf, Die Magie der Urkunde, AfD 55, 
2009, s. 1–32, ale jej wniosek o zasadniczym braku elementów magicznych w średniowiecznym dyplomie nie 
przekonuje, wynika bowiem ze zbyt ścisłego trzymania się def nicji magii, wykluczającej irracjonalny wpływ, jaki 
pismo wywiera niewątpliwie zawsze na ludzi niepiśmiennych.
108 J. Dobosz, Dokument fundacyjny, s. 55.
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sowani odbiorcy) i trudno chyba zakładać złą wolę książąt wobec próśb zakonników. Przypuszczać 
można jednak, że książęta kazali sobie słono płacić za każdy dokument — a raczej za czynność jego 
opieczętowania (bo tylko to im pozostawało). Wydaje się, że władza świecka dopiero bardzo powoli 
zaczynała interesować się dokumentem, ale było to zainteresowanie raczej bierne — nie wiedziała 
zaś jeszcze, jaki z dokumentu zrobić użytek. Pewne pomysły w tym zakresie miał chyba Mieszko 
Stary, znany skądinąd jako miłośnik innowacji i modernizacji. W dokumencie lubiąskim z 1177 r., 
którego szatę językową w całości uznać trzeba za przykład inspirowanej chyba przez księcia propa-
gandy władzy, mowa jest o osobistym przyłożeniu przez księcia sygnetu109. Czynność tę wyobrazić 
sobie można jako element publicznego i uroczystego wręczenia dokumentu odbiorcy (rzecz odbywa-
ła się na wiecu). Byłyby to pierwsze ślady potraktowania dokumentu jako instrumentu sprawowania 
władzy, na razie zresztą tylko w wymiarze manifestacyjnym.

109 SUB I, nr 49: ad complendam pleniorem corroborationem presentis privilegii signavimus manu nostra hanc 
paginulam per inpresionem ducalis anuli.
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celarią wielkopolską), SŹ 6, 1961, s. 21–80; taż, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 
1967; taż, Kanzlei– und Urkundenwesen Polens im 12. und 13. Jahrhundert, „Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung” 80, 1972, s. 409–422; A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschod-
niopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Szczecin 2014; W. Irgang, 
Schlesien im Mittelalter. Siedlung — Kirche — Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, Marburg 2007 (zwłaszcza: 
Das Urkundenwesen Herzog Heinrichs III. von Schlesien (1248–1266), s. 351–396; Das Urkunden– und 
Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV. von Schlesien (1270–1290), s. 397–446; Das Urkunden– und Kanzlei-
wesen Herzog Heinrichs III. (I.) von Glogau (†1309) bis 1300, s. 447–462; Das Urkundenwesen der Bi-
schöfe von Breslau (bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts), s. 463–470; ‚Private’ Urkunden als Zeugnisse 
von ritterlichem Ethos oder bürgerlichem Gemeinsinn?, s. 471–480; Zum fürstlichen Kanzlei– und Urkun-
denwesen im ducatus Slesie bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts, s. 495–505); T. Jurek, Das polnische bi-
schöf iche Urkundenwesen bis ca. 1300, w: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250, Innsbruck 1995, 
s. 147–158; tenże, Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, SŹ 40, 2002, s. 1–18; S. Kętrzyński, 
Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934 (wyd. 2: Poznań 2008), rozdz. IV, 
VI–VIII; W. Korta, Studien über die Ritterurkunden in Polen bis zum Ende des XIII. Jhdts., w: Folia di-
plomatica, t. II, Brno 1976, s. 39–49; S. Krzyżanowski, Dyplomy i kancelaria Przemysława II. Studium 
z dyplomatyki polskiej XIII wieku, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie, Wydziały Filologiczny 
i Historyczno–Filozof czny” 8, 1890, s. 122–192; K. Maleczyński, Studia nad dokumentami i kancelarią 
Odonica i Laskonogiego 1202–1239, Lwów 1928; tenże, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971 
(zwłaszcza: Stanowisko prawne dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie sądowym do połowy 
XIII w., s. 116–149; Rozwój dokumentu polskiego od XI do XV w., s. 242–276); tenże, Zarys dyplomaty-
ki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951; Z. Mazur, Studia nad kancelarią księcia Leszka Czarnego, 
Wrocław 1975; J. J. Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts, Würzburg 1978; 
K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku. Początki kancelarii biskupiej, 
Wrocław 1974; J. Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko–łęczyckiego (1233–
1267), Wrocław 1968; H. Nehmiz, Untersuchungen über die Besiegelung der schlesischen Herzogsurkun-
den im 13. Jahrhundert, Breslau 1939; I. Pietrzyk, Uwagi o formularzu XIII–wiecznych dokumentów książąt 
opolskich, w: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, Katowice 
2006, s. 161–178; P. Rabiej, Dokumenty i kancelaria Bolesława Wstydliwego księcia krakowskiego i san-
domierskiego, Kraków 2005 (niepublikowana rozprawa doktorska); Schlesisches Urkundenbuch, t. I–VI, 
Wien–Köln–Graz 1963 — Köln–Weimar–Wien 1998 (wstępy H. Appelta i W. Irganga); F. Sikora, Doku-
menty i kancelaria Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego 1239–1279 na tle współczesnej dyplomatyki 
wielkopolskiej, Wrocław 1969; K. Skupieński, Le document judiciaire ecclésiastique en Pologne médiévale, 
w: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta — secc. XII–XV), Roma 2004, s. 521–532; 
tenże, Dokumenty osób prywatnych w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej w latach 1190–1449. Bezmiar 
czy margines?, SŹ 32–33, 1990, s. 17–33; tenże, Dokument urzędniczy w piastowskiej Małopolsce, w: Me-
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moriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci Prof. Wacława Korty (1919–1999), Wro-
cław 2001, s. 125–144; tenże, Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku 
1306, Lublin 1990; tenże, Klasztory a początki dokumentu miejskiego w Polsce, w: Klasztor w mieście śred-
niowiecznym i nowożytnym, Wrocław–Opole 2000, s. 93–102; tenże, Miejsce notariatu publicznego wśród 
środków realizacji programu politycznego arcybiskupa Jakuba Świnki, KH 96, 1989, nr 3–4, s. 63–84; 
E. Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu w latach 1248–1345. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 
1977; M. L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie książąt opolsko–raciborskich do początków XIV wieku, Wro-
cław 1999; R. Żerelik, Badanie autentyczności dokumentów w kancelarii biskupów wrocławskich w XIII 
wieku, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Historia 82, 1991, s. 111–119; tenże, Dokumenty i kancelaria 
Konrada II Garbatego, księcia żagańskiego, w: Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego, 
Wrocław 1989 („Acta Universitatis Wratislaviensis”, Historia 69), s. 33–72; tenże, Dokumenty i kancelarie 
książąt głogowskich w latach 1250–1331, Wrocław 1988; tenże, Kancelaria biskupów wrocławskich do 
1301 roku, Wrocław 1991; tenże, Ze studiów nad kancelariami książęcymi na Śląsku. Kancelaria Przemka 
księcia ścinawskiego (1284–129), w: Źródłoznawstwo i studia historyczne, Wrocław 1989 („Acta Universi-
tatis Wratislaviensis”, Historia 76), s. 123–131.

1. TŁO HISTORYCZNE

Wiek XIII w dziejach Europy Środkowej określa się często mianem „rewolucyjnego”. Był to wiek za-
sadniczych i burzliwych przemian. W Polsce ostatecznie utrwaliło się rozbicie polityczne, zapocząt-
kowane walkami o senioracki tron w Krakowie u ostatniej ćwierci poprzedniego stulecia. W XIII w. 
Polska była już tylko luźnym związkiem dzielnic, z których każda stanowiła odrębny i w zasadzie 
suwerenny byt polityczny. Liczba tych bytów zresztą stale rosła (od pięciu w początkach wieku do 
10 w jego połowie i aż ok. 20 w 1280 r.). Rozbicie dzielnicowe sprzyjało jednak modernizacji trady-
cyjnych struktur ustrojowych i społecznych. Piastowie, zmuszeni do stałej intensyf kacji zabiegów 
o nowe dochody, zwracali tym pilniejszą uwagę na rozwój gospodarczy i kolonizację. Właśnie w po-
czątku XIII w. docierać zaczynała szerzej fala wielkiego ruchu osadniczego, obejmującego wtedy 
całą Europę Środkową. Niemieccy osadnicy przynosili wiele wzorów, nie tylko technologicznych, 
ale przede wszystkim organizacyjnych (określanych zbiorczo mianem „prawa niemieckiego”), któ-
re przyczyniały się do głębokich zmian we wszystkich dziedzinach życia. Im zawdzięczamy nową 
organizację wsi polskiej, opartą o umowę między panem gruntowym a samorządną gminą chłopską, 
w ramach której szczegółowo określano powinności obu stron. Im też zawdzięczamy powstawanie 
w Polsce prawnie wyodrębnionych miast. Rozwój osadnictwa, wzrost gospodarczy oraz podwyższa-
nie się zamożności i poziomu życia całego społeczeństwa odbijały się też w sferze życia kościelnego. 
Następował dalszy rozwój organizacyjny. Nie zmieniła się wprawdzie sieć biskupstw (arcybiskupie 
Gniezno oraz Kraków, Poznań, Włocławek, Płock, Wrocław i Lubusz), ale rozbudowana została 
ich wewnętrzna organizacja. Wypełnieniu uległa sieć paraf alna, na wielu obszarach ukształtowana 
w zasadzie do końca XIII w. Jej rozwój pociągał za sobą oczywiście konieczność rozbudowy struktur 
organizacyjnych w ramach diecezji (kapituł i dworów biskupich przy katedrach, a archidiakonatów 
w terenie). Mnożyły się klasztory, przy czym obok tradycyjnych zakonów kontemplacyjnych po-
jawiły się też w skupiskach miejskich nowe zakony żebracze, nastawione na aktywną działalność 
wśród wiernych. Wraz z rozwojem sieci paraf alnej oznaczało to dotarcie duszpasterstwa do sze-
rokich mas ludności i pełną ich chrystianizację. Cała ludność znalazła się w kręgu oddziaływania 
Kościoła i miała w związku z tym możliwość przynajmniej powierzchownego stykania się z niesioną 
przez niego kulturą pisma, czemu sprzyjał też oczywiście znaczny wzrost liczby szkół (związanych 
przecież zawsze z klasztorami i paraf ami).

Także w dziedzinie recepcji i rozwoju dokumentu wiek XIII stanowi w Polsce odrębną epokę, 
a sam jego początek wydaje się wyznaczać bardzo wyraźną cezurę. Ze śmiercią Mieszka Starego 
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(1202) i Bolesława Wysokiego (1201) odchodziło pokolenie Piastów pamiętające jeszcze Bole-
sława Krzywoustego i wychowane w innych zgoła warunkach. Szła teraz nowa generacja książąt, 
pierwsza, która nie musiała od podstaw uczyć się posługiwania się dokumentem, ale znała go od 
urodzenia jako coś oczywistego. W kraju kształtowały się już pewne nawyki korzystania z doku-
mentu. Mogły do nich nawiązywać kolejne pokolenia mnichów, zapełniających polskie klasztory; 
nie musiały już grać roli pionierów. W polskim Kościele wreszcie właśnie na przełomie XII i XIII w. 
szczyt aktywności osiągało nowe pokolenie prałatów (jak Henryk Kietlicz, arcybiskup gnieźnień-
ski 1199–1219, czy Wincenty Kadłubek, biskup krakowski 1208–1218), niosące ambitny program 
reformy. Zakładał on naprawę stosunków wewnętrznych lokalnego Kościoła, uporządkowanie jego 
majątku i administracji, wzmocnienie dyscypliny kleru, a nade wszystko wyrwanie spod tradycyj-
nej zależności od władzy książęcej. „Wolność Kościoła” oznaczała swobodny wybór biskupów 
przez kapituły, ograniczenie wpływów właścicieli kościołów prywatnych, jak i przede wszystkim 
uwolnienie dóbr kościelnych od ciężarów i sądów państwowych. Oznaczało to w konsekwencji ko-
nieczność zbudowania własnego zarządu i własnej jurysdykcji. Polscy reformatorzy, wykształceni 
na Zachodzie, dobrze znający szeroki świat i zapatrzeni w płynące stamtąd wzory, doceniali dosko-
nale rolę pisma i dokumentu. Punktem odniesienia była dla nich oczywiście Stolica Apostolska, na 
której zasiadł właśnie Innocenty III (1198–1216), właściwy twórca potęgi uniwersalnej „monarchii 
papieskiej”. Jej scentralizowana machina potraf ła skutecznie ogarnąć cały chrześcijański świat 
właśnie dzięki pomocy pisma. Wzór ten w oczywisty sposób oddziaływał także na odległe peryfe-
rie, na jakich leżała Polska.

2. POJAWIENIE SIĘ DOKUMENTÓW DLA ODBIORCÓW ŚWIECKICH

Począwszy od 1200 r. liczba znanych nam dokumentów polskich gwałtownie wzrasta. O ile 
w ostatnim dziesięcioleciu poprzedniego stulecia mieliśmy do czynienia z ośmioma dokumentami, 
o tyle w dekadzie 1201–1210 znamy ich już kilkanaście, w l. 1211–1220 — kilkadziesiąt, a potem 
liczby rosną dalej, dochodząc do setek, przy czym trudno podać dokładne wyliczenia ze względu 
na rozproszenie publikowanego materiału. Zasób znanych dokumentów z całego wieku XIII w., 
wliczając w to jednak także dokumenty obcych wystawców (głównie papieskie), szacować moż-
na na ok. 4000 pozycji. Dokument zaczyna więc już występować masowo. Ma to też oczywiste 
konsekwencje dla sposobu prezentacji naszych rozważań, które nie mogą już dalej mieć charakteru 
dokładniejszych analiz tego potężnego materiału, lecz raczej powinny skupić się na pokazywaniu 
pewnych ogólniejszych prawidłowości, wspieranym referowaniem wyników istniejących już badań 
szczegółowych.

W rosnącej szybko masie dokumentów zaczynają się pojawiać i takie, które nie dotyczyły już spraw 
instytucji kościelnych, ale poświadczały transakcje między osobami prywatnymi. Wymowa ich nie 
jest jednak zrazu całkiem jednoznaczna. Przyjrzyjmy się najstarszym przykładom. W 1207 r. kanonik 
płocki Jan zawarł umowę na budowę młyna z pewnym Gerwoldem (pewnie Niemcem) i w sprawie 
tej sporządzono dokument. Rzecz dotyczyła jednak w istocie interesów kapituły, ponieważ chodziło 
o młyn we wsi należącej do prebendy Jana1. W 1212 r. kanonik krakowski Pęsław wraz z pewnym 
Radwanem (swym bratem?) potwierdzili dokumentem dokonanie rezygnacji z praw do rodzinnych 
dóbr na rzecz siostry. Z pozoru chodziło o sprawę czysto rodzinną, ale w istocie i tu krył się interes 
instytucji kościelnej — okazuje się bowiem, że wspomniana siostra odstąpiła następnie otrzymane 

1 ZDPłock I, nr 5 = KDMaz, nr 169.
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dobra krakowskiej kapitule katedralnej2. Przykłady te pokazują mechanizm, jak wpływ Kościoła od-
działywał na powolne wkraczanie dokumentu w sferę stosunków między osobami prywatnymi.

Z trzeciego i czwartego dziesięciolecia XIII w. mamy już sporo dokumentów poświadczających 
transakcje i spory majątkowe między prywatnymi osobami rycerskiej kondycji. We wszystkich przy-
padkach wykazać jednak można, że dobra, których dotyczyły, przechodziły następnie na własność 
jakiegoś klasztoru3. Rzecz trudno jednoznacznie interpretować: czy to ów klasztor zadbał następ-
nie ex post o udokumentowanie pewnych ważnych dla siebie kwestii (chodziło o udowodnienie, że 
nadawca dóbr miał do nich pełne prawo), czy też przechowywaniu w klasztornym archiwum za-
wdzięczamy tylko przetrwanie tych pism, które powstawały jednak już wcześniej dla potwierdzenia 
rycerskich transakcji. Problem wymaga wnikliwego studium, ale bardziej prawdopodobne wydaje 
się pierwsze rozwiązanie. Zdradza to dokument w sprawie wsi Mogilany (nadanej potem cystersom 
z Ludźmierza), gdzie mowa jest, że pani Miłosława Goworkowa dała tę wieś wojewodzie Teodoro-
wi, aby ten mógł ją „posiadać prawem dziedzicznym lub swobodnie nadać jakiemuś klasztorowi”4. 
Już u powstania tego dokumentu (i chyba całego cyklu dokumentów ludźmierskich) stał więc interes 
klasztorny. Większe wątpliwości można mieć w przypadku całej serii dokumentów w sprawie Łubni-
cy, która ostatecznie znalazła się w ręku cysterek. Tu zdaje się chodzić rzeczywiście o przechowanie 
się w klasztorze zespołu dokumentów zgromadzonych wcześniej przez rodzinę fundatorów5. Dopie-
ro od schyłku czwartego dziesięciolecia XIII w. mamy wreszcie, i to w niemałej liczbie, dokumenty 
powstałe niewątpliwie dla prywatnych, rycerskich odbiorców6.

Drugi rodzaj dokumentów dla odbiorców świeckich to dokumenty związane z lokacjami na pra-
wie niemieckim, mającym wszak charakter kontraktu między panem gruntowym a zasadźcą jako 
przedstawicielem osadników. Już w 1211 r. książę śląski Henryk Brodaty wydał dla swych miesz-
czan ze Złotoryi dokument określający prawa, jakimi mają się sądzić — ale rola księcia polegała 
tu tylko na przepisaniu odpowiedniego dokumentu arcybiskupa magdeburskiego Wichmanna dla 
Magdeburga z 1188 r. oraz opatrzeniu go na końcu formułką konf rmacyjną i opieczętowaniu własną 
pieczęcią7. Pełną postać dyplomatyczną ma już natomiast wydany w 1227 r. dokument lokacyjny 
tegoż księcia dla wsi Budzów, którego odbiorcą jest formalnie sołtys, ale faktycznie o jego wysta-
wienie zabiegali na pewno posiadający tę wieś cystersi z Henrykowa8. I tu więc w upowszechnieniu 
dokumentu dla świeckich odbiorców przypuszczać można udział klasztorów, aczkolwiek liczyć się 

2 KDKK I, nr 8; zob. Słownik historyczno–geograf czny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. I–IV, 
Wrocław 1980 — Kraków 2014, tu cz. I, s. 112.
3 Mog. nr 1 (1220, wyrok w sprawie Glewa, który następnie dostał klasztor cystersów w Henrykowie, zob. Słownik 
historyczno–geograf czny, cz. I, s. 737), 5 (1227, zrzeczenie się dóbr, które następnie nadane zostały cystersom 
z Mogiły, Mog. nr 10); KDM II, nr 395, 401, 407 (1228, sprzedaż Dzierżkowic, które następnie sprzedane zo-
stały bożogrobcom z Miechowa); KDM I, nr 13, 14, 26 (1228, nabycie Mogilan, które następnie nadane zostały 
cystersom z Ludźmierza), 15 (1234, zezwolenie na osadzanie Niemców nad Rogoźnikiem), 21 (1237, rezygnacja 
wsi Rogoźnik, która potem nadana została Ludźmierzowi, tamże, nr 40), 22 (1238, kupno Krzyszkowic, nadanych 
następnie Ludźmierzowi, por. Słownik historyczno–geograf czny, cz. III, s. 249); SUB II, nr 79 (1234, nadanie wsi 
Szyce, która potem przeszła na własność klasztoru w Staniątkach). Dokumenty KDMaz nr 321 i KDM II, nr 425 
to falsyf katy.
4 KDM I, nr 13: conf rmamus donationem — — hereditario iure sibi possidendam, sive alicui claustro pro anima 
sua libere conferrendam.
5 SUB II, nr 85, 156, 174.
6 KDMaz nr 366, 388–389, 448, 450, 453; KDW I, nr 231, 305, 310, VI, nr 9; KDM II, nr 424, 431, 436, 445, 448; 
KDP I, nr 32; SUB II, nr 271, 311, 413. Do tej grupy zaliczyć trzeba w istocie także dokumenty poświadczające 
książęce nadania dla duchownych, ale jako osób prywatnych (KDW I, nr 200, 203).
7 SUB I, nr 125.
8 SUB I, nr 210.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



92 TOMASZ JUREK

trzeba z bezpośrednim zapotrzebowaniem samych osadników9. Na pewno wprost dla zasadźców 
wystawione były natomiast dokumenty lokacji miejskich Nowogrodźca nad Kwisą (1233), Płoc-
ka (1237), Powidza (1240), Paradyża (1247), Brzegu (1250), Kostrzyna (1251), Głogowa (1253), 
Poznania (1253), Bochni (1253), Krakowa (1257)10 i wielu innych, a także dokumenty w sprawie 
lokacji wiejskich i sołectw11. Potem dokumenty tego typu stają się bardzo częste.

Po trzecie, wspomnieć wreszcie trzeba dokumentowane na piśmie układy między władcami12. 
I w tej dziedzinie dostrzec można inspirację czynników kościelnych. Pierwszy znany nam przypa-
dek pochodzi z 1202 r., a dotyczy układu między Henrykiem Brodatym a Mieszkiem Plątonogim, 
umocnionego scripto authentico i opieczętowanego przez układających się książąt oraz biskupów — 
o czym dowiadujemy się z konf rmacji papieskiej. Najpewniej właśnie zamiar szukania potwier-
dzenia w Rzymie wymusił spisanie tego dokumentu. Istotny był też na pewno nacisk biskupów. Do 
Rzymu posłano także dokument układu między Henrykiem Brodatym a Władysławem Laskonogim 
z 1217 r., który obecnych trzech biskupów umocnił groźbą klątwy. Podobnie było w przypadku ukła-
dów Henryka Brodatego z Władysławem Odonicem z 1234 r., z których jeden poświadczyli swym 
dokumentem biskupi, drugi zaś — sami książęta, po czym obydwa posłano do Rzymu13. Wpływ 
na utwierdzanie układów dokumentem mieli też na pewno zagraniczni kontrahenci, z których naj-
ważniejszymi byli dbali o dokumentację królowie czescy i zakon krzyżacki. To oni są odbiorcami 
największej części znanych obecnie dokumentów politycznych książąt polskich, na co wpływ ma 
jednak także dobry stan zachowania odpowiednich archiwów. Mała liczba zachowanych dokumen-
tów w sprawie układów między samymi Piastami wynika raczej z zatraty większości archiwów 
książęcych, nie zaś z faktu, że w układach takich dokumentu nie używano. Zachowane szczątkowo 
przekazy pokazują, że przynajmniej od połowy XIII w. wszystkie umowy między książętami skutko-
wały chyba wystawieniem stosownych dokumentów, niewątpliwie wymienianych między stronami. 
Dla dokumentów tych nie szukano też już dodatkowo konf rmacji papieskiej, co było normą jeszcze 
w pierwszej tercji stulecia.

3. KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ O RANDZE PRAWNEJ DOKUMENTU

Pojawienie się dokumentu dla odbiorców świeckich było nader istotnym przełomem. Zwyczaj ko-
rzystania ze świadectw pisanych docierał do nowych środowisk, które dotąd z nich nie korzystały. 
Były to w dodatku środowiska zasadniczo niepiśmienne, co musiało oczywiście rodzić problemy 
w praktycznym funkcjonowaniu owych świadectw. Przede wszystkim jednak owo upowszechnienie 
dowodzi istnienia dużego zapotrzebowania na dokument. Wykraczał on poza rolę świadectwa funk-
cjonującego w ramach wewnętrznego życia Kościoła, którą byliśmy skłonni przypisać mu w okresie 
poprzednim. Teraz musiał już na pewno odgrywać istotną rolę także przed świeckimi instancjami 
i sądami. To ważny krok na drodze umacniania się jego rangi prawnej. Najdawniejsze dokumenty 
były, jak pamiętamy, raczej relacjami o ważnych z punktu widzenia odbiorcy wydarzeniach, często 
traktowanych łącznie. Rozwój przebiegał w kierunku przekształcenia się dokumentu w świadectwo 
konkretnej czynności prawnej, wydane i uwierzytelnione przez uprawnionego do tego wystawcę. 

9 J. J. Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts, Würzburg 1978, s. 283, wskazuje kon-
kretnie osadników f amandzkich, osadzanych na Śląsku w sposób raczej rozproszony, wśród ludności miejscowej, 
co zwiększało ich zapotrzebowanie na dokładne określenie nadanych im praw osadniczych.
10 SUB II, nr 49; ZDPłock I, nr 9; KDW I, nr 240, 259, 296, 321; KDM II, nr 439; KDMK I, nr 1.
11 SUB II, nr 86, 88, 231, 245.
12 S. Szczur, Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej, Kraków 1990, s. 34–37.
13 SUB I, nr 80, 81, 173, 175, II, nr 69, 70, 98, 99.
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Zdarzają się wprawdzie jeszcze długie zestawienia nadań różnych dobrodziejów, umieszczane zbior-
czo w jednym dyplomie książęcym. Taki charakter mają zwłaszcza uroczyste dokumenty fundacyjne 
lub konf rmacyjne dla klasztorów (np. dla Trzebnicy z l. 1202 i 1208 lub dla Staniątek z 1243 r.)14. 
Już jednak na samym początku XIII w. mamy przykład odwrotny. Gdy komes Imbram w 1203 r. 
nadał joannitom kościół w śląskim Strzegomiu, wystawiono w tej sprawie aż trzy dokumenty15. 
Najpierw jego własny, opatrzony własną pieczęcią, następnie zaś jeszcze książęcy i biskupi (każdy 
z odpowiednią pieczęcią), co było potrzebne, jako że książę zatwierdzał dokonanie rezygnacji dóbr 
ziemskich, zaś biskup zmianę przynależności dziesięcin. Zadbano więc tu ściśle o stronę prawną do-
konanej transakcji. To postawa wówczas nowoczesna, wskazująca kierunek rozwoju, do którego na-
leżała przyszłość. Właściwego rozwiązania szukali też widocznie w 1206 r. biskup krakowski i opat 
z wrocławskiego Ołbina, którzy, zawarłszy układ w sprawie zamiany dziesięcin, wystawili dwa opie-
czętowane pergaminy, z których każdy zawierał ujęte w osobnej formie, niemal równobrzmiące 
oświadczenia obu stron16. Powstały dokumenty podwójne, dość osobliwe, a przypominające nieco 
chirograf (czyli dokument rozcinany, tak by każda ze stron umowy otrzymała jego część). Mniej 
udolnie rozwiązano problem kompetencyjny, gdy w 1225 r. dziedzice małopolskiej wsi Rogoźnik 
przekazali płacone przez siebie dziesięciny kościołowi w Siemoni. Na jednej karcie pergaminu spi-
sano ich oświadczenie w tej sprawie, zatwierdzenie księcia Leszka Białego (to opatrzone datacją i li-
stą świadków) oraz zatwierdzenie biskupie. Całość opatrzona była dwiema pieczęciami (najpewniej 
książęcą i biskupią)17. Mamy tu więc właściwie trzy dokumenty w jednym. Chcąc zachować prawni-
czą sumienność, wyprodukowano dziwoląg, pod względem prawnym też wątpliwy — bo przy trans-
akcji dziesięcinami potwierdzenie książęce (tu grające kluczową rolę) nie było w ogóle potrzebne. 
Przykład ten zdaje się zdradzać kłopoty ówczesnych ludzi ze zrozumieniem problemu kompetencji 
prawnej dokumentu. Choć wiedziano przecież na pewno doskonale, co wchodzi w zakres uprawnień 
księcia, biskupa i innych instancji władzy, trudniej było widocznie zrozumieć wymóg, aby każdy po-
twierdzał tylko to, co do niego należało — a bardziej naturalne wydawało się, że autorytet osób znaj-
dujących się na szczytach władzy starcza do swobodnego poświadczania przebiegu każdej sprawy. 
Przeforsowanie zasad trzymania się kompetencji prawnych zawdzięczamy chyba przede wszystkim 
uczonym prawnikom, których było wówczas przynajmniej kilku w polskich kapitułach. Pewien pro-
blem polegał jednak na tym, że ludziom tym, wysoko postawionym duchownym, zaangażowanym 
w walkę o przywileje i „wolność” Kościoła, nieobca była też na pewno skłonność do lansowania 
interpretacji poszerzających uprawnienia władzy kościelnej. 

Z pozoru sprawa była zresztą prosta, bo kompetencje prawne i ustrojowe były w zasadzie jasno 
rozdzielone: do księcia należało sądownictwo w sprawach świeckich, do biskupa w ramach prawa ko-
ścielnego, a nawet jeśli zakres tego ostatniego dopiero się kształtował, to określały go przecież precy-
zyjnie przywileje immunitetowe. Podstawowe pole wątpliwości stanowić mogło prawo do wiarygod-
nego poświadczania czynności cudzych (negotia aliena). Ponieważ chodziło tu w pierwszym rzędzie 
o transakcje dobrami ziemskimi (sprzedaże, darowizny, zastawy itp.), instancją właściwą był w zasa-
dzie książę. To on bowiem miał wyłączne prawo przyjmowania „powzdania” (rezygnacji), czyli nie-
odłącznego elementu przeniesienia własności ziemskiej18. Na dobrą sprawę więc żadna transakcja nie 
była dla księcia czynnością cudzą, bo to on sam przyjmował rezygnację — i mógł o tym zaświadczyć. 
Także jednak biskupi zgłaszać mogli roszczenia do prawa wydawania takich zaświadczeń. Opierać 

14 SUB I, nr 83, 115; KDM II, nr 423.
15 SUB I, nr 86, 87, 88.
16 KDKK I, nr 6 = SUB I, nr 100.
17 ZDM IV, nr 872.
18 Zob. niżej, przyp. 200.
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się mogli choćby na uczonej teorii o „pieczęci autentycznej”, wśród której walorów trzynastowiecz-
ni prawnicy wymieniali przede wszystkim moc poświadczania cudzych czynności. „Autentyczność” 
przysługiwała także pieczęciom biskupim. Łatwo zrozumieć powstanie przekonania, że zwłaszcza da-
rowizny na cele pobożne zatwierdzane być mogą przez władze duchowne. Dodatkowe uzasadnienie 
dawać mógł immunitet, o jaki walczył wtedy Kościół dla swych majątków. Z samego ducha tego 
immunitetu (choć niekoniecznie z jego litery) wynikało, że każdy majątek raz oddany Kościołowi 
podlega już tylko jurysdykcji kościelnej, a więc wychodzi tym samym z kręgu zainteresowania władzy 
świeckiej — dalsze zatem jego przekazywanie nie musi już podlegać kontroli książęcej.

Wydaje się, że wypracowanie ścisłych reguł wystawiania dokumentów najsprawniej przebiegło 
na Śląsku, choć być może bliższe przebadanie ogromnego zasobu dokumentów z tej dzielnicy po-
kazałoby pewne trudności i niuanse tego procesu. Pobieżny przegląd materiału z tej dzielnicy po-
zwala dostrzec tam szybko ścisłe przestrzeganie zasad kompetencji w wystawianiu dokumentów. 
Np. w bogatym zbiorze dokumentów biskupów wrocławskich z pierwszej tercji XIII w. znany jest 
tylko jeden przypadek wykroczenia poza sprawy kościelne oraz zarząd własnych dóbr, gdy biskup, 
powołując się na wyraźną prośbę księcia opolskiego Kazimierza, w 1226 r. zaświadczył o wysokości 
stawek celnych w Olesnie i Siewierzu19. Ścisłość taka była pewnie zasługą uczonych prawników, 
których widać na czele śląskiej kancelarii książęcej. Kanclerzami byli tutaj ludzie z tytułami nauko-
wymi: magister Marcin (1189–1212), następnie zaś magister i zapewne doktor dekretów Tomasz 
(1230–1232, potem biskup wrocławski). Także w Wielkopolsce widać dość wyraźne rozróżnianie 
kompetencji dokumentu książęcego i kościelnego. Jeżeli biskupi czy opaci zatwierdzali własnymi 
dokumentami transakcje dobrami ziemskimi — co po ok. 1265 r. stawało się zresztą praktyką coraz 
rzadszą — były to zamiany albo własne nadania20. Obracali więc ziemią raz już przyjętą na własność 
Kościoła; niekiedy jednak i w takich sprawach zabiegano o zatwierdzenie książęce. Tylko wyjąt-
kowo zdarzało się, by biskup zatwierdził swym dokumentem cudze nadanie dla któregoś z klaszto-
rów21. Wyjątkowym i trudnym do wytłumaczenia przypadkiem, nie tyle dyplomatycznym, co ustro-
jowym, jest wydany w 1285 r. wyrok arcybiskupa w sporze o własność ziemi22. Częściej zdarzało 
się potwierdzanie transakcji prywatnymi dokumentami. Odbiorcami ich są często klasztory położone 
peryferyjne (zwłaszcza Paradyż), które miały najpewniej kłopoty z docieraniem na dwór książęcy 
i zabieganiem o dokumenty władców. Łatwiej było sporządzić sobie dyplom pod imieniem samego 
nadawcy23. Z czasem widać jednak, że taki prywatny dokument traktowano tylko jako tymczasowy, 
a zabiegano też o konf rmację książęcą24.

Trudności najwyraźniej widoczne są w Małopolsce25 i na związanym z nią wtedy Mazowszu. I tu 
byli wprawdzie uczeni prawnicy (choćby biskup Wincenty Kadłubek czy jego następca Iwo Od-

19 SUB I, nr 269.
20 KDW I, nr 86 (1216), 137 (1232), 197 (1236), 279 (1249), 327 (1255), 348 (1257), 356 (1257, konf rmacja ksią-
żęca: nr 359), 380 (1259), 405 (1262), 414 (1265), 517 (1282), 583 (1287), II, nr 697 (1293).
21 KDW I, nr 244 (1245), 462 (1276).
22 KDW I, nr 554 (1285); podobnie PommUB nr 425 (1287), gdzie jednak mamy wyraźne powołanie się na prośbę 
księcia pomorskiego o rozsądzenie pewnej sprawy.
23 Charakterystyczny jest dokument paradyski z 1241 r.: w jednej z jego ekspedycji wśród świadków f guruje pie 
memorie Henricus dux Zlesie (KDW I, nr 230). Książę był więc przy dokonywaniu transakcji, ale dokument sporzą-
dzono później, już po jego śmierci i w zmienionej sytuacji politycznej, kiedy trudno było starać się o zatwierdzenie 
ze strony wrogich Wielkopolsce książąt śląskich.
24 KDW I, nr 88, 126, 128, 151, 167, 190, 191, 193, 198, 215, 217, 225, 230, 276, 280, 319, 342 (z pieczęcią księcia), 
348, 356 (konf rmacja książęca: nr 359), 362 (z pieczęcią księcia), 385 (konf rmacja książęca: nr 387), 442 (konf r-
macja książęca: nr 446), 454, 483, 531, 567, II, nr 633 (konf rmacja książęca: nr 634), VI, nr 36.
25 Zob. niezwykle inspirujące rozważania K. Skupieńskiego, Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach pry-
watnoprawnych do roku 1306, Lublin 1990.
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rowąż, wcześniej kanclerz księcia Leszka Białego). Ciążyły jednak chyba stare nawyki, miejsco-
wi biskupi przejawiali szczególne ambicje, a do tego wyjątkowo trudna była sytuacja polityczna 
(w l. 1227–1243 trwał permanentny stan wojny związanej z rywalizacją różnych książąt o tron kra-
kowski). W tych warunkach widać liczne zjawiska wskazujące na chwiejność prawnego umoco-
wania dokumentu, a nawet jego strony formalnej. Przynajmniej w pewnych okresach było chyba 
trudno o uzyskanie dokumentu. Gdy w 1228 r. pewna Sulisława sprzedała swą część Dzierżkowic 
(które potem przejęli miechowscy bożogrobcy), fakt dokonania podobnych rezygnacji tych dóbr 
przez kolejnych krewnych dopisywano (chyba już w Miechowie) na odwrociu dokumentu, opatrując 
te oświadczenia osobnymi listami świadków26. Stosunkowo często w materiale małopolskim i ma-
zowieckim występują dokumenty ubrane w archaiczną formę narracji obiektywnej, przypominają-
ce notycje, ale opieczętowane. Takim właśnie aktem zatwierdzono w 1216/1217 r. nadanie pewnej 
wsi dla klasztoru w Strzelnie, opowiadając całe dzieje jej nabycia, sięgające ponad 20 lat wstecz27. 
W tekście tym trudno w ogóle wskazać wystawcę. W innych przypadkach rozpoznajemy go tylko 
po wtrąconych słowach w rodzaju „wobec mnie” lub dodanym po wyłożeniu istoty całej transakcji: 
„ja zaś to potwierdziłem” lub podobnie. W najpóźniejszej znanej mi notycji z Kujaw z 1259 r. nie 
ma jednak nawet takich elementów28. Trwałość tej obiektywnej formy aż poza połowę XIII w. wy-
nika chyba, obok może prowincjonalnego konserwatyzmu, z faktu, że taką właśnie postać przyjęły 
w tych ziemiach dokumenty w sprawach sądowych — do których omówienia wrócimy jeszcze ni-
żej29. Wciąż jeszcze trwał też, przypomnijmy, zwyczaj wpisywania w księgach kościelnych notycji 
o czynnościach prawnych30.

Częste są też w Małopolsce i na Mazowszu przypadki, kiedy to nadania bądź sprzedaże dóbr 
ziemskich potwierdzane są dokumentami wydawanymi pod imieniem właściwego pozbywcy, ale 
opatrywanymi formułą zatwierdzenia ze strony księcia lub tylko pieczęcią książęcą31. Np. nadania 
Sławosza dla klasztoru w Busku z 1210 r., które dokonane zostały na synodzie Borzykowej, a więc 
w obecności zebranego in gremio episkopatu i książąt, poświadczone są jego własnymi dokumenta-
mi, opieczętowanymi jednak przez księcia Leszka Białego32. Zdaje się, że samo przywieszenie pie-
częci zastępowało w oczach odbiorcy wystawienie właściwego dokumentu władcy. Niekiedy nie 
dbano nawet o pieczęć, a kontentowano się tylko wymieniem księcia wśród świadków33. Mamy także 
przykład analogicznego potraktowania autorytetu biskupiego: zamiana dziesięcin między klaszto-
rami w Wąchocku i Miechowie w 1234 r. załatwiona została dokumentem wydanym pod imieniem 
opata wąchockiego, ale opatrzonym konsensem i pieczęcią biskupa34. Dostrzec też można częste 
potwierdzanie transakcji dobrami ziemskimi przez czynniki kościelne. Zdaje się, że nakładały się 

26 KDM II, nr 395.
27 KDMaz nr 189.
28 KDMaz nr 202 (1219: coram me duce Conrado), 210 (1221: ego Conradus dux Mazowie volui perhennari), 
365 (1237: ubi fuerunt tres illustres duces — —, coram quibus hec donatio fuit conf rmata), 383 ([1238–1247]: 
in qua nobis Conrado duci Lancicie fuerant condempnati); KDM II, nr 401 (1230: ego domina Grimislaua ducissa 
cum f lio meo duce Boleslauo et ego Adalbertus palatinus in argumentum f dei nostrorum impressione sigillorum di-
gnum duximus per presentem paginam veritati testimonium perhibere), 427 (1245: coram nobis); Mog. nr 21 (1244: 
in presencia ducis), 22 (1250), 25 (1250); DKujMaz. s. 80–81 (1255); KDP II, nr 78 (1259).
29 Zob. niżej, przyp. 219 n.
30 Zob. wyżej, w rozdziale Początki dokumentu polskiego, przyp. 40–41.
31 K. Skupieński, Dokumenty osób prywatnych w ziemiach krakowskiej i sandomierskim w latach 1190–1449. Bez-
miar czy margines?, SŹ 32–33, 1990, s. 22–26.
32 KDP II, nr 381; KDP I, nr 9, 10. Podobnie: KDM I, nr 8 (1212), 22 (1238), 27 (1244), II, nr 404 (1232); KDMaz 
nr 223 (1223), 228, 230 ([1223–1224]).
33 Mog. nr 12 (1231).
34 KDM II, nr 410.
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tu rozmaite przyczyny — z jednej strony wymogi trudnej rzeczywistości, w której władza książęca 
okresowa nie funkcjonowała, z drugiej zaś ambicje lokalnego Kościoła, wsparte znajomością roz-
wiązań węgierskich (gdzie nieco tylko wcześniej, na początku XIII w. wyznaczone kapituły uzyskały 
rangę „miejsc wierzytelnych”, loca credibilia, i prawo wystawiania dokumentów potwierdzających 
prywatne transakcje35), a może także teorii o biskupiej „pieczęci autentycznej” (mogącej umacniać 
cudze czynności prawne). Mamy w każdym razie przykłady, że to biskupi krakowscy wystawiali 
potwierdzenia nadań dla klasztorów — choć w liście świadków f guruje książę albo nawet mowa 
jest o jego zgodzie36. Zdarzało się, że to biskup przywieszał swą pieczęć do prywatnego dokumentu 
donacyjnego — zastępując najwidoczniej w tym charakterze nieobecnego księcia37. Innym razem 
czyniła to kapituła38 albo biskup i kapituła39. O ile przykłady poświadczeniowej roli kapituły przy-
padają istotnie na trudne lata wojen, o tyle te dotyczące biskupa są wprawdzie wcześniejsze, ale 
z kolei niezbyt jasne — chodzi mianowicie za każdym razem o własne nadania biskupa lub jego 
najbliższej rodziny. Charakterystyczne jest postępowanie Wincentego Kadłubka, który w sprawie 
swego nadania dla klasztoru w Sulejowie najpierw uzyskał dokument książęcy, potem — gdy objął 
już katedrę — stworzył jego poprawioną wersję, z dodaniem klauzuli zatwierdzenia biskupiego, 
a w końcu wystawił własny dokument w tej sprawie40. Widać, że szukał formuły, która czyniłaby 
zadość podkreśleniu znaczenia władzy biskupiej. Że jednak wkraczanie w kompetencje książęce nie 
było osobistym kaprysem albo przypadkiem, wskazuje fakt, iż także innym biskupom zdarzało się 
wychodzić poza swe właściwe kompetencje. Były już przytaczane przykłady wielkopolskie. Tak-
że poza Wielkopolską metropolici gnieźnieńscy wystawiali dokumenty w sprawach majątkowych. 
W 1233 r. arcybiskup Pełka zatwierdził nadanie księcia Kazimierza kujawskiego dla biskupstwa 
włocławskiego, chociaż w sprawie tej istniał też własny dokument tego władcy41. Również biskup 
kujawski Michał (1222–1252) sporadycznie wystawiał dokumenty potwierdzające transakcje dobra-
mi ziemskimi — zarówno własne, jak i cudze42. Opatrywanie tych dokumentów nadzwyczajną liczbą 
pieczęci zdaje się jednak świadczyć, że biskup miał już świadomość pewnej niestosowności swego 
postępowania. Nie potraf my też wciąż wyjaśnić, dlaczego to miejscowy biskup wystawił w 1237 r. 
dokument w sprawie lokacji książęcego miasta w Płocku43.

Okres kompetencyjnego zamętu kończy się w zasadzie w połowie XIII w., wraz z pacyf kacją po-
lityczną. W Małopolsce spokój przyniosło długie panowanie Bolesława Wstydliwego (1243–1279). 
Stabilizacja ta oznaczała zarazem przywrócenie normalnego autorytetu władzy książęcej. Wraz 
z nim utrwalała się powaga książęcego dokumentu jako podstawowego świadectwa w sprawach 
majątkowych. Charakterystyczne są dwa przykłady. W 1261 r. sąd księcia kujawskiego Kazimierza 
w sprawie o dobra ziemskie oddalił świadectwo bulli papieskiej, a zażądał dokumentów książęcych44. 

35 Ostatnio L. Solymosi, Die glaubwürdigen Orte (loca credibilia) Ungarns im 14.–15. Jahrhundert, AfD 55, 2009, 
s. 175–190, który omawia też początki tej instytucji.
36 MPPal. nr 39 (1208, tu konsens księcia); KDM I, nr 9 (1212); KDP III, nr 7 (1213); Mog. nr 2 (1222), 3 (1223, 
książę w testacji), 9 (1229).
37 Mog. nr 8 (1228), 10 (1230, pieczęcie nieokreślone, ale była chyba wśród nich biskupia), 19 (1244).
38 Mog. nr 5 (1227); KDP I, nr 26 (1236, chodzi o nadanie jednego z kanoników).
39 KDM II, nr 413 (1235).
40 W. Kętrzyński, Biblioteka hr. Raczyńskich w Rogalinie, „Sprawozdanie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
z r. 1905”, Lwów 1906, s. 20–23; KDM I, nr 9.
41 KDP II, nr 14–15.
42 KDP I, nr 20 (1231, zamiana dóbr między biskupem a klasztorem w Jędrzejowie), 21 (1232, jak wyżej, 11 pieczę-
ci); DKujMaz. s. 92 (1262, układ z pewnymi rycerzami w sprawie młyna, pieczęć książęca), 96 (1265, kupno wsi 
przez scholastyka włocławskiego, pieczęcie kanoników).
43 ZDPłock I, nr 9 = KDMaz nr 362.
44 Zob. niżej, przyp. 54–55.
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W 1267 r. z kolei kapituła łęczycka wystawiła wprawdzie na życzenie pewnego Tomasza Piotrko-
wica z Rakowa dokument potwierdzający zmianę przezeń zapisu testamentowego, polegającą na 
wydziedziczeniu niegodnych bratanków i oddaniu dziedzictwa katedrze płockiej, ale poczuła się 
w obowiązku opatrzyć to obszernym komentarzem — Tomasz przybył do Łęczycy, ale nie zdołał 
dostać się do ciężko chorego księcia, by załatwić sprawę przed jego obliczem (Kazimierz kujawski 
zmarł rzeczywiście wkrótce potem), a jako człowiek stary nie może się już narażać na trudy ponow-
nych podróży; dlatego też prosił, aby to kapituła, litując się nad nim, wydała mu dokument „przeciw 
przyszłym przeciwnościom”. Kanonicy, „poruszeni jego żałosną prośbą”, zdecydowali się wydać 
mu „świadectwo poświadczenia tego, co widzieli i słyszeli”, ale całe to solenne tłumaczenie poka-
zuje ich pełną świadomość, że nie do nich należało wystawianie dokumentu w tej sprawie45. Dla nas 
to dowód, że wyobrażenia o kompetencjach dokumentu książęcego były już w pełni ukształtowane.

Wdzięczne pole obserwacji stanowią też pojawiające się już w 1. połowie XIII w. przypadki od-
nawiania starych dokumentów poprzez inserowanie ich tekstów do nowo sporządzonych dyplomów. 
Jest charakterystyczne, że dość ściśle przestrzega się tu rozdziału prawnych kompetencji46. Książęta 
z zasady transumują tylko dokumenty innych książąt, przede wszystkim swych poprzedników. Jeżeli 
zdarzyło się, by książę Kazimierz kujawski potwierdził w 1262 r. dokument opata sulejowskiego, 
to chodziło jednak o dokument stosunkowo niskiej rangi (nie biskupi), do tego zaś dotyczący spraw 
związanych z dobrami ziemskimi. Książęcy transumpt nadawał mu więc konieczną sankcję władzy 
świeckiej47. W podobnym celu książęta transumowali dokumenty osób prywatnych48. Wyjątek sam 
w sobie stanowi transumowanie przez Bolesława Wstydliwego (1275) dwunastowiecznego doku-
mentu legata Idziego dla Tyńca w podfałszowanej postaci. I tu chodziło jednak o dokument zawie-
rający potwierdzenie starych nadań monarszych49. Biskupi, choć przedkładano im także dokumenty 
władzy świeckiej, wydawali z nich tylko widimusy — a więc zaświadczenia, że widzieli dany doku-
ment. Forma taka była zapewne przydatna dla używania dokumentu na forum sądów kościelnych, 
gdzie uwierzytelnienie ze strony władzy duchownej mogło nie być bez znaczenia. Istnienie takiej 
procedury wskazywałoby zresztą na bardzo już wyrobione poglądy o rozdziale kompetencji. Ważne 
jest jednak przede wszystkim, że biskupi nie kusili się już wtedy o potwierdzanie treści dokumentów 
książęcych50. Takiej samej formuły używano, gdy biskupi uwierzytelniali kopie pism papieskich51, 
których transumować (a więc potwierdzać) oczywiście nie byli władni. Obserwacja transumptów 
i widimusów pokazuje wcześnie ugruntowaną świadomość zróżnicowania kompetencji do wysta-
wiania dokumentów. Jeżeli mimo to zasady te zdarzało się łamać, wynikało to najpewniej z nacisku 
okoliczności, które wymagać mogły niekiedy rozwiązań niekonwencjonalnych.

Obok dokumentu miejscowych wystawców używano też wciąż w sprawach krajowych dokumen-
tu papieskiego. Zachowanie się od czasów Innocentego III regestrów papieskich pozwala poznać 
kompletny w zasadzie materiał napływający do Kurii z Polski. Do autorytetu Stolicy Apostolskiej 
odwoływali się książęta, przedstawiając — jak była mowa — do zatwierdzenia zawierane układy 
polityczne lub wnosząc o interwencję na swą korzyść. Przede wszystkim jednak do Rzymu sięga-
ły instytucje kościelne. Papież mocą swej władzy nad całym Kościołem mógł potwierdzić każdą 

45 DKujMaz. s. 52.
46 Zob. S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, wyd. 2, Poznań 2008, s. 130–135.
47 DKujMaz. s. 201–202.
48 KDW I, nr 446.
49 KDTyn. nr 27.
50 Np. KDP II, nr 32 (1242); KDW I, nr 203 (1243); DKujMaz. s. 18–19 ([1274–1278]); KDW VI, nr 57 (1298). 
Charakter widimusu ma też dokument KDW I, nr 140 (dokument widymowany pochodzi z 1232 r., a wymieniony 
w formule sigillacyjnej dziekan Grzegorz znany jest skądinąd dopiero od 1283 r.).
51 Np. KDM II, nr 432 (1250).
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sprawę. Generalne potwierdzenie praw i dóbr, w stylu wielkich bulli z XII w., było już stosunkowo 
rzadkie52. Częstsze były przyjęcia pod protekcję Stolicy Apostolskiej lub potwierdzenia przez papie-
ża konkretnych posiadłości lub nadań. Była to więc forma zatwierdzania dokumentem papieskim 
posiadłości, i to zarówno kościołów czy dziesięcin, jak i zwykłych dóbr ziemskich, podlegających 
jurysdykcji książęcej. Zestawienie trzynastowiecznych wzmianek źródłowych pozwala dostrzec dy-
namikę tych spraw53. Zarówno protekcje, jak i zatwierdzenia nadań występują częściej w pierwszej 
niż w drugiej połowie XIII w. — obie formy zdają się więc pewną formą zanikającą. Dotyczy to 
zwłaszcza potwierdzeń dóbr. Szczyt ich popularności przypada na czwarte dziesięciolecie. Wiązać 
to trzeba z okresem największego natężenia walk domowych, zwłaszcza w Małopolsce. W kraju 
widać wtedy, jak pokazywaliśmy, poszukiwania nowych autorytetów wobec zachwiania się powagi 
władzy książęcej. Sięgano także do odległego Rzymu. Cystersi z Sulejowa uzyskali w 1234 r. serię 
aż siedmiu dokumentów papieskich zatwierdzających nadania dla klasztoru. Drugą, krótką popular-
ność potwierdzanie nadań u papieża przeżyło jeszcze w l. 1251–1255, potem zaś liczba spraw tego 
rodzaju systematycznie malała i to szybciej niż również malejąca liczba dokumentów protekcyjnych. 
Jeżeli klasztory zwracały się do papieża, to raczej o odpusty. Zjawisko to tłumaczyć można przede 
wszystkim umacnianiem się powagi prawnej dokumentów wystawianych przez rodzime czynniki, 
wobec czego dokument papieski, trudny i bardzo kosztowny w uzyskaniu, stawał się po prostu nie-
potrzebny. Przegrywał więc w konfrontacji z dokumentami miejscowymi, lepiej dostosowanymi do 
lokalnych wymogów prawnych. Nader charakterystyczny jest przebieg procesu o Bałdrzychów, jaki 
w 1261 r. przed sądem księcia kujawskiego Kazimierza toczyli mnisi z Sulejowa. Opat wezwany do 
wykazania, od kogo nabył te dobra, przedstawił bullę papieża Honoriusza III, gdzie rzeczywiście 
sporna wieś wymieniona była wśród klasztornych posiadłości. Dociekliwemu sądowi to jednak nie 
starczyło, lecz „dla większej jasności” zażądano, by mnisi okazali też dotyczące tej sprawy doku-
menty książęce. Dopiero gdy opat przyniósł takowe, książę przysądził dobra klasztorowi54. Mniejsza 
o to, czy sąd kierował się tu ogólną niewłaściwością dokumentu papieskiego w sprawach o ziemię, 
czy tylko treść tego dokumentu była nie dość szczegółowa (bo nie wymieniał on osoby, od której 
klasztor nabył dobra)55. Najważniejsze jest, że w praktyce pismo papieskie okazywało się przed pol-
skim sądem po prostu nieprzydatne. W tym właśnie upatrywać trzeba przyczyny odwrotu od prakty-
ki zabiegów o papieskie konf rmacje, choć nigdy właściwie nie zarzucono jej całkowicie.

Dla rangi prawnej dokumentu wielkie znaczenie miała też przywieszana do niego pieczęć. Norma, 
że dokument winien być opatrzony pieczęcią wystawcy, nie była jeszcze w Polsce początku XIII w. 
oczywista. Powoływaliśmy już przykłady opatrywania pieczęcią książęcą, biskupią lub kapitulną do-
kumentów wydawanych pod imieniem osób prywatnych. Moc prawną dokumenty te czerpały jednak 
właśnie z zatwierdzenia przez instancję pieczętującą — nie ma tu więc rozbieżności między pieczęcią 
a autorytetem, z którego wypływa siła dokumentu, a raczej tylko osobliwa forma stylistyczna. Bar-

52 Np. bulla dla biskupstwa wrocławskiego z 1245 r. (SUB II, nr 287).
53 Oparłem się na Bullarium Poloniae, t. I, wyd. I. Sułkowska–Kuraś, S. Kuraś, Romae 1982. O przywilejach odpu-
stowych zob. też W. Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011, s. 66–79.
54 KDP I, nr 49: a dicto abbate P. et eius fratribus requisivimus, a quo vel unde prenominatam possiderent here-
ditatem. Qui asseruerunt, quod ordo ipsorum domus — — multis ante temporibus possedit et privilegium domini 
pape Honorii conf rmatorium nobis demonstrarunt, ubi hereditas sepius fata fuit annotata. Attamen ad maiorem 
rei evidenciam prelibato domino abbati Petro et eius fratribus diem peremtorium constituimus, avi nostri pie recor-
dacionis ducis Kazimiri, ex cuius donacione predictum Baldrihov cum suis pertinenciis possident, nec non patris 
nostri bone memorie ducis Conradi super eodem negocio privilegia ponendi coram nobis. Qui in termino eis pref xo 
eadem privilegia — — nobis apportarunt.
55 Zob. tu polemikę S. Kętrzyńskiego, Zarys, s. 127–128, oraz W. Semkowicza, Uwagi o początkach dokumentu 
polskiego, KH 49, 1935, s. 33–34.
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dziej złożona jest sprawa przywieszania pieczęci biskupich do dokumentów książęcych. Upatrywać 
w tym należy substytutu zagrożenia klątwą, której szafarzem był biskup. Zwyczaj ten, jak pamięta-
my, zadomowił się już w czasach Kazimierza Sprawiedliwego (1177–1194), a w początku XIII w. 
był dość powszechnie kontynuowany. Wśród dokumentów wszystkich prawie książąt piastowskich 
z tego czasu te opatrzone także pieczęcią biskupią stanowią około połowy — tak jest u Henryka 
Brodatego w pierwszych latach rządów (do 1212 r.), tak jest za całego panowania Leszka Białego 
(1206–1227) i jego brata Konrada mazowieckiego (zm. 1247) oraz przez większą część panowa-
nia Władysława Odonica (do 1232 r.). U tego ostatniego znajdujemy (u progu rządów) przykłady 
skrajne — dokumenty z pieczęciami wielu biskupów, w tym jeden opatrzony wyłącznie siedmioma 
pieczęciami biskupimi. Tylko wśród dokumentów (zresztą bardzo nielicznych) Władysława Laskono-
giego (1202–1231) nie znajdujemy ani jednego przykładu przywieszenia pieczęci biskupiej56. Książę 
ten żył jednak przez wiele lat w ostrym konf ikcie z hierarchią kościelną i pozostawał pod klątwą, co 
wykluczało współpracę także na polu pieczętowaniu dokumentów. Podobnie w przypadku Henryka 
Brodatego nagłe zarzucenie praktyki przywieszania pieczęci biskupiej po 1212 r. tłumaczyć można 
względami politycznymi — około tego czasu książę popadł w zatarg z biskupem wrocławskim o dzie-
sięciny z kolonizowanych wsi. Doceniając te interpretacje polityczne, tłumaczące pewnie konkretne 
decyzje książąt, dostrzec trzeba jednak szersze uwarunkowania sprawy. Chodziło przede wszystkim 
o wyostrzenie pojęć prawnych. Znikanie pieczęci biskupich z dokumentów książęcych następowało 
równolegle z zanikiem formuły maledykcyjnej, zawierającej groźbę klątwy. Obydwa te zjawiska wy-
rażają upowszechniające się zrozumienie dla zasady, że waga dokumentu polega na jego sile dowodo-
wej, a nie na straszeniu klątwą, zaś istotną wartością jest ścisła zgodność pieczęci z wystawcą. Zasłu-
gę przeparcia tej zasady przypisać trzeba chyba uczonym prawnikom na dworze śląskim, potem zaś, 
z pewnym opóźnieniem, przyjmowała się ona także w innych dzielnicach. O wyczuleniu na kwestie 
dotyczące ścisłości użytej pieczęci świadczyć może przykład sporu o pieczęć kapituły poznańskiej 
w 1210 r.: część kanoników sprawiła sobie wtedy nowy tłok, raziła ich bowiem forma starej pieczęci, 
która w ogóle nie miała napisu i przypominała podobno bardziej przyrząd do znakowania koni; druga 
część kapituły, przywiązana do starego tłoka, przyjęła to jednak z oburzeniem57. Na pieczęć pilną 
uwagę zwracali odbiorcy. Odnowienie przywileju immunitetowego dla cystersów z Mogiły Bolesław 
Wstydliwy uzasadniał w 1266 r. faktem, że przy poprzednim wisiała stara pieczęć, która wydawała 
się mniejsza od obecnie używanej, co niektórym dawało powód do podejrzeń, że dokument ten nie 
ma już większej wartości58. Zdarzające się sporadycznie używanie sygnetów w zastępstwie właściwej 
pieczęci odnotowywano sumiennie w koroboracjach. Na wysoce wysublimowaną świadomość rangi 
prawnej pieczęci wskazuje przeprowadzenie w 1295 r. akcji odnawiania starych dokumentów Prze-
mysła II wielkopolskiego pod nową pieczęcią. Sens tego przedsięwzięcia nie jest całkiem jasny, ale 
miało ono na pewno związek ze zbliżającą się koronacją księcia. Podobne działania podjął Władysław 
Łokietek w 1318 r., gdy zbliżała się jego z kolei koronacja. Chodziło chyba o ujednolicenie pieczęci 

56 Dla Henryka obliczenia na podstawie SUB I–II, dla Władysława Odonica i Laskonogiego — na podstawie KDW I 
(liczne pieczęcie nr 64–66), III, oraz seria nowa I, nr 5 (gdzie pieczęć kapituły poznańskiej), dla Konrada — na 
podstawie KDMaz. Dla Leszka — pieczęć biskupia: W. Kętrzyński, Biblioteka, s. 20–21, 22–23; KDKK I, nr 12, 
13, 14, 15; KDM II, nr 389 (falsyf kat, ale oparty może na autentycznej podstawie); ZDM IV, nr 872; tylko pieczęć 
książęca: Sul. s. 316–317, 319; KDP I, nr 10, 12; KDM II, nr 387; KDKK I, nr 16. Wszędzie do wystąpienia pieczęci 
biskupiej zaliczam przypadki, gdy wiadomo, że przy dokumencie wisiała więcej niż jedna pieczęć.
57 KDW I, nr 74: quod etsi sigillo absque litteris, ut consuevit capitulum memoratum, quod non canonicorum sigil-
lum, sed potius iumentorum cauterium videbatur.
58 Mog. nr 27: sunt nonnulli, qui dicunt, privilegium libertatum per nos eis collatum, ipsis minime profuturum, quia 
ad ipsum privilegium non fuit appensum magnum nostrum sigillum, sed parvum, qui non atendunt, quod illo tempo-
re solum minus sigillum habebamus et maiori carebamus, et ideo minori omnia privilegia illo tempore f rmabamus.
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(a więc i rangi) wszystkich dokumentów książęcych w obliczu zasadniczej zmiany charakteru wła-
dzy59. Nie bez znaczenia był też pewnie aspekt f skalny: wymóg odnowienia dokumentów pod nową 
pieczęcią dawał niewątpliwie okazję do pobierania kolejnych opłat.

Praktyka przywieszania do dokumentów dodatkowych pieczęci oczywiście nie zaniknęła zupeł-
nie. Przypadki te stają się jednak sporadyczne i z reguły dają się wyjaśnić charakterem akcji prawnej. 
Dodatkowa pieczęć wyrażała konsens osoby, która — nie będąc jej właściwym sprawcą — w jakiś 
sposób w akcji tej uczestniczyła lub była nią w istotny sposób zainteresowana. Np. dokument Bole-
sław Wstydliwego w sprawie zamiany dóbr z pewnym kanonikiem z 1278 r. opatrzony został także 
pieczęcią kasztelana krakowskiego — bo przekazana kanonikowi wieś należała dotąd do uposażenia 
urzędu kasztelańskiego, a więc dygnitarz ten wyrażał w ten sposób swą akceptację60. Z kolei doku-
ment Henryka IV wrocławskiego z 1282 r. w sprawie zatwierdzenia sprzedaży wsi przez Jana Osinę 
klasztorowi w Henrykowie posiada oprócz książęcej także pieczęcie opata z Lubiąża i kilku śląskich 
baronów — chodziło bowiem w istocie o układ w kompromisowy sposób kończący dłuższy spór 
majątkowy o odnośne dobra; opat występował w imieniu cystersów, zaś baronowie ręczyli za doko-
nanie ostatecznej rezygnacji przez Jana Osinę61. Analogiczne przykłady można mnożyć. Niekiedy 
sprawa miała wymiar polityczny — gdy w 1306 r. przywilej Władysława Łokietka dla biskupstwa 
krakowskiego opatrzono dodatkowo 15 pieczęciami możnych, odpowiadało to sytuacji, w której 
biskup Jan Muskata układał się z całą wspólnotą ziemską, a dygnitarze byli partnerami na równi 
z samym księciem62. Wciąż też zdarzało się dodawanie pieczęci książęcych lub biskupich do doku-
mentów prywatnych, na znak nadania im akceptacji ze strony stosownej władzy63. Stale więc jeszcze 
odciśnięcie pieczęci mogło zastąpić wystawianie osobnego dokumentu. Najczęstsze było przywie-
szanie pieczęci kapituły do dokumentów biskupich. Odpowiadało to normom prawa kanonicznego, 
wymagającego, by kapituła wyrażała zgodę na wszystkie majątkowe decyzje biskupa. Pieczęć jest tu 
znów formą konsensu. Zwyczaj ten wprowadzili jako pierwsi biskupi wrocławscy, następnie biskup 
Iwo w Krakowie, a potem upowszechnił się on także w innych diecezjach64.

4. MOC DOWODOWA DOKUMENTU W SĄDACH

Około połowy XIII w. obserwować można zatem w całej Polsce wyraźne oznaki zamknięcia pro-
cesu kształtowania pojęć o randze prawnej dokumentu jako świadectwa zdziałanej przez wystawcę 
czynności prawnej — ugruntowują się zasady kompetencji dokumentu różnych instancji, zwłasz-
cza dokumentu książęcego (na gruncie prawa polskiego i obrotu ziemią) i biskupiego (na gruncie 
prawa kościelnego), ustala się pojęcie o roli pieczęci, słabnie praktyka zabiegania o potwierdzanie 
papieskie. Jeżeli dokument krajowych wystawców wyrobił sobie moc prawną i społeczne zaufanie, 

59 KDW II, nr 619 (1295: Et quia nos de consensu nostrorum baronum statuimus, ut nullum instrumentum seu 
privilegium alicuius virtutis existeret, quod de sigillo parvo, in quo leo expressus est, existeret sigillatum, idcirco 
suprascriptum instrumentum in aliam transscribi litteram iussimus, et nostri novi magni sigilli ad eterne rei memo-
riam munimine roborari), 999 (1318: cum sit de nostro mandato publice proclamatum, quod omnia privilegia sub 
antiquo nostro sigillo nullius debeant esse auctoritatis aut valoris), a także S. Krzyżanowski, Dyplomy, s. 163–164. 
Zob. też S. Kętrzyński, Zarys, s. 156–157; T. Jurek, Przygotowania do koronacji Przemysła II, w: Przemysł II. Od-
nowienie Królestwa Polskiego, Poznań 1997, s. 170–171.
60 KDKK I, nr 81.
61 SUB V, nr 13.
62 KDKK I, nr 114; zob. J. Bieniak, Pieczęcie dostojników małopolskich z 1306 roku, w: Opuscula minora in memo-
riam Iosepho Spors, Stolpensi [!] 1993, s. 147–170.
63 Np. KDW VI, nr 36 (1289).
64 SUB I, nr 84 (1203); KDM II, nr 385 (1220).
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oznacza to, że musiał już mieć poważną moc dowodową przed sądami65. Nie ulega wątpliwości, że 
wcześnie uzyskał ten walor w sądach kościelnych, procedujących na podstawie prawa kanonicz-
nego, przypisującego dowodom pisanym zasadniczą rolę. Np. rozstrzygający w 1227 r. spór księ-
cia śląskiego i biskupa wrocławskiego sędziowie rozjemczy rozpoczęli swój wyrok od przywołania 
w całości dokumentu polecającego im rozpatrzenie sprawy66. Widać, że szanowali świadectwo pis-
ma. Wolniej chyba dowód z dokumentu przyjmował się w sądach prawa polskiego, gdzie sędziowie, 
z zasady niepiśmienni, wyrokowali na podstawie zwyczajowej procedury, w świetle której podsta-
wowy środek dowodowy stanowiła przysięga świadków. I tu pojawia się jednak obok głosu żywych 
świadków także świadectwo pisma. Wprawdzie najstarszy przekaz o wydaniu w 1229 r. wyroku 
na podstawie przedstawionych dokumentów jest późnym falsyf katem67, ale są liczne inne z około 
połowy XIII w. Warto przytoczyć parę przykładów. Już w 1245 r. Bolesław Wstydliwy rozsądzał 
spór opata jędrzejowskiego z wojewodą krakowskim. Opat zapowiadał, że ma przywileje książąt 
Kazimierza (Sprawiedliwego) i Leszka (Białego); wprawdzie wojewoda zakwestionował ich au-
tentyczność, ale książę, obejrzawszy je, nie stwierdził w nich żadnych uszkodzeń, a więc uznał ich 
świadectwo za wiarygodne i wydał wyrok po myśli klasztoru68. W 1250 r. ten sam książę przysądził 
Czyrzyny cystersom w Mogile na podstawie przedstawionego przez nich dokumentu69. Cytowaliśmy 
już sprawę sporu o Bałdrzychów, w którym cystersi sulejowscy okazywali księciu najpierw bullę 
papieską, a potem dokumenty książęce (1261). Kilka lat później (1264) przed księciem sieradzkim 
Leszkiem Czarnym toczyła się sprawa między biskupem włocławskim a rycerzami z Boryszowa, 
w której każda ze stron przedłożyła dokumenty książęce — ten, który okazali rycerze, biskup uznał 
jednak za fałszywy, ze swej strony przedstawił natomiast inny, który uznany został za nieuszkodzony 
i posłużył do wydania wyroku na rzecz biskupstwa70. Charakterystyczne, że w świetle tych tekstów 
do uznania dokumentu wystarczała ocena jego cech zewnętrznych, bez wnikania w krytykę treści71. 
Przedstawianie dokumentów przed sądem nie mogło być praktyką wyjątkową, skoro już w 1262 r. 
ustalone były w Krakowie opłaty za ich odczytywanie w niemałej wysokości wiardunku (a więc 
ćwierć grzywny)72. Wysoką rangę dokumentu jako dowodu w sprawach o własność ziemi potwierdza 
wtrącona do powstałych ok. 1255 r. żywotów św. Stanisława opinia, że święty biskup w swym sporze 
o wieś Piotrowin mógł „postawić tego, od kogo kupił te dobra, albo przedłożyć dokument, albo też 
przedstawić odpowiednich i wiarygodnych świadków”73. Oba sposoby dowodzenia, przez odwołanie 
się do pamięci ludzkiej lub odwołanie się do pisma, jawią się hagiografowi jako całkowicie równo-
rzędne. W pochodzącym niemal z tego samego czasu (1252) przywileju Bolesława Wstydliwego dla 
klasztoru w Sieciechowie znalazło się jednak zastrzeżenie, że dokument ten należy okazywać tylko 

65 Zob. K. Maleczyński, Stanowisko prawne dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie sądowym do 
połowy XIII w., przedruk w: tenże, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 116–149, który twierdzi, że 
dokument polski miał pełną moc dowodową od połowy XII w., ale jego argumenty (wyłącznie pośrednie) są nie do 
przyjęcia.
66 SUB I, nr 281.
67 SUB I, nr 369.
68 KDP III, nr 24.
69 Mog. nr 22.
70 KDP II, nr 87.
71 Zob. S. Mikucki, Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wie-
kach średnich, RAU whf 44, 1934, s. 262–264.
72 KDKK I, nr 63: dum presens privilegium in iudicio vel extra iudicium exhibitum vel ostensum fuerit, ne plus quam 
unus ferto usualis monete persolvatur. Ta sama stawka wspomniana jest jeszcze w 1344 r. (S. Kętrzyński, Zarys, 
s. 123–124), potem zaś spadała: na Mazowszu w 2. połowie XV w. brano po 6 gr (pół wiardunku) od czytania przy-
wileju, 3 gr od innych dokumentów książęcych, a 1 gr od dokumentów sądowych (IMT II, nr 128, 129).
73 MPH IV, s. 260, 374.
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wobec samego księcia i wiecu74 — co zdaje się zdradzać obawy, że nie każdy sąd potraf  właściwie 
docenić świadectwo pisma, jawiące się tu jeszcze jako pewna nowinka.

Występowanie dokumentów w roli pełnoprawnych dowodów nie świadczy oczywiście, że 
wyparły one w tej funkcji tradycyjne zeznanie świadków. Obie formy jeszcze przez wieki będą 
ze sobą współistniały, a nawet się zazębiały i uzupełniały. W 1250 r. cystersi jędrzejowscy swych 
praw do pewnej wsi dowodzili starym przywilejem Leszka Białego oraz zeznaniem pewnych pra-
łatów75. W 1258 r. krewni podważyli dyspozycje testamentowe wojewody łęczyckiego na rzecz 
katedry włocławskiej i na potwierdzenie swych racji postawili świadków; wdowa po wojewodzie 
okazała jednak jakiś dokument (instrumentum) i poparła go powołaniem „lepszych bez wyjątku 
świadków” (testes omni excepcione maiores), co miało ten skutek, że sąd książęcy przyznał jej 
rację76 — nie jest jednak do końca jasne, czy kluczowe znaczenie miał dokument, czy fakt, że 
świadkowie wojewodziny byli maiores. Podobnie było w 1268 r., kiedy to biskup włocławski 
swych racji dowodził przez przywilej książęcy (zaznaczono oczywiście, że był nieposzlakowany) 
oraz zeznanie sędziego, który wcześniej rozpatrywał widocznie tę samą sprawę77. W każdym ra-
zie zdaje się, że świadkowie wspierali w tych wypadkach wymowę dokumentu, który okazuje się 
zatem dowodem mimo wszystko wtórnym i jakby mniej ważnym. Jeszcze i w XV w. wątpliwości 
wobec dokumentu — które było bardzo łatwo podnosić — rozstrzygano przez powołanie świad-
ków (przy czym nie musieli to być wcale ludzie wymienieni w testacji tego dokumentu, lecz jacy-
kolwiek powołani in testimonium)78. Nie inaczej było na pewno i w wieku XIII. Na wielką wciąż 
rolę świadków wskazuje też praktyka umieszczania w dokumentach z początku XIII w. bardzo 
rozbudowanych testacji. Np. w krótkim skądinąd dokumencie biskupa krakowskiego Wincentego 
z 1212 r. mamy wypisane imiona aż 35 świadków, od książąt i biskupów po dworzan i rycerzy 
wystawcy, w innym zaś, jeszcze krótszym, z 1214 r. — 30 świadków. W dokumencie księżnej 
Grzymisławy z 1228 r. mamy 49 świadków, a umieszczone na odwrociu dopiski zawierają kolejne 
imiona79. Nawet pod względem objętości zapisanego pergaminu lista świadków stanowi w wielu 
przypadkach podstawowy składnik dokumentu. Niezależnie od tych zastrzeżeń, cytowane przy-
kłady pokazują, że dokument działał przed sądami już nie magią pisma i grozą klątwy, ale po 
prostu jako nośnik istotnej informacji.

Z coraz szerszym używaniem dokumentów w charakterze dowodów sądowych wiążą się też 
dwa inne zjawiska — pojawienie się transumptów i widimusów (o których była już mowa wy-
żej80), a przede wszystkim powstawanie falsyf katów. O te pierwsze zabiegano, aby ułatwić sobie 
korzystanie z dokumentu, chronić coraz cenniejszy oryginał, a być może także dla spełnienia 
pewnych norm proceduralnych (tak interpretować można zwyczaj widymowania dokumentów 
świeckich przez biskupów, co nadawało im sankcję władzy kościelnej). Najważniejsze są jednak 
falsyf katy. To wielkie zjawisko dość słabo wciąż rozpoznane w dotychczasowych badaniach. Nie 
wiemy przede wszystkim, kiedy rozpoczęto u nas na szerszą skalę produkowanie fałszywych do-
kumentów. Ustalenie ich chronologii wymagałoby systematycznego przebadania całego materiału. 
Wstępne rozpoznanie wskazuje jednak, że początki masowego produkowania fałszerstw sięgają 

74 KDKK I, nr 34: si super privilegio presenti — — invidus omnis moverit litem, privilegium non ostendatur, nisi 
coram nobis in publico colloquio exhibere tenaentur.
75 KDM I, nr 33.
76 KDM II, nr 454.
77 DKujMaz. s. 107.
78 S. Mikucki, Badanie, s. 297–304, 310–312; T. Jurek, Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, SŹ 40, 
2002, s. 12–13.
79 KDM I, nr 9, II, nr 383, 395.
80 Zob. wyżej, przyp. 46–49.
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1. połowy XIII w.81 Zajmowano się tym głównie w klasztorach. Mnisi robili to przede wszystkim na 
własne potrzeby, ale okazjonalnie mogli też świadczyć podobne usługi osobom z zewnątrz — na to 
wskazuje przykład cystersa Jakuba z wielkopolskiego Paradyża, ściganego przez władze zakonne 
za fałszowanie pieczęci (1247–1249)82; gdyby prowadził swój proceder tylko na użytek swego za-
konu, zwierzchnikom by to nie przeszkadzało. Niektóre z klasztorów, głównie cysterskie, Lubiąż 
czy Ląd, określane bywają przez dyplomatyków jako prawdziwe „kuźnie” falsyf katów83. Pamię-
tać jednak trzeba, że nie wszystkie formalnie sfałszowane dokumenty służyły falsyf kacji rzeczy-
wistości prawnej. Wielką, być może nawet dominującą, dziedzinę stanowiło tworzenie fałszerstw 
dla potwierdzenia rzeczywiście zaistniałych nadań czy transakcji, dla których brakowało jednak 
autentycznych zapisów. Często zmieniano tekst rzeczywiście istniejącego starego dokumentu, tak 
aby poszerzyć go o pewne elementy, na których szczególniej zależało odbiorcy. Rozpowszechnio-
ną praktyką było dopisywanie bądź rozbudowywanie formuł zwolnień immunitetowych, których 
w najdawniejszych dyplomach nie było albo były skromne — a z ogólnymi postępami immunitetu 
w głąb XIII w. stawały się coraz bardziej potrzebne. Stosunkowo niewiele, z braku szczegółowych 
badań, wiadomo o technicznej stronie produkcji falsyf katów. Znamy jednak przykłady dowodzą-
ce dużej staranności klasztornych fałszerzy. Z wielką sumiennością przewieszali oni np. do swych 
produktów pieczęcie z autentycznych dokumentów84. Najprawdopodobniej starali się też upodob-
nić fałszerstwa do rzeczywistych dokumentów danego odbiorcy. Przypuszczenie takie pozwala 
zakładać, że wiele dokumentów formalnie fałszywych przypominać może jednak ściśle nieznane 
nam już dziś pierwowzory. Wprowadzenie fałszywego dokumentu do obiegu odbywało się często 
przy zastosowaniu formy transumptu: fałszywy produkt przedstawiano księciu do zatwierdzenia, 
a po uzyskaniu takowego operowano już dalej tylko tym dokumentem potwierdzającym (niszcząc 
zapewne nawet sam falsyf kat). W ten sposób minimalizowano ryzyko zdemaskowania podróbki, 
ocenianej tylko raz i być może w aranżowanych specjalnie warunkach85. Pojawienie się i upo-
wszechnienie falsyf katów dowodzi wielkiego zapotrzebowania na dokument jako dowód sądowy. 
Wielokrotnie pokazać można, jak pewne fałszywe dokumenty powstawały specjalnie na potrzeby 
konkretnego procesu. Cystersi lędzcy mieli np. długoletnią sprawę z biskupstwem poznańskim 
o granice pewnych wsi. Niewątpliwie w związku z tym stworzyli sobie dokument Mieszka Sta-
rego, opisujący dokładnie te właśnie granice. Pewnie to właśnie na podstawie tego dokumentu 
udało się uzyskać w 1278 r. wyrok księcia Bolesława Pobożnego, zmieniający granice na korzyść 
klasztoru86.

Powaga prawna i siła dowodowa polskich dokumentów książęcych i biskupich oznaczają, że 
cieszyły się one wiarą publiczną. Zagadnienie wiary publicznej jest trudne. Samo pojęcie jest w za-

81 J. Dobosz, Trzynastowieczne falsyf katy cysterskie z Sulejowa i Jędrzejowa. Motywy i okoliczności powstania, 
w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, Opole 1995, s. 225–237; por. też J. Mitkowski, Początki klasztoru 
cystersów w Sulejowie, Poznań 1949; T. Jurek, Dokumenty fundacyjne klasztoru w Lądzie, „Roczniki Historyczne” 
66, 2000, s. 7–51, oraz inne monograf e klasztorów. W Trzebnicy jednak na 17 zachowanych falsyf katów tylko dwa 
powstały w XIII w., większość zaś dopiero w 2. połowie XIV w. (H. Appelt, Die Urkundefälschungen des Klosters 
Trebnitz, Breslau 1940, s. 12).
82 Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, wyd. J. Canivez, t. II, Lou-
vain 1934, s. 317, 334.
83 Tak o Lubiążu wyraził się W. Kętrzyński, Studia, s. 215.
84 T. Przypkowski, Przywieszenie pieczęci Mieszka Starego u falsyf katu lądzkiego w Kolonii, „Wiadomości Numi-
zmatyczno–Archeologiczne” 12, 1928/1929, s. 89–92.
85 J. Dobosz, Legitymizacja falsyf katów dokumentów w XII–XIII–wiecznej Polsce, w: Pragmatické písemnosti 
v kontextu právním a správním, Praha 2008, s. 43–54.
86 KDW I, nr 27, 393; Repertorium, nr 111.
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sadzie konstruktem historyków87. W średniowieczu odwoływano się do „wiary” wobec dokumentu 
oraz do publiczności, ale terminów tych nie łączono w jedno. Zrobili to dopiero uczeni XIX w., czy-
niąc zresztą z wiary publicznej kategorię centralną dla wyjaśnienia społecznego funkcjonowania do-
kumentu. Dokumenty obdarzone tą cechą stają się świadectwem niepodważalnym, a kwestionować 
je można tylko poprzez wykazanie ich nieautentyczności. Na tym polega ich publiczny charakter. 
Pojęcia wiary i publiczności dokumentu są powszechnie używane, ich stosowanie rodzi jednak istot-
ne trudności interpretacyjne. Z teorii tej, w świetle której publiczny był tylko dokument królewski 
i papieski, wyrastało uznanie całej reszty dokumentów (także książęcych, biskupich itp.) za świadec-
twa prywatne. Podział ten budzi dziś zasadnicze wątpliwości — istotne zwłaszcza z punktu widzenia 
materiału z późniejszego średniowiecza, od którego klasyczna dyplomatyka długo stroniła — ale 
wciąż znajduje obrońców i nie wymyślono dotąd nic lepszego88. Podział nie przystaje w ogóle do 
warunków polskich, bo odmawia publiczności jakimkolwiek naszym dokumentom sprzed przywró-
cenia władzy królewskiej na przełomie XIII i XIV w. Dlatego też nie był uznawany przez polskich 
badaczy89. Podstawowe pytanie dotyczy źródła wiary publicznej — co sprawiało, że pewne doku-
menty cieszyły się nią, inne zaś nie? Klasyczna dyplomatyka wiarę tę wyprowadzała z autorytetu 
państwa. Dokumenty publiczne to te, za którymi stoi powaga władzy państwowej, wraz z arsenałem 
sankcji wobec nadużyć. Powoli dopiero dociera do świadomości badaczy, że jest to ujęcie w istocie 
anachroniczne. Dyplomatycy XIX w. wprowadzili tu bowiem rozumienie państwa, jakie sami znali 
w czasach sobie współczesnych — ale jakiego nie da odnieść się mechanicznie do wieków śred-
nich. Nowsza mediewistyka woli więc już operować raczej kategorią władzy niż państwa. Ma to 
oczywiście konsekwencje dla pewnego przewartościowania pojęcia wiary publicznej. W cieszących 
się ostatnio popularnością rozważaniach na temat wiary i zaufania wobec pisma podkreśla się, że 
w półpiśmiennych społeczeństwach średniowiecznych, na wczesnych etapach recepcji pisma, ufano 
dokumentowi przede wszystkim dlatego, że ufano władzy i autorytetowi jego sprawcy czy świad-
ków90. Przyjęcie takiej perspektywy oznacza pewne rozmycie klasycznego ujęcia wiary publicznej. 
Niekwestionowaną wiarę mogły budzić różne władze i autorytety.

Te teoretyczne rozważania sprowadzić w dodatku trzeba na grunt konkretnych warunków histo-
rycznych w naszym kraju. Niestety nie mamy z XIII w. szczegółowych informacji źródłowych na 
temat stosunku do dokumentów i przysługującej im wiary. Stosunkowo często zdarzają się co praw-
da odwołania do dokumentu autentycznego lub pieczęci autentycznej. Zawierają je arengi lub koro-
boracje, szczególnie często w dokumentach książąt wielkopolskich, rzadziej w innych dzielnicach 
i w dokumentach biskupich91. Używa się ich jednak — a czynią to nawet pisarze książęcy — także 

87 P. Schulte, Fides publica. Die Dekonstruktion eines Forschungsbegriffes, w: Strategies of Writing. Studies on Text 
and Trust in the Middle Ages, Turnhout 2008 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 13), s. 15–36; zob. też K. Sku-
pieński, Zagadnienie „instytucji zaufania publicznego (wiary publicznej)” w Polsce średniowiecznej. Dyplomatyka 
w badaniach relacji między władzą a społeczeństwem, w: Genealogia — władza i społeczeństwo w Polsce średnio-
wiecznej, Toruń 1999, s. 333–357.
88 P. Herold, Wege der Forschung: Über den Begriff und das Wesen der mittelalterlichen Privaturkunde unter beson-
derer Berücksichtigung der österreichischen Forschung, w: Wege zur Urkunde, Wege der Urkunde, Wege der For-
schung. Beiträge zur europäischen Diplomatik des Mittelalters, Wien–Köln–Weimar 2005, s. 225–256; zob. R. Här-
tel, Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und hohen Mittelalter, Wien–München 2011, s. 17–20.
89 S. Kętrzyński, Zarys, s. 55–56.
90 M. Mostert, Forgery and Trust, w: Strategies of Writing. Studies on Text and Trust in the Middle Ages, Turnhout 
2008 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 13), s. 50.
91 Książęcy dokument autentyczny: KDW I, nr 133 (1231), 177 (1235), 256 (1246), 350–351 (1257), 392 (1261), 
397 (1262), 408 (1263), 435 (1268), 493 (1280), 504 (1282), 507 (1282), 532 (1284), 576 (1287), 581 (1287), 618 
(1288), 620 (1288), 716 (1294), 737, 739–740 (1295), 775 (1298), 805 (1299); KDM II, nr 482 (1276). Książęca 
pieczęć autentyczna: KDM II, nr 429 (1248, sigillo autenticavit); KDW I, nr 400 (1262). Biskupi dokument au-
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w odniesieniu do dokumentów niższych duchownych czy rycerzy. Pokazuje to, że terminy nie oddają 
tu znajomości teorii prawnych o randze pewnych rodzajów dokumentów, lecz wynikają tylko z bez-
ref eksyjnego stosowania obiegowych fraz. Istotne przekazy źródłowe pojawiają się dopiero później. 
Najwymowniejsze świadectwo pochodzi z 1372 r., kiedy to komisarze królewscy (w osobach bisku-
pa poznańskiego oraz obu wojewodów wielkopolskich, a więc nie tyle uczonych prawników, co lu-
dzi wychowanych na normach w prawa zwyczajowego) uznali za bezwartościowy pewien dokument 
opatki z podpoznańskich Owińsk, ponieważ dotyczył on „wieczystego zobowiązania”, a nie miał 
„pieczęci autentycznej” (lecz tylko pieczęć klasztorną), ani nie zawierał zgody biskupa lub władcy 
i w ogóle nie zachowywał należycie uroczystej formy92. Choć nie padają tu nigdzie terminy „wiara” 
czy „publiczny”, otrzymujemy w istocie prosty wykład, jak ówcześni Polacy rozumieli istotę tego, 
co dyplomatycy kilkaset lat później ochrzcili mianem dokumentu publicznego. Dla nadania tego wa-
loru konieczna była, pomijając nieco mglisty wymóg uroczystej formy, albo klauzula zatwierdzenia 
przez władcę lub biskupa, albo pieczęć autentyczna — pod czym, jak wolno się domyślać, rozumia-
no pieczęć którejś z tych właśnie instancji. Źródłem wiary publicznej była zatem w Polsce władza 
monarsza oraz władza biskupia. Wyobrażenie to odnieść można najpewniej już do XIII w. Zdaje 
się bowiem na to wskazywać pokazane przed chwilą wyodrębnienie się około połowy tego stulecia 
kompetencji dokumentów książęcych i biskupich, a także cytowane przykłady z praktyki sądowej. 
W odniesieniu do dokumentów książęcych wystarczało ocenić ich formę zewnętrzną, a stwierdze-
nie, że są nieuszkodzone (non cancellata, nec abolita, nec in aliqua parte sui viciata)93, wystarczało 
do uznania wiarygodności. W innym przypadku mieliśmy jednak potwierdzanie wymowy dokumen-
tu przysięgą świadków. Nie mówi się tam, by miał to być dokument książęcy, a więc zdaje się, że 
chodzić tu mogło o dokument rycerski. Na przykładach tych mamy chyba zatem ukazane praktyczne 
rozróżnienie między dokumentem publicznym a prywatnym.

Około połowy XIII w. dokonuje się zatem ostateczne rozróżnienie kompetencyjne dokumentów 
książęcych i biskupich, a więc ustalenie ich mocy prawnej, a dokumenty te grają już na pewno rolę 
miarodajnych dowodów przed odpowiednimi sądami. To kluczowe zjawiska z punktu widzenia roz-
woju dokumentu.

5. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KANCELARII

Upowszechnienie się dokumentów i krzepnięcie ich rangi prawnej stawiało na porządku dziennym 
kwestię organizacji pracy nad ich wystawianiem. Wyzwaniem stawał się choćby fakt, że po doku-
ment sięgały środowiska świeckie, z zasady niepiśmienne, które same go wytworzyć nie potraf ły. 

tentyczny: KDM II, nr 410 (1234); KDW I, nr 165 (1234), 563 (1286), II, nr 762 (1297). Biskupia pieczęć auten-
tyczna: KDKK I, nr 9 (1213). Dokumenty autentyczne niższych duchownych: KDM II, nr 559 (1313, prepozyt 
miechowski); KDW II, nr 1091 (1328, prepozyt włocławski). Rycerski dokument autentyczny: KDM I, nr 142 
(1309); KDW II, nr 1021 (1320). Rycerska pieczęć autentyczna: KDW I, nr 446 (1272, transumpt książęcy), II, 
nr 847 (1302); KDM II, nr 520 (1292), także KDM I, nr 27 (1244), II, nr 413 (1235). Por. KDW II, nr 1061 (1326, 
statuty arcybiskupa Janisława, gdzie mowa o prokuratorach ustanawianych per litteras authenticas przez różnego 
rodzaju duchownych).
92 KDW III, nr 1664: Et ipsi — —, videntes dictam literam contractum perpetuum continere, non esse sigilla au-
thentica appensa eidem, quia licet obligatio facta fuerit nomine monasterii, tamen unum solum sigillum appositum 
videbatur, et illud quamvis videretur esse conventus — —, et alias consensus diecesiani et principis non affuit, nec 
aliqua solennitas circa obligationem huiusmodi perpetuam fuerat observata, dictam abbatissam — — ab impeti-
tione — — absolverunt. Nos autem eorum sententiam — — conf rmamus — —, dictam literam decernentes irritam 
perpetuo et inanem.
93 Formułka ta przejęta jest z dyplomatyki papieskiej (S. Mikucki, Badanie, s. 263).
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W coraz większym stopniu dyplomy przestawały zatem być produktem odbiorcy, w związku z czym 
ich sporządzanie w coraz szerszym stopniu przejmować musiał wystawca94. Wobec rosnącej liczby 
dokumentów, grających coraz większą rolę w obrocie prawnym, wystawcy okazywali wydawanym 
pod ich imieniem dokumentom rosnące stale zainteresowanie i pragnęli zapewnić sobie coraz więk-
szy wpływ na ich przygotowywanie. Od samego początku XIII w. dokumenty jednego wystawcy 
przeznaczone dla różnych odbiorców zaczynają wykazywać podobny dyktat, a przede wszystkim 
pisane bywają tą samą ręką. To dowód, że sporządzać je musiał człowiek związany z wystawcą. 
Sprawy te trudno jednak dokładniej śledzić. Oryginałów, dających możliwość porównywania pisma, 
jest bowiem jeszcze wciąż niewiele. Do tego zaś długo panuje wielka różnorodność duktu i dyktatu. 
Brak stałości w tej dziedzinie wskazuje, że pracą nad dokumentami zajmowało się wielu ludzi, częs-
to najpewniej przypadkowo dobieranych. Pierwsze objawy powstawania u wystawcy nie oznaczają 
zatem jeszcze na pewno istnienia właściwych kancelarii. 

Pod pojęciem kancelarii rozumieć należy „zorganizowaną instytucję, której celem głównym jest 
dokumentacja czynności prawnych podejmowanych przez określoną władzę w zakresie przysługują-
cych jej uprawnień”95. Nie wszędzie, gdzie powstają dokumenty, można mówić o kancelarii. Wobec 
braku dla tego czasu źródeł ilustrujących wprost organizację i funkcjonowanie polskich kancelarii, 
zdani jesteśmy przy śledzeniu ich powstawania w XIII w. tylko na obserwacje pośrednie. Klasyczny 
paradygmat nadań nad kancelariami opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach. Po pierw-
sze — chodzi o śledzenie „kancelaryjności” dokumentów (a więc sporządzania ich u wystawcy, a nie 
odbiorcy). Im większy jej stopień, tym lepiej widocznie funkcjonowała i była zorganizowana dana 
kancelaria. Po drugie — śledzi się informacje o występowaniu „urzędników kancelaryjnych” (kancle-
rzy, pisarzy itp.). Im ich więcej, z tym większą i lepiej zorganizowaną kancelarią mamy do czynienia. 
Obie te przesłanki wymagają komentarza. Słuszność pierwszej trudno kwestionować, choć wymaga 
pewnych zastrzeżeń. Stabilizacja formularza i poszczególnych formuł, powtarzanych w dokumentach 
dla różnych odbiorców, wydaje się rzeczywiście podstawowym miernikiem jakości pracy i stopnia 
rozwoju średniowiecznej kancelarii. Oznacza bowiem wykształcanie się jej własnego stylu. Istnienie 
takiego zindywidualizowanego stylu pozwalało nie tylko usprawnić pracę nad wystawianiem kolej-
nych, szablonowych dokumentów (niewymagających osobnego redagowania), ale także stawało się 
użytecznym instrumentem umożliwiającym weryf kować ich autentyczność, rozpoznawaną właśnie 
po stosowaniu odpowiednich formuł i zwrotów96. Wprowadzenie własnego stylu wymagało oczy-

94 Wśród dokumentów Henryka III wrocławskiego dla odbiorców kościelnych stosunek przygotowanych u wystaw-
cy i odbiorcy wynosi 33:26, natomiast wśród tych dla odbiorców świeckich — 31:1, a ów jedyny wyjątek to układ 
z margrabią miśnieńskim (W. Irgang, Das Urkundenwesen Herzog Heinrichs III. von Schlesien (1248–1266), przedruk 
w: tenże, Schlesien im Mittelalter. Siedlung — Kirche — Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, Marburg 2007, s. 385).
95 K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku. Początki kancelarii biskupiej, Wro-
cław 1974, s. 93; tamże, s. 90–93, wyczerpująca dyskusja z innymi propozycjami, kładącymi nacisk na ogólną rolę 
kancelarii w zarządzie państwem, co zacieśnia pojęcie tylko do kancelarii monarszej, a z drugiej strony je rozmy-
wa — skoro staje się przystające do każdej agendy władzy; por. też tenże, Najnowsze badania nad dyplomatyką 
wielkopolską XIII wieku, „Przegląd Historyczny” 61, 1970, s. 688–692. Podobnie do Mieszkowskiego ujmował 
kancelarię już S. Kętrzyński, Zarys, s. 57, ale chyba niepotrzebnie odwoływał się w swej def nicji do pojęcia urzę-
du, co implikuje związek z władzą publiczną. Za zbyt skrajny uznać trzeba pomysł, by za warunek konstytuujący 
kancelarię jako właściwy urząd uznać dopiero prowadzenie regestracji (H. Bansa, Die Register der Kanzlei Ludwigs 
des Bayern. Darstellung und Edition, t. I, München 1971, s. 15), co oznaczałoby, że niemal nie było u nas kancelarii 
przed połową XIV w.
96 Zob. transumpt Władysława Łokietka z 1299 r., gdzie mowa, że transumowany dokument Przemysła II oceniono 
jako zachowujący reguły in forma stili curie (PommUB nr 574); w 1254 r. biskup wrocławski odrzucił przedsta-
wione mu pismo papieskie, budziło bowiem tam in construccione quam in intellectu non modicas dubitaciones 
(I. Hlaváček, Nový zlomek formuláře Tobiáše z Bechyně, „Československý časopis historický” 6, 1958, s. 554).
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wiście posiadania stałego personelu, który znałby ten ustalony wzór. Z tendencjami tymi wiąże się 
coraz skuteczniejsze dążenie do przejęcia możliwie pełnej kontroli nad redagowaniem i spisywaniem 
wydawanych dokumentów. Nie wyklucza to oczywiście nigdy dopuszczania wpływu pewnych przy-
najmniej odbiorców. W przypadku tych najbardziej zaufanych nawet dobrze i konsekwentnie funk-
cjonująca kancelaria przyjmować mogła gotowe koncepty albo zgadzać się na udział w ingrosowaniu 
czystopisu. Zdarzało się to jeszcze w w pełni rozwiniętych kancelariach monarszych w późnym śred-
niowieczu97. Złudne jest zresztą proponowane przez klasyczną dyplomatykę ścisłe odróżnianie dyk-
tatu kancelaryjnego (rozpoznawanego w dokumentach dla różnych odbiorców) od dyktatu odbiorcy 
(rozpoznawanego w dokumentach różnych wystawców), dopuszczać bowiem trzeba istnienie między 
nimi stanów pośrednich. Wystawca mógł bowiem przejmować pewne elementy preferowane przez 
danego odbiorcę, przede wszystkim zaś ów odbiorca, sam przygotowując dokument do przedłożenia 
danemu wystawcy, powinien wzorować się na innych jego produkcjach. Wreszcie nie można sprawy 
traktować dychotomicznie, widząc możliwość zredagowania czy spisania tylko przez wystawcę lub 
odbiorcę. Możliwy był też udział osób trzecich, poproszonych okazjonalnie o pomoc, które niekiedy 
trudno zaszeregować jako związane raczej z wystawcą czy raczej z odbiorcą98.

Dużo bardziej wątpliwe wydają się natomiast obserwacje oparte o występowanie „urzędników” 
kancelaryjnych. Sam termin „urzędnik” jest tu niestosowny, ponieważ niesłusznie sugeruje wyposa-
żanie wszystkich tych ludzi w cząstkę władzy publicznej, którą przecież nie dysponowali. Niewła-
ściwe jest też zaliczenie wszystkich osób nazwanych notarius czy scriptor ducis/episcopi (noster, 
curiae itp.) jako pracowników kancelarii danego wystawcy. Podpisywać się tak mógł każdy, kto 
pracował akurat przy tym dokumencie, także osoba przygodna. Bardzo trudno więc w ten sposób 
określić grono stałych pracowników kancelarii. Jeszcze daleko w głąb czasów nowożytnych zda-
rzało się, że w okresie gorących prac kancelaryjnych najmowano dodatkowe siły pisarskie, biorąc 
je często wprost z ulicy. Liczne wzmianki o kolejnych pisarzach nie muszą więc świadczyć o du-
żej i rozbudowanej kancelarii, ale są raczej świadectwem angażowania przypadkowych ludzi — co 
prowadzi do wniosku wręcz przeciwnego, że dana kancelaria nie funkcjonowała bynajmniej prawi-
dłowo. Wątpliwości budzi też terminologia. Trudno stwierdzić, czy zróżnicowane nazwy źródłowe 
(subcancellarius, notarius, scriptor) odnoszą się rzeczywiście do różnych kategorii kancelistów, czy 
są to tylko różne określenia niezróżnicowanej w istocie kategorii pisarzy99. Bez jasności zaś w tym 
względzie nieuprawnione jest używanie tych terminów do dowodzenia stwierdzeń o istnieniu rozwi-
niętej hierarchii personelu kancelaryjnego.

Miarą poziomu zorganizowania kancelarii jest przede wszystkim wypracowanie pewnych stałych 
reguł pracy, stabilizacja personelu i wykształcenie się pewnej jego hierarchii. Szybciej organizo-
wały się kancelarie biskupie, które w porównaniu z książęcymi miały szerszy zakres zadań, jako 
że administracja kościelna wymagała przygotowywania dużo większej liczby pism. Przynajmniej 
niektóre kancelarie biskupie kształtowały się już w 1. połowie XIII w. Różnice zależały od ska-
li potrzeb — tam, gdzie rozległość diecezji i liczba klasztorów wymuszały wystawianie większej 
liczby dokumentów, rozwój przebiegał szybciej. Mimo to droga do właściwej kancelarii okazywała 
się bardzo trudna. Specyf ka polegała bowiem na tym, że w kręgu katedralnym zawsze łatwo było 
znaleźć ludzi władających piórem, co, paradoksalnie, sprawiało, że mniej dbano o stworzenie stałych 

97 I. Hlaváček, Das Urkunden– und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376–1419, 
Stuttgart 1970 (Schriften der MGH 23), s. 263–265; Ch. Lackner, Hof und Herrschaft. Rat, Kanzlei und Regierung 
der österreichischen Herzoge (1365–1406), Wien–München 2002, s. 259–260.
98 J. Kruisheer, Kanzleianfertigung, Empfängeranfertigung und Anfertigung durch Dritte, AfD 25, 1979, s. 256–299.
99 K. Skupieński, Notarius a subcancellarius. Uwagi o hierarchii urzędników kancelaryjnych w Polsce dzielnico-
wej, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne of arowane Antoniemu Gąsiorowskie-
mu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 419–427.
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ram organizacyjnych tej działalności. Etapy rozwoju pokazują losy najlepiej przebadanej kancela-
rii biskupów krakowskich100. Najpierw, za pontyf katu Wincentego Kadłubka (1208–1217) i Iwona 
(1218–1229), obu kształconych intelektualistów, to sami biskupi redagowali swe dokumenty, in-
grosowane następnie przez kapelanów. Choć więc dokumenty te powstawały po stronie wystawcy, 
a więc były w świetle klasycznych pojęć „kancelaryjne”, nie można mówić o istnieniu kancelarii, 
skoro cała praca skupiała się wokół osoby samego biskupa. Taki system można było stosować tylko 
przy niedużej, wręcz okazjonalnej, produkcji. Potem, w miarę narastania potrzeb, rósł znów udział 
dokumentów przygotowywanych przez odbiorców, a te sporządzane przy katedrze wykonywali ka-
nonicy. Choć istniała tendencja do skupiania tych zadań w ręku jednego, wybranego kanonika czy 
prałata (może nieprzypadkowo zajmowali się tym kolejni dziekani kapitulni?), nie jest to jeszcze 
dowód na istnienie kancelarii, a świadczy raczej o niechęci większości kanoników do podejmowania 
się tych prac. Dopiero ok. 1280 r. biskup powołał specjalnego pisarza, który zajął się redagowaniem 
i pisaniem, korzystając okazjonalnie z pomocy kapelanów. Od tego dopiero momentu mówić można 
o kancelarii, choć była ona jeszcze bardzo słabo zorganizowana. Istotne jest przy tym, że powstanie 
kancelarii okazuje się procesem niestojącym w prostej zależności od narastania stopnia „kancelaryj-
ności” dyktatu i duktu dokumentów.

Podobnie w ogólnych zarysach wyglądać mogła ewolucja w innych diecezjach101, ale od indywi-
dualnych czynników (jak choćby obecność wybitnych osobowości wśród biskupów) zależało, czy 
biegła szybciej, czy wolniej. We Wrocławiu — a Śląsk był w ogóle szczególnie szybko rozwijającą się 
dzielnicą — już w 1. połowie XIII w. widać daleko idącą stabilizację dyktatu i obecność tych samych 
pisarzy ingrosujących wiele dokumentów, przy dążeniu do eliminowania wpływu odbiorcy (choć 
pewne klasztory, zwłaszcza Lubiąż, traktowane były w tym zakresie na specjalnych prawach). Są to 
chyba już oznaki funkcjonowania kancelarii, aczkolwiek jej personel (pisarzy) poznajemy imiennie 
dopiero od połowy stulecia. Wcześniej znani są co prawda kanclerze biskupi, ale nie widać żadnego 
ich związku z pracą nad dokumentami, a więc traktować ich należy, podobnie jak na dworach ksią-
żęcych, tylko jako dygnitarzy. Wcześnie kancelaria pojawiła się w Gnieźnie, gdzie z racji funkcji 
metropolitalnych pracy było chyba szczególnie dużo. Widać tam nie tylko znaczną przewagę doku-
mentów sporządzanych przy katedrze, ale przede wszystkim wielką stabilizację formularza, który 
trwa niezależnie od upływu czasu i zmian na stolicy arcybiskupiej. W latach 1235–1252 pojawiał się 
w dodatku kanclerz arcybiskupi Janusz (potem zresztą arcybiskup 1259–1272), który sam redagował 
dokumenty i musi być uznany za właściwego organizatora tej kancelarii. Gorzej było w Poznaniu, 
gdzie długo panowała znaczna płynność dyktatu i zmienność rąk pisarskich, a trwałą stabilizację for-
mularza widać dopiero od ok. 1280 r. Już dużo wcześniej pojawiali się co prawda kanclerze i pisarze 
biskupi, ale nie byli najwyraźniej w stanie wypracować stałych metod pracy i organizacji. W Płocku 
przy dokumentach najpierw pracowali kanonicy i kapelani, ale dopiero późno widać stabilizację dyk-
tatu, z czym wiązać się może okazjonalne pojawienie się pisarzy (1287). Niezbadany pozostaje Wło-
cławek, gdzie stosunki wydają się mocno zacofane (to tu używano najdłużej obiektywnych notycji), 
ale i tu ok. 1270 stabilizuje się własny, specyf czny formularz. W ogóle chyba nie powstała kancelaria 
biskupów lubuskich, którzy praktycznie nie rezydowali w swej maleńkiej i ubogiej diecezji, leżącej 
zresztą już wówczas poza granicami Polski. Podsumowując, stwierdzić można, że w pewnych die-

100 K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami.
101 R. Żerelik, Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku, Wrocław 1991; W. Irgang, Das Urkundenwesen 
der Bischöfe von Breslau (bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts), przedruk w: tenże, Schlesien im Mittelalter. 
Siedlung — Kirche — Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, Marburg 2007, s. 463–470; M. Bielińska, Kancelarie i do-
kumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 1967, s. 133–184; E. Suchodolska, Kancelaria na Mazowszu w latach 
1248–1345. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 1977, s. 40–52, 74–80; T. Jurek, Das polnische bischöf iche 
Urkundenwesen bis ca. 1300, w: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250, Innsbruck 1995, s. 147–158.
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cezjach (Gniezno, Wrocław) kancelarie biskupie funkcjonowały chyba już ok. 1230 r., gdzie indziej 
(Kraków, Poznań) kształtowały się pół wieku dłużej, wszędzie jednak (poza Lubuszem) powstały 
jeszcze w XIII w. Wewnętrznej organizacji tych kancelarii nie znamy, ale była chyba bardzo prosta. 
Personel był bardzo nieliczny (często stanowił go chyba nawet jeden pisarz, korzystający z pomocy 
kapelanów) i nie widać wśród niego żadnej hierarchii (nawet kanclerz gra w istocie często, poza 
Wrocławiem, rolę zwykłego pisarza)102. W Gnieźnie okazjonalnie pojawili się notariusze publiczni, 
podpisujący niektóre dokumenty arcybiskupie103. Gdy kancelarie zaczęły krzepnąć, kanclerze zostali 
wyróżnieni awansem do grona prałatów kapituły (we Wrocławiu, gdzie pozycja kanclerza była za-
wsze najsilniejsza, dokonało się to w 1293, w Krakowie w 1295, w Poznaniu ok. 1298, w Płocku zaś 
dopiero w 1320, a w Gnieźnie ok. 1325–1331 r.). Awans ten traktować należy jako formę wynagro-
dzenia za pracę, acz w dalszym rozwoju oznaczał rozdzielenie funkcji kanclerza–prałata i kanclerza 
kierującego kancelarią biskupią — ale to już późniejsza historia104.

Równolegle biegł rozwój kancelarii książęcych105, które zresztą korzystały z tego samego rezer-
wuaru fachowej kadry, jakim były środowiska katedralne, a niejeden raz ci sami ludzie służyli i ksią-
żętom, i biskupom (np. wspomniany przed chwilą kanclerz arcybiskupi Janusz był przedtem kanc-
lerzem księcia Kazimierza kujawskiego106). Oznaczać to oczywiście musiało wzajemną wymianę 
wzorów formularzowych i organizacyjnych. W ogóle zresztą widać związek personalny kancela-
rii książęcych ze środowiskami lokalnego kleru. Pisarze książęcy byli bardzo często kanonikami 
w kapitule katedralnej lub kolegiackiej w stolicy księstwa, choć często trudno dokładnie stwierdzić, 
czy to książę zatrudniał kanoników, czy raczej wynagradzał służbę pisarzy prebendami, których był 
patronem. Już w dokumentach śląskiego księcia Henryka Brodatego (1201–1238) i jego syna Hen-
ryka Pobożnego (1238–1241) widać narastający udział dyplomów przygotowywanych u wystawcy, 

102 Słusznie W. Irgang, Das Urkundenwesen der Bischöfe, s. 469, nawet dla Wrocławia, gdzie był jednak kanclerz, 
stwierdza raczej „kolegialną” niż „hierarchiczną” strukturę kancelarii biskupiej.
103 Zob. niżej, przyp. 198.
104 T. Jurek, Das polnische bischöf iche Urkundenwesen, s. 154, 158.
105 K. Maleczyński, Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica i Laskonogiego 1202–1239, Lwów 1928; W. Irgang, 
Das Urkundenwesen Herzog Heinrichs III. Von Schlesien (1248–1266), w: tenże, Schlesien im Mittelalter. Sied-
lung — Kirche — Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, Marburg 2007, s. 351–396; tenże, Das Urkunden– und Kanzlei-
wesen Herzog Heinrichs IV. von Schlesien (1270–1290), tamże, s. 397–446; tenże, Das Urkunden– und Kanzleiwesen 
Herzog Heinrichs III. (I.) von Glogau (†1309) bis 1300, tamże, s. 447–462; tenże, Zum fürstlichen Kanzlei– und 
Urkundenwesen im ducatus Slesie bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts, tamże, s. 495–505; dla kancelarii śląskich 
także wstępy do poszczególnych tomów SUB; R. Żerelik, Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich w latach 
1250–1331, Wrocław 1988; tenże, Ze studiów nad kancelariami książęcymi na Śląsku. Kancelaria Przemka księ-
cia ścinawskiego (1284–1289), w: Źródłoznawstwo i studia historyczne, Wrocław 1989 („Acta Universitatis Wra-
tislaviensis”, Historia 76), s. 123–131; tenże, Dokumenty i kancelaria Konrada II Garbatego, księcia żagańskiego, 
w: Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego, Wrocław 1989 („Acta Universitatis Wratislaviensis”, 
Historia 69), s. 33–72; M. L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie książąt opolsko–raciborskich do początków XIV wieku, 
Wrocław 1999; S. Krzyżanowski, Dyplomy i kancelaria Przemysława II. Studium z dyplomatyki polskiej XIII wie-
ku, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie, Wydziały Filologiczny i Historyczno–Filozof czny” 8, 1890, 
s. 122–192; P. Rabiej, Dokumenty i kancelaria Bolesława Wstydliwego księcia krakowskiego i sandomierskiego, 
Kraków 2005 (niepublikowana rozprawa doktorska); J. Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia 
kujawsko–łęczyckiego (1233–1267), Wrocław 1968; Z. Mazur, Studia nad kancelarią księcia Leszka Czarnego, Wro-
cław 1975; E. Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu; M. Bielińska, Kancelaria Władysława Łokietka w latach 
1296–1299 (ze studiów nad kancelarią wielkopolską), SŹ 6, 1961, s. 21–80; A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka 
wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Szczecin 2014. Charakterystyki 
wszystkich kancelarii podaje K. Maleczyński, Zarys, ale jego ustalenia są już często przestarzałe.
106 F. Sikora, Arcybiskup Janusz, kanclerz arcybiskupa Pełki i księcia Kazimierza Konradowica (1232–1252 
i 1252/1253–1258), „Nasza Przeszłość” 24, 1966, s. 87–125.
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 aczkolwiek panuje wśród nich jeszcze wielka różnorodność. Charakterystyczne jest, że nawet dy-
plom Henryka Pobożnego dla cystersów z Henrykowa jest w całości (zarówno dyktat, jak i pismo) 
dziełem książęcego pisarza, ale zarazem każdy z ośmiu zachowanych oryginalnych dokumentów 
tego księcia spisany jest inną ręką. Choć więc znamy zarówno szereg kanclerzy, jak i pisarzy (z któ-
rych niektórzy tytułują się protonotariuszami, czyli „pierwszymi pisarzami”, ale to tylko wyraz ich 
osobistych ambicji), trudno w tych warunkach mówić o uformowanej już kancelarii. Jeszcze gorzej 
było w innych dzielnicach. Wśród dokumentów wielkopolskiego Władysława Odonica (zm. 1239) 
nie można wskazać ani jednego, który na pewno w całości powstałby pod ręką książęcego pisarza, 
u Leszka Białego krakowskiego (zm. 1227) i Konrada mazowieckiego (zm. 1247) są takie pojedyn-
cze przypadki — choć u boku wszystkich tych książąt występują kanclerze oraz pisarze (podkanc-
lerzowie). Ich rola polegała chyba bardziej na kontroli produktów odbiorcy niż na osobistym dykto-
waniu lub pisaniu107. Oni też dysponowali chyba pieczęcią książęcą. Kancelarie książęce kształtować 
zaczęły się na dobre dopiero po połowie XIII w., co wiązać trzeba z równolegle zachodzącymi pro-
cesami kształtowania się rangi prawnej i mocy dowodowej dokumentów, a zatem i wzmożonej ich 
produkcji. Wszędzie widać narastającą tendencję do wypierania wpływu odbiorcy na powstawanie 
dokumentów, przy czym charakterystyczne jest, że najpierw usuwano go na etapie redagowania, 
w dalszej zaś dopiero kolejności w zakresie spisywania. W Krakowie aż do ustabilizowania się 
sytuacji politycznej w 1247 r. odbiorcy redagowali jeszcze połowę, a spisywali prawie wszystkie 
dokumenty Bolesława Wstydliwego. Potem udział odbiorcy raptownie spada. W l. 1248–1262 ponad 
60%, a w l. 1263–1279 aż 86,5% dokumentów układali pisarze wystawcy. Podobnie było w Wielko-
polsce, gdzie w l. 1236–1246 odbiorcy przygotowali wszystkie, w l. 1246–1253 jeszcze nieco ponad 
połowę, a w l. 1253–1257 już tylko niecałe 40% dokumentów księcia Przemysła I. W Opolu, gdzie 
nie było wtedy lokalnego środowiska kanonickiego, aż do 1247 r. wszystkie dokumenty redagowali 
i spisywali odbiorcy albo okazjonalnie proszeni pisarze z kręgu katedry wrocławskiej — choć ist-
nieli książęcy kanclerze i pisarze. Za księcia Władysława (1243–1281) jednak już prawie 3/4 do-
kumentów było redagowanych, a 2/3 spisywanych przez książęcych pisarzy. W ostatniej ćwierci 
XIII w. rola odbiorców staje się już wszędzie tylko marginalna. Można im przypisywać zaledwie 
kilkanaście procent powstających dokumentów, co mieści się w marginesie pewnej tolerancji wobec 
szczególnie zaufanych instytucji kościelnych. Zasadniczo jednak książęta dbali, by ich dokumenty 
przygotowywali właśni ludzie. Odbiciem tego staje się też zwyczaj sygnowania dokumentów przez 
odpowiednich pisarzy108.

Jednocześnie z wykluczaniem wpływu odbiorcy widać postęp organizacji kancelarii. Składają 
się one przeważnie z jednego lub kilku pisarzy — znanych nam przeważnie imiennie — wspiera-
nych stale przez spore grono anonimowych kapelanów. Kanclerze z zasady pełnili funkcję dygni-
tarzy, „pierwszych ministrów” swych książąt, niezajmujących się wcale pracą nad dokumentami. 
Niektórzy książęta w ogóle nie obsadzali tej godności albo czynili to okazjonalnie, ze względów 
prestiżowych. To pisarze (podkanclerzowie) natomiast piastowali pieczęć książęcą109. U Bolesława 

107 Sul. s. 319 (1222: Matheo subcancellario et Humberto, qui praecepto ducis hoc scripsit privilegium).
108 Zob. niżej, przyp. 170 n.
109 KDMaz nr 189 (1216/17: subcancellarius, qui privilegium subscripsit duce precipiente et sigillum eidem pri-
vilegio imposuit [dokument fałszywy]); KDM I, nr 10 (1224: Matheus subcancellarius, qui sigillavit hoc privile-
gium). Podobnie i później: KDP I, nr 35 (1249: Sobeslaus subcancellarius, qui hoc privilegium sigillavit); KDM II, 
nr 434 (1251: per manum Dobeslai nostre curie subcancellarii presentem literam sigilli nostri impressione fecimus 
roborari), 448 (1255: Dobeslaus subcancellarius, qui scripsit et de precepto nostro sigillum apposuit), 480 (1274: 
Tvardoslaus subcancellarius curie predicti ducis, qui hoc privilegium manu sua sigillauit); KDKK I, nr 69 (1272: 
per Tuardozlaum — — subcancellarium nostrum presens scriptura — — nostro sigillo sigillata); KDW I, nr 357 
(1257: Mathias notarius noster, qui de nostra voluntate et mandato ad idem privilegium apposuit nostrum sigillum), 
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Wstydliwego występuje zrazu (do 1262 r.) dwóch podkanclerzych, kierujących sporym, nawet kil-
kunastoosobowym gronem personelu pomocniczego (rekrutowanego pewnie spośród kapelanów). 
To jeszcze bardzo luźna organizacja. Potem (1262–1279) jedyny podkanclerzy staje się szefem, nie-
biorącym wprawdzie bezpośrednio udziału w redagowaniu i ingrosowaniu czystopisów, ale narzu-
cającym wszystkim jednolity styl i biorącym odpowiedzialność za ostateczny kształt dokumentu 
(poprzez podpis w odpowiedniej nocie kancelaryjnej). Kancelaria ostatecznie już się wykształciła. 
U Przemysła I wielkopolskiego (1239–1257) widać dwóch pisarzy, ale działają oni zupełnie nie-
zależnie i nie widać między nimi współpracy czy wymiany doświadczeń. Nie ma więc tu hierar-
chii. U Henryka III wrocławskiego (1248–1266) znanych jest zrazu dwóch, potem jeden pisarz, ale 
nad dokumentami pracowało więcej osób, choć w używanym przez nich dyktacie widać narasta-
jące zbieżności. W następnym pokoleniu obserwować można już dopełnienie rozwoju. U Przemy-
sła II wielkopolskiego (1272–1296) panuje jednolity styl. Pisarzy jest wciąż kilku, ale są wśród nich 
wyraźnie ważniejsi (zwani niekiedy protonotariuszami) i mniej ważni, a ci kluczowi okazują się 
rodzonymi braćmi. Sprzyja to harmonijnej współpracy i wykuciu ogólnie obowiązujących zasad. 
Także u Henryka IV wrocławskiego (1270–1290) widać jednolity styl kancelarii, stosowany przez 
wszystkich pisarzy. W ich gronie następuje hierarchizacja: pojawia się protonotariusz (już nie jako 
honorowy wyróżnik, ale stały tytuł), który zresztą grał, obok kanclerza, rolę dygnitarza niebiorącego 
wcale udziału w pracach kancelaryjnych, kierowanych przez jednego z pisarzy — co jednak wyni-
kało chyba tylko z indywidualnych uwarunkowań. Potem bowiem protonotariusz oznaczał na Śląsku 
właściwego kierownika kancelarii, o funkcjach podobnych do małopolskiego podkanclerzego. Nie 
została wyjaśniona organizacja kancelarii Władysława Łokietka jako księcia wielkopolskiego i ku-
jawskiego w l. 1296–1299, w której zbiegły się różne tradycje rozwojowe — są w niej i podkancle-
rzowie, i protonotariusz, ale ich rola wymaga dopiero zbadania.

W głównych kancelariach widać więc ustalenie jednolitego stylu (stosowanego niezależnie od 
osoby konkretnego redaktora) i wiążącą się z tym stabilizację personalną, wyrażającą się głównie 
poprzez istnienie kierującego całością prac głównego pisarza (zwanego w Małopolsce, na Kujawach 
i Mazowszu podkanclerzym110, a na Śląsku i w Wielkopolsce — protonotariuszem), choć trudności 
z wypracowaniem dla niego stałej tytulatury zdają się wskazywać na dość luźny charakter całej 
tej organizacji (opartej chyba nawet przeważnie na indywidualnych cechach danego człowieka). 
Niewiele wiemy wciąż o niższym personelu, ale choćby spora liczba rąk ingrosujacych czystopi-
sy (w dokumentach Henryka IV znamy ich 17–18, z czego 12–13 występuje więcej niż jeden raz) 
wskazuje jednak na płynny w dużej mierze charakter tego grona. Wywodziło się ono chyba wciąż 
z kapelanów, acz kategoria ta staje się bardzo trudno uchwytna w źródłach, jako że capellanus był 
też na pewno tytułem grzecznościowym, który przydawać było można każdemu duchownemu poja-
wiającemu się w otoczeniu władcy111. Kształtująca się w końcu XIII w. kancelaria książęca była więc 
organizmem o bardzo prostej konstrukcji, skupionym wokół postaci swego kierownika. Kanclerze 

393 (1261: Matheus noster notarius, qui et presentem cedulam sigillavit), 529 (1286: Jacobus notarius de mandato 
domini mei ducis scripsi et manu propria sigillavi), II, nr 769 (1298: Rodgerus vicekancellarius Cuyaviensis, qui 
tenet sigillum domini). Tylko wyjątkowo zdarza się wzmianka o kanclerzu (KDM II, nr 477: nostri sigilli munimine 
per manus d. Procopij nostri cancellarij et Twardoslaw subcancellarij rite corroborauimus, 1271).
110 K. Skupieński, Notarius a subcancellarius, s. 425, miał wątpliwości co tego terminu, zwracał bowiem uwagę, że 
nie jest jasne, czy trzynastowieczny subcancellarius jest odpowiednikiem znanego później w kancelarii królewskiej 
podkanclerzego (vicecancellarius). Genetyczny związek obu funkcji wydaje się jednak niewątpliwy, a trudno też 
byłoby znaleźć inne polskie słowo, które zastąpić mogłoby zwyczajowy termin „podkanclerzy”.
111 Kiedy w 1295 r. Przemysł II zatwierdzał dokumenty klasztoru w Pelplinie, ich zbadanie powierzył swym „uczo-
nym, klerykom i pisarzom” (nostris litteratis, videlicet clericis et notariis), wśród których wymieniono archidiakona 
gnieźnieńskiego Stefana i medyka Mikołaja, nieznanych skądinąd jako pracowników kancelarii (KDW II, nr 725).
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wszędzie grali rolę dygnitarzy i nie uczestniczyli w pracach nad dokumentami (może poza Mazow-
szem). Taką kancelarię stosunkowo łatwo było stworzyć nawet w małym, prowincjonalnym ośrodku, 
jeśli tylko znalazło się człowieka biegłego w sztuce dyktowania — a podaż ludzi wykształconych 
stale wtedy rosła. Zdarzało się jednak, że drobni książęta po prostu nie mieli kancelarii (jak na Śląsku 
Bernard lwówecki i jego brat Bolko jaworski), a sporadycznie wydawane dokumenty przygotowy-
wali im odbiorcy.

Tak prosta organizacja kancelarii ułatwiała też ewentualne zmiany, zależne od losów politycz-
nych. Zrazu bywało tak, że gdy dzielnice się łączyły, jedna z kancelarii stawała się niepotrzebna 
i ją po prostu likwidowano. Tak zniknęła osobna kancelaria łęczycka, gdy Łęczycę przejął książę 
Kazimierz kujawski (1247); podobnie Przemysł II, zjednoczywszy po śmierci stryja całą Wiel-
kopolskę (1279), utrzymywał tylko jedną kancelarię — choć zachowano przez czas jakiś dwie 
godności kanclerskie, poznańską i kaliską, ale chyba tylko ze względu na istniejącą już obsadę 
(bo po śmierci kanclerza poznańskiego Wincentego w 1290 r., drugi kanclerz Andrzej stał się 
cancellarius Poznaniensis et Calisiensis albo cancellarius Polonie, bądź nawet tocius Polonie). 
Z kolei Leszek Czarny, gdy obejmował rządy w Krakowie (1279), przejął sprawnie działającą 
kancelarię swego poprzednika, Bolesława Wstydliwego, ale zachował też kancelarię sieradzką 
(z osobnym kanclerzem i podkanclerzym). Podobnie Przemysł II podczas swych krótkich rządów 
w Krakowie w 1290 r. nie tylko zachował na urzędzie tamtejszego kanclerza, ale także posługiwał 
się tam miejscowymi pisarzami. Kiedy natomiast w 1296 r. władzę w Wielkopolsce po Przemy-
śle II obejmował kujawski książę Władysław Łokietek, przyszedł z Kujaw z własnym personelem 
kancelaryjnym, a kanclerz i podkanclerzy zachowywali nawet swe kujawskie tytulatury. Wkrótce 
jednak książę zmienił kanclerza (zwanego odtąd „dworskim”), a podkanclerzego zastąpił nowym 
protonotariuszem, który z czasem dostał zresztą tytuł kanclerza pomorskiego. Wszystko to robi 
wrażenie dużego chaosu. Henryk głogowski, opanowując kolejne części Śląska, wprowadzał dla 
nich osobnych pisarzy, a więc jakby namiastki odrębnych kancelarii; kiedy jednak opanował Wiel-
kopolskę (1306), nie powołał tam ani osobnych pisarzy, ani kanclerza. Pod koniec XIII w. wydaje 
się w każdym razie utrwalać tendencja, by w łączących się dzielnicach utrzymywać albo osobne 
kancelarie, albo przynajmniej osobne godności kanclerskie, podobnie zresztą jak i inne urzędy 
dworskie (wojewodów, sędziów itp.).

Choć większość książęcych kanclerzy i pisarzy znamy z imienia, trudno byłoby pokusić się 
o ich prozopograf ę. Informacje są mimo wszystko ubogie, wymagają dalszych badań, a przede 
wszystkim wszelkie uogólnienie trudne jest wobec oddziaływania wszędzie mnogich czynników 
lokalnych. Widać jednak pewne rysy wspólne. Cały niemal personel stanowią osoby duchowne. 
Raz tylko w kancelarii Henryka IV wrocławskiego spotykamy pisarza świeckiego, mieszczanina 
wrocławskiego Macieja112. Rzadko występują zakonnicy. Kanclerzem Konrada mazowieckiego 
był cysterski opat z Sulejowa; cystersa z Lądu i benedyktyna z Lubinia mamy też w kancelarii 
Bolesława Pobożnego, inni zaś mnisi kryją się może wśród anonimowego personelu niższego. 
W sumie jednak zakony, skądinąd pełniące funkcję pionierską w recepcji dokumentu, nie odegra-
ły większej roli w dostarczaniu kadr dla kształtujących się kancelarii. Była to ewidentnie dzie-
dzina kleru świeckiego. Kanclerze pochodzili często ze znaczących rodzin możnowładczych lub 
rycerskich, pisarze z kolei — których stanowisko nie było bynajmniej synekurą, ale wymagało 
ciężkiej pracy — byli przeważnie (na ile można to śledzić) gorzej urodzeni. Są wśród nich ludzie 
kondycji drobnorycerskiej i mieszczańskiej, sporo jest (zwłaszcza na Śląsku) Niemców. Ta ostat-
nia okoliczność wskazuje na angażowanie wędrownych kleryków (takim był chyba Jan Węgier, 
który w l. 1243–1257 pracował dla książąt mazowieckich, czy też Fryderyk von Buntensee, który 

112 W. Irgang, Das Urkunden– und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV., s. 409–410.
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zorganizował kancelarię Konrada II żagańskiego, a następnie kierował kancelarią Henryka gło-
gowskiego). Nawet niższe funkcje dawały jednak możliwość kariery. U boku Bolesława Poboż-
nego znamy np. Piotra, który przeszedł cały cursus honorum: od kapelana, poprzez pisarza, aż do 
kanclerza. Z zasady pisarze wynagradzani byli prebendami, nad którymi książęta mieli prawo pa-
tronatu. Kanclerze obejmowali często kolejno te same prałatury, co tworzyło tradycję związku tej 
godności z konkretnym benef cjum, uznawanym w końcu za jej uposażenie (np. w Poznaniu była 
to prepozytura starego kościoła grodowego NMPanny, w Łęczycy jedna z kanonii, a w Głogo-
wie scholasteria miejscowych kolegiat)113. Bardzo ważnym aspektem jest wykształcenie personelu 
kancelaryjnego. Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że szukano ludzi dobrze wykształconych. Czę-
sto mieli oni za sobą studia uniwersyteckie. Wobec ułamkowych danych źródłowych nie sposób 
jednak dokładnie określić ich udziału.

Niewiele wiemy o organizacji pracy nad dokumentami w klasztorach. Próby określenia jej do-
kładnych ram w postaci osobnego „skryptorium dokumentowego” nie są udane114. Wydaje się, że 
klasztor po prostu nie potrzebował kancelarii. Opaci wystawiali dokumenty okazjonalnie i tak samo 
okazjonalnie tylko powstawała potrzeba współpracy przy przygotowaniu jakiegoś dokumentu dla 
klasztoru. Do tych zadań nie trzeba było stwarzać żadnej organizacji. W klasztorze byli zawsze pod 
ręką ludzie, którzy potraf li biegle pisać i znali sztukę dyktowania. Istnieli najpewniej mnisi zajmu-
jący się w szczególniejszy sposób tymi sprawami. Wskazują na to choćby pewne stałe cechy dyktatu 
dokumentów związanych z poszczególnymi klasztorami.

Własne kancelarie tworzyły natomiast na pewno miasta i to najpewniej już wkrótce po loka-
cji. Specyf ka społeczności miejskiej, w której kierownicza warstwa kupiecka doceniała znaczenie 
umiejętności czytania i pisania, decydowała o tym, że przynajmniej w większych ośrodkach doku-
mentowano wiele czynności na piśmie. W rządzących się odrębnym prawem miastach wiele spraw 
załatwiano dokumentami władz miejskich, a samorządne gminy starały się same organizować ich 
wystawianie. Najstarsze kancelarie miejskie były chyba jeszcze bardzo prosto zorganizowane, nie-
kiedy pisarzem był po prostu jeden z rajców lub ławników. Sprawy te przedstawiamy szerzej w od-
powiednim rozdziale o dyplomatyce miejskiej.

Ze znaczną dozą prawdopodobieństwa zrekonstruować można tryb pracy nad dokumentem, 
podobny najpewniej w większości kancelarii. Akcje prawne przeprowadzano z zasady publicz-
nie — czy to na wiecach, czy to na rokach sądowych, czy to przy okazji poświęcenia kościołów 
lub wyświęcenia biskupów. Fakt ten chętnie odnotowywano w formułach datacyjnych115. Obecni 
przy tym pisarze mogli tam co najwyżej sporządzić sobie jakieś notatki, które dopiero później roz-
wijać musieli do postaci właściwej dla dokumentu. Polecenie spisania dokumentu w danej sprawie 
wydawał wystawca (książę lub biskup)116. Często w koroboracji mowa jest, że wystawca „polecił” 
sporządzić dokument117, a często też pojawia się specjalna adnotacja pisarza, że spisał on dokument 
„z polecenia księcia”, co w Wielkopolsce od połowy stulecia stało się wręcz elementem formularzo-

113 J. Szymański, Cancelaria Regni penes Posnaniensem episcopum remanebit, w: Historia i archiwistyka. Księga 
pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Tomczaka, Toruń–Warszawa 1992, s. 129–134; W. Irgang, Das Urkunden– 
und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs III. (I.) von Glogau, s. 458.
114 A. Wałkówski, Skryptoria cystersów f liacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w., Zielona Góra–Wrocław 1996; 
tenże, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku, Łódź 2009; por. także R. Żerelik, Urzędnicy 
skryptoriów klasztormych na Śląsku do końca I połowy XIV w. Ze studiów nad działalnością dyplomatyczną klasz-
torów śląskich, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 44, 1989, s. 557–570.
115 S. Kętrzyński, Zarys, s. 216–219.
116 Tamże, s. 235–236, 280.
117 Np. KDM II, nr 412 (1235: presentem paginam conscribi fecimus et sygilli nostri appensione roborari); KDP I, 
nr 59 (1278: presentes litteras f eri iussimus), III, nr 13 (1234: presentem paginam conscribi fecimus).
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wym i oddaje z pewnością powszechnie obowiązującą regułę118. Wobec bardzo prostej organizacji 
kancelarii trudno zresztą o innych kandydatów do tej roli. Trudno stwierdzić, czy pisarze zawsze 
przygotowywali koncepty, które potem dopiero przepisywano w formie czystopisu119. Oryginalnych 
konceptów nie znamy, nie były zresztą chyba przechowywane120. Na istnienie brulionów wskazują 
zdarzające się w oryginałach pomyłki charakterystyczne dla przepisywania (np. powtarzanie słów). 
Koncepty układano na pewno w czasach wcześniejszych, gdy każdy dokument był indywidualnie 
stylizowany. Potem nie zawsze było to chyba konieczne. Zwłaszcza w bardziej szablonowych spra-
wach pisarze mogli układać dokument z pamięci, znali bowiem na pewno dobrze formularz i styl 
obowiązujący w ich kancelarii. Mogli też korzystać przy tym z pomocy ksiąg formularzowych (do 
kwestii tej jeszcze powrócimy121). Niekiedy też na pewno wykorzystywali wcześniejsze, podobne 
dokumenty, jakie przedkładali im petenci122. Istnienia specjalnie układanych konceptów nie trze-
ba zakładać nawet w przypadkach, gdy potraf my wykazać, że dokument redagowała i pisała inna 
osoba (redaktor mógł bowiem dyktować z pamięci). Podobnie, gdy dany dokument powstawał przy 
współpracy odbiorcy, albo gdy występuje mieszanka cech dyktatu wystawcy i odbiorcy (co dotyczy 
nawet kilkunastu procent dokumentów książęcych). W sytuacji takiej nie trzeba chyba wyobrażać 
sobie przesyłania konceptu do poprawek lub do przepisania na czysto, a raczej wspólną pracę pisa-
rza wystawcy i przedstawiciela odbiorcy wykonaną w jednym miejscu i czasie. Mogło też zdarzać 
się, ale raczej we wcześniejszym okresie, przekazywanie odbiorcy już opieczętowanego pergaminu, 
na którym odbiorca ten zapisywał sobie odpowiednią treść dokumentu123. Trudno stwierdzić, czy ta 
sama osoba redagowała i pisała dokument. Nie było chyba na to reguły124. Nawet przy układaniu 
tekstu z pamięci, bez konceptu, pisarz nie musiał go sam osobiście pisać, a mógł tylko dyktować 
innemu. Odrębność dyktatorów i ingrosatorów widać w danych statystycznych, wskazujących, że 
kancelarie dużo szybciej zabiegały o usunięcie wpływu odbiorcy na redakcję niż na spisanie doku-
mentów. Ewolucja biegła niewątpliwie ku zasadzie, że to jeden człowiek układa dokument (choćby 
z pamięci) i spisuje go na czysto. Tak bowiem wyglądała praca w dobrze funkcjonujących kance-
lariach książęcych na Śląsku w XIV w. Przepisany już na czysto dokument był jeszcze sprawdza-
ny, o czym świadczą poprawki zdarzające się w oryginałach125. Kontrola należała najpewniej do 

118 Np. KDW XI, nr 1704 (1249: clericus nostre curie, qui ad mandatum nostrum hiis interfuit et ista conscripsit), I, 
nr 282 (1252: Ego Conradus scriptor predicti ducis hiis interfui et mandato ipsius hec conscripsi), 306, 333, 335–
336 (podobna formułka), 443 (1271: conscripta sunt autem hec de mandato nostro), 529 (1286: notarius de manda-
to domini mei ducis scripsi et manu propria sigillavi) itd.; SUB III, nr 230 (1257: ex precepto domini ducis); KDP I, 
nr 97 (1304: notarius, qui de mandato nostro presens privilegium scripsit). Zob. S. Kętrzyński, Zarys, s. 235–236.
119 S. Kętrzyński, Zarys, s. 243–256.
120 Podane przez S. Kętrzyńskiego, Zarys, s. 245, przykłady nie są właściwymi konceptami: KDW I, nr 543 (= Preus-
sisches Urkundenbuch, t. I, cz. 2, wyd. A. Seraphim, Königsberg 1909, nr 440), to nieuwierzytelniony czystopis 
(skoro zachował się w archiwum odbiorcy); podobnie NKDMaz II, nr 149 (na co wskazuje zostawienie miejsca 
na inicjał) i 150 (tu gotowy już dokument trzeba było zmienić z powodu śmierci biskupa i ostatecznie wydać pod 
imieniem następcy).
121 Zob. niżej, przyp. 179–180.
122 S. Kętrzyński, Zarys, s. 244–245. Obok cytowanego przez niego dokumentu Bolesława Wstydliwego z 1254 r., 
upstrzonego poprawkami pisarza, przygotowującego sobie na tej podstawie nowy tekst, wskazać można przywilej 
Henryka głogowskiego dla Żydów z 1299 r., oparty o wzór analogicznego dokumentu czeskiego i powtarzający za 
nim nawet wzmiankę o wydaniu wcześniejszego przywileju w czasach młodości wystawcy (SUB VI, nr 419).
123 Przykład wskazany przez K. Maleczyńskiego, Studia nad dyplomami, s. 176–177, 203, wśród dokumentów 
Władysława Odonica (KDW I, nr 249), nie jest jednak pewny (zob. rec. Z. Kozłowskiej–Budkowej, KH 43, 1929, 
s. 56–57). Dwa inne przytacza S. Kętrzyński, Zarys, s. 341 (KDW I, nr 397, 400).
124 S. Kętrzyński, Zarys, s. 275–276, stwierdza zasadniczą tożsamość dyktatora i ingrosatora.
125 Przykłady cytuje S. Kętrzyński, Zarys, s. 285–287.
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głównego pisarza (w lepiej oświetlonych źródłowo kancelariach śląskich późnego XIV w. korekty 
robił ich szef). Być może czystopis oglądał też jeszcze sam kanclerz126. Niekiedy spisywano kilka 
egzemplarzy jednego dokumentu, niewątpliwie na życzenie odbiorcy127. Rzeczą dokładnych badań 
pozostaje, czy ekspedycje te różnią się wystrojem (na egzemplarz „uroczysty” i „codzienny”). Nie 
wiemy, jak wyglądało wręczenie dyplomu odbiorcy. Odbywało się zapewne publicznie, a dokument 
wystawiano na widok zebranych i odczytywano128. Inscenizacja takich ceremonii mogła odbywać się 
rzadko, co mogło pociągać za sobą łączenie w jednym terminie wydawania dokumentów większej 
liczbie odbiorców. Takie procedury mamy poświadczone na Mazowszu w XV w., gdzie dokumenty 
pieczętowano i wręczano zainteresowanym raz w roku (koło Wielkiejnocy), a niekiedy nawet co 
kilka lat129. Trudno jednak stwierdzić, czy i na ile praktyki te odnieść można już do XIII w.130 Pieczęć 
przykładał w każdym razie na pewno kierujący kancelarią pisarz (podkanclerzy lub protonotariusz).

Wraz z docenieniem znaczenia dokumentu i rozwojem kancelarii pojawić się też musiały ar-
chiwa. O istnieniu dobrze strzeżonych archiwów biskupich i klasztornych wnosić możemy przede 
wszystkim z faktu zachowania się dużej części ich zasobów do dnia dzisiejszego. Dokumenty gro-
madzone przez biskupów przechowywano w skarbcu katedralnym131, co dowodzi szacunku dla ich 
wartości. O dużej dbałości o zawartość zbiorów dokumentów świadczy akcja podjęta w Poznaniu 
w 1298 r., kiedy to biskup transumował kilka dokumentów specjalnie po to, aby owe kopie złożyć 
w katedralnym archiwum132. Ponieważ transumowane były tu dokumenty jego własnych poprzedni-
ków, upatrywano w tej akcji jakiejś bardzo wczesnej postaci regestracji — chodzić miałoby o gro-
madzenie kopii dokumentów biskupich we własnym archiwum. Istnienie takich zbiorów kopii jest 
potem rzeczywiście poświadczone we Włocławku w końcu XIV w.133 Wydaje się jednak, że to zbyt 
daleko idąca interpretacja poznańskich transumptów z 1298 r. Biskup potrzebował pewnie kopii tych 
akurat dokumentów w jakiejś konkretnej sprawie. Dwa z nich dotyczyły zamiany dziesięcin między 
biskupstwem a klasztorem w Lądzie — a więc w transakcjach tych biskup grał także rolę odbiorcy. 
Trudno w każdym razie przyjmować na tej podstawie istnienie już wtedy szerszej praktyki groma-
dzenia kopii własnych dokumentów. Tylko we Wrocławiu mamy wyraźniejsze ślady zbierania odpi-

126 Na jednym z krakowskich dokumentów Przemysła II z 1290 r. znajduje się notka c. πρ vidit, co odnosi się naj-
pewniej do kanclerza Prokopa (KDM II, nr 515 = Kodeks dyplomatyczny wielicki, Lwów 1872, s. 2; S. Krzyżanow-
ski, Dyplomy, s. 30). Mogła to być sytuacja jednostkowa. Trudno w każdym razie kontrolę kanclerza uważać za 
powszechną regułę, skoro w wielu księstwach kanclerzy nie było.
127 Wiele przykładów daje Z. Kozłowska–Budkowa, rec., s. 58, a można je mnożyć. Zob. J. Šebánek, Einiges über 
Doppel– und Mehrausfertigungen von Urkunden (Auf Grund des in den Bänden I–V des CDB volltextlich edierten 
Urkundenstoffes), w: Folia diplomatica, t. II, Brno 1976, s. 27–38.
128 Jedyna znana nam wzmianka na ten temat (lecta est hec pagina et exposita in nostra nostrorumque dilectorum 
f liorum audiencia et baronum) pochodzi z dokumentu sfałszowanego ok. 1330 r., ale fałszerz opisywał na pewno 
powszechnie stosowaną praktykę (NKDMaz II, nr 57). Tak właśnie wyobrazić sobie trzeba wspominane kilka razy 
„publikowanie” dokumentów na wiecu: KDKK I, nr 31 (1250: et hoc promittimus plenius in colloquio proximo 
publicare), 43 (1255: Datum in Cracouia — — et postmodum conf rmatum et publicatum in colloquio habito). Do-
kumenty odczytywano odbiorcom w kancelarii cesarza Fryderyka II (S. Gleixner, Sprachrohr kaiserlichen Willens. 
Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. 1226–1236, Köln–Weimar–Wien 2006, s. 534).
129 A. Wolff, Metryka Mazowiecka. Układ pierwotny. Sposób rejestracji, Warszawa 1929, s. 107–112; S. K. Kuczyń-
ski, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 73.
130 Ślad wczesnego ich stosowania może stanowić dokument księcia mazowieckiego Siemowita z wyraźnie rozróż-
nioną datą akcji prawnej 16–21 V 1334 i spisania 18 X 1336 r. (NKDMaz II, nr 216).
131 KDW I, nr 26 (ok. 1240): has meas collaciones non solum in armario ecclesie Wratislaviensis f deliter et dili-
genter faciant conservari.
132 KDW II, nr 779 (transscribi et in archivo ecclesie transscriptum reponi huiusmodi mandaremus), 784, 785 (con-
scribi et transscriptum in archivo nostre ecclesie fecimus [reponi]).
133 S. Kętrzyński, Zarys, s. 353.
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sów wychodzących pism. Do dziś zachował się bowiem spisany w połowie XIV w. zbiór dokumen-
tów i listów biskupa Tomasza II (tzw. Acta Thomae), związanych z jego wielkim sporem z księciem 
wrocławskim Henrykiem IV (1282–1288)134. Redaktor tej kolekcji miał więc jeszcze wtedy dostęp 
do starej korespondencji wychodzącej z kancelarii, widocznie starannie rejestrowanej. Mogła być to 
jednak sytuacja wyjątkowa, uzasadniona rangą toczącego się konf iktu. Z czasów biskupa Jana Rom-
ki (1292–1301) zachowały się resztki księgi mającej najpewniej charakter regestru wystawianych 
przez kancelarię biskupią dokumentów135.

Porządne i duże archiwa gromadziły też klasztory. O dbałości o nie świadczy powstawanie kopia-
riuszy, w których spisywano teksty posiadanych dyplomów. Pierwsze takie zbiory zakładali cystersi 
śląscy (w Lubiążu już w połowie, w Henrykowie w samym końcu XIII w.)136. W tym czasie były to 
jednak jeszcze sytuacje wyjątkowe. Biskupstwo wrocławskie pierwszy kopiariusz założyło dopiero 
w połowie XIV w., poza Śląskiem zaś księgi tego typu pojawiły się na naszych ziemiach dopiero 
w stuleciu XV. Podstawowym kryterium porządkującym w najstarszych kopiariuszach są kategorie 
wystawców (dokumenty papieskie, biskupie itd.), ale spis archiwum henrykowskiego z ok. 1325 r. 
pokazuje, że było ono w istocie ułożone w innym, dość zawiłym porządku rzeczowym, a dokumenty 
leżały posegregowane w grupy tematyczne w czterech skrzyniach (czy raczej szuf adach jakiejś sza-
fy, skoro mowa o cista superior i cista inferior).

Nic nieomal natomiast nie wiemy o archiwach książęcych. Ich zupełna zatrata wskazuje jednak, 
że nie dbano o nie chyba zbyt starannie. Jedynie w przypadku pewnych księstw śląskich ich zacho-
wane w czasach nowożytnych archiwa zawierają najstarsze fragmenty wskazujące, że przynajmniej 
od końcu XIII w. gromadzono w nich ważne układy polityczne. W archiwum księstwa głogowskiego 
uchował się dokument Władysława Łokietka w sprawie układu z Henrykiem głogowskim z 1296 r. 
Z archiwum księstwa oleśnickiego — powstałego w 1312 r. z podziałów dzielnicy głogowskiej — 
znamy kopiariusz wykonany u schyłku XIV w., który pokazuje, że w archiwum tym znajdowały 
się kopie kilku szczególnie ważnych dokumentów trzynastowiecznych. Chodziło m.in. o dokument, 
mocą którego książę wrocławski odstąpił Oleśnicę księciu głogowskiemu (1294), oraz przywilej 
księcia głogowskiego dla Żydów (1299).

6. PRZEMIANY FORMY DOKUMENTU

W związku z powstawaniem kancelarii, kształtowaniem się w nich ustalonych metod pracy i włas-
nego stylu kancelaryjnego następowały też zmiany w zewnętrznym i wewnętrznym obliczu polskich 
dokumentów. Wobec coraz większej mnogości dokumentów i wielości instancji je wystawiających 
istniały oczywiście rozliczne oboczności rozwoju, zależne od warunków miejsca bądź środowiska, 
w którym dokument powstawał. Widać jednak, jak się wydaje, pewne linie rozwojowe, wspólne dla 
całej Polski i wszystkich rodzajów dokumentów137.

Zacznijmy od cech zewnętrznych. Polskie dokumenty w XIII w. pisane były bez wyjątku na 
pergaminie. Papier nie był jeszcze wtedy w użyciu, a przynajmniej nie stosowano go do spisywa-

134 R. Döbner, Zur Kritik der Acta Thomae II., „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” 
13, 1876, s. 260–269.
135 T. Jurek, A. Kozak, Pozostałości regestru kancelarii biskupa wrocławskiego Jana Romki (1292—1301) na skraw-
kach makulatury przypadkiem zachowane, w: Ecclesia, regnum, fontes, Warszawa 2014 (w druku).
136 A. Wałkówski, Najstarszy kopiarz lubiąski, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Historia 50, Wrocław 1985, s. 163–
221; A. Bruder, Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów w Henrykowie, Wrocław 1992, na s. 69–72 spis z ok. 1325 r.
137 Podstawę niniejszego podrozdziału stanowiły opracowania poszczególnych kancelarii, zestawione w przyp. 100–
101, 105.
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nia dyplomów. W Polsce do dokumentów używano z zasady pergaminu północnego, dwustronnie 
gładzonego. Użycie pergaminu włoskiego zdarzać się mogło wyjątkowo, gdy nasi ziomkowie wy-
stawiali dokumenty w Italii138. W początkach XIII w. ogólny obraz polskich dokumentów stoi pod 
znakiem skrajności — z jednej strony mamy wielkoformatowe dokumenty uroczyste (zwłaszcza 
w sprawie fundacji klasztornych), z drugiej strony dokumenty bardzo małe (dawni badacze nazy-
wali je pieszczotliwie „pergaminkami”) w sprawach drobnych, które oczywiście przeważają. Pro-
dukowanie owych form drobnych wynika oczywiście z oszczędności kosztownego materiału, gdy 
ma być on zastosowany do upamiętnienia spraw mniej istotnych. Tendencja rozwojowa biegnie ku 
osiągnięciu formy pośredniej, choć zdarzały się oczywiście także i później zarówno pozycje wy-
jątkowo duże, jak i bardzo małe. Wraz z osiąganiem uśrednionego formatu następowało też jego 
odwrócenie — w dyplomach dwunastowiecznych panuje przeważnie carta transversa (gdzie wyso-
kość przeważa nad szerokością). Już w pierwszych latach XIII w. dokonuje się zmiana i dokumenty 
stają się szersze niż wyższe139. Ogólny wystrój dokumentów ulega uproszczeniu, co odpowiada ich 
upowszechnieniu i wzmożonej produkcji. Coraz częściej stosuje się pismo kursywne, szybsze niż 
kładziony dukt kodeksowy, przeważający w dokumentach najstarszych. Tekst pisany jest w ciągu, 
bez wyróżniania poszczególnych części składowych czy formuł. Dominuje tendencja do pisania na 
całą szerokość i wysokość arkusza, bez zostawiania marginesów, co oczywiście wynika z oszczęd-
ności pergaminu. Niekiedy widać, że pisarz miał wręcz kłopoty ze zmieszczeniem całego tekstu 
na oddanej mu do dyspozycji karcie. Redukcji ulegają elementy ozdobne. Zdobienie dyplomu fun-
dacyjnego klasztoru w Trzebnicy z 1208 r., opatrzonego monogramami i rotami, należy jeszcze do 
tendencji naśladowczych (w tym wypadku przywilejów papieskich) właściwych dla poprzedniego 
stulecia. W XIII w. znikają otwierające niegdyś tekst chryzmony i krzyże. Jedynie jeszcze samą 
inwokację (a potem już tylko jej pierwsze słowo In) wyróżnia się pismem wydłużonym. Najczę-
ściej stosowanym ozdobnikiem pozostaje inicjał (z zasady wielka litera I), znacznie wyciągnięty, 
niekiedy nawet na całą wysokość tekstu, i zdobiony. Ponieważ niepodzielnie panuje już zwyczaj 
przywieszania pieczęci, pergaminowa karta ma robioną u dołu zakładkę, aby wzmocnić miejsce, 
w którym zawiśnie ciężka pieczęć.

Pieczęcie140 odciskano w wosku (przeważnie naturalnym bądź też barwionym na zielono). Do 
umocowania przy pergaminie wykorzystywano tradycyjnie sznury jedwabne w różnych kolorach 
albo paski pergaminu. Częstsze były sznury, ale nie widać, czy wyborem między różnymi formami 
rządziły jakiekolwiek zasady (sznury uchodziły w każdym razie za bardziej dostojne od pasków). 
Najrzadziej zdarzało się przywieszanie pieczęci na pasku pergaminu odciętym z dolnej krawędzi ar-
kusza, na którym był spisany dokument. Pieczęcie przyjmowały podobną postać dla poszczególnych 
grup ich nosicieli. Wszystkie polskie pieczęcie dwunastowieczne były okrągłe. W XIII w. pieczęcie 
biskupów (i innych dostojników kościelnych) przyjmować zaczęły kształt ostroowalny z szablono-

138 Znany mi przypadek z 1216 r. dotyczy dokumentu wystawionego we włoskiej Weronie (SUB I, nr 152 = MPPal. 
nr 67).
139 Spośród oryginałów reprodukowanych w MPPal. z l. 1200–1210 mamy 11 formatu wysokiego, 12 szerokiego, 
a dwa zbliżone do kwadratu (a więc panuje jeszcze równowaga); z l. 1211–1216 są już tylko trzy formatu wysokie-
go, aż 14 szerokiego, a cztery kwadratowe.
140 H. Nehmiz, Untersuchungen über die Besiegelung der schlesischen Herzogsurkunden im 13. Jahrhundert, 
Breslau 1939; S. K. Kuczyński, Pieczęcie; M. Gumowski, w: Sfragistyka, Warszawa 1960; S. Kętrzyński, Zarys, 
s. 145–177 (na s. 160 zestawienie polskich kontrasigillów); F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, 
cz. I: Doba piastowska, Kraków 1899; tenże, Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej (uzupełnienie), 
Kraków 1936; A. Schulz, Die schlesichen Siegel bis 1250, Breslau 1871; P. Pfotenhauer, Die schlesischen Siegel 
von 1250 bis 1300, beziehentlich 1327, Breslau 1879; także ustępy o pieczęciach w monograf ach poszczególnych 
kancelarii.
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wym przedstawieniem biskupa (lub innego duchownego) w szatach pontyf kalnych. Pieczęcie ksią-
żęce pozostały okrągłe i były dość duże (sięgając nawet 7–9 cm). Pieczęcie rycerskie były zasadniczo 
mniejsze, przy czym najwybitniejsi możni starali się naśladować (wielkością i motywami) pieczęcie 
książęce. Obok typowej formy okrągłej pojawiały się też sporadycznie rycerskie pieczęcie w formie 
tarczy. Wreszcie pieczęcie miejskie zachowały, typowy dla pieczęci świeckich, okrągły kształt i dość 
znaczne rozmiary (w większych miastach śląskich po 6–7 cm). Utrwalenie się takich ściśle znorma-
lizowanych rodzajów miało na pewno głębszy sens, bo pozwalało nawet przy uszkodzeniu pieczęci 
w łatwy sposób rozpoznawać przynajmniej rodzaj autorytetu potwierdzającego dany dokument141. 
W połowie XIII w. w kancelariach wszystkich właściwie książąt śląskich pojawiły się dodatkowo 
kontrasigilla, czyli małe, sygnetowe pieczątki odciskane na odwrociu miski pieczęci głównej. Obok 
nich stosowano też zwyczaj odciskania tam kciuka. Nieco później kontrasigillów zaczęli używać, 
choć w mniejszym niż na Śląsku zakresie, również pozostali książęta, biskupi krakowscy, a także 
różni inni wystawcy. Znaczenie tych praktyk nie jest jasne. Czy chodziło tylko o zabezpieczenie od-
wrocia, aby nikt nie dokonywał tam jakichkolwiek machinacji, czy też, co wydaje się chyba prawdo-
podobniejsze, o formę rekognicji — choć nie wiadomo, z czyjej strony: czy dodatkowo właściwego 
pieczętarza (czyli głównego pisarza), czy też kanclerza, czy może samego księcia (skoro odciskano 
jego „sekretny” sygnet).

Przechodząc do cech wewnętrznych, zacząć trzeba od sprawy języka. Polskie dokumenty trzy-
nastowieczne spisywane są po łacinie. Inne języki, polski i niemiecki, pojawiają się tylko w postaci 
imion własnych, pojedynczych słów lub glos. Na Śląsku, gdzie zwłaszcza w miastach istotny był 
udział przybyszów z Niemiec, liczyć się należy z używaniem w piśmie także niemczyzny. Na przeło-
mie XIII i XIV w. spotykamy rzeczywiście pierwsze przypadki stosowania tego języka w dokumen-
tach. Dotyczą one, choćby pochodziły od książąt, wyłącznie przestrzeni miejskiej142. Inne niemiec-
kojęzyczne dokumenty śląskie z końca XIII w. znane są wyłącznie z kopii, najpewniej więc mamy 
do czynienia z powstałymi później tłumaczeniami tekstów pierwotnie łacińskich143. Poza Śląskiem 
niemieckojęzyczne dokumenty z ziem piastowskich nie są znane, a niepodzielnie panuje łacina.

W trzynastowiecznych dokumentach dominuje narracja subiektywna. Jeszcze długo występują co 
prawda pewne formy ujmowane w postaci obiektywnej, przypominającej dawne notycje, zdarzające 
się wyjątkowo nawet w 2. połowie XIII w., ale mają one już tylko charakter reliktowy. Obowiązu-
jącą normą staje się forma subiektywna. W początkach XIII w. panuje powszechnie zwyczaj wypo-
wiadania się wystawcy w liczbie pojedynczej (ego). Z czasem jednak następuje przechodzenie na 
liczbę mnogą (nos), co uważano za bardziej dostojne (pluralis maiestaticus). W pierwszych latach 
panuje jeszcze chwiejność, a niekiedy pisarze nawet w ramach jednego dokumentu nie mogli się 
zdecydować, czy używać liczby pojedynczej, czy mnogiej. Na Śląsku w dokumentach biskupa wroc-
ławskiego Wawrzyńca pluralis zaczyna zdecydowanie przeważać od ok. 1220 r., a w dokumentach 
księcia Henryka Brodatego zwycięża ostatecznie w czwartym dziesięcioleciu. W Krakowie biskup 
Iwo od 1223 r. używał już przeważnie liczby mnogiej144, ale książę Leszek Biały (zm. 1227) pozosta-

141 Na zjawisko utrwalania rzucających się w oczy cech wystroju zewnętrznego dyplomów monarszych w celu ich 
wyróżniania od innych dokumentów zwróciła uwagę A. Stieldorf, Die Magie der Urkunde, AfD 55, 2009, s. 71–72.
142 W 1261 r. Henryk III wrocławski opieczętował nadesłane na jego prośbę niemieckie pouczenia prawne z Magde-
burga, do których przed 1283 r. już we Wrocławiu dopisano, też po niemiecku, kolejne paragrafy (SUB III, nr 381, 
V, nr 66). Potem mamy nowe pouczenia magdeburskie z 1296 r. (SUB VI, nr 222). Wreszcie w 1302 r. książę 
głogowski, udzielając mieszczanom Głogowa praw otrzymanych z Wrocławia, zawarł to wszystko w dokumencie 
spisanym po niemiecku (USUS nr 102).
143 W. Irgang, Elemente der deutschen Sprache im Schlesischen Urkundenbuch, przedruk w: tenże, Schlesien im 
Mittelalter. Siedlung — Kirche — Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, Marburg 2007, s. 481–494, zwł. s. 483.
144 Mog. nr 3 (nos), 9 (ego); ZDM IV, nr 871 (nos), 872 (nos); KDP I, nr 18 (ego); KDKK I, nr 21 (nos).
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wał tradycyjnie przy pojedynczej145. W dokumentach Władysława Odonica (zm. 1239) nowa forma 
przeważa dopiero w ostatnich latach jego życia. Pod koniec czwartej dekady forma nos utwierdza 
się też w dokumentach Konrada mazowieckiego, choć aż do jego śmierci (1247) zdarza się też jesz-
cze używanie staromodnego ego. Prekursorami zmiany wydają się biskupi (choć poznański Paweł, 
zm. 1242, człowiek starej daty i wróg reform, trwał przy formie singularnej), a książęta przyjmują ją 
nieco później, wszyscy ok. 1235–1240 r. Użyty pluralis staje się zasadniczo wyróżnikiem dokumen-
tów publicznych. Po połowie XIII w. liczba pojedyncza pozostaje w użyciu już tylko w dokumentach 
wystawców prywatnych, choć niektórzy z nich, naśladując książąt, też stosowali liczbę mnogą.

Ujednoliceniu ulegał też zestaw formuł146. Polskie dokumenty generalnie zachowywały pełen for-
mularz, aczkolwiek widać tendencję do skracania i uproszczeń, której of arą padają formuły „ozdob-
ne”, mniej istotne dla wagi prawnej dokumentu — a więc przede wszystkim inwokacja czy arenga. 
Tendencja ta jest odpowiednikiem wskazanych oszczędnościowych cech zewnętrznych. Mogła od-
powiadać zamiarom wystawcy, albo też wynikać z zabiegów odbiorcy. Znamy np. kilka wyjątkowo 
uproszczonych dokumentów księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa dla miasta Świdnicy — 
ich formę tłumaczyć należy na pewno oszczędnością mieszczan. Formuły ustawiane są przeważnie 
w tym samym układzie (inwokacja, arenga, intytulacja, promulgacja, narracja, dyspozycja, korobo-
racja, testacja, datacja), niekiedy z dodaniem formuł dodatkowych (zwłaszcza salutacji i sankcji). 

Dokumenty najczęściej otwiera inwokacja. Jej różnorodne formy, z przeważającą zrazu postacią 
In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis (Unitatis) amen (w zasadzie cesarską, ale ulubioną też 
przez cystersów), zastąpione zostały przez stosunkowo prostą In nomine Domini amen. W doku-
mentach biskupów wrocławskich dokonało się to ok. 1220 r., potem zaś u większości książąt. Po 
połowie XIII w. w kancelariach książęcych nowa forma staje się absolutnie dominująca, choć poja-
wiają się wciąż sporadycznie jej odmianki (In nomine Dei eterni amen lub In nomine Domini nostri 
Jesu Christi amen), czy to inwokacje trynitarne (In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis amen 
albo In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen). Wyjątki te zdają się uzasadnione wpływem 
odbiorców. Ze znacznym opóźnieniem nowa postać inwokacji przyjmowała się w niektórych kan-
celariach biskupich. Arcybiskupi gnieźnieńscy najpierw stosowali klasyczną formę trynitarną (aż do 
1235 r.), potem postać In nomine domini nostri Jesu Christi amen, a po 1260 r. wprowadzili popular-
ną już wszędzie In nomine Domini amen — by następnie (od ok. 1285 r.) w ogóle z inwokacji zre-
zygnować i rozpoczynać dokumenty od razu intytulacją. Także w kancelarii biskupów poznańskich 
utrzymywały się długo inwokacje trynitarne (aż do 1257 r.), a dopiero od 1277 r. przyjęła się postać 
In nomine Domini amen. Drobna ta formułka miała chyba duże znaczenie wobec znanej tendencji do 
wypracowywania łatwych do wyłapania cech identyf kujących dokument z danym wystawcą (temu 
służył także własny styl jego kancelarii). Być może arcybiskupi gnieźnieńscy czy biskupi poznańscy 
właśnie dlatego trzymali się długo niemodnych już inwokacji, aby ich dokumenty były łatwo rozpo-
znawalne. W końcu ulegali jednak, jak widać, wszechogarniającej modzie.

Po inwokacji następowała przeważnie arenga. Zasób wykorzystywanych areng był bardzo bogaty. 
Utkane przeważnie z cytatów z Pisma Świętego, Ojców Kościoła albo innych lektur szkolnych, od-
bijają kulturę literacką środowisk kancelaryjnych, acz są przeważnie mało oryginalne (drogi rozpo-
wszechniania poszczególnych postaci trudno jednak dokładnie ustalać). Formuła ta stanowi w każ-
dym razie bardzo wdzięczny obiekt badań. Wskazują one z jednej strony na postępującą w 1. poło-
wie XIII w. formalizację arengi (powtarzalnej wielokrotnie w dokumentach tego samego wystawcy), 

145 Jedyny jego dokument z użyciem pluralis jest falsyf katem (KDM II, nr 389).
146 W literaturze polskiej niewiele jest prac na temat poszczególnych formuł dyplomatycznych (z wyjątkiem testacji, 
a ostatnio też arengi). Jako wzór zob. więc A. Gut, Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy 
XIV wieku, Szczecin 2002, która zajmuje się jednak poszczególnymi formułami, a nie formularzem jako całością.
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z drugiej zaś na znaczne poszerzenie wykorzystywanych motywów. O ile arengi dwunastowieczne 
odnoszą się wyłącznie do treści religijnych, o tyle w XIII w. mówią coraz częściej o upływie czasu 
i potrzebie utrwalania ludzkich czynów albo też stają się wyrazem propagandy władzy (te arengi 
„majestatyczne” pojawiają się szczególnie w istotnych momentach przełomów politycznych). Już 
w 1. połowie XIII w. u niektórych książąt arengi „tchną całkowicie duchem świeckim”147. W doku-
mentach o uproszczonym formularzu arenga bywała pomijana.

Przeważnie po arendze, ale niekiedy i przed nią, szła intytulacja. Najczęściej imię wystawcy 
poprzedzał zaimek osobowy (nos, a wcześniej ego), choć zdarzało się pomijanie go (co było od-
wołaniem się do zwyczajów papieskich). Imię z tytułem wiązała najczęściej formułka dewocyjna. 
Rozmaite były początkowo sposoby jej ujmowania, a wzbogacano je nawet indywidualnymi pomy-
słami różnych pisarzy. Książę Henryk Brodaty w pierwszych 10 latach swych rządów powoływał 
się na łaskę nie tylko Boga, ale także św. Jana (patrona katedry wrocławskiej), a okazjonalnie rów-
nież na wolę swego ojca148. Ten ostatni, czysto świecki, aspekt jest szczególnie interesujący, odbija 
bowiem dobrze ówczesne tendencje ustrojowe — dziedziczenie dzielnic było jeszcze utrwalającą 
się dopiero nowością. Różnorodność sformułowań uległa jednak stosunkowo szybko ujednoliceniu 
w postaci Dei gracia. Sformułowanie to, oddające w zasadzie boskie pochodzenie władzy książę-
cej i biskupiej, było też używane w dokumentach osób prywatnych. Trudno orzec, czy wynikało to 
z wybujałych niekiedy ambicji (np. w przypadku wojewodów krakowskich), czy też raczej tylko 
z mechanicznego naśladownictwa popularnego szablonu stylistycznego. Stabilizowała się też ty-
tulatura. Biskupi używali konsekwentnie tytułów swoich katedr. Piastowie, niegdyś wszyscy ty-
tułowani książętami polskimi, od samego początku XIII w. podkreślali swój związek z konkretną 
ziemią. To dobitny wyraz utrwalania się świadomości dzielnicowej. Nawet Leszek Biały, tytułujący 
się, dla podkreślenia ogólnokrajowych ambicji, wciąż jeszcze dux Poloniae, pod koniec życia uży-
wał już tytułu księcia krakowskiego149. Przy tradycyjnym tytule pozostali tylko książęta wielko-
polscy, bo Polonia oznaczała zarówno cały kraj, jak i Wielkopolskę. Nawet oni odczuwali jednak 
potrzebę dzielnicowej identyf kacji, skoro jeden z pisarzy Bolesława Pobożnego, Maciej, używać 
zaczął (acz tylko okazjonalnie) formy dux Maioris Polonie, być może przez siebie samego stwo-
rzonej. W miarę podziałów pojawiła się potrzeba dalszej konkretyzacji. Piastowie śląscy w ósmym 
dziesięcioleciu XIII w. stworzyli więc tytulaturę dwustopniową: „książę Śląska i pan N.” (tu poda-
wano stolicę danej dzielnicy)150. Wygodny ten wzór naśladowali potem książęta w innych ziemiach, 
gdzie rozbicie czyniło postępy. Potrzeba rozróżniania coraz liczniejszych książąt zadecydowała też 
o wprowadzeniu do tytulatury liczebnika porządkowego. Jako pierwszy użył go Henryk Probus, 
czwarty już z kolei władca Wrocławia tego imienia. Także wielkopolski Przemysł II (syn Przemy-
sła I) dodawał sobie przeważnie do imienia liczebnik secundus151. Trudno orzec, czy wynikało to 
ze względów czysto utylitarnych, czy też pomyślane było jako manifestacja ciągłości władzy. Zaraz 
za intytulacją umieszczano niekiedy salutację, a więc formułę właściwą dla listów (i stąd typową 
dla formularza pism papieskich). Stosunkowo najczęściej pojawiała się w mandatach, ale ponieważ 

147 T. Nowakowski, Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku, Bydgoszcz 1999 (cytat ze s. 204); 
A. Adamska, Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje, Kraków 1999.
148 SUB I, nr 87, 94 (tu jeszcze NMPanna), 95, 101, 114–115 (ojciec), 126, potem jeszcze nr 181 (ojciec), 235, 287, 
II, nr 5 (ojciec).
149 KDKK I, nr 15, 16. Dokumenty KDM II, nr 389 i Mog. nr 4 to późniejsze falsyf katy.
150 Po raz pierwszy u Henryka IV w 1272 r. (SUB IV, nr 163).
151 SUB IV, nr 173 (1272); W. Irgang, Das Urkunden– und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV., s. 436; S. Krzy-
żanowski, Dyplomy, s. 132. Zob. P. Węcowski, Dwa przyczynki do piastowskiej legitymizacji władzy Jagiellonów. 
Imiona i liczebniki w tytulaturze polskich Jagiellonów, w: Świat średniowiecza. Studia of arowane Profesorowi 
Henrykowi Samsonowiczowi, Warszawa 2010, s. 570–571.
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nie są one zbyt liczne, także i salutacja w polskich dokumentach występuje w sumie bardzo rzadko. 
Jedynie biskupi włocławscy używali jej częściej.

Po intytulacji (i ewentualnie salutacji) następowała promulgacja, ujmowana w sposób zindywidu-
alizowany (acz z utrzymywaniem się kilku szczególnie popularnych wzorów), tak że trudno charak-
teryzować jej kształt i rozwój. Zauważyć jednak trzeba, że jedną z częściej używanych jej postaci był 
wciąż zwrot: notum sit omnibus (z pochodnymi notum esse volumus itp.), używany, jak pamiętamy, 
już w notycjach z XII w. Bliższa charakterystyka byłaby trudna tym bardziej w przypadku narracji 
i dyspozycji, których ujęcie zależało już nie tylko od zwyczajów danej kancelarii i upodobań kon-
kretnego pisarza, ale przede wszystkim od charakteru i okoliczności akcji prawnej. Tu wystarczy po-
wiedzieć, że w poszczególnych kancelariach kształtowały się jednak wzory formularzowe stosowne 
dla opisywania różnego rodzaju spraw. Dla prawniczej formalistyki i kazuistyki istotne było rozbu-
dowywanie w ramach dyspozycji specjalnej formułki pertynencyjnej, poświęconej szczegółowemu 
wyliczaniu przynależności obiektu transakcji. Choć formułki te robią wrażenie mocno szablonowe, 
wydaje się jednak, że były układane indywidualnie, stosownie do potrzeb i mogą jednak oddawać 
prawdziwy stan rzeczy152. 

Formuły końcowe (eschatokół) otwierała na ogół koroboracja. Istniało wiele sposobów jej sty-
lizacji. Ogólnie wszystkie one odwoływały się do umocnienia dokumentu poprzez przywieszenie 
pieczęci lub powołanie świadków, albo też obydwu tych sposobów uwierzytelnienia naraz. W do-
kumentach dwunastowiecznych typowe było wplatanie tu sankcji (zapowiedzi kar dla łamiących 
postanowienia dokumentu), ze szczególnie częstym zagrożeniem karami Bożymi lub klątwą ko-
ścielną (maledykcja). W XIII w. sytuacja ulegała stopniowo zmianie. Sankcja traciła w ogóle na 
znaczeniu, a maledykcja powoli zanikała. Było to zresztą zjawisko szersze, wykraczające poza 
nasze ziemie153. Niektóre polskie kancelarie były jednak wciąż przywiązane do maledykcji. Prawie 
co czwarty z dokumentów Bolesława Wstydliwego ułożonych przez jego kancelistów odwołuje się 
wciąż do gniewu Boga, NMPanny, świętych, straszy Sądem Ostatecznym, piekłem lub choćby klą-
twą kościelną. To już jednak wyjątek w skali ogólnopolskiej. Najszybciej chyba formuła ta zanikła 
na Śląsku (tu częściej spotyka się ją tylko w pierwszych kilkunastu latach XIII w., potem już tylko 
wyjątkowo, a gdy biskup użył jej jeszcze w 1288 r., było to świadome udostojnienie uroczystego 
aktu fundacji kolegiaty Świętego Krzyża154) i w Wielkopolsce (tu jeszcze w połowie XIII w. poja-
wia się w dokumentach książęcych straszenie gniewem Bożym, potem już tylko, a i to nieczęsto, 
niełaską książęcą155). Wolniej zamierała na Mazowszu. U księcia Konrada I (zm. 1247) maledykcja 
występuje już tylko w ok. 1/10 dokumentów, u jego synów i wnuków zaś w ogóle okazjonalnie — 
ale ta archaiczna formuła trwa w każdym razie na Mazowszu aż do początków XIV w.156 Zanik 
maledykcji, którą wypiera teraz typowa koroboracja zapowiadająca pieczęć, wiąże się z wykształ-
ceniem rangi prawnej dokumentu, który nie wymaga już w każdej sprawie wzmocnienia groźbą kar 
Bożych czy kościelnych. W formularzu dokumentów biskupich o charakterze mandatu pozostała co 
prawda formuła zagrożenia klątwą — ale ma ona inne, bardzo konkretne znaczenie prawne. Zapo-
wiada bowiem jedynie dokładnie rodzaj kary, pod jaką podpaść może odbiorca lekceważący sobie 
zawarte w piśmie polecenie. Podobnie książęta umieszczali niekiedy (acz coraz rzadziej) w swych 

152 Por. A. Gut, Formuła pertynencyjna dokumentów książąt zachodniopomorskich w XII i XIII wieku, w: Formuła, 
archetyp, konwencja w źródle historycznym, Lublin 2006, s. 83–96.
153 J. Studtmann, Die Pönformel der mittelalterlichen Urkunden, „Archiv für Urkundenforschung” 12, 1932, s. 251–
274; A. Gut, Formularz, s. 179–185.
154 SUB I, nr 82, 84, 95, 96, 115, 134, 181, 284 (1227), II, nr 340 (1247), III, nr 269 (1258), IV, nr 261 (1275), V, 
nr 386 (1288).
155 KDW I, nr 237, 248, 269, 300, 311, 393, 450, 509, 511, 519 itd.
156 NKDMaz II, nr 135 (1313). Zob. S. K. Kuczyński, Pieczęcie, s. 32.
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dokumentach sankcję z zapowiedzią swej niełaski bądź kar właściwych prawu (niekiedy ogólniko-
wo, niekiedy zaś z dokładnym ich określeniem).

Kolejność formuł eschatokołu bywała płynna, tak że po koroboracji i sankcji nastąpić mogła 
datacja lub testacja. Datacja staje się koniecznym elementem dokumentu. Przypadki dokumentów 
pozbawionych daty są rzadkie. Dużo częściej zdarzało się podawanie tylko daty rocznej, co wy-
nikało także z indywidualnych zwyczajów danej kancelarii albo, przeważnie, konkretnego pisarza 
(dat dziennych konsekwentnie nie używał np. pracujący dla Przemysła I wielkopolskiego pisarz 
Konrad). W 2. połowie XIII w. panującą normą było już w każdym razie podawanie daty dziennej, 
roku, a także miejsca wydania dokumentu. Datę roczną określano latami Pańskimi, używając po-
wszechnie zwrotu anno Domini, który całkowicie przyćmił używanie innych formułek, jak anno ab 
incarnatione Domini (tak początkowo w kancelarii biskupów wrocławskich) czy anno Dominicae 
incarnationis (tak przeważnie w kancelarii arcybiskupiej). Wydaje się, choć wymagałoby to jesz-
cze szczegółowego zweryf kowania, że użycie słowa incarnatio wiązało się z zastosowaniem stylu 
Zwiastowania (w którym początek roku wypadał 25 marca). Zasadniczo rok liczono chyba przeważ-
nie od Bożego Narodzenia, acz brakło może w tym zakresie pełnej konsekwencji. Stosunkowo rzad-
ko rozbudowywano określenie roku o indykcje, epakty, konkurenty lub też podawanie rachuby lat 
pontyf katu biskupiego czy panowania danego władcy. Datę dzienną podawano początkowo podług 
kalendarza rzymskiego, ale z czasem coraz szerzej wkraczało użycie kalendarza chrześcijańskiego 
(z odwołaniem do świąt kościelnych). Do końca interesującego nas okresu przeważa zdecydowanie 
kalendarz rzymski, choć udział chrześcijańskiego stale rośnie, zwłaszcza w praktyce kancelarii ksią-
żęcych. W dokumentach Bolesława Wstydliwego momentami nawet przeważa, ale zasadniczo sięga 
jednak najwyżej 1/4. Dominujące stanowisko zdobywa sobie za to w dokumentach książąt wielko-
polskich. Został użyty w ponad 2/3 dyplomów Przemysła II (1272–1296), potem zaś zdecydowanie 
już dominuje w dokumentach Władysława Łokietka (1296–1299). Nie mamy szerszych badań dla 
Śląska, ale są tam kancelarie (np. głogowska), w których kalendarz chrześcijański zdobywa sobie 
pewną przewagę już w trzeciej ćwierci stulecia. Dużo mniejsze zastosowanie miało liczenie dni mie-
siąca. Spotykamy je sporadycznie w dokumentach różnych wystawców. Jeden z pisarzy Bolesława 
Wstydliwego stosował w l. 1243–1244 bolońską odmianę tej rachuby, z obliczaniem dni miesiąca 
wstępującego i zstępującego.

Datację otwierało przeważnie słówko actum bądź datum, używane najpewniej wymiennie bez ja-
kiegokolwiek rozmysłu. Zwroty te nie dają zatem podstawy do wyrokowania, czy podawana w doku-
mencie data odnosić się miała do czynności prawnej (na to w zasadzie wskazywać powinno actum), 
czy do wydania dokumentu (datum). Są przypadki, kiedy można dowodnie pokazać, że data odnosi 
się do akcji prawnej — choćby datowany na 1241 r. dokument, w którym świadczy poległy w tym 
samym roku książę Henryk Pobożny, określony w tekście jako nieżyjący157. Wyrazisty przykład sta-
nowią też dwa niemal równobrzmiące i opatrzone tą samą datą 29 IX 1317 r. dokumenty kolejnych 
biskupów płockich, Jana i Floriana — osobliwość tę wyjaśnić można tylko w ten sposób, że eks-
pedycja gotowego już dokumentu Jana została wstrzymana ze względu na jego śmierć i dokument 
wyszedł ostatecznie pod imieniem jego następcy Floriana (wybranego dopiero w 1318 r.), z uaktual-
nioną listą świadków, ale pod datą czynności prawnej158. Są też jednak przypadki, kiedy datę odnieść 
trzeba do czynności sporządzenia dokumentu. Dwa dokumenty z tego samego wiecu pod Dankowem 
z 1262 r. noszą daty 28 stycznia i 7 czerwca; pierwsza odnosić się musi do akcji prawnej, druga do 

157 KDW I, nr 230.
158 NKDMaz II, nr 149, 150; E. Suchodolska, Regesty dokumentów mazowieckich z lat 1248–1345, Wrocław–Łódź 
1980, nr 99, 100.
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spisania159. Nie należy natomiast wyciągać zbyt daleko idących wniosków ze zwyczaju zapisywania 
daty w dwóch częściach: roku przy actum, dnia zaś przy datum (albo na odwrót), przedzielanych 
niekiedy jeszcze wyliczeniem świadków. Niewątpliwie jest to tylko maniera stylistyczna, nie trzeba 
zaś tu upatrywać przykładów na używanie „datacji niejednolitej” (a więc różnych dat na określenie 
różnych etapów powstawania dokumentów). W naszym materiale trzynastowiecznym nie ma na to 
zjawisko przykładów160. Podawana w dokumentach data może więc odnosić się zarówno do czasu 
akcji prawnej, jak i spisania dokumentu, ale wydaje się, że zdecydowanie przeważał pierwszy spo-
sób. Na to wskazują analogie z lepiej oświetlonych źródłowo czasów późniejszych, kiedy to w kan-
celariach śląskich i mazowieckich dowodnie podawano datę akcji prawnej161. Pamiętać też trzeba, że 
nie było przecież ważne, kiedy odbiorca otrzymał swój dokument, ale podstawowe znaczenie miało 
ustalenie, kiedy zaistniał określony stan prawny. Stwierdzenie, że data oznacza moment poświadcza-
nej czynności, jest bardzo ważne. Dokumenty były bowiem przeważnie spisywane w pewien czas 
po jej dokonaniu. Niekiedy pokazać można, że trwało to nawet latami. Szczególnie instruktywny 
dla pokazania zawiłości procesu powstawania dokumentu jest przykład z przywilejem immuniteto-
wym książąt wielkopolskich dla biskupstwa poznańskiego. Przywilej ów książęta nadali biskupowi 
w 1245 r. i wtedy już publicznie ten fakt obwieszczono. Ponieważ jednak rzecz wzbudziła sprze-
ciw rycerstwa, zwlekano z wydaniem stosownego dokumentu. Został on ostatecznie opatrzony datą 
1252 (kiedy pewnie poczyniono ostateczne ustalenia w tej sprawie), ale z analizy tytułów świadków 
wynika, że spisano go w istocie dopiero wiosną 1253 r., najpewniej podczas niezwykle uroczystego 
wiecu, odbytego wówczas w Pogorzelicy162. Uświadomienie sobie takiego powolnego mechaniz-
mu powstawania dokumentów pozwala uniknąć nieporozumień interpretacyjnych. Zdarzające się 
w dokumentach wiadomości ewidentnie sprzeczne z podaną w nich datą nie muszą automatycznie 
oznaczać kwestionowania autentyczności. Wyjaśnienie tkwić może właśnie w rzeczywistym spisa-
niu dokumentu dłuższy nawet czas później163. W ten sposób objaśniać trzeba chyba także zdarzające 
się niekiedy sprzeczności w tytułach świadków, które mogły być przy spisywaniu uaktualniane (jak 
w przytoczonym przykładzie płockim). Nie zawsze jednak oczywiście czekano ze spisaniem dy-
plomu miesiącami lub latami. Bywały też dokumenty spisywane zaraz po akcji prawnej. Podczas 
pogrzebu Henryka IV Probusa w dniu 26 VI 1290 r. odczytywano uroczyście jego datowany trzy dni 
wcześniej przywilej dla biskupstwa164.

Ważnym elementem była testacja165. Posiada ją większość dokumentów wszelkich typów (wolne 
od niej są w zasadzie mandaty). Początkowo zdarzają się testacje bardzo rozbudowane, wymie-

159 KDW I, nr 394, 400.
160 S. Kętrzyński, O datach t. zw. niejednolitych w dokumentach polskich, KH 41, 1927, s. 258–273 (zob. też tenże, 
Zarys, s. 297–298), uważa daty niejednolite za „rozpowszechnione i pospolite” już w XIII w., ale wszystkie cyto-
wane przezeń licznie przykłady są chybione, dotyczą bowiem albo wspomnianego rozdzielnego zapisywania daty 
rocznej i dziennej, albo przypadków dających się wyjaśnić nieścisłym używaniem terminu in octava czy pomyłka-
mi w obliczaniu indykcji. Przykłady dotyczące rzeczywiście dat niejednolitych pochodzą dopiero z XIV w. Jedyne 
znane mi wypadki trzynastowieczne wynikają z archaicznego łączenia dwóch akcji prawnych (SUB I, nr 83, 115).
161 Zob. w rozdziale o dyplomatyce śląskiej; dla Mazowsza: A. Wolff, Metryka, s. 107–112.
162 KDW I, nr 302. Zob. T. Jurek, Przebieg lokacji Poznania, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średnio-
wiecznego Poznania, Poznań 2005, s. 180.
163 Za przykład posłużyć może dokument Leszka Czarnego opatrzony datą 9 VI 1285 r., a zawierający wzmiankę 
o bitwie pod Bogucicami stoczonej dopiero 2 VIII 1285 r. (KDM I, nr 109).
164 SUB V, nr 454.
165 Na temat list świadków istnieje obszerna literatura, acz zajmuje się ona raczej ich rolą prawną i możliwościami 
badań nad funkcjonowaniem władzy książęcej. Zob. J. Mularczyk, Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich 
do końca XIII wieku, Wrocław 1977; S. Russocki, Świadkowie czy współdecydenci?, KH 85, 1978, s. 669–673; 
M. Cetwiński, Świadkowie dokumentów prywatnych na Śląsku w XIII wieku, w: Genealogia — kręgi zawodowe 
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niające wielkie mnóstwo świadków166. Potem panuje raczej tendencja do ograniczenia ich liczby. 
W pierwszych dziesięcioleciach XIII w. występują wciąż, na wzór uroczystych przywilejów papie-
skich, listy świadków ujmowane w postaci ich podpisów, zdarza się, że (w przypadku kanoników) 
własnoręcznych167. Wydaje się, także w świetle czynionych przed chwilą rozważań o datowaniu 
dokumentów, że świadkowie zasadniczo odniesieni być powinni do akcji prawnej, nie zaś do mo-
mentu wystawiania dokumentu. Testacje były najpewniej opracowywane indywidualnie dla każdego 
dokumentu, ale widać też postępującą ich formalizację. W dokumentach biskupich np. świadczą 
przeważnie kanonicy kapituły katedralnej, w książęcych zaś — czołowi dygnitarze (acz ryzykowna 
wydaje się hipoteza, że testacja oddaje dokładnie skład rady książęcej uczestniczącej w podjęciu 
danej decyzji). Kryteria doboru świadków nie są całkiem przejrzyste. Nie wiemy, czemu w jednych 
dokumentach umieszczano ich mniej, a w innych więcej, nie wiemy też, czy na ich wybór decydują-
cy wpływ miał wystawca, czy może odbiorca. Wydaje się jednak, że wobec powszechności zjawiska, 
podlegającego rozmaitym wpływom miejsca, czasu i okoliczności, próżnym wysiłkiem byłoby po-
szukiwanie tu jednoznacznej formuły wyjaśniającej. Porządek wymieniania świadków nie był prze-
ważnie przypadkowy. Choć od reguł tych zdarzały się wyjątki, z zasady wymieniano duchownych 
przed świeckimi (z zachowaniem jednak precedencji książąt). W ramach tych grup obowiązywało na 
ogół kryterium sprawowanych godności (biskupi przed prałatami, kanonikami i innymi, urzędnicy 
świeccy przed rycerstwem nieurzędniczym), ale nie należy go traktować bezwzględnie. Zdaje się 
bowiem, że generalnie zwracano raczej uwagę na godność konkretnej osoby, a nie funkcji i urzędu. 
Stąd przedstawiciel możnej rodziny niepiastujący urzędu mógł wyprzedzać dygnitarza. Na Śląsku od 
połowy XIII w. pojawia się i stopniowo upowszechnia (by w XIV w. stać się powszechnie obowiązu-
jąca w śląskich kancelariach) hierarchizacja świadków świeckich na podstawie kryterium posiadania 
pasa rycerskiego — rycerze pasowani (milites, domini) są zawsze wysuwani przed niepasowanych 
(clientes, servientes), niezależnie od pochodzenia i sprawowanych urzędów168. Dość powszechną 
praktyką było zresztą pomijanie tytułów urzędniczych. Zdaje się, że już wtedy kolejność wymie-
niania kanoników mogła oddawać ich staż w kapitule (jak to bywało w wiekach późniejszych), ale 
potwierdzenie tego poglądu mogłyby przynieść dopiero dokładne badania nad tymi środowiskami.

Z datacją lub testacją wiązały się noty kancelaryjne, wskazujące osobę pisarza zaangażowa-
nego w pracę nad dokumentem. Pojawiają się one wraz z rozwojem organizacyjnym kancelarii. 
Bywały to noty sigillacyjne (wskazujące, kto dokument pieczętował), skrypcyjne (wskazujące, 
kto go spisał), niekiedy skrzyżowanie obu tych form169, a najczęstszą i najważniejszą była formuła 
datum per manus („dano ręką”)170. Ta ostatnia wywodziła się z dyplomatyki papieskiej, do nas zaś 

i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, Toruń 1989, s. 37–54; I. Panic, Lista świadków 
w polskich dokumentach z wieku XIII na przykładzie kancelarii księcia wielkopolskiego Przemysła I (1239–1257), 
SŹ 32–33, 1990, s. 35–45.
166 Przykłady cytowane wyżej, przyp. 79.
167 Podpisy własnoręczne ma dokument biskupa krakowskiego Pełki z 1206/7 r. (MPPal. nr 36 = KDMaz nr 165). 
Zob. też MPPal. nr 47, 50 (= SUB I, nr 122, 129), dokumenty biskupa wrocławskiego z l. 1210 i 1212, w obu 
„podpisy” wniesione są tą samą ręką, która pisała cały dokument; KDMaz nr 278 (1230, oryginał nieznany), 296 
(1230–1235, gdzie „podpisuje”, niezależnie od wymienienia wcześniej świadków, tylko biskup płocki).
168 A. Bogucki, Termin miles w źródłach śląskich XIII i XIV w., w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. I, War-
szawa 1981, s. 222–263.
169 Przykłady w przyp. 109 i 118.
170 Najważniejsze ustalenia dał W. Irgang, Das Urkunden– und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV., s. 437–438. 
Poglądy literatury zestawiają K. Bobowski, Dokumenty i kancelaria książęce na Pomorzu Zachodnim do końca 
XIII w., Wrocław 1988, s. 209; J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341–1381, 
Warszawa 1999, s. 89–90. Polskim badaczom nie była znana praca H. Plechla, Die Datum–per manus–Formel. Zur 
Frage ihrer Verbreitung und Bedeutung, Berlin 1947 (maszynopis dysertacji), który po uwzględnieniu szerokiego 
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przyszła za pośrednictwem Czech i być może Węgier, gdzie była już od XII w. rozpowszechnio-
na w dokumentach monarszych. W Polsce pojawiała się sporadycznie w 1. połowie XIII w., ale 
w szersze użycie weszła dopiero około 1250 r. Stosowano ją przede wszystkim w kancelariach 
książęcych. W tych większych stała się wręcz stałym składnikiem formularza dokumentowego. 
Dużo rzadziej, raczej tylko sporadycznie, pojawiała się w dokumentach biskupich. Jej znaczenie 
nie jest całkiem jasne i mogło być chyba zmienne. W zasadzie wskazywała osobę, która w kan-
celarii przyjmowała ogólną odpowiedzialność za całą procedurę wystawienia danego dokumentu 
(ale nie musiała go redagować czy spisywać). Takie znaczenie przypisać można już pierwszym 
poświadczonym jej wystąpieniom w dokumentach Władysława Odonica z 1237 r., „danych ręką” 
jego kanclerza171. W najlepiej rozwiniętych i zorganizowanych kancelariach w formule tej wystę-
powali zasadniczo ich szefowie (podkanclerzowie, protonotariusze czy pierwsi pisarze). Niewła-
ściwe jest w każdym razie zdarzające się często w badaniach dyplomatycznych wykorzystywanie 
datum per manus do identyf kacji autora dyktatu. Formułka ta pojawia się także u wystawców 
niedysponujących rozwiniętą kancelarią. Spotykamy ją np. już we wczesnych dokumentach ksią-
żąt opolskich, przygotowanych w całości przez odbiorcę, w warunkach, gdy kancelaria książęca 
jeszcze nie istniała172. Zdarza się też występowanie tej formuły w dokumentach wystawców pry-
watnych173. W takich okolicznościach oznaczała niewątpliwie człowieka, który zajmował się bez-
pośrednio sporządzeniem (układaniem i spisaniem) danego dokumentu. Datum per manus łączono 
często stylistycznie z datacją, wplatając w tę formułkę datę dzienną — co nie oznacza jednak, jak 
już podkreślaliśmy, by podana data odnosić się miała do czynności spisania dokumentu czy wrę-
czenia go odbiorcy. W początkach XIV w. pisarze kancelarii księcia wrocławskiego wypracowali 
nową formułę, umieszczając przy swym imieniu słowa qui presencia habuit in commisso („który 
niniejszy [dokument] miał w zleceniu”), a więc jaśniej jeszcze wyrażające ten sam sens, który 
przypisujemy datum per manus. Bardzo szybko nowa postać przyjęła się w innych kancelariach na 
całym Śląsku, wyparła tradycyjne brzmienie i w ciągu XIV w. szerzyła się poza Śląsk, na właściwe 
ziemie polskie (acz poza nimi nie jest znana)174.

Z dokumentów trzynastowiecznych zniknęła w zasadzie aprekacja. Spotyka się ją sporadycznie 
tylko w początkach stulecia. Że nie była to jednak formuła całkowicie obca polskim pisarzom, wska-
zuje fakt, że posłużył się nią (w postaci Amen, id est f at, f at, f at, f at) jeszcze fałszerz z klasztoru 
w Lubiniu, tworzący w pierwszej tercji XIV w. rzekomy dokument księcia mazowieckiego175.

Tak oto w XIII w. wykształcił się dość powszechnie stosowany i w miarę stabilny formularz pol-
skiego dokumentu. Jego wspólne cechy łatwo zrozumieć wobec faktu, że różne rodzaje dokumen-
tów — z których najważniejsze były oczywiście książęce i biskupie — tworzyli ludzie z tych samych 
środowisk kanonickich, a często wręcz te same osoby. Nie ulega wątpliwości przepływ wzorów. 
Te same wzory oddziaływały też na dokumenty innych, pomniejszych wystawców. Nawet wśród 
dokumentów jednego wystawcy funkcjonowały oczywiście różne odmiany formularza w zależności 
od rodzaju załatwianej sprawy, choć i tu obserwować można tendencję do unif kacji (czego przykła-

tła porównawczego też dochodzi do wniosku, że dpm oznaczało szeroko pojętą odpowiedzialność za przygotowanie 
dokumentu i kontrolę czystopisu.
171 KDW I, nr 202; K. Maleczyński, Studia, s. 255–259.
172 M. L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie, s. 90–91.
173 Np. KDM I, nr 86 (1274, opatka ze Skały), 123 (1293, prepozyt ze Zwierzyńca), 131 (1299, Wierzbięta kasztelan 
czchowski).
174 T. Jurek, Formuła komisyjna w czternastowiecznej kancelarii świdnickiej, SŹ 43, 2005, s. 1–3 (pierwsze użycie 
w 1311 r. przez pisarza Guntera Bibersteina).
175 NKDMaz II, nr 57.
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dem może być rozwój świeckiego dokumentu sądowego176). Polski formularz był stosunkowo pełen. 
Mimo pewnych tendencji do skracania czy pomijania niektórych formuł, zasadniczo trzymano się 
jednak pełnego ich zestawu. To cecha konserwatywna177. Pamiętać jednak trzeba, że powaga społecz-
na dokumentu w tej wczesnej wciąż fazie jego recepcji w ogóle budowała się właśnie na przywią-
zaniu do ciągłości i trwałości pewnych form. Wobec znanego formalizmu ówczesnego pojmowania 
prawa, całkowicie zrozumiałe jest dążenie twórców dokumentów do naśladowania i ścisłego zacho-
wywania sprawdzonych schematów. Postawa taka sprzyjała ujednolicaniu (mimo wskazywanych 
prób eksponowania elementów różnicujących), a przede wszystkim prowadziła do zjawiska, które 
trafnie określono jako „autorytet formularza”178. Ścisłe zachowywanie cech formularzowych trakto-
wane było jako swoista rękojmia prawomocności dokumentu. Stąd chyba przywiązanie do inwoka-
cji, żywotność arengi, stała obecność testacji i długotrwałe wracanie do maledykcji — które wobec 
wykształconej już właściwie w pełni mocy prawnej dokumentu nie miały już większego znaczenia.

Wraz z formularzem wykształcił się w ciągu XIII w. język polskiego dokumentu. To konsekwencja 
wypracowywania w najważniejszych kancelariach własnego stylu. Kształtowanie się języka dokumen-
towego w Polsce to jednak dziedzina praktycznie niezbadana. Wydaje się, że — z tych samych wzglę-
dów, które wskazywaliśmy przed chwilą przy omawianiu podobieństw formularza — we wszystkich 
ziemiach polskich język ten był podobny i wszędzie powtarzano podobne schematy stylizowania po-
szczególnych formuł. Trudno odpowiedzieć na pytanie, skąd czerpano ku temu wzory. W literaturze 
podnosi się przeważnie wpływ ksiąg formularzowych, które musiano wykorzystywać, a być może 
nawet i tworzyć, w polskich kancelariach179. Korzystanie z jakichś podręczników sztuki dyktowania 
i zbiorów wzorów jest rzeczywiście możliwe. Bardzo trudno je jednak udowodnić. W dotychczaso-
wych badaniach znajdowano w naszych dokumentach jedynie pewne oderwane fragmenty spotykane 
skądinąd także w księgach formularzowych. Nikt nie pokazał jednak jeszcze polskiego dokumentu 
w całości ułożonego podług wzorca z takiej księgi. Powtarzalność pewnych zdań czy nawet goto-
wych formułek może być przypadkowa, bo także autorzy zbiorów formularzowych czerpali z ogólnej 
skarbnicy obiegowych fraz i zwrotów. Zdarzało się, że wzoru wyciągniętego z ksiąg formularzowych 
historycy dopatrywali się w cytatach czerpanych z Pisma Świętego. Wydaje się zatem, że utarty pogląd 
o fundamentalnym znaczeniu szeroko wykorzystywanych w Polsce, a przywożonych z zagranicy, ksiąg 
formularzowych jest przesadzony. Księgi takie bywały prawdopodobnie wykorzystywane i pomagały 
w kształceniu sprawnych pisarzy, powstawały nawet w naszych kancelariach180, ale nie one odgrywały 
najpewniej kluczową rolę. Jest zresztą charakterystyczne, że większość znanych ksiąg formularzowych 
zbiera raczej rozmaite osobliwości, głównie wzory listów, a pomija gatunki pism najczęściej stoso-
wane. Były pomyślane więc bardziej jako pomoc w przypadkach trudnych, a nie w codziennej pracy. 
Kształtowanie się języka dokumentowego można sobie łatwo wyobrazić i bez ich udziału. Wspólny 

176 Zob. niżej, przyp. 219 n.
177 Zwraca na to uwagę I. Hajnal, L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales, Budapest 1959, s. 220, 
porównujący dokument polski i węgierski.
178 Pojęcie to zaproponował S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku, 
Wrocław 1971, s. 143–149.
179 S. Kętrzyński, Zarys, s. 257–268; K. Maleczyński, O formularzach w Polsce XIII wieku, przedruk w: tenże, Stu-
dia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 189–221. Rozsądniejsze stanowisko zajmował R. Taubenschlag, 
Formularze czynności prawno–prywatnych w Polsce XII i XIII w., Lwów 1930, który starał się śledzić ogólny 
wpływ obcych formularzy na kształtowanie się polskiego dokumentu i jego języka. Zupełnie inaczej S. Kuraś, 
Przywileje prawa niemieckiego, s. 27–31.
180 Na materiale z kancelarii Henryka IV wrocławskiego opiera się zbiór formuł zwany Summa Nicolai, powstały we 
Wrocławiu ok. 1283–1288 r., a przeredagowany ok. 1290 r. w Czechach (K. Wutke, Über schlesische Formelbücher 
des Mittelalters, Breslau 1919, s. 43–106; T. Jurek, Plany koronacyjne Henryka Probusa, w: Śląsk w czasach Hen-
ryka IV Prawego, Wrocław 2005, s. 14–16).
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fundament stanowiło dla wszystkich pisarzy wykształcenie na tych samych lekturach szkolnych, Biblii, 
Ojcach Kościoła i pewnych klasykach antyku. Znajomość formuł stricte dyplomatycznych uzyskiwać 
można było poprzez czytanie innych dokumentów, a przede wszystkim bezpośrednią praktykę w kon-
kretnej kancelarii. Ten ostatni etap wydaje się kluczowym i niezbędnym elementem kształcenia kadr pi-
szących dokumenty, tylko on pozwalał bowiem zapoznać się ze zwyczajami i stylem danej kancelarii, 
co było warunkiem koniecznym dla sprawnego układania dokumentów dla jej potrzeb. Utrwalanie się 
obowiązujących w danej kancelarii wzorów nie wymagało wcale korzystania z ksiąg formularzowych, 
a odbywało się najpewniej pamięciowo — na co wskazuje choćby oczywista okoliczność, że wzory 
te nie były powtarzane niewolniczo i literalnie, lecz przeważnie z drobnymi odstępstwami bądź zmia-
nami. Kształtowanie się języka dokumentowego to wielki temat czekający na systematyczne badania. 
Pójść one powinny jednak nie w kierunku wąsko pojętego szukania wzorów w obcych księgach for-
mularzowych, lecz raczej w stronę szerszych studiów nad kulturą biblijną i literacką polskich pisarzy, 
modelem ich wykształcenia i wzajemnymi oddziaływaniami między sobą.

7. FUNKCJONOWANIE DOKUMENTU KOŚCIELNEGO

Od połowy XIII w., gdy polski dokument zyskał już trwałą rangę prawną i ustabilizował swą formę, 
widać, że był powszechnie używany. Rośnie też stale liczba przekazów i ich różnorodność. Trzeba 
mieć przy tym świadomość, że zachowany materiał stanowi jedynie cząstkę tego, co rzeczywiś-
cie spisywano. To tylko wierzchołek góry lodowej. Rzeczywisty opis funkcjonowania dokumentu 
oprzeć zatem trzeba nie tyle na analizie znanych nam dyplomów, co raczej na informacjach czerpa-
nych z przekazów normatywnych i uogólnieniach przypadkowo nieraz zachowanych wiadomości na 
temat obiegu dokumentów i ich roli w komunikacji społecznej. Dlatego też rozważania nasze pro-
wadzić będziemy z uwzględnieniem kontekstu prawnego i społecznego, co każe osobno przedsta-
wić podstawowe gatunki dokumentów, odnoszące się do różnych systemów prawnych, a także ko-
munikacyjnych. Najliczniej zachowany jest dokument książęcy, co wynikało z autorytetu i zakresu 
kompetencji władzy świeckiej, zwłaszcza w sprawach majątkowych. Wedle szacunkowych obliczeń 
S. Kętrzyńskiego, dokumenty książęce stanowią ok. 3/4 całej zachowanej spuścizny dyplomatycznej 
z XIII w.181 Na drugim miejscu stoi dokument biskupi, daleko w tyle pozostają dokumenty innych 
wystawców, które ogólnie nazwać można prywatnymi, zastrzegając do dalszych rozważań uściślenie 
w pewnych przypadkach tej oceny.

Dokument biskupi funkcjonował w przestrzeni kościelnej. Kościół polski stanowił oczywiście część 
Kościoła powszechnego, podległego papiestwu. Więź ta właśnie w XIII w. zdecydowanie się umocniła 
i pogłębiła. Podstawowe znaczenie miał wzrost zależności lokalnych struktur od Stolicy Apostolskiej, 
wyrastającej zwłaszcza od czasów wielkiego papieża Innocentego III do roli czołowej potęgi uniwer-
salnej i skutecznie rywalizującej w tym charakterze z cesarstwem o dominium mundi. Egzekwowanie 
owej zależności wymagało utrzymywania stałych kontaktów w obydwie strony. Do Polski znacznie 
częściej niż w stuleciach poprzednich docierali legaci apostolscy, do papieża jeździli zaś polscy prałaci 
lub ich posłańcy. Polacy bywali na trzynastowiecznych soborach, coraz częściej też spotykamy ich na 
zagranicznych uniwersytetach, przy czym preferowano zwłaszcza Bolonię, Padwę albo Paryż. Wszyst-
kie te wyjazdy przynosiły zarówno formalną uczoność, jak i praktyczną znajomość szerokiego świata. 
Miało to ogromny wpływ na przenoszenie do Polski rozmaitych standardów właściwych dla zachod-
niego świata. Należało do nich także używanie pisma, a przede wszystkim korzystanie ze wspólnego 
dla całego Kościoła prawa kanonicznego. Jego przyspieszoną i pogłębioną recepcję w Polsce XIII w. 

181 S. Kętrzyński, Zarys, s. 137.
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widać na wielu polach, od ustawodawstwa synodów legackich, prowincjonalnych i diecezjalnych, 
poprzez wzrastającą liczbę kształconych za granicą prawników, po obecność traktatów kanonistycz-
nych w polskich bibliotekach182. Prawo kanoniczne przywiązywało zasadnicze znaczenie do utrwala-
nia wszystkich istotnych spraw na piśmie. Docenili to od samego początku XIII w. biskupi i prałaci, 
podejmujący dzieło zasadniczej reformy stosunków kościelnych w Polsce. Prawo kanoniczne stano-
wiło dla nich pewien program, zaś dokument okazał się wygodnym instrumentem w walce o reformę 
i „wolność” Kościoła. Pozwalał utrwalać uzyskiwane zdobycze, a umożliwiał też w praktyce sięganie 
po odległy autorytet papieski. Nieprzypadkowo liczba pism papieskich w sprawach polskich, wywoły-
wanych z zasady sygnałami nadsyłanymi z kraju, raptownie wzrasta na przełomie XII i XIII w. Zaczęło 
się od zasięgania opinii w sprawach dyscyplinarnych, których nie umiano rozstrzygnąć na miejscu. 
U papieża szukał stale wsparcia arcybiskup–reformator Henryk Kietlicz, ale potraf li to robić także 
jego przeciwnicy183. Gdy w 1210 r. nastąpił spór co do wyboru nowego biskupa poznańskiego, obie 
strony przedłożyły w Rzymie dokładne raporty z przebiegu wypadków z wykładem swoich racji184. 
Także w późniejszych konf iktach często odwoływano się do autorytetu Rzymu. Biskup wrocławski 
Tomasz II, walczący w dziewiątym dziesięcioleciu XIII w. z księciem wrocławskim o przywileje dla 
dóbr kościelnych, wylał wiele atramentu, pisząc listy, skargi i manifesty do arcybiskupa, kardynałów 
i samego papieża — choć na książęcym adwersarzu nie robiło to już większego znaczenia. 

Komunikacja stanowiła zasadniczy problem codziennego funkcjonowania hierarchicznie zbudo-
wanego Kościoła. Odbywać się musiała na piśmie. Normalny tryb kontaktów z papiestwem stano-
wiło składanie w Kurii pisemnych suplik. Skalę intensywności tych kontaktów pokazuje stale wzra-
stająca liczba pism papieskich adresowanych do odbiorców z peryferyjnej wciąż Polski. Od suplik 
już wówczas wymagano właściwej postaci, a więc spisywano je w Rzymie i nie należą do polskiej 
dyplomatyki. Ponieważ materia była często skomplikowana, nie ulega jednak wątpliwości, że jadące 
do Rzymu poselstwa musiały zaopatrywać się w projekty układane już w kraju. I tu zatem pismo 
było istotnym nośnikiem informacji. Pisemnie odbywał się też obieg informacji wewnątrz Kościoła 
lokalnego. Ilustruje to znakomicie pismo arcybiskupa Janusza do prowincjała franciszkanów w spra-
wie wprowadzenia nowego święta ku czci nowo kanonizowanej Jadwigi śląskiej, wydane na syno-
dzie w Pajęcznie w 1269 r. Metropolita, powołując się na otrzymane na piśmie polecenie papieskie 
(chodzi pewnie o samą bullę kanonizacyjną), poleca, by prowincjał napisał z kolei do wszystkich 
podległych sobie klasztorów i nakazał obwieścić wszędzie wiernym w kazaniach o ustanowieniu 
nowego święta185. Podobne pisma wysłano na pewno także do przełożonych innych zakonów, a także 
(niewątpliwie za pośrednictwem archidiakonów) do kleru paraf alnego. Widać, jak obieg informacji 
w obrębie hierarchicznej struktury kościelnej — od papiestwa do polskiej paraf i — biegnie sprawnie 
przy użyciu pisma, a dopiero na styku z wiernymi zamienia się w komunikację ustną, skoro sprawę 
należy ogłosić ludowi w kazaniach. Taki był na pewno normalny tryb komunikacji. Znamy nawet 
pewne szczegóły techniczne. Statuty synodu diecezjalnego we Wrocławiu z 1279 r. postanawiały, 
by rządcy wszystkich kościołów oraz „kapelani książąt” w ciągu miesiąca pobrali kopie i wystawili 
je w swych kościołach, przy ołtarzu, przybite do deski; osobno polecono także odczytywanie niektó-
rych punktów ludowi w języku pospolitym (in vulgari)186. Po synodzie prowincjonalnym z 1326 r. 

182 A. Vetulani, Przenikanie zasad powszechnego prawa kanonicznego i prawa rzymskiego do piastowskiej Polski, 
w: tenże, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976, s. 95–114; K. Ożóg, Prawo kościel-
ne w Polsce w XIII–XV wieku, w: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV, 
Praha 2008, s. 57–80.
183 Bullarium, t. I, nr 42, 53, 57–83, 92, 100–101, 107, 116–118, 159.
184 KDW I, nr 74.
185 SUB IV, nr 105.
186 SUB IV, nr 362; także nr 5 (1267: polecenie publikacji statutów legackich per parrochiales ecclesias).
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dano sześć miesięcy na przekazanie tekstu do wszystkich paraf i. We Wrocławiu zachował się za-
równo przechowywany w archiwum katedralnym egzemplarz tych statutów opatrzony pieczęcią ar-
cybiskupią, a więc mający rangę oryginału, wystawionego podczas synodu, jak i jedna z licznych na 
pewno kopii, przeznaczonych do „plakatowania” po kościołach187. Wywieszane w ten sposób pisma 
adresowane były przede wszystkim do kleru. Rzeczy przeznaczone dla wszystkich wiernych należa-
ło ogłaszać żywym słowem. Już na synodzie z 1257 r. zdecydowano, że wszyscy rządcy kościołów 
muszą posiadać pieczęcie opatrzone tytułem ich kościoła, aby mogli pieczętować wysyłane do nich 
pisma188. Mamy tu poświadczone funkcjonowanie już wtedy zwyczaju wysyłania przez biskupów do 
podwładnego kleru okólników, które wracały do nadawcy opatrzone pieczęciami przyłożonymi na 
znak zapoznania się z treścią i przyjęcia do wykonania189. 

Trzynastowieczne ustawodawstwo synodalne zawiera wiele postanowień dotyczących korzysta-
nia z dokumentu w polskim Kościele. Charakterystyczne jednak, że najstarsze zachowane statuty 
arcybiskupa Pełki z 1233 r. nie mają jeszcze nic do powiedzenia w tej dziedzinie. Statuty wydane 
przez legata Jakuba z Liège z 1248 r. nakazują — zresztą z powołaniem na jego doświadczenia z in-
nych krajów — by kleryków z innych diecezji wyświęcać tylko po okazaniu przez nich pisemnych 
zaświadczeń od swych właściwych biskupów190. To chyba jeszcze nowość, wprowadzana dopiero 
na nasz grunt. Statuty prowincjonalne z 1285 r. przypominają ten zakaz i poszerzają go o wymóg, 
by także już wyświęconych przybyszów nie dopuszczać do objęcia benef cjum bez zezwolenia bi-
skupa, poświadczonego jego dokumentem. Dalej nakazuje się, by archidiakoni osobiście sprawdzali 
kandydatów na wikariuszy, bo plebani mogą dać się oszukać przedstawianymi przez nich dokumen-
tami191. Widać więc, że zwyczaj wymagania tych pism już funkcjonuje, a ustawodawca jedynie go 
udoskonala. Dalej wymaga się, by każdy duchowny dbał o posiadanie dokumentów poświadczają-
cych jego wyświęcenie i inwestyturę na benef cjum. Wreszcie mamy postanowienie, by w każdym 
kościele troskliwie przechowywano dokument opisujący uposażenie pod pieczęcią prałata i patrona. 
Mamy tu wyliczony szereg kategorii pism, regulujących sprawy majątkowe i personalne kleru. Jedne 
były znane od dawna (jak opisy uposażenia, których tradycja sięga, jak pamiętamy, samych począt-
ków dokumentu polskiego), inne są może jeszcze nowością, ale ich posiadanie zostaje odtąd — co 
ważne — uznane za obligatoryjne. Mamy zresztą wyraźne poświadczenia, że dokumenty tego typu 
były już wkrótce rzeczywiście w powszechnym użytku192.

187 Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, wyd. A. Z. Helcel, Warszawa 1856, s. 404–405: quas (constitutiones) 
in omnibus ecclesiis nostre provincie kathedralibus, collegiatis et aliis quibuscumque infra sex mensium spacium 
parietibus aff gi precipimus; Concilia Poloniae, wyd. J. Sawicki, t. X, Wrocław 1963, s. 82–83, 89.
188 KDW I, nr 361: Item statuimus, ut omnes ecclesiarum rectores teneantur habere sigilla sub nomine ecclesiarum 
suarum, ut litteras, que ad eos dirigentur, restituant sigillatas.
189 Przykłady takich okólników znamy ze Śląska już z XIV w. (np. Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjal-
nego we Wrocławiu, wyd. W. Urban, cz. I, Roma 1970, nr 361, 606, 629, 634). Wiszące przy nich pieczęcie plebań-
skie mają niekiedy bardzo archaiczną, beznapisową postać i powstały niewątpliwie w XIII w. W Polsce okólniki 
zachowały się (w kopiach) dopiero z XV w., a pieczęcie paraf alne nie są w ogóle znane.
190 SUB II, nr 346 § 10.
191 SUB V, nr 170 § 20 (ut eciam nullus extra nostram provinciam promotus ad serviendum in nostra provincia vel 
recipiendum benef cium admittatur, nisis prius per dyocesanum fuerit admissus et hec per litteras eiusdem dyo-
cesani ostendat), § 21 (ut omnes vicarii — — archidyaconis presententur, ne in litteris admissionis iidem plebani 
possint decipi vel sigillis), § 24 (ordnacionis sue litteras habere teneantur, similiter — — investiture sue litteras 
debeant obtinere), § 26 (ut dos in perpetuam memoriam habeatur in scriptis et sub sigillo prelati et patroni littera 
dilegencius conservetur).
192 W 1417 r. w sporze o prawo patronatu kościoła w małopolskim Skrzynnie patroni potraf li przedłożyć doku-
menty kolejnych inwestytur plebanów od 1301 r. (Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, 
wyd. B. Ulanowski, t. II, Kraków 1902, nr 79). Kiedy w samym początku XIV w. arcybiskup Jakub załatwiał sprawę 
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W związku z wywalczoną „wolnością Kościoła”, której jednym z fundamentów było wyłączenie 
kleru i jego dóbr spod kompetencji sądów książęcych (privilegium fori), rozbudowie ulegać musiało 
też sądownictwo duchowne193. Jest intrygujące, że bardzo długo nie znamy dokumentów sądowych 
wydawanych przez biskupów czy archidiakonów, którzy sprawowali jurysdykcję w terenie. Prze-
ważają wyroki sędziów polubownych lub komisarycznych z ramienia papieskiego, a także legatów, 
do których zwracano się po rozstrzygnięcie sporu194. Zdaje się to pokazywać def cyty normalnego 
sądownictwa duchownego. Legat Gwido w 1267 r. nakazał wprowadzić we wszystkich diecezjach 
of cjałów, czyli specjalnych biskupich urzędników sądowych. Sądy of cjalskie wprowadzono w rze-
czywistości dopiero stopniowo w ciągu 2. połowy XIII w.195 Miały stać się odtąd podstawowymi 
instancjami sądownictwa kościelnego. Ponieważ procedowały na podstawie ogólnych przepisów 
prawa kanonicznego, wymagających utrwalania na piśmie wszystkich etapów procesu, musiały pro-
dukować bardzo obf tą dokumentację. Z dokumentacji tej nic się jednak prawie nie zachowało. Nie 
przechowywano jej jednak, jako akt niemających trwałej wartości. Zachowały się jedynie doku-
menty zawierające wyroki of cjałów. Znane są głównie z Wrocławia (od 1283 r.), gdzie of cjalat 
ukonstytuował się chyba najwcześniej. Dokumenty te szybko wypracowują własny formularz i styl 
(nawiązujący do tradycyjnych form dokumentu sądowego), z charakterystyczną narracją: „Wobec 
nas N. of cjała powstał spór...” i częstym inserowaniem skarg przedkładanych przez strony w formie 
pisemnej. Dokumenty of cjalskie powstawały chyba w wyodrębnionej kancelarii, wyrosłej zresztą, 
co oczywiste, z kancelarii biskupiej196. W Krakowie jednak najstarszy dokument of cjalski z 1286 r. 
sporządzony został przez odbiorcę (klasztor mogilski)197. Zdaje się to pokazywać, że of cjalaty do-
piero stopniowo wrastały w rzeczywistość polskiego Kościoła i nie były zrazu przygotowane logi-
stycznie na podjęcie się czekających je zadań.

Wszystko to stanowiło ogromne wyzwanie dla istniejących kancelarii, słabo zorganizowanych 
i wątłych kadrowo. Świadomość tego była chyba jednym z czynników poszukiwania nowych spo-
sobów uwierzytelniania czynności prawnych, a jako wygodne rozwiązanie nasuwał się notariat pu-
bliczny, szeroko już wtedy rozpowszechniony w Italii. Instytucja koncesjonowanych pisarzy, ob-
darzonych „wiarą publiczną” uznawaną w całym Kościele, ale działających na własny rachunek, 
była dobrym remedium na kłopoty z zaspokojeniem przyrastającego lawinowo zapotrzebowania na 
wiarygodny dokument. Pierwsze kontakty z notariatem polscy duchowni mieli za pośrednictwem 
legatów papieskich, a zwłaszcza kolektorów zbieranego dla Stolicy Apostolskiej świętopietrza — 
w ich otoczeniu pracowali włoscy notariusze, zapewniający obsługę kancelaryjną. W 1284 r. nowo 
wybrany metropolita gnieźnieński Jakub Świnka otrzymał od papieża prawo mianowania dwóch no-
tariuszy publicznych, ale była to rutynowa łaska papieska udzielana zwyczajowo wraz z konf rmacją 
na arcybiskupstwie. Jakub jednak zrobił z udzielonych mu uprawnień użytek i zaczął rzeczywiście 
korzystać z usług notariuszy: dwa jego dokumenty z 1287 r. opatrzone są podpisem notariusza Bu-
dzisława, a w l. 1309 i 1310 pracujący również dla arcybiskupa notariusz Bogusław z Sandomierza 

erekcji nowej paraf i w Siemidrożycach koło Środy Śląskiej, posłał tam swego kapelana, który spisał na miejscu 
proponowane uposażenie nowego kościoła (Regesten zur schlesischen Geschichte, nr 4870b, s. 216).
193 K. Skupieński, Le document judiciaire ecclésiastique en Pologne médiévale, w: La diplomatica dei documenti 
giudiziari (dai placiti agli acta — secc. XII–XV), Roma 2004, s. 521–532.
194 Np. SUB I, nr 52 (1168–1185, legat), II, nr 307 (1246, legat); KDW I, nr 106 (1219, papiescy sędziowie komisa-
ryczni); KDM I, nr 23 (1238, arbitrzy), II, nr 391–392 (1227, ugoda); KDKK I, nr 29 (1247, ugoda).
195 A. Vetulani, Początki of cjalatu biskupiego w Polsce, „Nova Polonia Sacra” 3, 1934, s. 1–56.
196 SUB V, nr 60, 108, 157, 458, VI, nr 25, 77, 165, 277, 278, 279, 297, 325, 326, 339, 379, 392, 394. R. Żerelik, Kan-
celaria biskupów, s. 242, uważa je za produkt kancelarii biskupiej, ale zbieżność dyktatu wskazuje tylko na wyjście 
pisarzy z tego kręgu, a charakterystyczna jest powtarzalność duktu pisma w obrębie dokumentów of cjalskich.
197 Mog. nr 37; zob. K. Mieszkowski, Studia, s. 130 (reg. nr 88).
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sporządził kilka widimusów. Wydaje się, że sięganie po formę notarialną wynikało także z coraz 
częściej rysującej się perspektywy używania naszych dokumentów w postępowaniach na forum try-
bunałów papieskich, dla których podpis notariusza znaczył więcej niż pieczęć biskupa z odległego 
kraju. Wkrótce notariusze publiczni pojawili się też na Śląsku (od 1316 r. opanowali wrocławską 
kancelarię of cjalską), a nieco później zaczęli już odgrywać decydującą rolę we wszystkich instan-
cjach sądowych i administracyjnych polskiego Kościoła198. Także w tym zakresie już w XIII w. wy-
pracowywać zaczęto rozwiązanie, do którego należeć miała przyszłość.

W 2. połowie XIII w. obok tradycyjnych dokumentów biskupich, poświadczających czynności 
należące do urzędu ordynariusza (erekcje kościołów, decyzje w sprawie dziesięcin, udzielanie odpu-
stów, także dyspozycje w sprawie urządzania dóbr kościelnych), pojawiają się zatem nowe gatunki 
pism. Można je ułożyć w kilka kategorii. Po pierwsze, rozmaite zaświadczenia, głównie w spra-
wach personalnych (o udzielonych święceniach, o wprowadzeniu na benef cjum, o dopuszczeniu do 
diecezji). Po drugie, szeroko pojęte mandaty, niekiedy w formie okólników kierowanych do całej 
grupy duchownych. Po trzecie wreszcie, dokumenty sądowe. Niezależnie od tego, czy wystawiał 
je sam biskup, czy jego of cjał, wszystkie miały na pewno walor publiczny — skoro of cjał działał 
w ramach władzy delegowanej mu przez biskupa. Bardzo ważnym elementem tych dokumentów 
jest obligatoryjność ich wystawiania i używania. W pewnych sprawach prawo nakazuje koniecznie 
wydać dokument i wymaga w razie potrzeby jego świadectwa (nie będzie dopuszczony nikt, kto nie 
ma odpowiedniego pisma od swego biskupa). Wystawianie dokumentów staje się więc koniecznym 
elementem pewnych działań, ale mimo to dokumentom tym nie można przypisać cechy dyspozytyw-
ności. Są one wprawdzie obligatoryjne, ale to nie ich wystawienie stwarza określony stan prawny. 
Jest to oczywiste właśnie w przestrzeni kościelnej: święcenia kleryków, konsekracja kościoła czy 
erekcja paraf i dokonuje się z mocy określonych czynności liturgicznych, a nie przez wystawienie 
odpowiedniego dokumentu, który tylko o nich zaświadcza.

Już zatem w XIII w. wykształcił się nowy, oparty w całości o dokument i pismo, system działania 
Kościoła polskiego, jaki znamy potem dobrze z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Do-
konało się to, jak wynika z cytowanych statutów, zasadniczo w drugiej połowie stulecia. W 1248 r. 
legat Jakub wskazywał dopiero Polakom używane gdzie indziej rozwiązania, u schyłku stulecia 
pismo funkcjonowało już w powszechnym obiegu. Skala tego obiegu musiała być porównywalna 
z tym, co znamy z lepiej oświetlonego źródłowo wieku XV. Miało to wymiar zarówno ilościowy, 
jak i społeczny. Istotne jest, że pismo dotarło aż do najniższego szczebla organizacji kościelnej, do 
paraf i. Każdy pleban znał dokumenty, posiadał je i musiał z nich korzystać. Obieg utrwalanej na 
piśmie dokumentacji dotykał także wiernych. Odczytywano im bowiem nowe prawa, a na piśmie 
utrwalone zostawało uposażenie kościoła, które znać musieli przecież wszyscy paraf anie. Wydaje 
się jednak, że — podobnie jak mamy to poświadczone także w wiekach późniejszych — rzeczywista 
wiedza, i to zarówno niepiśmiennego ludu, jak i szeregowych duchownych, opierała się o przekaz 
ustny, w którym istniejący gdzieś w paraf alnym archiwum dokument nie odgrywał bynajmniej de-
cydującej roli199.

198 K. Skupieński, Miejsce notariatu publicznego wśród środków realizacji programu politycznego arcybiskupa Ja-
kuba Świnki, KH 96, 1989, nr 3–4, s. 63–84. Zob. KDW I, nr 533 (1284); PommUB nr 425 (1287); NKDMaz II, 
nr 77 (1287).
199 W toczącym się w 1329 r. procesie dotyczącym kościoła w śląskich Siemidrożycach spośród licznych świadków, 
wypowiadających się (niekiedy szczegółowo) o uposażeniu, zaledwie jeden (Tyczko kanonik od Św. Idziego we 
Wrocławiu) powołał się na istniejące przecież w tej sprawie dokumenty, których treści zresztą w ogóle nie pamiętał 
(Regesten zur schlesischen Geschichte, s. 208–225). Podobne przykłady znamy w Polsce z XV w. (T. Jurek, Pismo 
w życiu społecznym Polski późnośredniowiecznej, w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, 
Warszawa 2011, s. 226–228).
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8. FUNKCJONOWANIE DOKUMENTU KSIĄŻĘCEGO

W początku XIII w. dokument książęcy miał słabą jeszcze pozycję, jak wskazuje umacnianie go pie-
częcią biskupią i stosunkowo nieduża w ogóle liczba zachowanych przekazów. Była już mowa, jak 
do połowy stulecia wykształciła się ostatecznie samodzielna pozycja prawna i moc dowodowa tego 
rodzaju dokumentu jako podstawowego świadectwa w sprawach dotyczących ziemi i stosunków 
własnościowych. Pokazywaliśmy już wyżej przebieg tego procesu i stopniowe eliminowanie innych 
rodzajów dokumentu (biskupiego, kapitulnego, prywatnego), pretendujących także do poświadcza-
nia transakcji dobrami ziemskimi. Podstawowe znaczenie miało w tej sprawie zainteresowanie sa-
mych książąt  dokumentem jako instrumentem sprawowania władzy. Można wskazać trzy zasadni-
cze sfery, w których dokument mógł się wydawać przydatny. Pierwsza to kontrola nad stosunkami 
własnościowymi, druga to postępowanie sądowe, trzecia to komunikacja z podwładnymi. 

Władza książęca już w XII w. dążyła do zapewnienia sobie wyłącznej kontroli nad obrotem zie-
mią, poprzez narzucenie wymogu, by transakcji nieruchomościami dokonywać tylko wobec księcia. 
Tylko on miał prawo przyjmowania rezygnacji dóbr200. Waga problemu narastała w XIII w. wraz 
z rozwojem rycerstwa, która to warstwa kształtowała się przez całą epokę dzielnicową. Oczywistą 
konsekwencją tego rozwoju była wzrastająca rola tytułów własnościowych oraz intensyf kacja rynku 
obrotu ziemią. Do tego dochodziły nasilające się wpływy prawa i obyczajowości lennej. Kategorie 
lenne dawały dodatkowe uzasadnienie książęcym uprawnieniom (władcę traktować było można jako 
zwierzchnika całego rycerstwa). Na gruncie zwyczajów lennych zrozumieć też można poszerza-
nie zakresu spraw, wymagających przeprowadzenia formalnej rezygnacji (już nie tylko pozbycie 
się dóbr, ale także ich obciążenie, a więc zastaw czy zapis oprawy wiennej dla żony). Nie ulega 
wątpliwości polityka książąt, pragnących umocnić swą kontrolę nad obrotem ziemią. Pytanie brzmi, 
dlaczego w tym celu sięgnięto po dokument. W literaturze wskazywano na różne czynniki. Podkre-
ślano zwłaszcza zapotrzebowanie społeczne na umocnienie stosunków własnościowych, specjal-
nie podnosząc dążenie do osłabienia czy podważenia tradycyjnego prawa retraktu (pozwalającego 
krewnym kwestionować każdą sprzedaż)201. Dostrzec można rzeczywiście ślady zainteresowania 
rycerstwa utrwalaniem własnych transakcji majątkowych na piśmie (czy to w dokumentach, czy 
choćby w kościelnych księgach202), co łączyć trzeba z rozwojem własności ziemskiej i nasileniem 
obrotu dobrami. Niewątpliwie oddziaływał tu wzór instytucji kościelnych, od dawna korzystają-
cych z dokumentu w sprawach majątkowych. Nie widać jednak w istocie, aby dokument zbyt wiele 
dawał rycerskim odbiorcom. Zapisanie sprawy nic nie zmieniało w jej umocowaniu prawnym. Nie 
było też w stanie w niczym podważyć prawa retraktu. Mimo istnienia dokumentów potwierdzają-
cych transakcje, retrakt funkcjonował w najlepsze jeszcze w XV w. Jeszcze i wtedy szanowała go 
nawet procedura wystawiania dokumentów rezygnacyjnych. Aż do końca 1. ćwierci XV w. prawo 
wymagało, by wydawać je odbiorcom dopiero po trzykrotnym obwieszczeniu („wywołaniu”) spra-
wy, tak by wszyscy zainteresowani mogli zgłosić swe roszczenia. Dopiero, gdy nikt się nie zgłosił, 

200 Zagadnienie ma obszerną literaturę, z której zob. K. Kolańczyk, Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi 
w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w., Poznań 1950; S. Russocki, Formy 
władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV — połowa XVI wieku), Warszawa 1961, s. 219–220; 
A. Gąsiorowski, Tak zwane prawo wieczności w dawnej Polsce, CPH 22, 1970, z. 2, s. 31–35; H. Łowmiański, 
Zagadnienie kontroli księcia nad obrotem ziemi w Polsce XII w., CPH 27, 1975, z. 2, s. 75–87. Zob. A. Obara, Re-
cepcja poglądów ekonomicznych Zachodu w Polsce do przełomu XIII i XIV w. — stan badań, „Roczniki Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych” 69, 2009, s. 18–24.
201 W. Semkowicz, Uwagi, s. 18–19; A. Gąsiorowski, Tak zwane, s. 33; K. Skupieński, Funkcje, s. 97. Inaczej jednak 
S. Kętrzyński, Zarys, s. 87 i S. Russocki, Formy, s. 220.
202 Zob. wyżej, w rozdziale Początki dokumentu, przyp. 39.
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oczekujący dokument nabierał mocy prawnej. Procedura, w XV w. już zanikająca, miała na pewno 
starą metrykę. Nawiązywała do szerszej praktyki publicznego ogłaszania wszystkich ważnych dla 
lokalnej społeczności spraw, do których należały także transakcje dobrami ziemskimi, zmieniające 
stosunki własnościowe. Owo „wywoływanie” transakcji przez specjalnych służebników sądowych 
(woźnych) na targach lub (co jest typową dla tego czasu zmianą) na rynkach lokacyjnych miast mamy 
dobrze poświadczone w trzynastowiecznych źródłach. Funkcjonował więc w najlepsze tradycyjny 
system zbiorowej „pamięci prawnej”203. W licznych dokumentach małopolskich z 1. połowy XIII w. 
wymienia się w testacji imię służebnika załatwiającego daną sprawę204. Pokazuje to dodatkowo nie-
zwykle ważną okoliczność, że obwieszczenie poprzedzało wydanie dokumentu. Kolejności takiej 
dowodzi zupełnie wyraźnie dokument Bolesława Wstydliwego z 1272 r., gdzie mowa, że w sprawie 
pewnej transakcji najpierw zwołano wspólnotę sąsiedzką i wobec niej podkomorzy książęcy wpro-
wadził nabywcę w posiadanie ziemi, potem rzecz ogłosił na rynku w Krakowie woźny, na koniec zaś 
dopiero sporządzono stosowny dokument205. Wzmianek tego typu nie należy zatem odnosić do pu-
blicznego ogłaszania dokumentu. Okazuje się natomiast, że dokument powstawał dopiero po właści-
wym obwieszczeniu danej sprawy. Procedura jego wystawiania trwać mogła, jak pokazywaliśmy206, 
nawet kilka lat, co nie naruszało jednak z pewnością prawomocności załatwionej już i ogłoszonej 
publicznie sprawy. Dokument grał więc tylko rolę wtórną wobec starego zwyczaju obwieszczania. 
To ono stanowiło wciąż podstawowy sposób utrwalania stosunków własnościowych. Życiowa prak-
tyka potwierdzała zresztą jego wyższość. Dokument ulegał spaleniu lub zatracie, a ludzka pamięć 
okazywała się niezniszczalna. Gdy stracono dyplom, co się przecież często zdarzało, powoływano 
świadków, którzy potwierdzali jego zawartość207.

Po co więc wystawiano dokumenty? Wydaje się, że najważniejszy pozostawał aspekt f skalny. 
Za przyjęcie rezygnacji książę pobierał oczywiście opłaty. Budziło to u poddanych odruch omijania 
książęcego zatwierdzenia (jak i dziś jeszcze wielu ludzi oszczędza na sporządzeniu aktu notarialne-
go po dokonanym zakupie). Na praktyki takie narzekało jeszcze ustawodawstwo piętnastowieczne, 
a więc i w XIII w., kiedy wymóg był nowszy i słabiej ugruntowany, działo się na pewno nie inaczej. 
Znakomity instrument kontroli dopełnienia rezygnacji stanowić mógł książęcy dokument. Pomysł 
był zresztą gotowy, bo Kościół już wcześniej wprowadził praktykę wystawiania dokumentów. Po-
budzająco działała też pewnie pojawiająca się konkurencja ze strony czynników kościelnych, odkąd 
biskupi czy kapituły zaczęli wystawiać własne dokumenty w sprawach cudzych transakcji. Jeżeli 
dokument odgrywać miał skutecznie rolę instrumentu kontroli dopełniania rezygnacji, władza ksią-
żęca musiała zmonopolizować operowanie nim. Samo wystawianie dokumentu stawało się zresztą 
okazją do narzucenia kolejnych opłat. W XV w. pobierano około grzywny za przyjęcie rezygnacji 
oraz około 1 wiardunku (1/4 grzywny) za wystawienie dokumentu208. 

Względy f skalne wydają się najważniejszą motywacją zainteresowania książąt wystawianiem do-
kumentów, nie tylko zresztą tych (chyba najliczniejszych) w sprawie potwierdzania rezygnacji. Wy-
dawanie dyplomu w jakiejkolwiek sprawie było zawsze okazją do zarobku. Także za potwierdzanie 

203 Zob. wyżej, w rozdziale Początki dokumentu, przyp. 27.
204 KDP I, nr 12 (tu wyraźnie: qui de mandato meo libertatem proclamavit in foro de Sarnowe), 27; KDM I, nr 25, 
II, nr 451; KDKK I, nr 78; Mog. nr 22; KDMaz nr 200.
205 KDKK I, nr 69: per subcamerarium nostrum — — sepedicta terra — — coram vicinia ad hoc convocata fuit 
plenarie et sollempniter assignata et per camerarium vosnej qui dicitur Nossec hec fuerunt in foro Cracouie de pre-
cepto nostro publicata, et tandem per Tuardozlaum — — subcancellarium nostrum presens scriptura super hiis 
confecta, nostro sigillo sigillata ipsi decano fuit exhibita et concessa.
206 Zob. wyżej, przyp. 161–164.
207 Np. Z. Mazur, Studia, s. 188–190 (dokument Leszka Czarnego z 1265 r.).
208 T. Jurek, Stanowisko, s. 6.
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na piśmie własnych nadań lub udzielonych przywilejów książęta kazali sobie na pewno słono płacić. 
W naszych źródłach nie ma wprawdzie na to dowodów, ale analogie z innych krajów pouczają, że taka 
była powszechnie przyjęta praktyka209. Dostrzec też jednak należy rolę innych motywów. Niewątpli-
wie książętom chodziło o prestiż. Wystawianie dokumentu dawało okazję do publicznej manifestacji 
władzy. Swoją rolę grała wreszcie w związku z tym zwykła moda. Szanującemu się władcy piastow-
skiemu nie wypadało nie wystawiać dokumentów, skoro czynili to już wszyscy wokół.

Około połowy XIII w. dokument książęcy w sprawach rezygnacji dóbr ziemskich wyparł ostatecznie 
świadectwa innych wystawców. Stawał się dalej coraz powszechniejszy. Wydaje się, że w drugiej poło-
wie stulecia jego wystawianie stało się już powszechną normą, a może nawet wymogiem prawnym — 
choć normatywne nakazy wystawiania dokumentu poświadczone mamy dużo później210. Już jednak 
ok. 1270 r. cysterski opat ze śląskiego Henrykowa tłumaczył, dlaczego klasztor nie ma dokumentów na 
potwierdzenie wielu dawnych transakcji (czyny ówczesnych „starych książąt” były tak trwałe, że nie 
dbano wtedy o pisemne poświadczenie)211. Słowa te świadczą, że w odczuciu współczesnych autorowi 
transakcja niepotwierdzona wystawieniem dyplomu jawić się już musiała jako prawdziwa osobliwość. 
Wymowny jest też ogromny skok ilościowy zachowanych dokumentów rezygnacyjnych w Wielko-
polsce w ostatnich latach XIII w. W czasach rządów Władysława Łokietka (1296–1299) przypada ich 
3,75 na każdy rok, a więc niewiele mniej niż w latach 30. XV w. (5,5), kiedy to wymóg zatwierdzania 
rezygnacji na pewno już funkcjonował (a stan zachowania materiału piętnastowiecznego jest przecież 
nieporównywalnie lepszy). Szczególnie istotne są też pewne argumenty pośrednie. W pierwszych la-
tach XIV w., w okresie jednoczenia państwa, gdy brakło własnych książąt dzielnicowych, obserwuje-
my powrót do potwierdzania transakcji dokumentami osób prywatnych. Świadczy to o ugruntowanym 
już przekonaniu, że każda rezygnacja powinna być zatwierdzona pisanym świadectwem. Do tego zaś 
podnieść należy, że w Polsce nie próbowano nawet obejmować zatwierdzania transakcji dobrami ziem-
skimi kompetencjami upowszechniającego się w XIV w. notariatu publicznego. Widocznie wcześniej 
już, a więc jeszcze w XIII w., wykształciło się mocne przekonanie, że jest to wyłączna dziedzina do-
kumentu władzy świeckiej. Oczywiście zdawać sobie trzeba sprawę z niewątpliwego zróżnicowania 
tego procesu. Przytoczone świadectwo Księgi henrykowskiej wskazuje, że na Śląsku był on dokonany 
chyba już w 3. ćwierci XIII w. W Wielkopolsce sprzyjała mu stabilizacja polityczna przez całą drugą 
połowę stulecia, podobnie w Małopolsce, gdzie jednak po długich i spokojnych rządach Bolesława 
Wstydliwego (1243–1279) przyszedł znów trudny czas wieloletniego rozstroju — a więc wytworzenie 
nawyków dyplomatycznych musiało dokonać się jeszcze w ósmym dziesięcioleciu. Zacofane w tym 
procesie wydaje się Mazowsze. Z ziemi tej mamy zachowanych bardzo mało książęcych dokumentów 
rezygnacyjnych, a zawierają one specjalne uzasadnienie wystawienia. Jeszcze w głąb XIV w. utrzymy-
wała się specjalna formułka petycyjna, mówiąca o prośbie odbiorcy o wydanie mu dokument. Wska-
zuje to, że dokumenty owe nie uchodziły jeszcze za normę212.

209 Instruktywna jest opisana dokładnie w raporcie do Ratyzbony historia zabiegów posła tego miasta o przywilej 
protekcyjny książąt austriackich w 1331 r. Najdłużej trwały targi o cenę: gdy poseł zaproponował dwie sztuki sukna, 
wzbudziło to jedynie oburzenie rady książęcej, a książęta tylko dla siebie zażądali 200 grzywien; ostatecznie trzeba 
było dać 67 grzywien dla książąt i członków rady (L. Schnurrer, Urkundenwesen, Kanzlei und Regierungssystem 
der Herzöge von Niederbayern 1255–1340, Kallmünz 1972, s. 239–240).
210 Na Mazowszu nakaz taki znamy z 1387 r. (zob. niżej, przyp. 212), w Koronie mówi o nim ustawodawstwo pięt-
nastowieczne (T. Jurek, Stanowisko, s. 14).
211 Liber fundationis claustri in Heinrichow, s. 137.
212 NKDMaz II, nr 15, 17, 30, 67, 68, 207, III, nr 10, 215. Nie ma więc racji E. Suchodolska, Kancelarie, s. 134, że 
formuła petycyjna zaniknęła już w XIII w. Dokument konf rmacyjny upowszechnił się dopiero w ostatniej ćwierci 
XIV w. (NKDMaz III, nr 10, 54, 140, 170, 186, 189, 208, 215), a obligatoryjne potwierdzenie rezygnacji dokumen-
tem książęcym przewidują statuty z 1387 i 1391 r. (IMT I, nr 31, 40 § 8).

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 
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Wymóg zatwierdzania rezygnacji dokumentem książęcym wytworzył się niewątpliwie z inicjaty-
wy samej władzy, szybko jednak pewnie znalazł akceptację społeczną. Mechanizm tego wydaje się 
prosty. Upowszechnienie i utrwalenie tego zwyczaju uczyniło z wystawiania dokumentu jeszcze jed-
ną czynność ściśle związaną z rezygnacją i należącą do jej rytuału, a więc istotną dla przeprowadzenia 
całej transakcji, tak samo jak rozmaite inne ceremonie, gesty i rekwizyty (wypijanie wody, przybijanie 
rąk, przekazywanie symbolicznych przedmiotów), z których przynajmniej część, nawiązująca wy-
raźnie do zwyczajów lennych, musiała być zresztą stosunkowo świeżej daty, a mimo to przyjmowała 
się jako składnik rytuału213. Czy oznacza to jednak, że dokument książęcy w sprawach o ziemię stał 
się już dyspozytywny? Odpowiedź na tak postawione pytanie musi być przecząca. Wystawienie ta-
kiego dokumentu mogło już być w większości ziem obligatoryjne, ale to nie ta czynność decydowała 
przecież o zaistnieniu nowego stanu prawnego. Wynika to jasno z pokazanej przed chwilą kolejności 
procedur. Za istotnie konstytutywną uznać należy samą zrytualizowaną czynność rezygnacji, a już 
najpóźniej jej publiczne ogłoszenie, które czyniło sprawę nieodwracalną. Dokument tylko poświad-
czał powstały już fakt prawny, ale go samoistnie nie stwarzał.

Być może i sami odbiorcy potraf li docenić wagę dokumentu w roli tytułu własności, którym w ra-
zie potrzeby można było bronić swych racji w sądzie. Praktyczna przydatność dokumentu wydaje się 
jednak ograniczona. Po pierwsze, funkcjonował przecież wciąż konkurencyjny, tradycyjny i całkiem 
wygodny sposób dowodzenia własności poprzez zeznanie świadków. Po drugie, informacje zawarte 
w dokumencie nie zawsze były klarowne. Sformalizowany tekst zostawiał często wiele niejasności. 
Gdy w 1250 r. opat z Mogiły przedstawił dokument poświadczający nabycie działu w Czyrzynach, 
strona przeciwna zarzuciła, że mowa tam o innej części niż ta, o którą toczy się spór. Tekst nie dawał 
tu widocznie jasności i opat wygrał sprawę tylko dlatego, że przeciwnicy nie zjawili się na następnej 
rozprawie214. Brak ścisłości leżał wręcz w naturze dokumentu, układanego podług wyuczonych wzo-
rów, bez zważania na prawne realia215. Po trzecie wreszcie, uchwytne źródłowo przypadki pokazują, 
że posługiwanie się dokumentem nie było wcale łatwe. Przypomnijmy cytowany już wyżej przykład: 
w 1264 r. biskup włocławski pozwał Niedobyła i jego syna z Boryszowa, którą to wieś kupił od 
poprzedniego księcia; pozwani rycerze zasłonili się dokumentem, ale biskup stwierdził, że jest on 
fałszywy i pokazał inny dokument książęcy216. Skądinąd wiemy jednak, że książę Kazimierz kujaw-
ski rzeczywiście nadał tę wieś Niedobyłowi217, a więc okazany przez rycerskich dziedziców dyplom 
był niewątpliwie autentyczny. Jego posiadanie nie ocaliło jednak Boryszowskich przed przegraną 
i utratą majątku. Przypadki takie nie były na pewno rzadkie218. Posiadanie dokumentu nie stanowiło 
więc żadnej gwarancji, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie byli przyzwyczajeni do korzystania z niego 
(a sztukę tę posiedli tylko duchowni).

213 Zob. KDKK I, nr 112 (1303, in signum vendicionis et tradicionis — — palium suum tradidit); KDM I, nr 134 
(1304, suo pilleo resignavit); KDW II, nr 1023 (1320, recipientes pileum — —, per quem nobis conferendam dictam 
hereditatem — — libere conferebat — —, dictam hereditatem Gorkam eidem episcopo — —, tamquam capitaneus 
terre, per idem pileum contulimus, co odbija oczywiście obyczaj lenny). Zob. J. Matuszewski, Aqua abrenuntiatio-
nis, CPH 4, 1952, s. 164–234; P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, Lwów 1911, t. II, s. 197–198, 362, 401–404 
(choć cytowane przez niego przykłady są częściowo nieścisłe, a potwierdzenia brakuje m.in. dla rzekomego zwy-
czaju przekazywania przy transakcji dokumentu).
214 Mog. nr 22.
215 Zob. np. dokumenty z 1257 r., w których paradyski cysters używał niemieckiej terminologii prawnej, zupełnie 
nieprzystającej do polskich warunków (KDW I, nr 350, 351). Zob. wyżej, przyp. 178.
216 KDP II, nr 87.
217 DKujMaz. s. 190–191 (1257).
218 Przypomina się sprawa z 1427 r. (ZDM II, nr 392), kiedy to biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki jako oczywiste 
fałszerstwa ocenił przedłożone przeciwko niemu dokumenty, które znamy (KDKK I, nr 121, 122) — i nie budzą 
one żadnych wątpliwości.
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Tytułem prawnym do własności ziemi mógł być nie tylko dokument rezygnacyjny, lecz także 
sądowy. Zwyczaj utrwalania na piśmie wyroków książęcych w sprawach własnościowych sięgał już 
XII w. (pierwszy taki dokument znamy z 1187 r.) i już tamtych czasów sięgała też tradycja specyf cz-
nej formy tego typu zapisów. Najstarsze dokumenty sądowe (zarówno książęce, jak i wojewodziń-
skie) mają postać obiektywnych notycji, z czasem opatrywanych charakterystycznym początkiem 
narracji (Cum esset/vertetur controversia itp.) i przechodząca następnie, poprzez dodanie do tego 
formułki coram nobis N. duce, do formy subiektywnej. Data często wysuwana była na sam począ-
tek219. W takim kształcie dokumenty te trwają w Małopolsce aż do połowy XIII w., po czym dość 
nagle pojawiają się wyroki ujmowane w zwykły formularz dokumentu książęcego220. To staje się 
odtąd właściwa dla nich postać. Charakterystyczne, że mnisi jędrzejowscy, posiadający ujęty w tra-
dycyjną, obiektywną formę wyrok wojewody przysadzający im wieś Potok, uznali potem za właści-
we sporządzenie sobie w tej samej sprawie falsyf katu, ujmującego ów wyrok w typowy dokument 
książęcy221. Zmieniała się optyka: wyrok wydawał teraz książę, nie sąd z księciem na czele222. Zdaje 
się zresztą, że długo wyroki uważano za gatunek zgoła odrębny od właściwego dokumentu książę-
cego — co może zresztą oddawać wyobrażenia o istocie ówczesnego wymiaru sprawiedliwości. Być 
może moment zmiany wiąże się z przejęciem spisywania tych dokumentów (wcześniej przygoto-
wywanych przez odbiorców?) w kancelarii książęcej. Tradycyjna forma pojawia się jednak jeszcze 
kilkadziesiąt lat później w Wielkopolsce, w dokumencie wydanym przez arcybiskupa, a musiała być 
bardzo utrwalona w powszechnej świadomości, skoro jej elementy powracały potem w najstarszych 
dokumentach of cjałów biskupich223. Uchwycenie szczegółów tego rozwoju i wzajemnych wpływów 
wymagałoby jednak odrębnych badań. Na zbadanie zasługuje też geneza tej formy dokumentu. Choć 
bowiem formularz ów rozwija się potem samodzielnie w kraju, jego początki sięgają być może wzo-
rów z wczesnośredniowiecznej Italii, gdzie dokument sądowy również ubierany był często w formę 
obiektywnego protokołu. Także na Węgrzech najstarsze królewskie dokumenty sądowe miały po-
stać notycji224. Dokument książęcy z wyrokiem sądowym utrwalał brzmienie wydanej sentencji i na 
pewno pełnić mógł istotną funkcję w razie ponownego sporu. Pamiętać jednak trzeba, że nie był 
jedynym środkiem przechowywania pamięci. Obok niego istniała też forma ustna, „wstecz”, czyli 
sięganie z zapytaniem do sędziów rozpatrujących wcześniej daną sprawę. Jeżeli funkcjonowała ona 
aż do pierwszych dziesięcioleci XV w., wyparta dopiero wtedy przez księgi sądowe, musiała dobrze 
się sprawdzać225. Przekazy z praktyki pokazują w dodatku, że wstecz stanowiła formę równoległą 

219 KDMaz nr 123 (1187); Sul. s. 316–317 (1217); Mog. nr 1 (1220); KDKK I, nr 13–14 (1224); KDM I, nr 20 
(1236); Imbram. nr 3 (1241); KDP III, nr 21 (1242), 24 (1245); Mog. nr 22 (1250). Zob. K. Maleczyński, Polski do-
kument książęcy sądowy do połowy XIII w., w: tenże, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 277–282.
220 KDKK I, nr 30 (1250); KDTyn nr 20 (1258); KDM II, nr 454 (1258); SUB IV, nr 68 (1268).
221 KDM I, nr 19, 20.
222 Odpowiadałby temu fakt, że w 1250 r. na Mazowszu dokument sądowy wydał sam sędzia (NKDMaz II, nr 8), 
ale właściwym wyjaśnieniem jest tu chyba okoliczność, że w sprawie tej książę sam składał świadectwo na rzecz 
jednej ze stron, a więc nie powinien jednocześnie wydawać wyroku. Analogiczną sytuację z 1257 r. opisuje Księga 
henrykowska (Liber fundationis claustri in Heinrichow, s. 125).
223 KDW I, nr 554 (1285, arcybiskup sądzi w sprawach świeckich). O dokumentach of cjalskich zob. wyżej, 
przyp. 195–197.
224 Zob. H. Keller, S. Ast, Ostensio cartae. Italienische Gerichtsurkunden des 10. Jahrhunderts zwischen Schrift-
lichkeit und Performanz, AfD 53, 2007, s. 99–121; L. Solymosi, Die Anfänge der weltlichen Gerichtsbarkeit und 
die Urkundenausfertigung in Ungarn, w: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta — secc. 
XII–XV), Roma 2004, s. 455.
225 R. Hube, Prawo polskie w wieku trzynastym, Warszawa 1874, s. 226–228; Z. Rymaszewski, Czynności woźnego 
sądowego. Z badań nad funkcjonowaniem sądów prawa polskiego w średniowieczu, Warszawa 2010, s. 240–253.
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do świadectwa dokumentu226, a nawet wyższą od niego — bo w razie wątpliwości względem pisma 
odwoływano się do świadectwa żywego słowa sędziego. W 1287 r. prepozyt miechowski roszczenia 
swych przeciwników próbował odeprzeć stwierdzeniem, że sprawę sądził już wojewoda i jest na 
to dokument. Sąd uznał, że jedyną drogą do wyjaśnienia sporu jest zapytanie owego wojewody — 
a gdy nie dało się do niego dotrzeć, strony zdecydowały się zawrzeć ugodę. Istniejący przecież do-
kument nie odegrał w postępowaniu żadnej roli227.

Drugim gatunkiem dokumentu związanego z procedurą sądową był pozew228. Tradycyjnie we-
zwania do sądu dokonywał służebnik (woźny), przekazując treść pozwu ustnie. Prawdopodobnie 
legitymował się przy tej czynności specjalnym znakiem książęcym. Takie „pieczęcie do pozwów” 
zachowały się z Węgier już od XI w. U nas funkcje te pełniły być może odkrywane ostatnio ołowiane 
bulle z czasów Bolesława Krzywoustego229. W 1. połowie XIII w. pojawiają się wzmianki o pozwie 
za pomocą pieczęci (sigillo), pierścienia (anulo) lub dokumentu (littera). Nie jest do końca jasne, 
czy różne te sformułowania odnoszą się do różnych form znaku pozewnego, czy też (na co są przy-
kłady źródłowe) wszystkie są tylko odmiankami określenia tego samego przedmiotu — dokumentu 
z pieczęcią sygnetową. Taką formę pozwu wymienia się w przywilejach immunitetowych i uznaje za 
szczególnie uprzywilejowaną. Zrazu dotyczy oczywiście instytucji kościelnych, a ściślej rzecz bio-
rąc — ich poddanych, potem także rycerstwa. Trudno objaśnić genezę i sens tego zjawiska. Forma 
pisemna pozwu nie miała żadnego znaczenia komunikacyjnego, skoro adresowana była do ludzi nie-
piśmiennych. Niepiśmienni byli też przekazujący pozwy woźni. Właściwe przekazanie treści pozwu 
odbywać się zatem musiało i tak ustnie, co poświadcza zarówno ustawodawstwo, jak i praktyka jesz-
cze w XV w. Nie wiemy w dodatku, czy dokument pozwu (littera citationis) był rzeczywiście listem 
skierowanym do pozwanego, czy tylko znakiem okazywanym przez posłańca. Nie wiemy nawet, czy 
dokument ów był zapisany. Jeszcze w 1424 r. mamy z Mazowsza wzmiankę, gdzie pozwy określa 
się mianem membran230 — które to słowo oznacza w zasadzie pusty arkusz pergaminu. Wydaje się, 
że pisana forma pozwu, jaką znamy z XIV i XV w., powstała dopiero później, gdy upowszechnił 
się papier, umożliwiający pisanie mnóstwa tego typu dokumentów. W XIII w., gdy do dyspozycji 
był tylko pergamin, trudno sobie wyobrazić tak powszechne nim szafowanie (choć pozwów było na 
pewno dużo mniej niż w późniejszym średniowieczu). Ówczesny dokument pozwu wyobrazić sobie 
można raczej jako znak legitymujący woźnego, być może nawet niezapisany. Spraw tych nie sposób 
jednak rozstrzygnąć, co uniemożliwia też rozpoznanie właściwej funkcji tego typu pozwu. Pewne 
jest tylko, że taka forma pozywania miała istotne znaczenie prestiżowe. Biskup wrocławski skarżył 
się w 1284 r., że książę nie tylko pozwał go przed sąd świecki, ale w dodatku uczynił to „ustnie” 
(oretenus) — co uchodziło najwyraźniej za formę znieważającą231.

226 W 1268 r. biskup włocławski powołał się jednocześnie na dokument i na sędziego, który rozstrzygał sprawę 
(DKujMaz. s. 107).
227 KDM II, nr 506.
228 A. Vetulani, Pozew sądowy w średniowiecznym procesie polskim, RAU whf 65, 1925, s. 123–238; R. Tauben-
schlag, Proces polski XIII i XIV wieku do Statutów Kazimierza Wielkiego, Lwów 1927, s. 9–16; Z. Rymaszewski, 
Czynności woźnego sądowego, s. 63–135; T. Jurek, Ritual und Technik der sozialen Kommunikation zwischen Lan-
desherrn und Gesellschaft in Polen im 13. Jahrhundert, w: Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und 
Deutschland im hohem und späten Mittelalter, Wiesbaden 2010, s. 104–108; tenże, Pismo, s. 205–207. 
229 Zob. wyżej, w rozdziale Początki dokumentu, przyp. 18–20. O węgierskich pieczęciach do pozwów: L. Solymo-
si, Die Anfänge der weltlichen Gerichtsbarkeit, s. 450–451, 462 (reprodukcja); tenże, Die Entwicklung der Schrift-
lichkeit im Königreich Ungarn vom 11. bis zum 13. Jahrhundert, in: Schriftkultur zwischen Donau und Adria bis 
zum 13. Jahrhundert, Klagenfurt 2008, s. 489–490, 494.
230 IMT I, nr 70 § 30.
231 SUB V, nr 133, 143.
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Pozostaje jeszcze kwestia, czy dokument używany był przez książąt do komunikowania się 
z podległymi im strukturami władzy. Znamy dokumenty ujęte w formę właściwą dla mandatu — 
ze wskazanym adresatem, salutacją i przekazaniem polecenia. W Wielkopolsce taką przeważnie 
postać przyjmowały udzielane klasztorom zwolnienia celne232. Dokumenty te przechowywane są 
jednak w odpowiednich archiwach klasztornych, a więc otrzymywał je odbiorca. Nie są to zatem 
właściwe mandaty kierowane do podwładnych. Dlaczego ujmowano je w takiej właśnie postaci, 
pozostaje niejasne. Być może dokument taki w praktyce służył odbiorcy do legitymowania się w po-
dróży wobec książęcych urzędników celnych — i stąd zachowywał formę listu do nich. Choć sami 
celnicy byli najpewniej niepiśmienni, mieli na pewno pod ręką jakiegoś kleryka, który umiałby im 
przeczytać okazywane pismo233. Formę mandatu ma też dokument z 1285 r., którym Leszek Czarny 
polecił swym urzędnikom sieradzkim, by dokonali rozgraniczenia dóbr biskupstwa włocławskiego 
w kasztelanii wolborskiej. Dokument ten znamy z widimusu biskupiego, co daje gwarancję, że pismo 
rzeczywiście dotarło do adresatów i zostało przedstawione zainteresowanemu sprawą biskupowi234. 
Taki tryb pokazuje zarazem, że właściwy sens wystawienia tego dokumentu polegał na uwierzytel-
nieniu urzędników jako przedstawicieli księcia, nie zaś na przekazaniu im książęcego polecenia. 
I to nie jest zatem właściwy mandat. Brak mandatów jest zresztą zrozumiały. Komunikacja książąt 
z urzędnikami odbywała się niewątpliwie bądź w bezpośrednim kontakcie (o co w kurczących się 
dzielnicach nie było trudno), bądź za pośrednictwem posłańców. Na częste korzystanie z posłańców 
wskazuje istnienie specjalnych powinności komunikacyjnych, które obligowały chłopów do udzie-
lania gościny i pomocy książęcym wysłannikom235.

Dokument książęcy zdobył sobie zatem mocną pozycję. Około połowy XIII w. utrwaliło się już 
przekonanie, że to autorytet księcia jest właściwy, by potwierdzać wszystkie w zasadzie czynności 
wchodzące w zakres działania władzy świeckiej. Istniał co prawda także dokument urzędniczy, ale 
nie ma on, jak się wydaje, w tym czasie samodzielnego stanowiska236. W 1235 r. Bolesław Wstydli-
wy potwierdził bożogrobcom z Miechowa nabycie części Dzierżkowic, której dziedzice dokonali 
rezygnacji wobec wojewody i uzyskali w tej sprawie jego przywilej. Widać stąd, że choć w oczach 
odbiorcy dokument książęcy stoi wyżej od urzędniczego, to jednak władza księcia i wojewody wy-
nika w istocie z tego samego źródła, a urzędnik działa tylko w imieniu władcy237. W ogóle przecież 
władza urzędników płynęła z nominacji przez księcia i to jego mocą mogli oni działać, niezależnie 
od tego, że we własnych dyplomach mogli dopisywać sobie do tytulatury formułkę „z Bożej łaski”. 
To z autorytetu książęcego wynikała zatem moc wystawianych przez dygnitarzy dokumentów, które 
uznać trzeba wobec tego także za publiczne. Dokument urzędniczy stanowi zjawisko typowe dla Ma-
łopolski i wąskiego okresu walk o Kraków. Uświadamia to, że w istocie zastępował tylko dokument 
książęcy w czasach, kiedy władza nie funkcjonowała normalnie. Pamiętać trzeba, że zasadniczo 
władza książąt dzielnicowych wykonywana była przez nich osobiście. Po połowie XIII w. pozycja 
dokumentu książęcego wydaje się niczym niezagrożona i wykazuje on raczej tendencję do obej-
mowania nowych obszarów. Wykształciły się ostatecznie podstawowe jego funkcje: poświadczał 
nadania dokonywane przez samego władcę, cudze transakcje dobrami ziemskimi, wyroki sądowe 

232 KDW I, nr 183, 220, 227, VI, nr 3.
233 Skądinąd jednak wiemy, że obdarzeni w 1233 r. zwolnieniem celnym poddani opactwa lubiąskiego mieli legity-
mować się pieczęcią opata (KDW I, nr 157 = SUB II, nr 57).
234 KDP II, nr 126.
235 T. Jurek, Ritual und Technik, s. 103.
236 K. Skupieński, Dokument urzędniczy w piastowskiej Małopolsce, w: Memoriae amici et magistri. Studia histo-
ryczne poświęcone pamięci Prof. Wacława Korty (1919–1999), Wrocław 2001, s. 125–144.
237 KDM II, nr 412. Charakterystyczna jest postawa cystersów z Jędrzejowa w sprawie wsi Potok (zob. wyżej, 
przyp. 221).
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oraz służył w charakterze pozwu. W żadnej z tych dziedzin dokument nie odgrywał jednak kluczo-
wej roli, a jedynie pomocniczą wobec dominujących wciąż procedur opartych na ludzkiej pamięci 
i ustnym przekazie. Świadectwo pisma powoli wkraczało tu dopiero w świat zorganizowany niegdyś 
bez jego udziału i obywający się wciąż dobrze bez niego. Dokument był w tym świecie w istocie 
niezbyt potrzebny. Jeżeli mimo to szeroko się upowszechniał, grały tu rolę inne czynniki. Książęta 
widzieli w nim przede wszystkim kolejny instrument swego f skalizmu oraz manifestacji władzy. 
Władza świecka nie tworzyła jednak porządku, w którym dokument byłby jej naprawdę niezbędny.

Ustalony już status dokumentu książęcego uległ zasadniczemu zachwianiu na przełomie 
XIII i XIV w. w związku z dążeniem do zjednoczenia kraju i odbudowy Królestwa. Wyniesienie 
jednego z dotychczasowych książąt do rangi króla zmieniało charakter jego władzy. Król przejmo-
wał jednak wszystkie dotychczasowe kompetencje książąt dzielnicowych. W okresie krótkich rządów 
królewskich Przemysła II wielkopolskiego (1295–1296) nie widać, by stanowisko jego dokumentów 
zmieniło się w czymkolwiek w stosunku do okresu książęcego. Także ich strona formalna nie uległa 
zasadniczej zmianie, jeśli nie liczyć dodania pewnych elementów manifestacyjnych (w datacji poja-
wiła się rachuba lat panowania królewskiego)238. Dokument królewski okazuje się tu prostym kon-
tynuatorem dokumentu książęcego. Trudniejsza była sytuacja za rządów czeskich. Królowie Czech 
i Polski Wacław II (1300–1305, w Krakowie zaś już od 1291 r.) i Wacław III (1305–1306) rezydowali 
w Pradze i stamtąd rządzili także Polską. Gdy Wacław II zajął Kraków, zachowano co prawda god-
ność kanclerza krakowskiego, a w ramach czeskiej kancelarii powołano osobnego „protonotariusza 
dla Krakowa i Sandomierza”, ale jego kompetencje nie zostały chyba wyraźnie określone, tak że trud-
no mówić o istnieniu wydzielonej kancelarii. Po objęciu władzy nad całą Polską i koronacji (1300) 
Wacława nawet i te ślady odrębności zanikły. Dokumenty w sprawach polskich wystawiała po prostu 
czeska kancelaria królewska239. Uzyskiwanie dokumentu od monarchy było więc dla polskich odbior-
ców trudne i kosztowne. Liczba dyplomów królewskich dla Polski jest stosunkowo niewielka, choć 
może wynikać to z braku poszanowania dla nich po upadku rządów czeskich. Krąg odbiorców znacz-
nie się zawęził — o królewski dokument zabiegały przede wszystkim klasztory, miasta, biskupstwa 
lub ludzie bliżej związani z nową władzą. Wszystkie te dokumenty dotyczyły potwierdzania nadań sa-
mego monarchy, nie znamy natomiast żadnego potwierdzenia cudzej transakcji240. W tak codziennych 
sprawach nie było warto jeździć aż do Pragi. Widać, jak wielkim problemem stawało się dla władzy 
centralnej ogarnięcie całego rozległego terytorium zjednoczonego państwa241. Król mianował jednak 
we wszystkich ziemiach swych urzędników w postaci starostów. Ponieważ zastępowali nieobecnego 
władcę, ich dokument powinien w zasadzie przejąć funkcje dokumentu monarszego. W praktyce jed-
nak widać duże kłopoty z adaptowaniem się dokumentu starościńskiego242. Nawet jego status prawny 

238 S. Krzyżanowski, Dyplomy, s. 135.
239 M. Pojsl, I. Řeholka, L. Sulitková, Panovnická káncelař posledních Přemyslovců Václava II. a Václava III., 
„Sborník archivních prací” 24, 1974, s. 323–324; D. Dvořáčková–Malá, Královský dvůr Václava II., Praha 2011, 
s. 47–48.
240 W l. 1291–1300: KDKK I, nr 94, 95, 97, 98, 101; Mog. nr 40, 41, 42, 43; KDM I, nr 121 (dla miasta Sącza), 
II, nr 521 (dla klarysek sądeckich), 522 (dla wójta Podolińca), 528 (dla klasztoru w Velehradzie), 530 (dla Mie-
chowa), 536 (dla klarysek sądeckich). W l. 1301–1306: PommUB nr 595 (dla Piotra Święcy), 610 (dla klasztoru 
w Oliwie), 612–613 (dla klasztoru w Pelplinie), 634 (dla Krzyżaków), 635 (dla Oliwy), 636 (dla Pelplina), 637 (dla 
Krzyżaków), 638 (dla Piotra Święcy), 639 (dla Oliwy), 643 (dla Oliwy); KDM II, nr 540 (dla Jordana z Gargowa); 
KDKK I, nr 111 (dla biskupa krakowskiego); KDW II, nr 884 (dla dominikanek poznańskich).
241 T. Jurek, Polska pod władzą obcego króla. Rządy czeskie w latach 1291–1306, w: Król w Polsce XIV i XV wieku, 
Kraków 2006, s. 209–211; zob. też S. Kętrzyński, Zarys, s. 183–185; K. Skupieński, Funkcje, s. 100–102; tenże, 
Dokument urzędniczy, s. 132–134.
242 Dokumenty starostów: KDKK I, nr 100, 107; KDM II, nr 520, 538; Sul. s. 333; KDP II, nr 180; PommUB nr  608 
(anulus regis), 617, 620, 630, 641, 642; KDW II, nr 838, 839, 840, 846, 850, 856, 857, 859, 868.
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był niezbyt jasny, skoro starostowie przywieszali niekiedy do niego swoje prywatne pieczęcie, acz 
były też w użytku urzędowe pieczęcie „królewskie”. Często przywieszano dodatkowo pieczęcie miej-
scowych autorytetów (biskupów, wojewodów i innych dygnitarzy ziemskich) albo też stron sprawy 
(przy zatwierdzaniu transakcji chodziło o pozbywcę). Miejscowi notable występowali też niekiedy 
w charakterze współwystawców, a zdarzało się nawet, że mimo obecności starosty dokument wysta-
wiał biskup czy kasztelan243. Widać, że dokument starościński nie cieszył się jeszcze właściwą powa-
gą i społecznym zaufaniem, które wzmacniać próbowano różnymi dodatkowymi środkami. Wobec 
nieobecności władcy nastąpiło też usamodzielnienie się sądów w poszczególnych dzielnicach. Same 
one teraz procedowały, wydawały wyroki i same też wystawiały w tej sprawie dokumenty. Najszyb-
ciej dokonało się to w Krakowie (gdzie władza czeska trwała najdłużej), ale podobna ewolucja nastę-
powała też na innych ziemiach. Sąd ziemski wyrastał na kolejny element w porządku lokalnych auto-
rytetów244. Jednocześnie widać renesans dokumentu wystawców prywatnych245. Poświadczano nimi 
własne sprawy (dla których nie można było zdobyć potwierdzenia ze strony władzy publicznej), albo 
nawet i cudze transakcje. Trudno zresztą ocenić, czy wojewoda, do którego zwracano się o wystawie-
nie takiego dokumentu, był traktowany jako człowiek prywatny, czy też jednak jako przedstawiciel 
władzy publicznej. Znów zdarzało się wystawianie dokumentów w sprawach majątkowych przez 
kapitułę krakowską, a znakiem czasu było, że takie zatwierdzenia wydawali wójtowie miast. Widać, 
że ludzie w potrzebie zwracali się do jakiegokolwiek lokalnego autorytetu. Pokazuje to zarazem, jak 
bardzo wrósł już w społeczną świadomość zwyczaj, że transakcja dobrami ziemskimi musi być umoc-
niona jakimś dokumentem. Rozwiązaniu kwestii zaspokojenia tej potrzeby miały służyć dokumenty 
królewskie, starościńskie i sądowe, ale problem ten pozostał jako wielkie wyzwanie dla władzy w jed-
noczącym się ponownie państwie.

9. FUNKCJONOWANIE DOKUMENTU PRYWATNEGO

Ponieważ dzieje dokumentu miejskiego od jego trzynastowiecznych początków, stanowiące osobne 
zupełnie zagadnienie, scharakteryzowane zostaną w odrębnym rozdziale, pozostaje nam do omówie-
nia dokument wystawców prywatnych, pod czym rozumiemy przede wszystkim rycerstwo246. Doku-
menty tego typu występowały stosunkowo licznie w początkach XIII w. Dyplomy takie, wydawane 
formalnie pod imieniem rycerzy, zaopatrzone są na ogół w formułę konf rmacji książęcej albo przy-
najmniej książęcą czy biskupią pieczęć; to ten autorytet określał zatem ich uwierzytelnienie i dlatego 
zaliczyć je należy w istocie do dyplomatyki książęcej, względnie biskupiej. Charakteru prywatnego 
nie miały też raczej, jak wyjaśnialiśmy, dokumenty wystawiane przez dygnitarzy (zwłaszcza woje-
wodów) w ramach ich uprawnień publicznych247. Od połowy XIII w., gdy wykształciły się pojęcia 
o randze prawnej dokumentu, zjawiska te w zasadzie zanikają248. Pozostaje jednak wciąż pewna, stale 

243 KDM II, nr 527; KDW II, nr 885.
244 Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego 1302–1452, wyd. Z. Perzanowski, Wrocław 1971, nr 1; PommUB 
nr 628.
245 KDW II, nr 866, 867, 890 (dygnitarze w zastępstwie nieobecnego starosty); KDM I, nr 134a; PommUB nr 592; 
kapituła: KDKK I, nr 107; wójtowie: KDKK I, nr 113; KDW II, nr 877.
246 W. Korta, Studien über die Ritterurkunden in Polen bis zum Ende des XIII. Jhdts, w: Folia diplomatica, t. II, Brno 
1976, s. 39–49 (który nie wychodzi poza wstępne rozpoznanie materiału); K. Skupieński, Dokumenty osób prywat-
nych, s. 17–33; zob. także W. Irgang, ‚Private’ Urkunden als Zeugnisse von ritterlichem Ethos oder bürgerlichem 
Gemeinsinn?, przedruk w: tenże, Schlesien im Mittelalter. Siedlung — Kirche — Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, 
Marburg 2007, s. 471–480.
247 Zob. wyżej, przyp. 237, 244–245.
248 K. Skupieński, Dokumenty osób prywatnych, s. 26–27.
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zresztą rosnąca, liczba dokumentów wystawianych przez możnych panów lub nawet szeregowych 
rycerzy i zatwierdzanych przeważnie ich pieczęcią. Dotyczą one zasadniczo dwóch sfer. Pierwszą 
jest poświadczanie własnych nadań (sprzedaży itp.), głównie na rzecz klasztorów249. Dokumenty tego 
typu były spisywane z inicjatywy i przeważnie rękami samych odbiorców. Kościół wciągał w ten spo-
sób świeckich w krąg oddziaływania pisma. Wartość prawną tych dokumentów trudno ściśle ocenić. 
One także mogły na pewno służyć jako dowody przed sądami. Przykład na to cytowaliśmy już wyżej; 
przypomnieć jednak trzeba, że dokument ów wymagał dodatkowego wsparcia przysięgą świadków250. 
Jego świadectwo łatwo więc było chyba podważyć, skoro nie stała za nim potęga żadnej władzy. 
Prywatne dokumenty mogły więc być przydatne, ale mocą ustępowały na pewno dokumentom ksią-
żęcym. Traktowano je chyba jako świadectwa tymczasowe, które z czasem powinny uzyskać wyma-
gane zatwierdzenie ze strony władcy, przynajmniej przez przywieszenie jego pieczęci. Jako forma 
tymczasowego uwierzytelnienia publicznego mogło być traktowane także zdarzające się spisywanie 
dokumentu rycerskiego przez poproszonego specjalnie pisarza książęcego251. W roli potwierdzenia 
transakcji majątkowych dokument prywatny stał się jednak w 2.  połowie XIII w. zjawiskiem stale 
wprawdzie obecnym, ale prawnie marginalnym. Dokładne badania nad konkretnymi przykładami 
pokazałyby zapewne szczególne uwarunkowania ich wystawienia. Na pewno posługiwano się nimi 
intensywniej w burzliwych chwilach, gdy trudno było zdobyć zatwierdzenie ze strony władzy pu-
blicznej. Spora mimo wszystko liczba owych prywatnych zaświadczeń dowodzi ożywionego obiegu 
pisma. Nie jest kwestią przypadku, że najmniej ich mamy na Mazowszu252.

Drugą sferą używania dokumentu prywatnego, pojawiającą się około połowy i poszerzającą się 
stale, im bliżej do końca XIII w., było poświadczanie kontraktów lokacyjnych253. Nie ulega przy tym 
wątpliwości, że liczba pierwotnie wystawianych dokumentów tego typu musiała być dużo więk-
sza. Chodziło o stosunki między panem dóbr a poddanymi, które nie wymagały ingerencji wła-
dzy publicznej. Zupełnie wystarczał dokument prywatnego wystawcy i szeroko z niego korzystano. 
Dokumenty tego typu powstawały na ogół rękami przypadkowo angażowanych sił254. Jest rzeczą 
interesującą, że mimo takich uwarunkowań, powodujących wielkie rozproszenie produkcji doku-
mentów lokacyjnych, posługiwały się one podobnymi w gruncie rzeczy schematami formularzowy-
mi. Naśladowały one wzory wypracowane w kancelariach książęcych i biskupich. Wydaje się, że 
wzory te rozchodziły się raczej nie przez pisarzy, lecz za pośrednictwem odbiorców, którzy mogli 
pożyczać na wzór dokumenty od sąsiednich wójtów czy sołtysów. Znaczenie dokumentów lokacyj-
nych — nie tylko rycerskich, ale również tych książęcych, biskupich, opackich czy jakichkolwiek 
innych — trudno przecenić. Wprowadzały one pismo do regulowania stosunków wiejskich. Do-
kumenty wystawiane przez panów pozostawały potem w ręku chłopów. Dowiadujemy się o tym 
jeszcze po wiekach, z formuł stosowanych z okazji oblaty tych dokumentów w nowożytnych księ-
gach grodzkich — przynosili je z zasady sołtysi lub przedstawiciele gromady wiejskiej255. Widać, 
jak pilnie i troskliwie je przechowywano. Czy to jednak treść owych dokumentów uczyła chłopów 
o prawach i powinnościach wobec pana? Dokument, który być może odczytywano chłopom, stał 
chyba jedynie u początku przekazu, który odbywał się dalej, przez pokolenia, w formie ustnej — 

249 Zob. wyżej, przyp. 23–24.
250 Zob. wyżej, przyp. 93.
251 KDKK I, nr 57 (1258, pieczęć książęca, dyktat kancelarii książęcej, K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami, 
s. 120, reg. nr 51); SUB V, nr 46 (1283, pod nieobecność księcia), 485 (1290, trzy dni później zatwierdzenie ksią-
żęce: nr 486), VI, nr 266 (1296).
252 Z całej 2. połowy XIII w. znane są tylko dwa takie dokumenty (NKDMaz II, nr 22, 36).
253 Na temat dokumentów lokacyjnych w ogóle zob. J. J. Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden.
254 Zob. niżej, przyp. 262–268.
255 T. Jurek, Pismo, s. 225–226.
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opowiadano sobie, co pergamin zawiera. Znane przykłady późnośredniowieczne pokazują, że chłopi 
znakomicie znali te sprawy, nie czytając nigdy, albo nawet nie znając w ogóle samego dokumentu 
lokacyjnego256. Istnienie dokumentu umożliwiało im jednak w razie potrzeby bronienie swych praw, 
na co przykłady mamy jednak w źródłach dopiero w XV w.257

Istniała jeszcze trzecia sfera funkcjonowania dokumentu prywatnego. To potwierdzanie oso-
bistych zobowiązań i umów. Dokumenty tego typu znane są bardzo nielicznie258, ale były kiedyś 
na pewno dużo częstsze. W ogóle nie znamy trzynastowiecznych skryptów dłużnych. Wspomina 
o nich jednak przywilej dla Żydów wydany przez księcia Bolesława Pobożnego w 1264 r. Mowa 
tam, że pożyczki zabezpieczane nieruchomościami albo dokumentami nie będą uważane za wiążące. 
Wprawdzie tekst ten ogólnie powtarza wzory zaczerpnięte z analogicznych przywilejów czeskich 
i austriackich, ale ten akurat ustęp wprowadza oryginalne rozwiązanie — władcy austriaccy i czescy 
obiecywali bowiem Żydom pomoc w egzekucji tego typu zobowiązań259. Jeżeli książę Bolesław 
wprowadził tu własne rozwiązanie, wynika stąd, że długi zaciągane na dobra ziemskie i zabezpie-
czane dokumentami (a nie zastawem ruchomości, szat, kosztowności czy koni) stanowiły w ów-
czesnej Wielkopolsce liczący się problem. Rzecz w tym jednak, że nie mamy pewności, czy znany 
tekst statutu przekazany został przez kopie w nieskażonej postaci. Nie wiemy, jak wyglądać mogły 
najdawniejsze dokumenty dłużne. Możliwe jednak, że przyjmowały postać membrany, a więc nie-
zapisanego pergaminu z pieczęcią. Forma taka poświadczona jest jeszcze w początkach XV w.260, 
i to nie tylko w sprawach długów żydowskich. Wtedy była wciąż używana, acz traktowano ją już 
podejrzliwie. Można więc przyjmować, że we wcześniejszych czasach membrany stosowane były 
powszechniej. Dłużnik dawał wierzycielowi taki blankiet na znak zaciągniętego zobowiązania, przy 
czym kluczowe znaczenie miała oczywiście osobista pieczęć. Szczegóły tego zobowiązania, w razie 
zaistnienia wątpliwości czy sporu, wyjaśniać było można tylko zeznaniem świadków. Mimo użycia 
dokumentu obywano się tu bez pisma, a pergamin i pieczęć grały raczej rolę rekwizytu. Wydaje się, 
że w XIII w. mogła to być forma dominująca w umacnianiu długów i zobowiązań między osobami 
prywatnymi.

Na stosunkowo szerokie korzystanie z tego typu dokumentów wskazuje fakt dość szerokiego 
posiadania pieczęci przez trzynastowieczne rycerstwo. Własnymi pieczęciami dysponowali pod ko-
niec XIII w. już nie tylko możni panowie, ale także wielu szeregowych rycerzy. Źródła przynoszą 
wprawdzie wciąż przykłady braku pieczęci (carentia sigilli), ale wydaje się, że często chodzi tam 
tylko o niedysponowanie pieczęcią w danym czasie i miejscu, nie zaś o nieposiadanie jej w ogóle261. 
Szerokiego użytku pieczęci nie dałoby się w każdym razie wyjaśnić sporadycznym przecież wysta-
wianiem dokumentów dla instytucji kościelnych lub w sprawach lokacji. Uwzględnić oczywiście 
należy także aspekt prestiżowy sprawy. Posiadanie tłoka pieczętnego stało się pewnie wyróżnikiem 
statusu społecznego, nie tylko zresztą w wymiarze reprezentacyjnym — pozwalało bowiem samo-
dzielnie zaciągać zobowiązania prawne.

256 Tamże, s. 226–227.
257 Starodawne prawa polskiego pomniki, t. II, wyd. A. Z. Helcel, Kraków 1870, nr 1801, 2800.
258 Np. NKDMaz II, nr 22 (rycerz zobowiązuje się oddać wieś biskupowi); SUB V, nr 14 (rycerz zwraca wieś księ-
ciu).
259 KDW I, nr 605 § 25. Zob. Z. Kowalska, Die großpolnischen und schlesischen Judenschutzbriefe des 13. Jahrhun-
derts im Verhältnis zu den Privilegien Kaiser Friedrichs II. (1238) und Herzog Friedrichs II. von Österreich (1244), 
„Zeitschrift für Ostmitteleuropa–Forschung” 47, 1998, s. 1–20, zwł. s. 13; H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej 
Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011, s. 115–171. Śląskie przywileje z 1292 i 1299 r. powtarzają ściśle roz-
wiązanie austriacko–czeskie (SUB VI, nr 211 § 25, nr 419 § 25).
260 Zob. w rozdziale o dokumencie prywatnym, przyp. 13–14.
261 Przykłady zestawia S. Kętrzyński, Zarys, s. 148–149.
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W XIII w. dokument coraz szerzej wkraczał w życie możnych i rycerstwa, a docierał nawet i do 
chłopów. Możni panowie mieli z nim na pewno bliższą styczność i umieli z niego korzystać, starając 
się zresztą naśladować pod tym względem książąt. W kręgach niższych dokument był wprawdzie 
już wyraźnie obecny, ale nie grał wciąż poważniejszej roli jako rzeczywiste narzędzie komunikacji. 
Odbywała się ona nadal bez udziału pisma, a dyplom i pieczęć funkcjonowały w niej raczej w cha-
rakterze przedmiotów symbolicznych czy nawet quasi–magicznych. Na upowszechnienie się do-
kumentu wśród rycerstwa wpływał w dużej mierze Kościół, domagający się wystawiania pisanych 
świadectw w sprawie zawieranych z nim transakcji. Nie było to jednak jedyne źródło oddziaływania. 
Nie mniejsze znaczenie przypisać trzeba innym czynnikom: niemieckim osadnikom oraz f nansi-
stom żydowskim, którzy, w warunkach ogólnego ożywienia stosunków ekonomicznych, wymuszali 
na polskich rycerzach stosowanie dokumentów, co nie zawsze oznaczać musiało jednak korzystanie 
z pisma. W intensyf kacji rzeczywistych kontaktów ze słowem pisanym podstawową rolę odgrywało 
jednak duchowieństwo. To duchowni zapewniali bowiem świeckim konieczne pośrednictwo przy 
korzystaniu z dokumentu, w razie potrzeby sporządzając go na życzenie albo przynajmniej odczytu-
jąc jego treść. Warto przyjrzeć się, jak funkcjonowało owo pośrednictwo. O ile sprawy nie załatwiał 
sam odbiorca (co przypuszczać trzeba zwłaszcza w dokumentach na rzecz instytucji kościelnych), 
sporządzenie dokumentu musiał zorganizować wystawca. Najwięksi panowie mogli mieć własnych 
pisarzy262. Miał takowego śląski magnat Mroczek z Grodkowa, którego wszystkie wystawiane przez 
kilkanaście lat (1250–1269) dokumenty mają bardzo podobny dyktat263. Część dokumentów wiel-
kopolskiego potentata Mikołaja Przedpełkowica z Gostynia z l. 1301–1303 była „dana ręką” Pawła, 
zwanego „klerykiem dworu”, niekiedy zaś „pisarzem” lub „kapelanem” wystawcy264. Takiego sta-
łego pisarza, biegłego w sztuce układania dokumentów, utrzymywali jednak chyba tylko nieliczni. 
Można było się zwrócić o pomoc do pisarza książęcego (o czym była już mowa265). Oczywiste wyda-
wałoby się przede wszystkim skorzystanie z usług plebana w rodowej siedzibie, a więc „własnego” 
duchownego. I na to mamy przykłady266. Częściej jednak chyba zdarzało się zwracanie o pomoc do 
pisarza miejskiego lub rektora szkoły w najbliższym mieście. Widać to zwłaszcza na silnie zurba-
nizowanym Śląsku, ale nie tylko267. Widać z tego przeglądu, że rzadko jednak uciekano się do sił 
przypadkowych, szukając raczej fachowca. Nie każdy duchowny umiał po prostu stworzyć porządny 
dokument. Łatwiej było znaleźć pomoc w odczytywaniu i tu najczęściej pewnie, choć nie jest to ni-
gdzie poświadczone, angażowano najbliższego plebana. Nie potraf my powiedzieć, jak narastające 
kontakty z dokumentem wpłynęły na alfabetyzację rycerstwa. Stopień znajomości sztuki pisania 
i czytania był w tej warstwie niewątpliwie wciąż bardzo niski268.

262 O pisarzach szlacheckich w Austrii zob. R. Zehetmayer, Urkunde und Adel. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Schriftlichkeit im Südosten des Reichs vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Wien–München 2010, s. 173–260, 
272–290.
263 SUB II, nr 88, 388, III, nr 463, 499, IV, nr 93.
264 KDW II, nr 841, 864, 866, 867; zob. też inne dokumenty Mikołaja: tamże, nr 834, 848 (świadczy Mikołaj kape-
lan z Mosiny), 863, 887 (datum per manus Jaśka niegdyś pisarza króla [Przemysła II]), 890 (dla Lądu).
265 Zob. wyżej, przyp. 251.
266 KDM I, nr 131 (1299: datum per manus kapelana z Ruszczy, siedziby wystawcy, kasztelana Wierzbięty).
267 SUB V, nr 36, 251, 420, 450, 494, VI, nr 23, 223, 306, 421; KDW II, nr 901.
268 Pierwsze informacje przynoszą dopiero akta procesu z Krzyżakami z 1339 r., gdzie wśród świadków świec-
kich dwóch (na trzech) książąt, zaledwie dwóch (na 52) rycerzy i siedmiu (na 30) mieszczan przedstawiło się 
jako piśmienni (J. Bieniak, „Litterati” świeccy w procesie warszawskim z 1339 roku, w: Cultus et cognitio. Stu-
dia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 97–106). Protokół przesłuchania świadków w procesie 
biskupa Muskaty z 1308 r. nie podaje takich danych, ale charakterystyczne jest, że notuje się tam tylko zeznania 
duchownych, a świeccy wyrazili swe zdanie przez aklamację (Monumenta Poloniae Vaticana, t. III, wyd. J. Ptaśnik, 
Kraków 1914, s. 87).
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10. PODSUMOWANIE

W XIII w. dokument upowszechnił się we wszystkich warstwach społeczeństwa, wychodząc poza 
swą dotychczasową rolę środka używanego w wewnętrznych sprawach Kościoła. Korzystać z niego 
zaczęli teraz także powszechnie świeccy. W pierwszej połowie stulecia dokument wykształcił swą 
rangę prawną i moc dowodową wobec sądów, najpierw kościelnych, potem zaś także świeckich. 
Już w XIII w. wykrystalizowały się zasadnicze gatunki dyplomatyczne o określonej kompetencji 
i mocy prawnej (dokument władcy, zwłaszcza w sprawach majątkowych i sądowych, urzędniczy, 
biskupi, of cjalski, miejski, prywatny), które później trwały przez następne stulecia. Wypracowa-
no też podstawowe formy tych poszczególnych gatunków. Nadal w najszerszym zakresie korzystał 
z dokumentu Kościół, głównie we własnym obiegu informacyjnym, włączonym zresztą teraz ściśle 
w obieg całego Kościoła powszechnego. Co najmniej w 2. połowie XIII w. także Kościół polski 
stworzył rozbudowany i sprawny system komunikacji oparty w całości na piśmie. Dokument stał się 
w związku z tym niezbędnym narzędziem w całym funkcjonowaniu hierarchicznej struktury kościel-
nej. Częściowo pod tym właśnie wpływem upowszechniało się też szeroko stosowanie dokumentu 
przez władzę książęcą, zarówno władców, jak i ich urzędników, a ponadto także miasta, a nawet 
przez świeckie osoby prywatne. Książęta widzieli w dokumencie przede wszystkim wygodny instru-
ment umożliwiający im usprawnienie i umocnienie kontroli nad obrotem ziemią, co związane było 
z toczącymi się przemianami społecznymi, kształtowaniem się warstwy rycerskiej i rozwojem rynku 
transakcji dobrami ziemskimi. Sprawa miała dla władzy książęcej wymiar przede wszystkim f skal-
ny. Zapewne już w końcu XIII w. w większości ziem polskich (chyba poza Mazowszem) przyjęła 
się już zasada, że każda transakcja musi być zatwierdzona dokumentem książęcym. Lansowany tak 
przez władzę dokument był więc powszechnie stosowany i adaptował się w społecznej świadomości. 
Wkraczał też następnie w sferę regulowania prywatnych transakcji rycerstwa, był wykorzystywany 
do układania stosunków z poddanymi i zaciągania zobowiązań. Mimo szerokiego upowszechniania 
się dokumentu, wciąż funkcjonował jednak dziedziczony po przodkach system zbiorowej pamięci 
o stosunkach prawnych i własnościowych, w sądach zaś stosowano dowodzenie przy pomocy zezna-
nia świadków. Komunikacja społeczna odbywała się zasadniczo podług tradycyjnych reguł, a doku-
ment nie odgrywał w niej w istocie poważniejszej roli. Był raczej rekwizytem, budzącym szacunek 
i szybko wrastającym w tradycję, ale niemającym wciąż praktycznego znaczenia dla przekazu infor-
macji. Ich obieg dokonywał się ustnie, a magazynowała je pamięć zbiorowa lokalnej społeczności. 
Dokument stał się jednak, grając różne role w rożnych środowiskach, trwałym zjawiskiem w życiu 
całego społeczeństwa.
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KANCELARIE CENTRALNE PAŃSTWA 
W XIV–XVIII WIEKU

Waldemar Chorążyczewski

1. Stan badań. 2. Organizacja polskiej kancelarii królewskiej i jej przemiany: a) kanclerz i pod-
kanclerzy, b) pisarze dworu i pisarze królewscy, c) sekretarze królewscy, d) sekretarze wielcy, 
e) pisarze kancelarii królewskiej i wyodrębnienie kancelarii z dworu królewskiego, f) podziały 
funkcjonalne: regenci, metrykanci, pisarze dekretowi, g) kancelaria ruska, h) kancelaria pokojo-
wa (gabinetowa), i) sekretarze pieczęci, j) system kancelarii centralnych. 3. Organizacja litew-
skiej kancelarii wielkoksiążęcej. 4. Inne kancelarie centralne Rzeczypospolitej. 5. Tryb pracy 
kancelaryjnej. 6. Dokumenty i dokumentacja

LITERATURA: A. Adamska, Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje, Kraków 1999; 
taż, Słowo władzy i władza słowa. Język polski dokumentów monarszych doby średniowiecza, w: Król w Pol-
sce XIV i XV wieku, red. A. Marzec, M. Wilamowski, Kraków 2006, s. 57–87; Archiwum Skarbu Koronnego. 
Rachunki poselstw. Sumariusz, opr. A. Wajs, Warszawa 1999; P. Bańkowski, Archiwum Kameralne i jego losy, 
„Archeion” 17, 1948, s. 114–143; tenże, Archiwum Stanisława Augusta. Monograf a archiwoznawcza, War-
szawa 1958; tenże, Najstarszy, nieznany inwentarz Archiwum Kameralnego z roku 1740, „Archeion” 17, 1948, 
s. 147–150; J. Bardach, Z praktyki kancelarii litewskiej za Zygmunta I Starego, w: Prace z dziejów Polski 
feudalnej of arowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 1960, s. 321–352; E. Brań-
ska, Archiwum Departamentu Włoskiego z czasów Stanisława Augusta, „Archeion” 38, 1962, s. 67–88; W. Cho-
rążyczewski, Czy istniała kancelaria ruska? (na marginesie edycji regestów Metryki Ruskiej i monograf i 
Petro Kułakowśkiego), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 1, 2004, s. 383–390; tenże, Formuły narracyjne 
dokumentów królewskich z XIV–XVIII wieku, w: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym, Lu-
blin–Radzyń Podlaski–Siedlce 2006, s. 115–131; tenże, Nowożytny dokument królewski. Możliwości badaw-
cze, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, 
s. 27–48; tenże, Początki kancelarii pokojowej za Jagiellonów, w: Polska kancelaria królewska między władzą 
a społeczeństwem, cz. III, Warszawa 2008, s. 33–46; tenże, Polska kancelaria królewska w XVI w. jako pro-
blem badawczy, „Archeion” 101, 2000, s. 36–61; tenże, Próba rekonstrukcji organizacji polskiej kancelarii 
królewskiej w 1. połowie XVI wieku, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą 
a społeczeństwem, cz. II, Kraków 2006, s. 9–50; tenże, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królew-
skiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007; K. Jasiński, Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka 
i Kazimierza Wielkiego (na marginesie Karola Maleczyńskiego, „Zarysu dyplomatyki polskiej wieków śred-
nich”), „Zapiski Historyczne” 19, 1953, z. 1–4, s. 57–104; A. И. Груша, Kaнџылярия Вяликага княства 
Литоускага 40-х гадоу XV — першай паловы XVI ст., Mинск 2006; tenże, Pismo dokumentów kancelarii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego pierwszej połowy XVI w. jako źródło do historii urzędu (w świetle materiałów 
Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi), w: Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie 
władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym, Toruń 2007, 
s. 87–95; A. Jaworska, Oprawa malarska dokumentów biskupich i królewskich jako źródło do heraldyki ko-
ścielnej, w: Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, Warszawa 2004, s. 121–126; R. Jaworski, 
Kancelaria litewska XIV–XVI wieku. Stan i specyf ka badań. Postulaty badawcze, w: Polska kancelaria kró-
lewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 89–104; Kancelaria koronna 
a sejm walny. Instructuarium, wyd. W. Krawczuk, Warszawa 1995; J. Karwasińska, O najdawniejszych księ-
gach t. zw. „Rachunków dworu królewskiego”, „Archeion” 1, 1927, s. 155–175; taż, Rachunki żup solnych 
w XIV i XV wieku z Archiwum Podskarbińskiego Krakowskiego, „Archeion” 3, 1928, s. 35–45; S. Kętrzyński, 
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Do genezy kanclerstwa koronnego, KH 42, 1928, s. 713–760; tenże, Formuła „ad relacionem” w kancelarii 
polskiej 1393–1492, „Przegląd Historyczny” 18, 1914, s. 39–50, 146–171; tenże, Studia nad kancelarią Kazi-
mierza Wielkiego, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 8, 1903, 
nr 8, s. 8–9; 9, 1904, nr 7, s. 17–19; tenże, Uwagi o początkach Metryki Koronnej i jej charakterze w XV w., 
„Archeion” 2, 1927, s. 1–30; L. Kieniewicz, Projekt ordynacji kancelaryjnej za Henryka Walezego, „Przegląd 
Historyczny” 78, 1987, z. 4, s.713–721; tenże, Sekretariat Stefana Batorego. Zbiorowość i kariery sekretarzy 
królewskich, w: Społeczeństwo staropolskie, t. IV, Warszawa 1986, s. 33–67; M. Korolko, Seminarium Rzeczy-
pospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w kancelarii królewskiej Zygmunta Augusta, Warszawa 
1991; W. Krawczuk, Metrykanci koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku, Kraków 
2002; tenże, Pieczęcie Zygmunta III Wazy, Kraków 1993; tenże, Pisarze dekretowi, w: Poprzez stulecia. Księ-
ga pamiątkowa of arowana Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin, Kraków 2000, 
s. 39–43; tenże, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, „Studia Historyczne” 36, 1993, z. 2 (141), 
s. 149–164; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury poli-
tycznej Polski w XV wieku, cz. I–II, Poznań 1972–1979; taż, Wprowadzenie formuły relacji do polskiej kance-
larii królewskiej, w: Europa — Słowiańszczyzna — Polska. Studia ku uczczeniu Profesora Kazimierza Tymie-
nieckiego, Poznań 1970, s. 397–416; П. Кулаковський, Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–
1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій, Острог–Львів 2002; tenże, Kan-
celaria królewska a dokument czernihowski, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między 
władzą a społeczeństwem, cz. II, Kraków 2006, s. 107–115; J. Łosowski, Kancelaria królewska w procesie 
komunikacji z urzędami grodzkimi w XVII wieku, w: Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie 
władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym, Toruń 2007, 
s. 97–115; Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem, cz. II, 
red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Kraków 2006; Polska kancelaria królewska między władzą a społe-
czeństwem, cz. III, red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Warszawa 2008; R. Marchwiński, Rejestry pod-
skarbich pruskich na tle rachunkowości skarbu koronnego w XVI w., w: Kancelarie okresu księgi wpisów 
w Prusach Królewskich, Warszawa 1994, s. 69–81; H. Palkij, Kancelaria królewska w systemie politycznym 
Rzeczypospolitej. Problem analizy źródeł masowych, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych 
między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 71–88; A. Pawiński, Skarbowość w Polsce i jej dzieje za 
Stefana Batorego, Warszawa 1881; Z. Perzanowski, Ze studiów nad arengą dokumentów Kazimierza Wielkie-
go, w: Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Tomczaka, Toruń–Warszawa 
1992, s. 135–145; A. Pośpiech, W służbie króla czy Rzeczypospolitej? (włoscy sekretarze Jana III Sobieskie-
go), w: Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace of arowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą 
rocznicę urodzin, Warszawa 1989, s. 151–166; A. Rachuba, Kancelarie pieczętarzy WKsL w latach 1569–
1765, w: Lietuvos Metrika 1991–1996 metų tyrinėjimai, Vilnius 1998, s. 256–271; J. Senkowski, Materiały 
źródłowe do genezy skarbu publicznego w Polsce w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Arche-
ion” 23, 1954, s. 28–48; J. Stojanowski, Akta Rady Nieustającej (1775–1788), „Archeion” 4, 1928, s. 54–89; 
tenże, Przynależność zespołowa ksiąg malborskich przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie, „Archeion” 39, 1963, s. 121–139; A. Sucheni–Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej 
w Polsce 1504–1548, Warszawa 2007; I. Sułkowska–Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w pań-
stwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977; taż, Polska kancelaria 
królewska w latach 1447–1506, Wrocław 1967; K. Syta, Gabinet Dyplomatyczny Stanisława Augusta Ponia-
towskiego 1764–1768, w: Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem, cz. III, Warszawa 
2008, s. 79–93; tenże, Kancelaria koronna za kanclerstwa Andrzeja Zamoyskiego (1764–1767), w: Belliculum 
diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożyt-
nych na tle porównawczym, Toruń 2007, s. 117–129; M. Woźniakowa, Sąd asesorski koronny 1537–1795. 
Jego organizacja, funkcjonowanie i rola w dziejach prawa chełmińskiego i magdeburskiego w Polsce, Warsza-
wa 1990.
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1. STAN BADAŃ

Polska kancelaria królewska (koronna) nie doczekała się jak dotąd całościowego opracowania. Dys-
ponujemy jedynie studiami nad pewnymi okresami lub monograf ami wycinkowymi. Mamy dobrą 
orientację w personelu kancelarii XIV, XV i 1. połowy XVI w. Dla późniejszych czasów znamy se-
kretarzy Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, personel kancelarii Zygmunta Wazy, skład sekreta-
riatu królów Władysława IV i Michała. Wiemy chyba wszystko, co można wiedzieć o metrykantach 
i pisarzach ruskich. Orientujemy się nieźle w pisarzach dekretowych. 

Szczegółowy przegląd badań zacząć wypada od prac Romana Maurera o średniowiecznych 
urzędnikach kancelaryjnych1. Zestawił on wykazy i choć zebrał interesujący materiał źródłowy, nie-
mal zupełnie nie podjął ich analizy, którą odkładał do dalszych prac, które się już nie ukazały. Nie-
mal równocześnie Saturnin Kwiatkowski zestawiał urzędników, także kancelaryjnych, Władysława 
Warneńczyka, nie wnikając jednak wcale w organizację kancelarii2. Na kolejne prace trzeba było 
czekać kilkadziesiąt lat, kiedy to Eustachy Nowicki wydał osobną książkę o kancelarii Kazimierza 
Jagiellończyka (1912), starając się omówić jej organizację, tryb pracy i wytwory3. Pracę skrytykował 
jako niemal bezwartościową Stanisław Kętrzyński, który przedstawił też własne tezy, zwłaszcza na 
temat początków Metryki Koronnej, dokumentów i formuły relacyjnej4. Kętrzyński sam prowadził 
już od kilku lat badania nad kancelarią i dokumentami Kazimierza Wielkiego, poszerzając potem 
obserwacje na całe późne średniowiecze5. Zainteresowaniu Metryką sprzyjało podjęcie właśnie jej 
edycji (w formie regestów) przez Teodora Wierzbowskiego. Słusznie jednak już wtedy Fryderyk 
Papée wskazał, że przynajmniej dla średniowiecza wydać należy materiał z Metryki w całości6. Po-
stulat ten do dziś nie został spełniony.

Problematyka kancelarii królewskiej nie miała szczęścia do polskich podręczników dyplomaty-
ki. Dwa pierwsze, autorstwa S. Kętrzyńskiego (1934) i Karola Maleczyńskiego (1951), nie zostały 
ukończone, tak że interesujące nas zagadnienie potraktowane zostało w nich tylko fragmentarycznie. 
Całość średniowiecznych dziejów kancelarii królewskiej omówił Maleczyński w trzecim podręczni-
ku (1971), ale przedstawienie to ma z kolei skrótowy charakter7. Rzeczową polemikę z ustaleniami 
Maleczyńskiego podjął Kazimierz Jasiński8, wnosząc szereg szczegółowych poprawek i zwraca-

1 R. Maurer, Urzędnicy kancelaryjni Władysława Jagiełły. Studium dyplomatyczne, Warszawa 1877; tenże, Urzędnicy 
kancelaryjni królów polskich z lat 1434–1506, Brody 1881; tenże, Urzędnicy kancelaryjni książąt i królów polskich 
aż do r. 1386, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1884, s. 60–71, 116–149.
2 S. Kwiatkowski, Urzędnicy kancelaryjni, koronni i dworscy z czasów Władysława III Warneńczyka, RAU whf 17, 
1884, s. 118–220.
3 E. Nowicki, Studia nad kancelarią koronną Kazimierza Jagiellończyka, Lwów 1912.
4 S. Kętrzyński, Uwagi i przyczynki do studiów nad kancelarią koronną Kazimierza Jagiellończyka, „Przegląd Hi-
storyczny” 15, 1912, s. 89–112; zob. dalszą polemikę: tamże 16, 1913, s. 357–373 (E. Nowicki), 373–378 (S. Kę-
trzyński).
5 S. Kętrzyński, Studia nad kancelarią Kazimierza Wielkiego, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii 
Umiejętności w Krakowie” 8, 1903, nr 8, s. 8–9; 9, 1904, nr 7, s. 17–19; tenże, O elementach chronologicznych 
dokumentów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1913 (odbitka z RAU whf 56); tenże, Formuła „ad relacionem” 
w kancelarii polskiej 1393–1492, „Przegląd Historyczny” 18, 1914, s. 39–50, 146–171; tenże, Do genezy kan-
clerstwa koronnego, KH 42, 1928, s. 713–760.
6 F. Papée, Metryka Koronna w Warszawskim Archiwum Głównem i jej znaczenie dla historii XV w., „Sprawozdania 
z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 11, 1906, nr 3, s. 24–26.
7 S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934; K. Maleczyński, Zarys dyplo-
matyki polskiej wieków średnich, cz. I, Wrocław 1951; tenże, Polska kancelaria królewska w latach (1306) 1320–1506, 
w: Dyplomatyka wieków średnich, opr. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, K. Maleczyński, Warszawa 1971, s. 201–229.
8 K. Jasiński, Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, „Zapiski TNT” 19, 1953, s. 57–
101.
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jąc uwagę na niewłaściwe ujęcie początków kancelarii w oderwaniu od szerszego kontekstu ustro-
jowego. Za swoiste ukoronowanie badań nad średniowieczną kancelarią królewską należy uznać 
publikacje Ireny Sułkowskiej–Kurasiowej i Jadwigi Krzyżaniakowej. Prace tej pierwszej (na czele 
z klasycznymi monograf ami dziejów kancelarii w l. 1370–1506)9 były typowymi studiami dyploma-
tycznymi, opartymi na dogłębnej znajomości materiału archiwalnego, któremu (zwłaszcza księgom 
Metryki Koronnej) poświęciła wiele drobniejszych studiów10, a uczestniczyła też w opracowaniu 
inwentarza Metryki11. J. Krzyżaniakowa natomiast skupiła uwagę na roli kancelarii jako ośrodka 
kultury historycznej i politycznej12.

Od tego czasu postęp badań kancelarii królewskiej dokonuje się dzięki przyczynkom, których licz-
ba zresztą stale się zwiększa. Grażyna Rutkowska, przy okazji wydania księgi Metryki z l. 1479–1483, 
poczyniła istotne rozważania nad kwitancjami oraz działalnością kancelarii podczas pobytów władcy 
na Litwie13. Dużo spraw poruszono w referatach na specjalnej sesji naukowej odbytej w 2004 r.14 

Mniejsze zainteresowanie badaczy budziła natomiast kancelaria epoki nowożytnej. Przez długi 
czas stan badań nad tym zagadnieniem ograniczał się do wzmianek rozproszonych w literaturze, 
paru wydawnictw źródłowych i kilku pomocy archiwalnych. Najstarsze ze wspomnianych edycji 
niewiele zresztą wnosiły, bo ich wydawcy programowo unikali opatrywania ich wstępami na temat 
publikowanych zabytków15. Specjalistycznych badań nie mogły zastąpić wydawnictwa informacyj-
ne powstające w środowisku Archiwum Głównego Akt Dawnych przez cały XIX i w początkach 
XX w.16 Bardzo cenny jest natomiast sumariusz Metryki Koronnej, który nie tylko udostępnia w re-
gestach zawartość tego zespołu, ale przynosi też opisy poszczególnych ksiąg. Obecnie wydawnictwo 

9 I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław 1967; taż, Dokumenty 
królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977.
10 Taż, Księgi polskiej kancelarii koronnej w drugiej połowie XV wieku, SŹ 6, 1961, s. 81–101; taż, Rewizje nadań 
królewskich na przełomie XV/XVI wieku, KH 74, 1967, nr 2, s. 289–297; taż, Księgi wpisów Metryki Koronnej 
(1447–1794) w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Archeion” 44, 1966, s. 73–91; taż (wraz z J. Wej-
chertową), Księgi poselskie (Libri Legationum) Metryki Koronnej, „Archeion” 48, 1968, s. 61–73; taż, Księgi 
Sigillat Metryki Koronnej (1658–1794), „Archeion” 54, 1970, s. 41–57; taż, Księgi kanclerskie (księgi spraw pub-
licznych) Metryki Koronnej, „Archeion” 60, 1974, s. 143–158.
11 Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447–1795, opr. I. Suł-
kowska–Kurasiowa, M. Woźniakowa, Warszawa 1975.
12 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski 
w XV wieku, cz. I–II, Poznań 1972–1979; taż, Studia praskie urzędników kancelarii Jadwigi i Jagiełły (Problem 
identyf kacji), „Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu”, Historia 7, 1967, s. 217–228; taż, Wprowadzenie formuły 
relacji do polskiej kancelarii królewskiej, w: Europa — Słowiańszczyzna — Polska. Studia ku uczczeniu Profe-
sora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 397–416; taż, Urzędnicy kancelarii królewskich w wielkopolskich 
kapitułach katedralnych w XV wieku, w: Drogą historii. Studia of arowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2001, s. 227–244.
13 Księga Metryki Koronnej podkanclerzego Andrzeja Oporowskiego z lat 1479–1483, ze spuścizny A. Prochaski 
wyd. G. Rutkowska, Warszawa 2005.
14 M. Grzegorz, Geneza i znaczenie księgi wpisów w kancelariach wielkiego mistrza i polskiej królewskiej, w: Kan-
celaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku, Malbork 2006, s. 85–94; B. Możejko, Kontak-
ty polskiej kancelarii królewskiej z Gdańskiem w okresie wojny trzynastoletniej, w: tamże, s. 191–210; W. Szczucz-
ko, Korespondencja czasów wojny. Listy króla Kazimierza Jagiellończyka do Rady Miasta Torunia z okresu wojny 
trzynastoletniej 1454–1466, w: tamże, s. 257–265.
15 Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569–1573, wyd. W. Krasiński, W. Chomętowski, cz. I–III, War-
szawa 1869–1871; Akta Metryki Koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego 1576–1586, wyd. A. Pawiński, 
Warszawa 1882.
16 A. Powstański, Wiadomość o Archiwum Krajowym Królestwa Polskiego, Kraków 1824; F. Bentkowski, Spis 
akt dawnych w Głównym Archiwum Królestwa Polskiego w Warszawie znajdujących się 1835, Warszawa 1840; 
T. Wierzbowski, Manuscriptorum que in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur tabulae analyticae, t. I: 
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to sięga aż do czasów Henryka Walezego17. Metryce i jej archiwum poświęcił nieco miejsca Stanisław 
Kutrzeba w swej klasycznej syntezie źródłoznawczej18, ale i on przecież nie prowadził specjalnych 
badań nad kancelarią królewską. Pewne znaczenie miały i mają prace dotykające zagadnień kance-
laryjnych pobocznie, zwłaszcza biograf e wybitnych kancelistów19, z których niektóre szczegółowo 
analizują ich działalność aktotwórczą. Badania te skupiają się jednak na przełomie średniowiecza 
i czasów nowożytnych. Problematyka kancelaryjna uwzględniana była ponadto w opracowaniach 
dziejów parlamentaryzmu i dyplomacji20. Cenne przyczynki do dziejów kancelarii królewskiej wno-
szą wreszcie prace z dziejów kultury, jak pokazuje rozprawa Ryszarda Marciniaka o Tomicianach21.

Cały ten dorobek nie był jednak w stanie zastąpić systematycznych badań nad nowożytną kan-
celarią królewską. Ich początek przypada na czas ok. 1960 r., a symbolicznie niejako wyznacza 
go wznowienie Kanclerza Reinholda Heidensteina22. Dało ono Andrzejowi Tomczakowi asumpt do 
naszkicowania organizacji kancelarii królewskiej w 2. połowie XVI w., wychodzącego poza przekaz 
Heidensteina23. Nie od razu znaleźli się jednak kontynuatorzy. Regularne badania nad nowożytną 
kancelarią królewską przyniosły dopiero lata 80. XX w., a zainicjowało je studium Leszka Kienie-
wicza nad sekretariatem Stefana Batorego i jego edycja ważnego projektu ordynacji kancelaryjnej 
z czasów Walezego24. W podobnym nurcie mieściły się też badania Mirosława Korolki, który poprzez 
prozopograf ę sekretarzy Zygmunta Augusta dotrzeć chciał do kulturotwórczej roli kancelarii25, oraz 

Libri privilegiorum et sententiarum in Regni Poloniae cancellaria perscripti actorumque fasciculi in aliis quibus-
dam subseliis compositi, Warszawa 1912 (Monumenta iuris 1).
17 Matricularum Regni Poloniae summaria, t. I–V/1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905–1919, t. V/2, wyd. J. Pło-
cha, A. Rybarski, I. Sułkowska, Warszawa 1961, t. VI, wyd. M. Woźniakowa, Warszawa 1999.
18 S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. I, Lwów 1925, s. 111–118, t. II, Lwów 1926, s. 370–372.
19 K. Morawski, Andrzej Patrycy Nidecki, jego życie i dzieła, cz. I, Kraków 1884; W. Maciejewska, Wojciech Kryski, 
sekretarz kancelarii królewskiej Zygmunta Augusta, w: Księga ku czci Oskara Haleckiego wydana w XXV–lecie 
Jego pracy naukowej, Warszawa 1935, s. 143–156; K. Hartleb, Jan Zambocki, dworzanin i sekretarz JKM, War-
szawa 1937; H. Rybus, Prymas Maciej Drzewicki. Zarys biograf i (1467–1535), „Studia Theologica Varsaviensia” 
2, 1964, nr 1–2, s. 79–308; R. T. Marchwiński, Czynności urzędowe sekretarza królewskiego Marcina Kromera, 
w: Historia i archiwistyka, Toruń–Warszawa 1992, s. 153–165; J. Dorobisz, Jakub Zadzik (1582–1642), Opole 2000; 
A. Odrzywolska–Kidawa, Biskup Piotr Tomicki (1464–1535). Kariera polityczna i kościelna, Warszawa 2004; taż, 
Podkanclerzy Piotr Tomicki (1515–1535). Polityk i humanista, Warszawa 2005; W. Zawitkowska, W służbie pier-
wszych Jagiellonów. Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego, Kraków 2005; P. Taf łowski, Jan 
Łaski (1456–1531), kanclerz koronny i prymas Polski, Warszawa 2007; Z. Zyglewski, Polityczna i aktotwórcza 
działalność kanclerza Krzesława z Kurozwęk i podkanclerzego Grzegorza z Lubrańca w latach 1484–1495, Byd-
goszcz 2007. 
20 Historia sejmu polskiego, t. I, red. J. Michalski, Warszawa 1984; Historia dyplomacji polskiej, t. I: Połowa X w.–
1572, red. M. Biskup, Warszawa 1982; Polska służba dyplomatyczna XVI–XVIII wieku. Studia, Warszawa 1966.
21 R. Marciniak, Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa–Poznań 1983, s. 23–
32, 41–47.
22 R. Heidenstein, Cancellarius sive de dignitate et off cio cancellarii Regni Poloniae, wyd. A. Kempf , Warszawa 
1960.
23 A. Tomczak, Kilka uwag o kancelarii królewskiej w drugiej połowie XVI w., „Archeion” 37, 1962, s. 235–252 
(przedruk w: tenże, Studia historico–archivistica, Toruń 2002, s. 155–172).
24 L. Kieniewicz, Sekretariat Stefana Batorego. Zbiorowość i kariery sekretarzy królewskich, w: Społeczeństwo 
staropolskie, t. IV, Warszawa 1986, s. 33–69; zob. też tenże, Projekt ordynacji kancelaryjnej za Henryka Walezego, 
„Przegląd Historyczny” 78, 1987, s. 713–721.
25 M. Korolko, Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w kancelarii królewskiej Zygmunta 
Augusta, Warszawa 1991; tenże, Poczet sekretarzy królewskich Zygmunta Augusta, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce” 31, 1986, s. 45–84; tenże, Środowisko intelektualne kancelarii królewskiej za podkanclerzych Filipa 
Padniewskiego i Piotra Myszkowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka — twórczość — recepcja, t. I, 
Lublin 1989, s. 143–159.
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Andrzeja Wyczańskiego, który ujmował zagadnienie szczególnie szeroko, a kancelarię zalecał badać 
jako centralny organ władzy państwowej26. Niezbędnym narzędziem wszelkich badań prozopogra-
f cznych było opracowanie spisu urzędników kanclerzy, podkanclerzych i sekretarzy wielkich27.

Nowy etap wyznaczają szerokie badania Wojciecha Krawczuka z Krakowa nad kancelarią Zyg-
munta III Wazy, wybraną nieprzypadkowo, skoro to za jego czasów „sprawność organizacji kancelarii 
koronnych sięgnęła szczytu”28. Towarzyszyło temu podjęcie wydawania sumariuszy Metryki z cza-
sów Zygmunta III; poszczególne tomy zaopatrywane są w obszerne wstępy źródłoznawcze29. Prace te 
stały się punktem wyjścia dla dalszych studiów nad kancelarią królewską w całej epoce nowożytnej, 
z których szczególnie ważna jest książka o pisarzach Metryki, dotykająca też funkcjonowania tej in-
stytucji i zawierająca istotne propozycje periodyzacyjne (z podniesieniem znaczenia ruchu egzekucyj-
nego)30. W tym samym ośrodku krakowskim Henryk Palkij prowadził badania nad kancelarią Augusta 
II, ale wyniki ich, referowane na konferencjach, tylko częściowo zostały opublikowane31.

W Toruniu badania nad kancelarią XVI w. podjął Waldemar Chorążyczewski32. Ich ukorono-
waniem była praca o kancelarii z przełomowego okresu początków XVI w., ujmująca ówczesne 
przemiany na tle dłuższych procesów33. Ważne znaczenie dla integracji wysiłków badawczych miało 
zainicjowanie przez niego i W. Krawczuka (pod patronatem nestora badaczy polskiej kancelarii kró-

26 A. Wyczański, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506–1548), Warszawa 1990; 
tenże, Kto w Koronie w latach 1506–1650 zostawał kanclerzem, w: Kultura, polityka, dyplomacja, Warszawa 1990, 
s. 513–518; tenże, O potrzebie badań nad kancelarią Zygmunta Starego (1506–1548), w: Historia i archiwistyka, 
Toruń–Warszawa 1992, s. 147–152.
27 Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.
28 W. Krawczuk, Pieczęcie Zygmunta III Wazy, Kraków 1993; tenże, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III 
Wazy, „Studia Historyczne” 36, 1993, z. 2, s. 149–164; tenże, Problemy badawcze kancelarii koronnej na przykładzie 
kancelarii Zygmunta III Wazy, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, Kraków 1995, 
s. 149–153 (tu, s. 149, przytoczony cytat); tenże, Metryka Koronna za Zygmunta III Wazy. Początki Archiwum Ko-
ronnego Warszawskiego w świetle spisów z 1620 i 1627 roku, Kraków 1995.
29 Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa, t. I–VII, wyd. W. Krawczuk, K. Chłapowski, Kraków 1999 — War-
szawa 2014.
30 W. Krawczuk, Listy sejmikowe w świetle „Instructuarium” kancelarii koronnej, CPH 46, 1994, z. 1–2, s. 63–68; 
Kancelaria koronna a sejm walny. Instructuarium, opr. W. Krawczuk, Warszawa 1995; tenże, Pisarze dekretowi, 
w: Poprzez stulecia. Księga pamiątkowa of arowana Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin, 
Kraków 2000, s. 39–43; tenże, Metryka Koronna. W stronę inwentarza idealnego, w: Polska kancelaria królewska 
czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 11–18; tenże, Metrykanci koronni. Rozwój 
registratury centralnej od XVI do XVIII wieku, Kraków 2002 (rec.: W. Chorążyczewski, SŹ 42, 2004, s.178–180).
31 H. Palkij, Listy jako element obyczaju i życia codziennego na przykładzie korespondencji do kanclerza wielkiego 
koronnego Jana Szembeka, w: Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich, Olsztyn, 2000, s. 66–73; 
tenże, Kancelaria królewska w systemie politycznym Rzeczypospolitej. Problem analizy źródeł masowych, w: Pol-
ska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 71–88.
32 W. Chorążyczewski, Polska kancelaria królewska w XVI w. jako problem badawczy, „Archeion” 101, 2000, 
s. 36–61; tenże, Sprawy wojskowe w kancelarii królewskiej Zygmunta Starego, „Miscellanea Historico–Archi-
vistica” 13, 2001, s. 69–80; tenże, Nowożytny dokument królewski. Możliwości badawcze, w: Polska kancelaria 
królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, s. 27–48; tenże, Czy istniała kancelaria ruska? 
(na marginesie edycji regestów Metryki Ruskiej i monograf i Petro Kułakowśkiego), „Wschodni Rocznik Humani-
styczny” 1, 2004, s. 383–390; tenże, Stan i perspektywy polskiej dyplomatyki średniowiecznej i wczesnonowożytnej. 
I Konferencja z cyklu „Kancelarie w kręgu kultur”. Lublin, 8–9 grudnia 2003 r., „Klio” 5, 2004, s. 183–184; ten-
że, Próba rekonstrukcji organizacji polskiej kancelarii królewskiej w 1. połowie XVI wieku, w: Polska kancelaria 
królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, cz. II, Toruń 2006, s. 9–50; tenże, Formuły 
narracyjne dokumentów królewskich z XIV–XVIII wieku, w: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym, 
Lublin–Radzyń Podlaski–Siedlce 2006, s. 115–131.
33 Tenże, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007.
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151KANCELARIE CENTRALNE PAŃSTWA W XIV–XVIII WIEKU

lewskiej, A. Tomczaka) począwszy od 2002 r. cyklicznych spotkań poświęconych prezentacji wyni-
ków i dyskusji nad nimi, pod zbiorczym tytułem Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. 
Między władzą a społeczeństwem34. Pokłosiem tych konferencji są publikowane po nich tomiki pod 
tym samym tytułem35. Dyskusje te przyniosły wiele ciekawych propozycji i pomysłów metodycz-
nych — do których zaliczyć należy postulat badań kancelarii w „długim trwaniu” i szerokim kon-
tekście zmian politycznych, społecznych i kulturowych, z uwzględnieniem metod statystycznych36. 
Spotkania przyczyniły się też do znacznego ożywienia badań nad nowożytną kancelarią królewską, 
wkraczających coraz śmielej w zaniedbywany wcześniej XVIII w.37 i słabiej dotąd eksploatowane 
obszary (jak kwestia kancelarii pokojowej38 albo sfragistyka39). Ułatwiły wreszcie kontakty, a tym 
samym recepcję wyników badań, między różnymi ośrodkami, nie tylko w skali krajowej. Polska 
kancelaria królewska budzi bowiem także zainteresowanie historyków zagranicznych, jak Patricia 
Kennedy Grimsted czy Petro Kułakowśkij40, pracujący nad Metryką Ruską. Pierwsza eksponuje 
mocno tezę (nienową w literaturze polskiej) o organicznej przynależności tych ksiąg do Metryki 
Koronnej (nie Litewskiej, jak sugeruje ich obecne przechowywanie w Moskwie), drugi podkreśla 
pewną odrębność kancelarii ruskiej w ramach kancelarii koronnej (nie jako instytucji, lecz jako ze-
społu pisarzy, przygotowujących dokumenty i listy dla województw ukrainnych w języku ruskim).

Przedstawiony dorobek przekonuje, że choć do syntezy dziejów nowożytnej kancelarii koron-
nej w Polsce jeszcze daleko, to istnieje środowisko ku niej dążące41. Rysuje się też program badań 

34 Por. tenże, Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych, „Archiwista Polski” 2002, nr 2 (26), s. 84–90; 
A. Kuś, Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem (Toruń 18 IV 2002), 
SŹ 40, 2002, s. 274–275.
35 Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, red. W. Chorążyczew-
ski, W. Krawczuk, cz. I–IV, Toruń 2003, 2006, 2008, 2011.
36 W. Krawczuk, „Długie trwanie” kancelarii koronnej, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. 
Między władzą a społeczeństwem, cz. II, Toruń 2006, s. 99–106.
37 J. Łosowski, Kancelaria królewska a miasta. Problemy badawcze, w: Polska kancelaria królewska czasów 
nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, cz. II, Toruń 2006, s. 129–156; K. Syta, Akta kancelarii królews-
kiej z XVIII wieku w archiwach prywatnych — problemy i możliwości badawcze, w: tamże, s. 187–204; J. Ło-
sowski, Kancelaria królewska w procesie komunikacji z urzędami grodzkimi w XVII i XVIII wieku, w: Belliculum 
diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na 
tle porównawczym, Toruń 2006, s. 97–115; K. Syta, Kancelaria królewska za Andrzeja Zamoyskiego 1764–1767, 
w: tamże, s. 117–129; zob. też W. Chorążyczewski, R. Degen, Kancelarie „władców” polskich XIX i XX wieku. 
Rekonesans badawczy, w: tamże, s. 131–151.
38 W. Chorążyczewski, Początki kancelarii pokojowej za Jagiellonów, w: Polska kancelaria królewska między 
władzą a społeczeństwem, cz. III, Warszawa 2008, s. 33–46; W. Krawczuk, Kancelaria pokojowa za Wazów, w: tam-
że, s. 47–54; K. Syta, Gabinet Dyplomatyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764–1768, w: tamże, s. 79–93.
39 M. Hlebionek, Nowożytne pieczęcie królów polskich, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. 
Między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 49–70; tenże, Pieczęć majestatowa Augusta II w zbiorach Bib-
lioteki Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 26, 2003, s. 199–204; tenże, „Dziękowania za pieczęć”. 
Wokół polskiego ceremoniału dworskiego, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą 
a społeczeństwem, cz. II, Toruń 2006, s. 51–72.
40 Metryka Ruska (Wołyńska). Regesty dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich (województw wołyńskiego, 
bracławskiego, kijowskiego i czernihowskiego) 1569–1673, wyd. P. Kennedy Grimsted, Kijów 2002; П. Кулаковський, 
Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі 
Посполитій, Острог–Львів 2002; tenże, Kancelaria królewska a dokument czernihowski, w: Polska kancelaria 
królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, cz. II, Toruń 2006, s. 107–115.
41 Zdarzają się też inicjatywy nieudane, jak praca B. Kaczmarczyk, Język polski w kancelarii królewskiej w pier-
wszej połowie XVI wieku, Wrocław 2003, która powtarza opinie starszej literatury i opiera się na niezadowalającej 
bazie źródłowej.
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152 WALDEMAR CHORĄŻYCZEWSKI

traktujących kancelarię królewską jako element całego systemu obiegu informacji i aparatu admini-
stracyjnego Rzeczypospolitej, obejmującego także kancelarie prowincjonalne (zwłaszcza grodzkie).

2. ORGANIZACJA POLSKIEJ KANCELARII KRÓLEWSKIEJ 
I JEJ PRZEMIANY42

a) Kanclerz i podkanclerzy
Odnowienie Królestwa Polskiego przez koronację Władysława Łokietka w 1320 r. uznać można za 
symboliczny początek dziejów polskiej kancelarii królewskiej, która w epoce nowożytnej ewolucyj-
nie przekształcić się miała w kancelarię koronną i jako taka przetrwała aż do upadku Rzeczypospoli-
tej w 1795 r. Pamiętać jednak należy, że tak jak Królestwo nie od razu stało się zwartym organizmem 
państwowym, tak też i kancelaria królewska budowana była na bazie książęcych kancelarii dziel-
nicowych. Początkowo zatem obok siebie urzędowało kilku kanclerzy dzielnicowych: dobrzyński, 
krakowski, kujawski, łęczycki, sieradzki i wielkopolski. Od początku natomiast funkcjonował jeden 
podkanclerzy — początkowo tytułowany krakowskim. Był on zastępcą wszystkich kanclerzy dziel-
nicowych, a ponadto, jak się uważa, kierował zespołem pisarzy dworskich. Podkanclerzy krakowski 
jeszcze przed koronacją, bo w 1316 r., zaczął tytułować się także podkanclerzym dworu (vicecancel-
larius curie). Po okresie wymiennego stosowania obydwu tytułów, po 1333 r., podkanclerzy zwał się 
już stale dworskim, a nie krakowskim. Urząd podkanclerzego ponaddzielnicowego wykształcił się 
więc szybciej niż urząd kanclerski.

Także wśród kanclerzy dzielnicowych wyjątkowe stanowisko szybko zyskiwał kanclerz krakow-
ski z racji przebywania króla przez większą część roku w Małopolsce. Za panowania Kazimierza 
Wielkiego (1333–1370) kanclerze krakowscy dążyli do przekształcenia swego urzędu w ogólnokra-
jowy, czego wyrazem było używanie tytułu kanclerza królewskiego (cancellarius noster) lub kancle-
rza dworu królewskiego (cancellarius aule nostre). Janusz Suchywilk użył wreszcie w 1356 r. tytułu 
kanclerza Królestwa Polskiego, a w 1368 r. kanclerza dworu Królestwa Polskiego (cancellarius aule 
Regni Polonie). Widać w tym odbicie dążenia do przekształcenia kanclerstwa krakowskiego w kanc-
lerstwo Królestwa, choć do końca panowania Kazimierza Wielkiego proces ten się nie zakończył43. 

Przełomowe znaczenie dla procesu kształtowania się jednolicie zarządzanej kancelarii królewskiej 
w XIV w. miały reformy dokonujące się w kilku ostatnich latach panowania Kazimierza Wielkiego, 
łączone z osobą podkanclerzego Janka z Czarnkowa, znanego skądinąd kronikarza. Objąwszy urząd 
w 1367 r., był on początkowo podkanclerzym królewskim, następnie jednak jako pierwszy określił 
się jako vicecancellarius Regni Polonie, czyli podkanclerzy koronny. Dokonała się ewolucja urzędu 
dworskiego w urząd państwowy. Jednocześnie z formuły datum per manus zniknęli ostatecznie kanc-
lerze dzielnicowi i pisarze, co jest dowodem na koncentrację kontroli prac kancelaryjnych w rękach 
podkanclerzego i kanclerza. Zachodzące zmiany miały ścisły związek z prowadzoną także na innych 
polach centralizacją ustrojową i rozwojem w XIV w. koncepcji Korony Królestwa Polskiego.

Proces kształtowania się kancelarii królewskiej został zahamowany za rządów Ludwika Ande-
gaweńskiego (1370–1382). Być może ambicje niechętnego temu władcy podkanclerzego Janka 

42 Obraz przemian urzędów kancelaryjnych, zwłaszcza dla czasów nowożytnych, oparty jest na przygotowywanej 
przez autora monograf i organizacji i personelu kancelarii królewskiej, gdzie znajdzie się też dokładna dokumenta-
cja źródłowa wszystkich podawanych tu faktów.
43 J. Kurtyka, Problem identyczności urzędów ziemskich krakowskich i nadwornych w wiekach XIV–XVI, w: Urzędy 
dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw ościennych, Kraków 1996, s. 27–28; zob. też tenże, Odrodzone 
Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle najnowszych badań, Kraków 2001.
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z Czarnkowa, dążącego, jak się podejrzewa, do zdominowania lub wchłonięcia kanclerstwa, spra-
wiły, że król zdecydował się zachować odrębność urzędów kanclerza i podkanclerzego — który 
to dualizm stał się cechą charakterystyczną polskiej kancelarii. Ugruntowywał się tytuł kanclerza 
Królestwa Polskiego (czyli koronnego), nie utrwaliły się natomiast stosowane pod wpływem węgier-
skim formy supremus cancellarius Regni Polonie czy cancellarius Regni Polonie superior.

Proces formowania się tytulatury kanclerskiej, ważny, bo oddający charakter urzędu i jego spo-
łeczne postrzeganie, zakończył się za czasów Władysława Jagiełły (1386–1434). Zaklika z Między-
górza (1384–1409), którego powołała jeszcze królowa Jadwiga Andegaweńska (zm. 1399), to znów 
kanclerz dworu (cancellarius aule reginalis, cancellarius aule nostre lub curie nostre). Już jednak 
podkanclerzy Mikołaj Trąba (1403–1412) powrócił do tytułu koronnego (vicecancellarius Regni 
Polonie), choć zdarzało mu się występować również jako vicecancellarius aule. Ostateczna stabi-
lizacja tytulatury nastąpiła w ostatnim okresie panowania Władysława Jagiełły. Wojciech Jastrzę-
biec (1412–1423) to już stale cancellarius Regni Polonie lub Regni Polonie supremus cancellarius, 
a Dunin ze Skrzynna (1412–1418) to vicecancellarius Regni Polonie. Czasy Władysława Jagiełły 
przyniosły zatem utrwalenie się dwóch godności: kanclerza i podkanclerzego Królestwa Polskiego, 
urzędników koronnych, a nie królewskich czy dworskich (ich synonimami stały się z czasem pieczęć 
większa i mniejsza). Nie oznaczało to jednak zmonopolizowania przez nich czynności kancelaryj-
nych ani też ustalenia się szczegółowego zakresu zadań urzędów kanclerskich.

Ostateczne ukształtowanie się urzędów kanclerskich nastąpiło w początku XVI w. i miało zwią-
zek z ogólną tendencją do uporządkowania spraw ustrojowych państwa. W okresie podkanclerstwa 
Macieja Drzewickiego i kanclerstwa Jana Łaskiego (1501–1510) zakończył się proces szukania 
miejsca dla pieczętarzy w senacie i w ślad za tym w testacjach dokumentów. Opisanie prawem urzę-
dów kanclerskich na początku XVI w. było ukoronowaniem niemal dwa wieki trwającej ewolucji, 
a jednocześnie określiło te urzędy na następne trzy stulecia. Sejm piotrkowski 1504 r. w konstytucji 
De cancellariatus et vicecancellariatus off ciis wprowadził lub skodyf kował wiele istotnych zasad. 
Usankcjonował brak rozdziału kompetencji między urzędami kanclerskim i podkanclerskim. Za-
pewnił kanclerzom i podkanclerzym pierwszeństwo w dostępie do biskupstw i innych benef cjów. 
Choć szczegółowo zakresu obowiązków kancelarii nie określił, to jednak stwierdził, że nie wolno jej 
wydawać dokumentów sprzecznych ze sobą i z prawem koronnym. Chodziło zwłaszcza o nadania 
i zapisy na dobrach królewskich, ale też ustanawianie komisji królewskich, chyba że w sprawach 
granicznych lub za zgodą stron, wreszcie o zwolnienia z obowiązków wojskowych. Konstytucja ta 
była zwieńczeniem sięgającego w głąb XV w. procesu formowania się teorii prawno–państwowej, 
wedle której król nie może wydawać dokumentów sprzecznych z prawem. Dlatego też kanclerze 
mieli obowiązek przestrzegania, aby do takich nieprawidłowości nie dochodziło. Druga konstytu-
cja tegoż sejmu, De off ciis cancellariae cum episcopatibus, et pari modo de off ciis saecularibus 
copulative non tenendis, zakazywała łączenia kanclerstwa i podkanclerstwa z arcybiskupstwem 
gnieźnieńskim, biskupstwami krakowskim, kujawskim, poznańskim i płockim oraz urzędami wo-
jewodów i kasztelanów. Zagwarantowała rozdawanie pieczęci na sejmie i za radą senatu. Trzeba to 
uznać za ostateczne stwierdzenie państwowego charakteru urzędów kanclerskich, związanych z Ko-
roną, a nie z osobą królewską. Zakaz łączenia kanclerstwa i podkanclerstwa z niektórymi urzędami 
uderzał w możnowładztwo, w zakazie łączenia z województwami i kasztelaniami tkwiła wreszcie 
niewypowiedziana wprost zasada, że pieczętarz może być osobą świecką. I. Sułkowska–Kurasiowa 
wyraziła słusznie opinię, iż ustawy te ustaliły „zasady funkcjonowania kancelarii w XVI w. na pod-
stawie praktyki wyrobionej w okresie wcześniejszym”44. Ciekawy jest wiek późniejszy komentarz 
Reinholda Heidensteina, świadczący o braku zrozumienia dla zakazu łączenia urzędów: „Gdy zaś 

44 I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria, s. 6.
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przywilejem króla Aleksandra — — zostało kanclerzom dla ich zasług przyznane i to, by mieli 
pierwszeństwo przy obejmowaniu najwyższych godności kościelnych, takich jak arcybiskupstwa 
i biskupstwa, niedługo potem celem ograniczenia ich potęgi zostało postanowione przez tegoż króla 
Aleksandra — co chyba należy położyć na karb zawiści, wady powszechnej u ludzi — aby duchowni 
po otrzymaniu jednego z większych biskupstw, świeccy zaś stanowiska wojewody lub kasztelana, 
ustępowali z urzędu kanclerskiego”45. Prawdopodobnie Heidenstein wyraził tu opinię swego ma-
gnackiego protektora, Jana Zamoyskiego.

Krakowski sejm koronacyjny Zygmunta z 1507 r. przyniósł kolejną ustawę, zatytułowaną 
Ut in cancellariatu et vicecancellariatu Regni alter sit spiritualis et alter saecularis, będącą ważnym 
uzupełnieniem dwóch poprzednich. Możliwość sprawowania urzędu kanclerskiego lub podkanc-
lerskiego przez osobę świecką wynikała już z poprzednich konstytucji, teraz uściślono, że jeden 
urzędnik w parze pieczętarzy musi być osobą świecką. Ustalono swoistą compositio inter status dla 
urzędów kanclerskich na zasadzie rzeczywistego parytetu. Heidenstein tak komentował tę reformę: 
„czy to dlatego, że duchowni niekiedy wzdragali się towarzyszyć królom na wyprawy wojenne, czy 
dlatego, że potęga ich wydawała się niebezpieczna dla szlachty, czy też dlatego że, jak o tym mówi 
prawo, bywają takie czynności, których nie godzi się powierzać osobie duchownej — w prawie wy-
danym przez króla Zygmunta Pierwszego — — zostało zastrzeżone, by jeden z kanclerzy był zawsze 
osobą świecką”46. Dziś powinniśmy jednak patrzeć na tę konstytucję w kontekście sekularyzacji ży-
cia publicznego i to niezależnie od podejrzeń, iż doraźnie, podobnie jak konstytucje z 1504 r., mogła 
ona służyć realizacji aspiracji konkretnych osób, wówczas Krzysztofa Szydłowieckiego. Wydaje się, 
że przed początkiem epoki nowożytnej brakowało dość wykształconych osób świeckich, by pełnić 
funkcję kanclerza lub podkanclerzego, zostawali nimi więc z zasady duchowni. Krzysztof Szydło-
wiecki reprezentował już nową, humanistyczną generację, a jego ambicje zagwarantowały osobom 
świeckim dostęp do urzędu pieczętarskiego.

Znaczenie reform z l. 1504–1507 było ogromne. Status urzędów został uregulowany prawnie na 
niemal trzy wieki na zasadzie dwóch równorzędnych kompetencyjnie ministrów, zmuszonych jed-
nak ściśle i bieżąco współpracować. Zapewniono państwowy charakter tych godności i mocną ich 
pozycję nawet w stosunku do osoby królewskiej. Kanclerz lub podkanclerzy nie mogli być miano-
wani dowolnie przez króla, a jedynie po konsultacji z senatem i to w czasie trwania sejmu. Ponadto 
kanclerz i podkanclerzy stali na straży zgodności dokumentów królewskich z prawem koronnym, co 
należy rozumieć tak, że powinni rozliczać się przed stanami sejmującymi, choć zasady takiej wprost 
nie wyrażono. W ustawach odbijała się postępująca sekularyzacja całej kancelarii.

Kryzysy polityczne związane z obsadą urzędów kanclerskich w l. 1511 i 1515 pozwoliły na 
wprowadzenie w życie konstytucji z l. 1504–1507. Rzeczywiście sprawdziła się zasada alternaty 
świeckich i duchownych kanclerzy. Zarówno Jan Łaski, twórca tych ustaw, jak i Mikołaj Drzewicki, 
w którego wymierzona mogła być przynajmniej ta z 1504 r., musieli ustąpić z urzędów kanclerskich 
z powodu niemożności łączenia ich z godnościami biskupimi. O ile Łaski nie próbował utrzymać się 
na kanclerstwie, a więc łamać prawa przez siebie samego wypracowanego, o tyle Drzewicki starania 
takie podjął. Jednocześnie widać, że konstytucja z 1504 r. stała się w ręku przeciwników Drzewic-
kiego wygodnym narzędziem walki politycznej o odebranie mu pieczęci. Jest symptomatyczne, że 
przeciwnicy ci (Piotr Tomicki i Krzysztof Szydłowiecki) sami będą niebawem łączyć zakazane god-
ności. Obydwaj złamią prawo, które instrumentalnie wykorzystywali dla swoich korzyści. Właśnie 
jednak instrumentalne traktowanie zasad wyłożonych w konstytucjach z l. 1504–1507 nie pozwalało 
o nich zapomnieć i przyczyniło się do ich ostatecznego utrwalenia.

45 R. Heidenstein, Cancellarius, s. 61.
46 Tamże.
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b) Pisarze dworu i pisarze królewscy
Prócz kanclerzy i podkanclerzego czynności aktotwórcze wypełniali także pisarze dworscy. Dworski 
charakter urzędu pisarskiego wyraźnie odcisnął się w tytułach urzędniczych. Przez długi czas od-
notować można współwystępowanie dwóch tytulatur: dworskiej (notarius aule regie) i królewskiej 
(notarius regius). Dopiero w 2. połowie XV w. utrwaliła się ta forma, często używana w dostoj-
niejszej postaci: notarius Regie Maiestatis. Był to czas największego znaczenia urzędu pisarza jako 
członka dworu królewskiego; urząd ten stanowił ewolucyjne przekształcenie pisarstwa dworskiego. 
Pisarze królewscy pełnili zarówno funkcje kancelaryjne, jak i administracyjne. Obserwacja tej ak-
tywności każe sądzić, że przyjmował ich na służbę, na mocy ustnej nominacji, sam król. Pisarze byli 
osobiście i bezpośrednio od niego zależni. Sądzić można, że pisarz danego króla nie stawał się au-
tomatycznie pisarzem jego następcy, lecz musiał zostać na nowo przez władcę mianowany — choć 
zjawiskiem powszechnym było przechodzenie na służbę kolejnych władców. O potrzebie ponowne-
go mianowania świadczy przykład Jana Dantyszka, który opuścił służbę dworską na parę lat, a gdy 
wrócił w 1507 r., król oznajmiał, że przyjął go do kancelarii królewskiej47. Trzeba również postawić 
pytanie: komu podlegali pisarze królewscy? Czy byli rozdzieleni między kanclerza i podkancle-
rzego? Żadne fakty na to nie wskazują. Mówić można co najwyżej o ściślejszych powiązaniach 
osobistych poszczególnych pisarzy z kanclerzem lub podkanclerzym. Jeżeli przyjmiemy tezę, że 
pisarze królewscy, podobnie jak sekretarze, związani byli z osobą króla i wykorzystywani przezeń do 
różnych posług o charakterze aktotwórczym, w tym też użyczani kanclerzom i podkanclerzym, ten 
brak podziału staje się oczywisty. Część pisarzy królewskich zbyt wiele podróżowała po kraju, żeby 
móc mieć czas na właściwe prace kancelaryjne. Mimo rodzących się wątpliwości stwierdzić trzeba, 
że pisarze pełnili jednak na pewno funkcje kancelaryjne na dworze, ale mogli swe zadania wykony-
wać także w innych miejscach. Jak trafnie pisał o nich już R. Maurer: „Notariusze piszą dokumenta, 
spisują jeńców po wygranej bitwie — —, spisują inwentarze zabranych zamków”48. Dla przykładu, 
kiedy w końcu sierpnia 1510 r. zmarł Ambroży Pampowski, pisarz królewski Baliński objął z ramie-
nia monarchy zarząd dóbr starostwa malborskiego, i to on zaspokajał pretensje syna zmarłego staro-
sty. W związku z tym zadaniem pozostaje z pewnością regestrum de Marienborg, z którym Baliński 
wrócił do Krakowa. Jest to świadectwo rzadkie, więc tym bardziej cenne. Zyskujemy przesłankę, że 
pisarze królewscy posyłani z misjami w teren sporządzali przy okazji jakąś dokumentację.

Świetność urzędu pisarzy królewskich nie trwała długo. O ile w pierwszym dziesięcioleciu 
XVI w. można doliczyć się nawet 65 pisarzy królewskich, o tyle w dekadzie drugiej znajduje się ich 
25, w trzeciej — zaledwie dziewięciu, w czwartej — jeden, a w piątej — dwóch. Pisarze królewscy 
nie znikli jednak w zupełności, a stali się urzędnikami dworskimi, którymi król posługiwał się dla 
swych prywatnych celów. Znaleźli się jednak poza kancelarią koronną. Jako funkcjonariusze ad-
ministracyjni i polityczni do zadań specjalnych zostali wyparci przez stale zwiększający się zastęp 
sekretarzy królewskich. Obsługa kancelarii królewskich przeszła natomiast w ręce ściśle zależnych 
od pieczętarzy pisarzy kancelarii królewskiej. Istnieją natomiast przesłanki, by z pisarzami wiązać 
funkcjonowanie w XVII w. kancelarii pokojowej króla. 

c) Sekretarze królewscy
Urząd sekretarza królewskiego wykształcił się w 1. ćwierci XV w. Jego poprzednikiem był proto-
notariusz, kierujący pracą pisarzy, znany od początku panowania Władysława Jagiełły do początku 
lat 20. XV w. Piastujący tę funkcję Mikołaj z Kurowa to aule nostre prothonotarius lub aule Regni 

47 Gdańsk, AP, 300 D/5,649.
48 R. Maurer, Urzędnicy kancelaryjni Władysława Jagiełły, s. 4.
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protonotarius (1395 — ok. 1400)49. Jego następca, Dunin ze Skrzynna, tytułował się: prothonotarius 
curie lub aule regalis (1410–1411)50. Podobnie Zbigniew Oleśnicki był to prothonotarius aule regie 
(1416–1418)51. Ustalenie się tytułu „sekretarz” mogło być wynikiem wpływów kancelarii papieskiej. 
To papież po raz pierwszy nazwał sekretarzem króla Zbigniewa Oleśnickiego (1417), podczas gdy 
w dokumentach królewskich tytuł ten pojawił się dopiero kilka lat później (1422). Inna koncepcja 
wiąże wykształcenie się sekretariatu z efemerycznie występującym pisarzem tajnym (secretus nota-
rius) — z takim tytułem występował Stanisław Ciołek (1413)52. W obydwu przypadkach wskazuje 
się w każdym razie na genetyczny związek urzędu sekretarskiego z urzędem pisarskim. Sekretarz 
królewski był to więc szczególnie wyróżniony pisarz, czy to przez postawienie na czele pisarzy, 
czy też obdarzenie go specjalnym zaufaniem. Do 1506 r. znanych jest zaledwie 38 sekretarzy kró-
lewskich. Na dworze królewskim jednocześnie przebywało ich wówczas zwykle dwóch lub trzech. 
Wchodzili w skład szeroko pojętej kancelarii królewskiej, a więc uczestniczyli w dokonującym się 
na dworze procesie aktotwórczym. Nie znamy sekretarzy, którzy nie pełnili funkcji kancelaryjnych.

W XVI w. w całej Europie rosła rola sekretarzy królewskich, co było wynikiem m.in. tendencji 
do bezpośrednich rządów gabinetowych, a także upowszechnienia się pisma i dokumentu, uwierzy-
telnianego częstokroć podpisem monarchy lub upoważnionego sekretarza. W procesie codziennego 
zarządzania krajem malała rola pieczętarzy, a rosło znaczenie sekretarzy, posługujących się pieczę-
ciami sygnetowymi. W takich krajach, jak Anglia, Francja czy Hiszpania, kosztem kanclerzy umac-
niali się sekretarze, a zwłaszcza wydzielający się z ich grona sekretarze stanu, stający się ministrami 
nowego typu. Polskę ominęły przemiany tak daleko idące. Zgodzić się można, że nie było u nas 
rywalizacji między sekretarzami i kanclerzami, skoro ci ostatni rekrutowali się właśnie spośród tych 
pierwszych. Niemniej jednak i w Polsce u progu czasów nowożytnych nastąpił szczególny rozwój 
sekretariatu królewskiego, tak jeśli chodzi o jego liczebność, jak i znaczenie. A. Wyczański dla 41 lat 
panowania Zygmunta Starego (1507–1548) naliczył 71 sekretarzy królewskich, do czego dodać jesz-
cze trzeba 21 sekretarzy „niepewnych”53. W porównaniu z liczbą 38 sekretarzy w ciągu poprzednich 
80 lat, wzrost był wielki, a jego tempo wcale nie miało osłabnąć za panowania kolejnych władców. 
Uderza skok, jaki dokonał się za Zygmunta Augusta (1548–1572). Król ten dysponował 222 se-
kretarzami54, a dla krótkiego panowania Stefana Batorego (1576–1586) wyliczyć można ich 14655. 
Dane te potwierdzają stałe zwiększanie się zapotrzebowania władców na zaufanych urzędników do 
specjalnych poruczeń. Lista sekretarzy Władysława IV (1633–1648) obejmuje 227 osób56. Wielkość 
to przybliżona, wskazuje jednak na utrzymanie się również w XVII w. znacznej liczby sekretarzy 
działających jednocześnie.

Równocześnie z powiększaniem się liczebnym sekretariatu królewskiego, a także organizacyj-
nym wydzielaniem się z dworu kancelarii królewskiej, następowało od połowy XVI w. oddzielanie 
się sekretariatu królewskiego od kancelarii. Od tego czasu większość sekretarzy nie pracowała już 
w kancelarii. Tytuł sekretarza, czyli tajemnika, otrzymywali dyspozycyjni urzędnicy do specjalnych 
poruczeń. Mogły to być zadania dyplomatyczne, wewnątrzpolityczne (posłowanie na sejmik), skar-
bowe itp. Obecność sekretarzy w wykazach dworu, np. za Zygmunta III, wskazuje, że pozostawali 

49 Tamże, s. 34.
50 Tamże, s. 35.
51 Tamże, s. 36.
52 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska, cz. I, s. 78.
53 A. Wyczański, Między kulturą a polityką, s. 24–30.
54 M. Korolko, Seminarium, Warszawa 1991.
55 L. Kieniewicz, Sekretariat Stefana Batorego, s. 33–67.
56 D. Żądłowski, Sekretarze królewscy Władysława IV Wazy w kancelarii królewskiej, w: Polska kancelaria królew-
ska między władzą a społeczeństwem, cz. III, Warszawa 2008, s. 55–67.
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poza kancelarią królewską, jako ludzie bezpośrednio zależni od króla, urzędnicy jego, a nie Korony. 
Stąd nie dziwi obserwowane jeszcze w czasach Jana III (1674–1696) wykorzystywanie ich do załat-
wiania prywatnych spraw monarchy. Oczywiście dostęp do tajemnic państwowych miały także oso-
by pracujące w kancelarii królewskiej, stąd wydaje się naturalne, że również wyżsi funkcjonariusze 
kancelaryjni, jak pisarze aktowi (metrykanci), prezydenci kancelarii (regenci) czy pisarze dekretowi, 
z zasady bywali jednocześnie sekretarzami. Rodzi się jednak pytanie, czy każdego posiadacza tytułu 
sekretarza wolno zaliczać do kancelarii królewskiej.

Konieczne stało się zróżnicowanie wewnątrz grupy sekretarzy królewskich. Reinhold Heiden-
stein mówi o sekretarzach piszących (scribentes) i niepiszących (non scribentes)57, nie jest to jednak 
rozróżnienie adekwatne do faktycznie pełnionych zadań. Ważniejsze jest to, że wprowadzono etaty 
sekretarskie, płatne z kasy dworskiej. Według ordynacji dworskiej z 1589 r. płatnych sekretarzy Ste-
fana Batorego miało być ośmiu, podczas gdy za jego następcy widać ich 16. Inne badania wskazują 
jednak, że w istocie król Stefan zwiększył liczbę sekretarzy etatowych z sześciu (liczba ta stanowiła 
spuściznę czasów jagiellońskich) do 15. W czasach Władysława IV na dworze miało przebywać 
jednocześnie ok. 10 sekretarzy. Oprócz sekretarzy płatnych byli też na dworze sekretarze duchowni, 
uposażeni benef cjami. Trzecią grupę stanowili sekretarze honorowi, nagradzani nadaniami drob-
niejszych królewszczyzn czy kaduków. Ryzykowne jednak byłoby nazywać ich sekretarzami tytu-
larnymi, bo każdy z nich musiał być gotowy do jakiejś służby na rzecz króla, czy to w poselstwie 
zagranicznym lub wewnętrznym (na sejmik), czy to do udziału w komisji królewskiej. Niejednokrot-
nie właśnie wyznaczenie takiego zadania powodowało nadanie godności sekretarza królewskiego 
w celu podniesienia rangi przedstawiciela monarchy.

Do rozpatrzenia pozostaje problem tzw. sekretariatu litewskiego. W epoce jagiellońskiej zdarzało 
się, że pisarze hospodarscy nazywani byli w tekstach łacińskich sekretarzami. Bywały też przypadki 
używania określenia secretarius Lithuanus. Ta dość wyraźna odrębność sekretariatu litewskiego za 
Jagiellonów po unii realnej z 1569 r. zaczęła się zacierać. Zniknęła zupełnie różnica w tytulaturze. 
Nie ma w tym nic dziwnego, skoro król był jeden, a sekretarz był królewski i tylko obserwacja pola 
działalności pozwala zaliczyć go do kancelarii polskiej lub litewskiej. Skoro jednak sekretarz to 
urzędnik dworski, a dwór po unii pozostawał jeden, w odniesieniu do sekretarzy niezatrudnionych 
w kancelarii traci sens ich rozdział na koronnych i litewskich.

d) Sekretarze wielcy
Lata 70. XV w. przyniosły novum w kancelarii królewskiej, czyli wyróżnienie jednego z sekretarzy 
królewskich godnością sekretarza najwyższego. Potrzeba takiego wyróżnienia jednego z pracowni-
ków kancelarii i obdarzenia go kompetencjami podobnymi do późniejszych uprawnień sekretarza 
wielkiego pojawiła się już za panowania Władysława Jagiełły, kiedy oddano pieczęć kanclerską 
sekretarzowi Mikołajowi Drzewickiemu (1431). Co ciekawsze, działało wówczas dwóch sekretarzy. 
Dając pieczęć jednemu z nich, wyróżniono go, acz nie nazywając go jeszcze najwyższym, pierw-
szym czy wielkim. Potem pojawił się (1444) efemeryczny urząd sigilligera królewskiego (czyli do-
słownie „pieczętarza” — sigilliger regie maiestatis, regis, noster). Stało się to w sytuacji, gdy przy 
królu Władysławie III przebywającym na Węgrzech nie było kanclerza i podkanclerzego. Sigilliger, 
dysponujący pieczęcią powierzoną mu przez króla, był więc czasowym kierownikiem kancelarii pod 
nieobecność głównych dostojników. Sekretarze wielcy nie byli oczywiście prostymi kontynuatora-
mi wspomnianych tu wcześniejszych stanowisk, ich wyodrębnienie nastąpiło jednak z podobnych 
przyczyn. Sekretarz wielki wyodrębnił się w latach 70. XV w. spośród sekretarzy królewskich jako 

57 R. Heidenstein, Cancellarius, s. 49–50.
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osoba trzymająca pieczęć sygnetową i zastępująca w razie konieczności kanclerza i podkanclerzego. 
I. Sułkowska–Kurasiowa przypuszczała, że przyczyną wykształcenia się najwyższego sekretarstwa 
była długa nieobecność kanclerza Jakuba z Dębna, co wymagało „dokooptowania jeszcze jednej 
osoby do kierowania pracami kancelarii”. Swoją rolę odegrać też mogło mnożenie się sekretarzy. 
W 1475 r. było ich czterech. Właśnie na mnogość sekretarzy powołuje się konstytucja z 1504 r. 
poświęcona urzędowi sekretarza wielkiego. Choć mowa w niej o ustanowieniu tej godności, w isto-
cie sankcjonowała jednak tylko stan istniejący już od kilkudziesięciu lat. Na potrzebę formalnego 
uregulowania wpłynęła może ówczesna sytuacja, kiedy to sekretarz wielki Jan Łaski doszedł do 
szczególnego znaczenia, pod nieobecność kanclerza i podkanclerzego, towarzysząc królowi Alek-
sandrowi na Litwie i prowadząc własne księgi sekretarskie. Ciekawe, że w konstytucji użyto terminu 
secretarius maior, choć w praktyce kancelaryjnej obowiązywała zawsze forma supremus secretarius 
regius; stosowano ją także na Litwie, gdzie Erazm Ciołek czy trochę później Iwan Sapieha określali 
się konsekwentnie jako secretarii supremi. Konstytucja z 1504 r. nie zmieniła polskiej ani litewskiej 
praktyki. Utrwalony w niej tytuł supremus secretarius regius znakomicie podkreślał charakter tego 
urzędu, związanego osobiście z monarchą, a nie państwem58.

Na przełomie XV i XVI w. u boku króla przebywało średnio dwóch–trzech sekretarzy, a kilku 
dalszych jeździć mogło w misjach krajowych i zagranicznych. Wzrost liczby „tajemników” królew-
skich musiał być już widoczny dla współczesnych i skłaniał do działań hierarchizujących. Nie należy 
natomiast przywiązywać zbytniej wagi do zawartej w cytowanej konstytucji wzmianki o pisarzach 
i pokojowcach, którzy ledwie co wszedłszy na pokoje królewskie, zaraz przywłaszczać sobie mają 
tytuł sekretarski. Uzurpowanie sobie tytułów w przypadku urzędów wymagających konkretnej ak-
tywności (a w czasie tym nie widać jeszcze sekretarzy czekających we własnym domu na wezwanie 
królewskie) mogło być zjawiskiem co najwyżej marginalnym. Ważne jest, że ten wyróżniony ustawą 
secretarius maior miał mieć dostęp do tajemnic państwowych na równi z kanclerzem i podkancle-
rzym, a więc mógł ich w zupełności zastępować. Jako motyw istotny ustawy rysuje się więc, obok 
chęci uporządkowania hierarchii, potrzeba powołania trzeciej osoby zapewniającej ciągłość funk-
cjonowania centralnych organów państwa i sprawność obsługi kancelaryjnej monarchy. Potwier-
dza to obserwacja funkcjonowania pieczęci sygnetowej, przypisywanej najwyższemu sekretarzowi, 
wystarczającej w wielu sytuacjach polityki zagranicznej i wewnętrznej, choć nieposiadającej wa-
loru pieczęci państwowej. Trzeba przy tym pamiętać, że choć sekretarz wielki został wyróżniony, 
niemniej jednak nadal był on jednym z sekretarzy królewskich, a więc urzędnikiem, którym władca 
mógł dowolnie dysponować. Aby dopełnić prawnego uznania sekretarza wielkiego za „trzeciego 
kanclerza”, zagwarantowano mu wreszcie pierwszeństwo, zaraz po pieczętarzach, przy rozdawnic-
twie godności i benef cjów kościelnych. Kariery najwyższych sekretarzy urzędujących przed ustawą 
z 1504 r. pokazują, że także to pierwszeństwo było faktem już wcześniej. Wszystko to każe zasta-
nowić się nad charakterem ustawy z 1504 r. Nie wprowadziła ona nowego tytułu, ani nie ustaliła dla 
niego nowych prerogatyw i norm powoływania, lecz utrwalała jedynie stosowane już zasady.

Na liście sekretarzy wielkich początkowego okresu znajdują się: Zbigniew Oleśnicki (1472), Sta-
nisław Kurozwęcki (1473–1476), Krzesław Kurozwęcki (1476–1479), Andrzej Róża Boryszewski 
(1487–1488), Maciej Drzewicki (1497–1499), Jan Łaski (1502–1503), Piotr Tomicki (1514–1515), 
Jan Chojeński (1526–1537), Samuel Maciejowski (1537–1539), Jakub Uchański (1548–1550), Jan 
Przerębski (1550–1552), Filip Padniewski (1557–1559), Piotr Myszkowski (1559–1563) i Stanisław 
Karnkowski (1563–1567). Powyższa lista posiada dotkliwe luki, wynikające między innymi z faktu, 
że sekretarze wielcy tytułowali się często po prostu sekretarzami królewskimi, do których grona 
wszak nadal się zaliczali. Nawet Samuel Maciejowski, mimo pisemnego mianowania na sekretar-

58 Podkreślał to już R. Maurer, Urzędnicy kancelaryjni z lat 1434–1506, s. 39.
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stwo wielkie, nadal występował jako secretarius regius. Tylko w przypadku Jana Łaskiego nie ma 
wątpliwości. W krótkim okresie sprawowania przezeń urzędu podkreślano z zasady w listach świad-
ków i formułach relacyjnych, że jest to secretarius supremus Regiae Maiestatis, aczkolwiek już we 
własnoręcznych podpisach Łaski nie zawsze podkreślał swą wyższość nad kolegami–sekretarzami. 
A. Wyczański do sekretarzy wielkich zaliczył także: Mikołaja Bartnickiego (1514–1516, ze znakiem 
zapytania), Andrzeja Krzyckiego (1516–1522), Jana Latalskiego (1522–1525) i Stanisława Hozjusza 
(1543–1551), ale źródła nie potwierdzają pełnienia przez nich tego urzędu, choć wskazują, iż byli to 
sekretarze szczególnie aktywni.

Trudność ze stwierdzeniem, kto był sekretarzem wielkim, wynika też z innych przyczyn. Jego rola 
stawała się mniej eksponowana w przypadku, gdy urzędy kanclerza lub podkanclerzego sprawowały 
wybitne osobistości, stale w dodatku przebywające przy boku króla. Marcin Kromer, mający za sobą 
pracę w kancelarii królewskiej, wcale jeszcze nie dostrzegał szczególnej pozycji sekretarza wielkiego: 
„Zastępuje on na dworze i u boku monarchy nieobecnych kanclerzy — —. Jeśliby z kolei nie było 
na miejscu również i pierwszego sekretarza, załatwia to wszystko któryś z pozostałych sekretarzy, 
ten, któremu zleci to król”59. Wynika stąd, że w praktyce każdy sekretarz mógł się stać z woli króla 
na pewien czas pierwszy i mieć tym samym równy pieczętarzom dostęp do tajemnic państwowych. 
Kłopoty z ustaleniem listy sekretarzy wielkich wynikają najpewniej również z tej łatwości wysuwania 
któregokolwiek z sekretarzy na czoło, do czego nie była niezbędna specjalna nominacja.

Ostateczne ukształtowanie się urzędu sekretarza wielkiego przypada na początek 2. połowy 
XVI w. Za panowania Zygmunta Augusta urząd pierwszego sekretarza przekształcił się z urzęd-
nika królewskiego w koronnego. Tym samym sekretarz wielki koronny oddzielił się formalnie od 
swych kolegów — sekretarzy królewskich. Widać to w tytulaturze. Jakub Uchański, sekretarz wielki 
w l. 1548–1550, jako pierwszy używał tytułu secretarius Regni, a więc sekretarza Królestwa czy 
koronnego, bez dodawania przymiotnika: wielki, pierwszy czy najwyższy. Chciano jakby przez to 
podkreślić, że przy wielu sekretarzach króla jest tylko jeden sekretarz Królestwa, którego nie potrze-
ba nawet wyróżniać specjalnym przymiotnikiem. Nominacja dla następcy Uchańskiego, Jana Prze-
rębskiego (1550), mówiła już jednak o pierwszym sekretarzu króla (primus secretarius regis), przy 
czym powołano się na statut Aleksandra Jagiellończyka z 1504 r. Wahania tytułu wskazują na nieza-
kończony proces kształtowania się tego urzędu. Bezpośredni, aczkolwiek po pięcioletniej przerwie, 
następca Przerębskiego, Filip Padniewski, określony został w akcie nominacyjnym (1557) jeszcze 
innym mianem: sekretarza wielkiego koronnego (secretarius maior Regni), co jest nawiązaniem za-
równo do konstytucji z czasów Aleksandra, jak i do koronnego charakteru urzędu. Nie oznaczało to 
końca wahań. W 1559 r. podkanclerstwo koronne zostało nadane Filipowi Padniewskiemu, który był 
dotychczas primus Regni secretarius. Piotr Myszkowski, sekretarz wielki w l. 1559–1563, to z kolei 
summus Regni secretarius albo (jak zaznaczono w jego nominacji na podkanclerstwo z 1563 r.) Re-
gni Poloniae maior secretarius. Ostatni sekretarz wielki doby jagiellońskiej, Stanisław Karnkowski, 
to najwyższy sekretarz koronny (secretarius Regni supremus) lub sekretarz wielki koronny (maior 
secretarius Regni). Ten ostatni tytuł zaczął po 1563 r. zdobywać sobie wyłączność i w czasach kró-
lów elekcyjnych ustala się w formie secretarius maior Regni. Może rzeczywiście świadomie nawią-
zywano do konstytucji z początku wieku, która miała już wtedy smak dawnego prawa. Kończą się 
też wówczas trudności z ustaleniem listy sekretarzy wielkich, którzy ostatecznie już byli sekretarza-
mi koronnymi, a nie królewskimi.

59 M. Kromer, Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Pol-
skiego księgi dwie, wyd. R. Marchwiński, Olsztyn 1977, s. 126.
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e) Pisarze kancelarii królewskiej i wyodrębnienie kancelarii z dworu królewskiego
W późnym średniowieczu wszystkie sprawy państwowe na szczeblu centralnym skupiały się na 
dworze królewskim, którego integralną częścią była kancelaria. Sytuacja taka trwała w Polsce do 
początku XVI w. Funkcjonuje co prawda w literaturze opinia, wygłoszona przez S. Kętrzyńskiego, 
iż wydzielenie kancelarii z dworu nastąpiło już w pierwszej połowie panowania Kazimierza Jagiel-
lończyka, gdy to „kancelaria stanęła w tym punkcie rozwoju, w którym swym zadaniom samodziel-
nie mogła sprostać i podołać”60. Wydaje się jednak, że wyodrębnienie to nie było pełne i całkowite. 
I. Sułkowska–Kurasiowa rozpoczyna wprawdzie swą książkę o kancelarii lat 1447–1506 twierdze-
niem, że kancelaria „była jedynym w pełni zorganizowanym urzędem działającym przy władzy cen-
tralnej”61, ale fakty przez nią zebrane nie dowodzą, by kancelaria była już wówczas organizacyjnie 
wydzielona z dworu. Nie uprawnia do tego materiał źródłowy. Fakt przygotowywania dokumentów 
przez sekretarzy, pisarzy królewskich, pisarzy dworu królewskiego czy skrybów, pracujących pod 
kierunkiem kanclerza i podkanclerzego, nie jest równoznaczny z takim wydzieleniem. Król mógł 
powierzyć sporządzenie dokumentu, mandatu lub listu komukolwiek, specjalnie zaś przebywającym 
na dworze kanclerzowi, podkanclerzemu, któremuś z sekretarzy czy pisarzy królewskich, których 
sam mianował i którzy pozostawali jego w pełni dyspozycyjnymi urzędnikami. Kanclerze mogli 
posługiwać się swoimi prywatnymi pisarzami. Natomiast relatorem, czyli osobą przekazującą re-
daktorowi dokumentu informacje o jego przyszłej treści, mógł być dowolny dostojnik albo królowa. 
Sytuacja ta stopniowo dopiero ulegała zmianie. Najpierw kanclerz i podkanclerzy zmonopolizowali 
kontrolę czystopisów wychodzących pod imieniem króla i jego pieczęcią publiczną. Uwidoczniło się 
to w ich monopolu na występowanie w formule datum per manus. Dokonało się to jeszcze w XIV w. 
Kanclerz i podkanclerzy mogli występować w tej formule obok siebie, po 1470 r. jednak spotyka-
my zawsze już tylko jednego z nich urzędników, co świadczy o tym, że pieczętarze funkcjonowali 
oddzielnie. Jest to konstatacja ważna, wskazująca na kształtowanie się dwóch oddzielnych organi-
zacyjnie kancelarii.

Kolejny etap to koncentracja w ręku pieczętarzy nadzoru nad wszystkimi czynnościami kancela-
ryjnymi, od momentu polecenia sporządzenia dokumentu aż po kontrolę i uwierzytelnienie czysto-
pisu. Wprowadzenie formuły relacyjnej w ostatnim dziesięcioleciu XIV w. wiąże się z działalnością 
protonotariusza Mikołaja z Kurowa. Jeśli chodzi o charakter formuły relacyjnej, to S. Kętrzyński 
konsekwentnie dowodził, że odnosiła się ona do końcowej fazy sporządzania dokumentu, do mo-
mentu kontroli kanclerskiej, sprawdzenia zgodności treści dokumentu z wolą monarchy i uchwałą 
rady. Była to dla niego właśnie „formuła kontroli kanclerskiej”. Innego zdania była J. Krzyżaniako-
wa, według której „relacja w polskiej kancelarii oznaczała, podobnie jak w większości kancelarii 
europejskich, czynność informowania kancelarii o akcji prawnej, która ma zostać udokumentowana, 
a osoby w niej występujące miały od króla prawo przekazania tej informacji kancelarii — —. Wpro-
wadzenie formuły relacji miało na celu uporządkowanie pracy kancelarii, a przez uwidocznienie 
na dokumencie osoby relatora składano na niego część odpowiedzialności za zgodność dokumentu 
z akcją prawną”62. Należy przyznać słuszność tej wykładni. W 1. połowie XV w. w formule relacyj-
nej występowały też osoby spoza kancelarii królewskiej, która nie miała środków wystarczających 
na pełną kontrolę procesu aktotwórczego na dworze królewskim. Zmiana zaszła dopiero w połowie 
stulecia, za czasów Kazimierza Jagiellończyka. Ostatecznie po 1464 (jak sądził S. Kętrzyński) lub 
1471 r. (jak sądziła I. Sułkowska–Kurasiowa) w formule relacyjnej zaczęli występować wyłącznie 
kanclerz, podkanclerzy lub sekretarze (zwłaszcza wielcy). Zwieńczeniem tej monopolizacji kancler-

60 S. Kętrzyński, Formuła „ad relacionem”, s. 165.
61 I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria, s. 5.
62 J. Krzyżaniakowa, Wprowadzenie formuły relacji, s. 415–416.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



161KANCELARIE CENTRALNE PAŃSTWA W XIV–XVIII WIEKU

skiej było wprowadzenie podpisu kanclerskiego (podkanclerskiego, sekretarskiego), wiązane z oso-
bą Zbigniewa Oleśnickiego młodszego. Podpis pojawił się od 1466 r. — najpierw kładł go sekretarz 
Zbigniew Oleśnicki, a potem kanclerz Jakub z Dębna. Podpis kanclerski upowszechnił się po 1472 r. 
Tendencja uczynienia z niego podstawowego obok pieczęci środka uwierzytelnienia i kontroli kan-
celaryjnej występowała w kancelariach całej Europy.

W 1. połowie XVI w. nastąpił rozwój zadań kancelarii królewskiej, rejestrującej na niespotykaną 
dotąd skalę dokumentację życia państwowego, obsługującej nadworne instytucje sądowe i bujnie 
rozkwitające życie parlamentarne, wspomagającej monarchę w jego dążeniach do uporządkowa-
nia zaniedbanych spraw gospodarczych, f nansowych, wojskowych i prawnych. Wzrost zadań i na-
tłok obowiązków, odrywających pisarzy królewskich od prac kancelaryjnych, wymusiły najpewniej 
wprowadzenie nowego typu pisarzy. Maciej Drzewicki (podkanclerzy i kanclerz w l. 1501–1515) 
zatrudnił i zaprzysiągł nowy typ pisarzy — zależnych całkiem od niego i z nim ewentualnie kan-
celarię opuszczających (tak samo jak urzędnicy grodzcy u boku starosty), ale dzięki zaprzysiężeniu 
już nie prywatnych, lecz  państwowych. Zaprzysięganie to jest co prawda hipotezą, opierającą się 
głównie na przekonaniu, iż przydanie im tytułu notarius, nawiązującego do notariatu publicznego, 
a nie scriba, miało wyrazić hierarchiczną różnicę. Źródłowe poświadczenie zaprzysięgania pisarzy 
(notarii cancellariae) mamy kilkadziesiąt lat później, pod koniec panowania Zygmunta Starego. Po-
jawienie się w początku XVI w. owych nowego typu pisarzy oznacza przemianę kancelarii królew-
skiej w odrębny urząd, niezależny od dworu królewskiego. Nadal wprawdzie do prac kancelaryjnych 
używani byli sekretarze i pisarze królewscy, ale w miarę upływu czasu grali coraz mniejszą rolę, aż 
ostatecznie pozostali poza obrębem kancelarii — ewoluującej ku urzędowi już nie królewskiemu, 
lecz koronnemu.

Można domniemywać, że pisarze kancelarii królewskiej wytworzyli się na bazie grupy prywat-
nych pracowników kancelaryjnych znanych przynajmniej od czasów podkanclerzego Janka z Czarn-
kowa. Wystąpił wówczas Świętosław pisarz (scriba) podkanclerzego. Spotykamy też Michała pisa-
rza (notarius) podkanclerzego Klemensa z Moskorzowa (1393), Jana Kościeńskiego pisarza i se-
kretarza kanclerza Jana Koniecpolskiego (1438), Michała (1443) i Mikołaja Łabuńskiego (1446), 
pisarzy kanclerskich, czy Macieja, który był scriba domini vicecancellarii (1478). Także w początku 
XVI w., gdy u boku Drzewickiego pojawiali się już pisarze kancelarii królewskiej, przy jego kole-
gach–pieczętarzach, Janie Łaskim i Krzysztof e Szydłowieckim, obserwować można wciąż pisarzy 
prywatnych. Jan Dantyszek został określony jako notarius venerabilis Joannis de Lassko cancellarii 
Regni (1503), a Paweł Krassowski, późniejszy sekretarz królewski — pisarzem Krzysztofa Szydło-
wieckiego (1515). Można uznać, że także pierwsi pisarze kancelarii królewskiej byli początkowo 
utożsamiani z pisarzami podkanclerzego Macieja Drzewickiego — świadczą o tym wzmianki źród-
łowe, w których ci sami ludzie określani są wymiennie jako pisarze kancelarii lub pisarze kancelarii 
podkanclerzego. W źródłach f nansowych występują (niestety anonimowo) od 1503 r. jako notarii 
cancellariae Mathiae de Drzewycza Regni Poloniae vicecancellarii lub też notarii domini vicecan-
cellarii. Może zresztą cały proces ten zaczął się nawet wcześniej, bo już w 1482 r. spotykamy anoni-
mową osobę noszącą tytuł notarius cancellarie regie. Potem jednak przez 20 lat głucho o pisarzach 
kancelarii, co każe tę pojedynczą wzmiankę uznać co najwyżej za zapowiedź reformy, którą na 
wielką skalę wprowadził Maciej Drzewicki na początku XVI w. W dotychczasowych badaniach nie 
dostrzegano różnicy między dawnego typu pisarzami królewskimi a pisarzami kancelarii królew-
skiej — zapewne dlatego, że przy obserwacji krótszych okresów nie zauważano zjawiska w dłuższej 
perspektywie czasowej.

Jak widać z przytoczonych przed chwilą wzmianek źródłowych, pisarze kancelarii królewskiej 
wiązani byli z osobą konkretnego pieczętarza. Następstwem było więc ukształtowanie się dwóch 
kancelarii: większej (kanclerskiej) i mniejszej (podkanclerskiej). Samo istnienie dwóch godności 
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i dwóch pieczęci (większej i mniejszej), które dzierżyli ci urzędnicy, było tylko wstępem do tego pro-
cesu. Na pewno ważnym momentem był podział Metryki Koronnej na Metrykę kancelarii większej 
i Metrykę kancelarii mniejszej, osobno przekazywane przez kanclerzy i podkanclerzych i osobno 
przechowywane (aż do potopu). Rozdzielanie się Metryk było procesem długotrwałym, który dopro-
wadził na przełomie XV i XVI w. do wypracowania zasady, by łączyć razem składki będące efektem 
pracy jednej osoby sprawującej jeden urząd. Nie przeszkadzało to jednak przechowywać wspólnie 
księgi różnych urzędników. Ostateczny rozdział dokonał się ok. 1510 r. i był następstwem zmian 
organizacyjnych w kancelarii. Metryki mniejszej nie archiwizowano już przy większej. Podstawowe 
znaczenie miało utworzenie odrębnych zespołów kancelistów. Dopiero jednak w czasach Zygmunta 
Augusta podział na osobne kancelarie został usankcjonowany w tytulaturze urzędniczej, pojawili 
się bowiem maioris i minoris cancellariae regiae notarii. Tytulatura nie wymagała jednak zawsze 
zaznaczania, w której kancelarii dany pisarz pracował, skoro na zewnątrz kancelaria królewska trak-
towana była jako całość.

W kontekście wydzielenia się kancelarii jako zespołu pisarzy bezpośrednio i wyłącznie podleg-
łych jednemu z pieczętarzy na nowo trzeba spojrzeć na konstytucję z 1511 r., wprowadzającą taksę 
kancelaryjną i określającą w ogóle f nansowanie kancelarii królewskiej63. Jedną z cech nowocze-
snego, samodzielnego urzędu jest odrębność budżetowa. Pod tym względem kancelaria królewska 
nigdy nie osiągnęła pełnej samodzielności, głównie z powodu nieuchwalania w dawnej Polsce pla-
nów f nansowych na poszczególne lata. Finansowanie następowało wedle bieżących potrzeb i moż-
liwości. Kto więc f nansował działalność grona pisarzy i podpisków, którymi kierowali kanclerz lub 
podkanclerzy? Trzeba rozróżnić dwa zakresy działań kancelarii. Pierwszy to zadania spełniane na 
rzecz króla, głównie administracyjne, kiedy to samemu władcy zależało na wydaniu pewnych doku-
mentów, jak uniwersały, mandaty i listy. Z tego względu ze skarbu królewskiego wypłacano pewne 
kwoty na materiały kancelaryjne i bezpośrednio dla personelu. Trudno tu odróżnić zwrot poniesio-
nych kosztów od pensji, w każdym razie w rachunkach widnieją liczni konkretni sekretarze i pisarze 
królewscy, kanclerze i podkanclerzowie (którzy we własnym już zakresie musieli opłacać swych 
prywatnych sekretarzy i pisarzy używanych do posług kancelaryjnych), a wreszcie od podkancler-
stwa Macieja Drzewickiego — pisarze kancelarii królewskiej. Ważne jest, że ci ostatni z zasady wy-
stępowali grupowo i anonimowo. Sądzę, że właśnie dlatego ci notarii cancellariae winni być uznani 
za właściwą i węziej pojętą kancelarię, jako zespół osób połączonych wspólnymi zadaniami, posia-
dających jednego zwierzchnika, na zewnątrz widzianych jako całość, jako całość też f nansowanych 
i rozliczanych. Pisarze i sekretarze królewscy usługiwali monarsze w swoim własnym imieniu. Jesz-
cze bardziej widać tę odrębność budżetową tak pojętej kancelarii królewskiej w związku z wygoto-
wywaniem dokumentów, na których powstaniu zależało nie tyle królowi, co odbiorcom. Kancelaria 
stała się instytucją wspólnej skarbony, do której zbierano opłaty ściągane od interesantów, dzielone 
później między członków zespołu. Wspólna skarbona ma sens wówczas, gdy działają urzędnicy no-
wego typu — autentyczny zespół kancelistów. Wydaje mi się, że w tym kontekście należy widzieć 
ustawę z 1511 r., ograniczającą możliwości maksymalizacji zysków czerpanych przez kancelarię 
z działalności aktotwórczej. Uchwalenie tej konstytucji właśnie w momencie reformy kancelarii jest 
chyba nieprzypadkowe. Poza tym ciało, którego działalność została uregulowana przepisami tylko 
do niego się odnoszącymi, na pewno się integruje i wydziela z większej całości, jaką w naszym przy-
padku był dwór. Konstytucja ustalała taksę opłat pobieranych od szlachty, natomiast mieszczanie, 
Żydzi i obcokrajowcy płacić mieli iuxta arbitrium et voluntatem cancellariae. Nie można było brać 
opłat od pozwów, natomiast ceny innych dokumentów wahały się od 3 gr do 2 zł (60 gr). Cennik 
nie był zresztą pełen, bo nie ujmował opłat za wpis dokumentu do Metryki. Nie ma wątpliwości, że 
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osoby przygotowujące dokumenty pobierały opłaty już wcześniej. E. Nowicki wydobył z rachunków 
miejskich krakowskich i lwowskich przykłady opłat za dokumenty wychodzące z kancelarii królew-
skiej, częstokroć bardzo wysokie (od 3 do 21 grzywien)64. Świadectwo Reinholda Heidensteina każe 
sądzić, że wprowadzenie of cjalnej taksy miało duże znaczenie dla toku pracy kancelarii. Ustawowe 
rozróżnienie w podejściu do szlachty i nieszlachty z czasem się zatarło. W każdym razie Heidenstein, 
znający realia kancelaryjne końca XVI w., nic już o nim nie mówi65.

Pisarze kancelarii królewskiej pojawili się w kancelarii mniejszej Macieja Drzewickiego (z imie-
nia znamy Jana z Wolborza, ale źródła skarbowe używają liczby mnogiej). Kancelaria większa Drze-
wickiego (1511–1515) zatrudniała ich co najmniej czterech (Jan z Wolborza, Stanisław z Przedborza, 
Marcin Goryński, Stanisław Srocki). Z powodu małej liczby wzmianek źródłowych trudno powie-
dzieć, czy wszyscy oni pracowali równocześnie. Pisarzami kancelarii większej Krzysztofa Szydło-
wieckiego (1515–1532) byli Jan z Pacanowa, Jan Grabia i Mikołaj Grabia, natomiast podkancle-
rzy Piotr Tomicki (1515–1535) zatrudniał wtedy co najmniej sześciu pisarzy kancelarii (Wojciech 
Lubowidzki, Jakub Drzuskowski, Jan Lubowidzki, Jan Wilamowski, Wojciech Kiewski, Mikołaj 
Grabia). U podkanclerzego, a następnie kanclerza Samuela Maciejowskiego (1539–1550) pracowa-
ło ich przynajmniej 12 (Jan Artowski, Klemens Jarunovianus, Jan Krzyżanowski, Paweł Obriczki, 
Stanisław Podlodowski, Augustyn Rotundus Mieleski, Wielisław Ławski, Tomasz Konopnicki, Ja-
kub Falibowski, Mikołaj Górski, Gabriel Zaborowski, Krzysztof Konarski). Tymczasem u kanclerza 
Pawła Wolskiego (1539–1544) widać tylko Mikołaja Kozarskiego, a u podkanclerzego Mikołaja 
Grabi (1547–1549) — Tomasza Pszonkę. Nie ulega wątpliwości, że szczególny rozwój organizacyj-
ny polska kancelaria królewska przeżywała więc pod kierunkiem trzech osób: Macieja Drzewickie-
go (1501–1515), Piotra Tomickiego (1515–1535) i Samuela Maciejowskiego (1539–1550). Łącznie 
dla 1. połowy XVI w. udało się znaleźć dotąd 29 pisarzy kancelarii królewskiej, ale nie jest to na 
pewno lista pełna66.

Pisarze kancelaryjni używali wymiennie tytułów: notarius cancellariae regiae oraz scriba can-
cellariae regiae, choć ten drugi stosowany był rzadziej. I. Sułkowska–Kurasiowa przyjmowała 
hierarchiczne rozróżnienie między notariuszami a skrybami (którym przypadała zasadnicza część 
prac kancelaryjnych)67. Czy więc w XVI w. pisarze kancelarii to podniesieni na wyższy stopień (za-
przysiężeni?) skrybowie? Ciekawe są wreszcie ustalenia W. Krawczuka dla kancelarii królewskiej 
Zygmunta III. Pisarz w niej to notarius, scriba lub servitor cancellariae, a po 1606 r. już tylko no-
tarius cancellariae. Zdaniem autora nie ma różnic między tymi trzema określeniami68. Jeśli pisarze 
kancelarii królewskiej wywodzą się ze skrybów XV w., to taka dwoistość terminologiczna byłaby 
pamiątką tej genezy. Z drugiej jednak strony pojawienie się jej akurat w kancelariach silnie rozwinię-
tych personalnie (zwłaszcza u Samuela Maciejowskiego) mogłoby wskazywać na różnicowanie zna-
czenia w zależności od wagi powierzanych zadań. Pisarze kancelarii królewskiej — przyjąć można, 
iż zaprzysiężeni — blisko na co dzień współpracowali z kanclerzem lub podkanclerzym i stanowili 
jego własny personel, niezaliczany do dworu monarszego. Zapewne to oni opiekowali się też Me-
tryką Koronną, choć brak uwierzytelnień ksiąg z tego czasu utrudnia udowodnienie tej tezy. Dopiero 
Tomasz Pszonka w 1548 r. jako notarius cancellariae podpisał się w księdze, wobec czego W. Kraw-
czuk uznał go za pierwszego znanego metrykanta69.

64 E. Nowicki, Studia nad kancelarią, s. 130–132.
65 R. Heidenstein, Cancellarius, s. 52–53.
66 W. Chorążyczewski, Próba rekonstrukcji, s. 27–28.
67 I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria, s. 27.
68 W. Krawczuk, Pisarze kancelarii, s. 152.
69 Tenże, Metrykanci koronni, s. 28–29.
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Po pojawieniu się na początku XVI w. pisarzy kancelarii królewskiej ich liczba ustabilizowa-
ła się w ciągu drugiego dziesięciolecia na poziomie kilku jednocześnie działających osób, co nie 
wymuszało dodatkowej specjalizacji. Pisarze kancelarii (lub sekretarze zatrudnieni w kancelarii) 
mogli jeszcze łączyć funkcje kierowników kancelarii (regentów), opiekunów Metryki i pisarzy de-
kretowych. Kilkukrotny wzrost liczby pisarzy kancelarii nastąpił dopiero w latach 40. XVI w., wy-
muszony zapewne przez stałe zwiększanie się obciążeń kancelarii, choć nie bez znaczenia mogła 
pozostawać też osobowość Samuela Maciejowskiego. Domniemywać można, że doszło wówczas 
do kryzysu organizacyjnego, a w efekcie do ostatecznego ukształtowania się specjalnych stanowisk 
pracy znanych z opisu Reinholda Heidensteina z końca XVI w.70

Na zewnątrz traktowana jako jedność, w rzeczywistości kancelaria królewska dzieliła się na 
większą i mniejszą, bez hierarchizacji i formalnego podziału kompetencji między nimi. Podział taki 
zdarzał się tylko okresowo w wyniku konkretnego układu wzajemnych stosunków, zainteresowań, 
temperamentu i aktywności. Zatrudnieni w niej byli lub z nią współpracowali eksperci od spraw 
rzymskich, pruskich, brunszwickich, tureckich itd. Tym specjalizacjom daleko jednak było do po-
wstania w kancelarii wydziałów rzeczowych. W połowie XVI w. zaczęła się natomiast kształtować 
i komplikować struktura wewnętrzna kancelarii, odpowiednio do zróżnicowania czynności kance-
laryjnych (regent, metrykant) lub zakresu dokumentowania zadań państwowych (pisarz dekretowy, 
pisarz ruski).

Epoka królów elekcyjnych sprzyjała procesowi rozróżniania pomiędzy tym, co królewskie, czyli 
związane osobiście z królem, a tym, co koronne, czyli państwowe, publiczne. Pod panowaniem 
Stefana Batorego koroboracje dokumentów królewskich coraz częściej mówiły o uwierzytelnieniu 
pieczęcią koronną (sigillum Regni), a nie królewską (sigillum regium), co dotąd było normą. W epo-
ce Wazów zasadą stało się już pisanie o pieczęci koronnej. Legendy samych pieczęci nie uległy 
jednak zmianie i wciąż odwoływały się do osoby króla. Jednocześnie kancelaria królewska stawała 
się w źródłach of cjalnych, a więc w świadomości elit politycznych, kancelarią koronną. Ostatecz-
nie w 1. połowie XVII w. określenie cancellaria Regni (kancelaria koronna) zastąpiło całkowicie 
dawniejsze pojęcie cancellaria regia (kancelaria królewska). Podobną ewolucję przeszła już wcześ-
niej (w czasach Władysława Jagiełły) tytulatura kanclerzy i podkanclerzych, a w czasach Zygmunta 
Augusta także sekretarzy wielkich. Ukoronowaniem tego procesu było uznanie, że cała kancelaria 
centralna ma charakter państwowy.

f) Podziały funkcjonalne: regenci, metrykanci, pisarze dekretowi
Liczba pisarzy kancelaryjnych stale wzrastała. Na początku panowania Zygmunta III działało jed-
nocześnie pięciu pisarzy, ale ta liczba szybko zwiększała się do 10, a okresowo nawet do 30 osób. 
Zwiększanie się liczby pisarzy kancelarii królewskiej spowodowało konieczność ujęcia ich w pewne 
ramy organizacyjne, a więc postawienia nad nimi kierownika bieżącej, codziennej pracy. Stanowisko 
takie pojawiło się za panowania Zygmunta Augusta, a określano je najczęściej mianem prezydenta 
kancelarii. Praesidentes cancellariae (z dodatkiem maioris lub minoris) to Ścibor Krzykowski, An-
drzej Przerębski, Jan Przerębski, Tomasz Pszonka. Przypadek tego ostatniego najlepiej chyba ilustru-
je przemianę, jaka zaszła w połowie XVI w. Pszonka to pod koniec panowania Zygmunta Starego 
notarius cancellariae, później jednak notarius primarius, director i właśnie cancellariae maioris 
praesidens. Oto mamy pisarza kancelarii królewskiej, o którym wiemy, że opiekował się Metryką 
Koronną (W. Krawczuk uznał go za pierwszego znanego metrykanta), jak również kierował pracami 
kancelarii królewskiej. Wydaje się, że mimo początkowego powierzania sekretarzom królewskim 

70 W. Chorążyczewski, Próba rekonstrukcji, s. 42.
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kierownictwa prac kancelaryjnych, ostatecznie to wśród pisarzy kancelarii królewskiej wytworzyły 
się kluczowe dla późniejszych czasów stanowiska regenta, metrykanta i pisarza dekretowego, przy 
czym początkowo prezydent kancelarii, pisarz aktowy (Metryki) i pisarz dekretów królewskich byli 
jedną i tą samą osobą, działającą na podstawie konstytucji z 1538 r. Konstytucja ta mówiła o wy-
łącznym prowadzeniu ksiąg metrycznych przez zaprzysiężonych pisarzy, przy czym dotyczyło to 
wszystkich rodzajów wpisów, także dekretów71.

Od końca XVI w. wspomniany naczelnik kancelarii był już nazywany regentem (regens cancel-
lariae minoris/maioris Regni) i tak już zostało do końca Rzeczypospolitej. Oczywiście jednocześnie 
działało dwóch regentów: kancelarii większej i kancelarii mniejszej. Byli to urzędnicy silnie zwią-
zani z danym pieczętarzem — gdy awansował on z podkanclerzego na kanclerza, także oni przecho-
dzili przeważnie na regentów kancelarii większej. Wybitni fachowcy nie zawsze jednak odchodzili 
z kancelarii wraz z odejściem z urzędu pieczętarza.

Lista regentów kancelarii koronnej, którą możemy tu zaprezentować, na pewno daleka jest od 
kompletności. Widać, że stosunkowo dobrą wiedzę posiadamy dla początków kancelarii w połowie 
XVI w. i dla epoki Wazów. Odpowiada to rozpoznaniu szczegółowemu kancelarii koronnej w po-
szczególnych okresach. Jako regenci znani są: Ścibor Krzykowski (1552–1557), Tomasz Pszon-
ka (1553), Andrzej Przerembski (1564–1571), Jakub Łempicki (przed 1608), Maciej Pstrokoński 
(1591–1597), Wawrzyniec Gembicki (1605), Karol Krzysztof Niszczycki (przed 1621), Szymon 
Rudnicki (przed 1621), Jan Kuczborski (1611), Hieronim Cielecki (przed 1627), Stanisław Łubień-
ski (przed 1640), Piotr Gembicki (1627–1628), Piotr Żeroński (1628–1635), Wojciech Kadzidłow-
ski (1632–1635), Jan Gembicki (1638), Jakub Maksymilian Fredro (1638–1645), Adam Jan Komo-
rowski (1645–1646), Stanisław Skarszewski (1646–1649), Remigian Piasecki (1649–1651), Miko-
łaj Prażmowski (1651), Jan Prażmowski (1651–1653), H. Prażmowski (1653), Wojciech Gorajski 
(1654), Wojciech Koryciński (1654–1655), Franciszek Prażmowski (1655–1669), Maciej Poniatow-
ski (1657), Andrzej Miaskowski (1659–1663), Jan Gniński (1661–1664), Stanisław Bużeński (1663–
1673), Spytek Pstrokoński, Rogacjan Pstrokoński (1669), Jan Stanisław Witwicki (1675–1679), 
Stanisław Józef Krajewski (1677), Stanisław Szczuka (1686–1688), Stanisław Godlewski (1699), 
Piotr Kczewski (1699–1702), Franciszek Maksymilian Ossoliński (1710–1711), Hiacynt Ogrodzki 
(1744–1746), K. Krassowski (1795).

Wykształcenie się urzędu regenta kancelarii przebiegało jednocześnie z formowaniem się urzędu 
metrykantów, zwanych pierwotnie pisarzami aktowymi lub określanych rozbudowaną formułą opi-
sową. Sejm piotrkowski w 1538 r., w okolicznościach gorącej walki politycznej pomiędzy obozem 
szlacheckim a tronem, opiekę nad księgami Metryki Koronnej powierzył pisarzom zaprzysiężonym. 
Była to podstawa do utworzenia nowego urzędu, o którym jednak wprost konstytucja nie mówi-
ła. W. Krawczuk wiązał hipotetycznie wykształcenie się urzędu pisarza aktowego (późniejszego me-
trykanta) z oddziaływaniem wzorów notariatu publicznego. Przysięgły pisarz aktowy pełnił rzeczy-
wiście funkcje analogiczne do notariusza publicznego: przyjmował oświadczenia stron i wydawał 
ze swych ksiąg ekstrakty. Zapożyczenie mógł ułatwiać fakt, że w kancelarii królewskiej pracowało 
w XV i na początku XVI w. wielu notariuszy publicznych z kancelarii biskupich. Pisarze kancelarii 
dopuszczani do tajemnic lub odpowiadający za Metrykę mogli być zaprzysięgani.

Trzecim urzędem wyspecjalizowanym było stanowisko pisarza dekretowego, kierującego kan-
celarią dekretową, która obsługiwała sądownictwo nadworne. Początkowo pisarze zaprzysiężeni, 
w myśl konstytucji 1538 r., mieli zajmować się prowadzeniem ksiąg wszelkich możliwych wpisów, 
w tym dekretów. Nie było więc osobnego zaprzysiężonego pisarza dekretowego. Z czasem jednak 
okazało się, że sprawy sądowe wymagają oddzielnej obsługi etatowej przez urzędników znających 

71 VC I/2, s. 172.
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różne systemy prawne funkcjonujące w Rzeczypospolitej. Doprowadziło to do wyspecjalizowania 
się jednego z zaprzysiężonych pisarzy kancelarii królewskiej jako pisarza dekretowego. Szukając 
genezy pisarstwa dekretowego i kancelarii dekretowej, trzeba jednak cofnąć się do przełomu śred-
niowiecza i czasów nowożytnych. Z faktu, że uprawnienia króla jako najwyższego sędziego należały 
do jego najdawniejszych funkcji, nie wynikało ani istnienie nadwornych urzędów wspomagających 
monarchę w pełnieniu tych zadań, ani ich obsługi kancelaryjnej w ramach dworu królewskiego. 
Król sądził osobiście w każdym miejscu, w jakim się znalazł. Pozostali uczestnicy sądu wspomagali 
go jako asesorzy lub referenci. Byli to senatorzy, sędzia, podsędek i pisarz ziemi, w której dwór 
się znalazł. Obsługa kancelaryjna sądu królewskiego podczas podróży po kraju spoczywała w ręku 
właściwych terytorialnie kancelarii ziemskich. Dotyczyło to głównie kancelarii ziemskiej krakow-
skiej, bo to w Krakowie król spędzał najwięcej czasu. Nawet sąd sejmowy był zwykłym sądem 
ziemskim, a jego pisarzem stawał się pisarz ziemi, w której odbywano obrady. Z tej przyczyny nie 
mogła wytworzyć się seria ksiąg sądowych w obrębie Metryki, a znajduje się w niej zresztą przez 
długi czas niewiele wpisów sądowych rozrzuconych po libri inscriptionum. Początek epoki nowo-
żytnej i przebudowa ustrojowa państwa polskiego dokonująca się w pierwszych latach XVI w. za-
początkowały zmianę tego stanu rzeczy. W pierwszym etapie kształtowała się charakterystyczna dla 
epoki nowożytnej struktura sądów nadwornych. Istotna reforma sądownictwa nadwornego polegała 
na powołaniu w 1507 r. dwóch mianowanych przez króla referendarzy (sama nazwa jest późniejsza), 
jednego świeckiego, drugiego duchownego. Tłumaczyć to można koniecznością znajomości przez 
nich zarówno prawa ziemskiego, jak i kanonicznego. Referendarzami były osoby z doświadczeniem 
prawniczym, a ich zadaniem było zbadanie sprawy i przedstawienie jej królowi, który wydawał wy-
rok. Referendarze uzupełnili listę zasiadających w sądzie królewskim asesorów, do których należeli 
również kanclerz i podkanclerzy.

Powołanie referendarzy nie byłoby tak istotne, gdyby zasiadali oni tylko w sądzie królewskim, 
a nie podjęli samodzielnych czynności sądowych. O tym, że do tego doszło, świadczy sprzeciw 
szlachty wyrażony w konstytucji z 1538 r. W literaturze brak co prawda zgody co do takiego ro-
zumienia tej ustawy. Funkcjonuje też opinia, że ustawa ta nie świadczy wcale o istnieniu sądu re-
ferendarskiego, a jest ona tylko próbą usunięcia referendarzy z sądu asesorskiego. Niezależnie od 
tych kontrowersji postępował proces tworzenia się sądu referendarskiego. Jako moment przełomowy 
wskazuje się panowanie Henryka Walezego, kiedy to skończyło się zainteresowanie kanclerzy spra-
wami poddanych z włości królewskich, a zadania te ostatecznie przejęli referendarze, traktowani już 
nie jako urzędnicy nadworni, lecz koronni72. Obok sądu referendarskiego pojawił się również sądzą-
cy bez osobistego udziału monarchy sąd asesorski, złożony z osób, które dawniej asystowały królo-
wi podczas sądzenia. W ciągu 1. połowy XVI w. ustaliły się także kompetencje sądów relacyjnego 
i sejmowego. Ten pierwszy, któremu osobiście przewodniczył król, rozstrzygał sprawy z księstw 
lennych, spory o prawo do posiadania i wykupu dóbr królewskich, spory między unitami i prawo-
sławnymi, był też sądem odwoławczym od wyroków biskupów prawosławnych. Sąd sejmowy sądził 
w sprawach racji stanu, obrazy majestatu i zbrodni publicznych. Był kontynuacją sądu królewskiego. 
Sądził w zakresie spraw nieoddanych Trybunałowi Koronnemu.

Za naturalną konsekwencję kształtowania się systemu sądów nadwornych uważa się powstanie 
kancelarii dekretowej. Proces ten szkicowo przedstawił W. Krawczuk73. Zakończył się on w czasach 
Stefana Batorego, kiedy pojawił się wreszcie wyspecjalizowany urząd pisarza dekretowego. Szczegó-
ły owego procesu są słabo rozpoznane. W. Krawczuk początków urzędu pisarza dekretowego szukał 

72 Por. J. Matuszewski, W sprawie genezy sądu referendarskiego, CPH 6, 1954, z. 2, s. 338–365; istotna jest także 
obserwacja tytulatur urzędniczych referendarzy.
73 W. Krawczuk, Pisarze dekretowi, s. 39.
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w konstytucji z 1538 r. o pisarzach zaprzysiężonych, których zadaniem było rejestrowanie w księgach 
m.in. dekretów. Jakby na potwierdzenie tej tezy otrzymujemy informację, że metrykant Paweł Kos-
sakowski opiekował się jednocześnie księgami dekretów sejmowych (1576). W następnych latach 
panowania Stefana Batorego nastąpiło ostatecznie oddzielenie się pisarzy dekretowych od pozosta-
łych pisarzy kancelaryjnych. Zaprzysiężony pisarz aktowy był rejestratorem niewyspecjalizowanym, 
uniwersalnym, pisarz dekretowy natomiast miał rejestrować tylko dokumentację sądową. 

Pozostaje pytanie o stosunek kancelarii dekretowej do kancelarii większej i mniejszej oraz ewen-
tualny jej podział na dwie kancelarie dekretowe. Zwykle mówimy o jednej kancelarii dekretowej, tak 
jak później o jednej kancelarii ruskiej. Pojedyncze przesłanki z czasów Stefana Batorego wskazują 
jednak na to, że przynajmniej na początku mogły pojawić się próby powołania dwóch kancelarii 
dekretowych (mniejszej i większej). Pamiętać też trzeba, że działalność kancelarii dekretowej mogli 
w razie konieczności wspomagać pisarze kancelaryjni na co dzień w niej niezatrudnieni. W XVII w. 
kancelaria dekretowa rozwijała się wewnętrznie, wzorując swoją organizację na głównej kancelarii 
koronnej. Pojawił się jej osobny regent (tytułował się tak Mikołaj Szulc w 1674 r.). 

g) Kancelaria ruska
Inna była geneza kancelarii ruskiej, jednego jeszcze, obok kancelarii dekretowej i kancelarii Metry-
ki Koronnej, wyraźnie wyodrębniającego się działu kancelarii koronnej. Jej powstanie nie wynikało 
z wewnętrznego rozwoju kancelarii, ale z przejęcia przez nią dodatkowej kompetencji terytorialnej. Po 
1569 r. i przyłączeniu do Polski województw ukraińskich (wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego), 
w ramach kancelarii koronnej wykształciły się dwa wydziały spraw ruskich — jeden w kancelarii więk-
szej, drugi w mniejszej. Ich zadaniem było wystawianie dokumentów i listów w języku ruskim oraz 
prowadzenie ksiąg dla tych ziem posługujących się językiem ruskim i prawem litewskim (II Statutem 
Litewskim z 1566 r.). Wydziały te nazwano kancelarią ruską (wołyńską), a wytworzone przez nie księ-
gi — Metryką Ruską (Wołyńską). Pierwsi pracownicy przeszli do kancelarii koronnej z kancelarii litew-
skiej. Pisarze ruscy byli jednocześnie pisarzami dekretowymi i metrykantami dla województw ruskich.

Funkcjonalnie Metryka Ruska była kontynuacją Metryki Litewskiej dla przejętych w 1569 r. 
województw. Także formalnie księgi te przypominały początkowo bardziej Metrykę Litewską niż 
Koronną, zbierały wpisy inskrypcji, dekretów, a nawet pism dotyczących polityki zagranicznej w ję-
zyku ruskim. Księgi Metryki Ruskiej były przemieszane z ogólnymi księgami Metryki Koronnej lub 
wydzielały się w nich w osobną grupę, zależnie od uporządkowania Metryki w danym okresie.

Od końca lat 20. XVII w. następowało zamieranie aktywności kancelarii ruskiej. Szlachta ukra-
ińska polonizowała się, a w ślad za tym coraz słabiej odczuwała potrzebę manifestowania swojej 
odrębności terytorialnej i kulturowej, chętniej wybierając wpisywanie dokumentów do zasadniczej 
serii ksiąg wpisów Metryki Koronnej. Malała więc liczba wpisów do Metryki Ruskiej, a wiele z nich 
wnoszono w języku polskim. Ostatnia księga powstawała w ciągu 20 lat i pisana jest niemal wyłącz-
nie po polsku. Organizacyjnie zniknęły dwie odrębne kancelarie ruskie. Zakres załatwianych spraw 
ograniczał się do materii sądowych. Działał więc tylko jeden pisarz ruski — dekretowy, który zresztą 
pełnił w kancelarii koronnej także inne funkcje, np. metrykanta. W 1673 r. kancelaria ruska zakoń-
czyła działalność, księgi uporządkowano i zsumaryzowano. Dzieła tego dokonał Stefan Hankiewicz, 
ostatni pisarz ruski, a jednocześnie wybitny metrykant koronny74. 

Kancelarią ruską kierowało w sumie 11 pisarzy, przy czym niektórzy zdobyli sobie silną pozycję 
w kancelarii koronnej i piastowali swój urząd długo. Ich lista przedstawia się następująco: Eutyk Wy-
socki (1569–1574), Ławryn Piaseczyński (1569–1586 i 1589–1591), Joachim Wysocki (1576–1593), 

74 Szerzej o Metryce Ruskiej mowa jest w rozdziale poświęconym Metrykom Koronnej i Litewskiej autorstwa 
Wojciecha Krawczuka.
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Florian Oleszko (1583–1620), Mikołaj Waśkowski (1586–1591), Jan Nowosielecki (1591–1597), 
Zachariasz Jałowiecki (1594–1629), Jan Marcinkiewicz (1609–1617), Feliks Krzysztof Mokosiej 
Bąkowiecki (1616–1626), Jan Bederman (1629–1652) i Stefan Hankiewicz (1653–1673). Pisarze ru-
scy kierowali bliżej nieokreśloną liczebnie grupą podpisków. Dzięki badaniom Petro Kułakowśkiego 
znamy imiennie 14 podpisków ruskich, co dla niższego personelu kancelaryjnego jest wynikiem 
niezłym, ale na pewno nie jest to lista pełna75.

h) Kancelaria pokojowa (gabinetowa)
Równolegle do przekształcania się kancelarii królewskiej w koronną rodziła się potrzeba posiadania 
przez monarchę kancelarii ściślej związanej z jego osobą. Kształtowanie się kancelarii pokojowej 
(gabinetowej) jest procesem wciąż, mimo czynionych prób, słabo rozpoznanym. Zdani jesteśmy na 
wnioskowanie z oderwanych przesłanek. Z jednej strony są to różne okoliczności używania sygnetu 
królewskiego, a potem pieczęci pokojowej króla, z drugiej istnienie grupy urzędników kancelaryj-
nych o intrygującej tytulaturze.

Było sporo pożytków z istnienia „trzeciej” kancelarii przy królu. Pierwszy to możliwość wy-
dawania pism bez pytania o ich zgodność z prawem publicznym; drugi to możliwość prowadzenia 
przez króla polityki bez konieczności informowania pieczętarzy o wszystkich posunięciach; trzeci 
to możliwość przyspieszenia dzięki temu procesu decyzyjnego w zarządzie państwa; czwarty to 
konieczność powierzenia komuś prywatnych i z natury poufnych spraw króla. W gruncie rzeczy 
śledzenie początków kancelarii pokojowej oznacza badanie całej sfery kancelaryjnej produkującej 
szeroko rozumiane dokumenty królewskie poza wykrystalizowanymi już kancelariami królewskimi, 
coraz częściej nazywanymi kancelariami koronnymi.

Dla wyświetlenia genezy kancelarii pokojowej cofnąć się trzeba do późnego średniowiecza. Należy 
przy tym pamiętać, że kanclerze mogli odmówić królowi przystawienia pieczęci do dokumentu, co 
wynikało z ich konstytucyjnego od początku XVI w. zobowiązania do pilnowania zgodności dokumen-
tów opuszczających kancelarię z obowiązującym prawem. Rodziło to potrzebę ustanowienia w otocze-
niu królewskim kogoś bardziej dyspozycyjnego od związanych prawem kanclerza i podkanclerzego, 
urzędnika kancelaryjnego gotowego przygotować poufny list, którego mogli nie chcieć opieczętować 
kanclerze. Jest bardzo symptomatyczne, że w momencie, kiedy kanclerz i podkanclerzy skoncentrowa-
li w swym ręku proces aktotwórczy na dworze królewskim, pojawił się też „trzeci” kanclerz, czyli naj-
wyższy sekretarz królewski, któremu powierzono pieczęć sygnetową, nieposiadającą waloru pieczęci 
publicznej. Przypadki zastępowania pieczętarzy zdarzały się już za Władysława Jagiełły i Władysława 
Warneńczyka, kluczowa była jednak dopiero reforma dokonana po 1470 r. Charakter urzędu najwyż-
szego sekretarza był dwoisty. Z jednej strony był on zastępcą kanclerza i podkanclerzego, zapewniają-
cym ciągłość obsługi kancelaryjnej króla na wypadek nieobecności dostojniejszych kolegów, ale z dru-
giej strony mógł on działać obok nich jako „trzeci kanclerz”. Król mógł teraz, jak widać to w Radach 
Kallimacha, obywać się bez kanclerzy, „przy pomocy sekretarzy i pieczęci sygnetowej”76. Dominus 
rex działał wówczas per se. Choć Rady Kallimacha w kształcie nam przekazanym posiadają fragmenty 
zapisane w różnych latach i różnych okolicznościach, w tym akurat wypadku oddają one realia z końca 
XV w. Czy wolno jednak formułę dominus rex per se utożsamiać z użyciem sygnetu? Analiza doku-
mentów z okresu panowania Aleksandra i początkowych lat rządów Zygmunta Starego pokazuje, że 
wniosek taki nie jest oczywisty. Zdarzało się uwierzytelnianie pieczęcią dotąd nieznaną, pięciopolową 
z herbem Habsburgów pośrodku, rozmiarami i wyobrażeniem identyczną ze środkową częścią pieczęci 
większej, po odrzuceniu wieńca herbów ziemskich i legendy. Czy wykonano taki specjalny tłok, czy 

75 П. Кулаковський, Канцелярія, s. 139–189.
76 F. Papée, Jan Olbracht, wyd. 2, Kraków 1999, s. 122.
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też dokonywano „uszczerbionego” odciśnięcia pieczęci większej dzięki wylaniu tylko takiej porcji 
wosku, by starczyło na wyciśnięcie środkowej części tłoka? Moment pojawienia się tej praktyki można 
datować, dzięki analizie materiału dyplomatycznego, na 1503 r., gdy Jan Łaski z sekretarza wielkiego 
awansował na kanclerza koronnego. Zwyczaj utrzymał następnie król Zygmunt. Tym razem na pieczę-
ci widniał orzeł w tarczy herbowej wpisany w okrąg, identyczny w rysunku i rozmiarach ze środkiem 
pieczęci większej koronnej. Przypadki stosowania pieczęci „uszczerbionej” powtarzały się także za 
panowania Zygmunta Augusta. Pieczęć taka przywieszana była z zasady do dokumentów wystawia-
nych w imieniu króla działającego samodzielnie, bez udziału senatorów. Wydaje się, że z jakichś powo-
dów nie chciano niektórych dokumentów i listów zaopatrywać w pełnowartościową pieczęć publiczną. 
Powstaje pytanie, czy to właśnie ona, czy raczej sygnet królewski dał początek pieczęci pokojowej. 
Gdyby dalsze badania wykazały łączność tej „kancelarii pieczęci uszczerbionej” z późniejszą kance-
larią pokojową, oznaczać mogłoby to podanie w wątpliwość związku tej ostatniej z osobą sekretarza 
wielkiego, przynajmniej dla epoki jagiellońskiej.

Powiedzmy jednak, że w roli „trzeciego kanclerza” mógł pojawiać się dowolny sekretarz kró-
lewski, któremu władca powierzył swój sygnet. Dowodów użycia sygnetu również w okresach, 
dla których nie znamy najwyższych sekretarzy, mamy aż nadto. Był np. używany wielokrotnie 
w 1502 r. przed nominacją Jana Łaskiego na najwyższe sekretarstwo. Sugerowana tu dowolność 
w kreowaniu przez króla sekretarzy „sygnetowych” jest zgodna z cytowanym już twierdzeniem 
Marcina Kromera77. Jeśli zaś król miał kilka sygnetów, jak to z całą pewnością było normą, mógł 
nimi obdzielić kilka osób i każda z nich wystawiałaby akty pod imieniem i pieczęcią króla. Sygne-
tów królewskich, nawet identycznych, musiało być kilka, choć nikt specjalnie nie był zainteresowa-
ny w chwaleniu się tym faktem. To sygnetem chyba dysponował (aby wystawiać sobie w razie po-
trzeby brakujące kredencje) wysłany na sejm augsburski Erazm Ciołek, który nie zwrócił pieczęci 
zaraz po powrocie. Zygmunt Stary nakazał wreszcie Decjuszowi, udającemu się w lecie 1520 r. do 
Włoch, pieczęć zniszczyć i odesłać królowi. Do sytuacji takiej pasują narzekania Heidensteina na 
zbyt daleko idącą samodzielność kancelaryjną sekretarzy. Mają bowiem w kancelarii działać „se-
kretarze od pism dotyczących spraw zagranicznych i publicznych, przedkładający je zwykle kró-
lowi do podpisu i porozumiewający się z nim w tych sprawach w imieniu kanclerzy, a w razie gdy 
kanclerze są zajęci, pełniący niejako funkcję pośredników pomiędzy królem a kanclerzem, przeto 
żadnej sprawy nie powinni brać na siebie bez wiedzy kanclerzy, lecz w czymkolwiek zwracają 
się do króla, cokolwiek załatwiają lub wydają, powinni robić za wiedzą i za zezwoleniem kancle-
rzy”78. Z pewnością powinni, ale położenie nacisku właśnie na tę powinność wskazuje, iż sekretarze 
w praktyce pisywali zwłaszcza chyba listy królewskie, również w sprawach publicznych, także bez 
informowania o tym kanclerzy. Tym samym istniała wciąż sfera pracy kancelaryjnej dokonująca się 
w imieniu króla, ale wykraczająca poza ramy kancelarii królewskiej.

Ta sfera musiała obejmować grupę osób przebywających w otoczeniu Zygmunta Augusta (najpew-
niej przyjętych na jego dwór), pełniących funkcje pisarskie, ale pozostających poza kancelariami ko-
ronnymi. W sumie zespół ludzi obsługujących (rzeczywiście lub potencjalnie) kancelaryjnie Zygmun-
ta Augusta, a niewchodzących w skład kancelarii królewskich, obejmował 11 sekretarzy królewskich, 
pięciu pisarzy królewskich, czterech pisarzy włoskich, jednego pisarza „arabskiego”, jednego pisarza 
skarbu nadwornego. Ten ostatni, Jakub Zaleski, był bardzo samodzielny w swej pracy kancelaryjnej, 
czego dowodzi prowadzony przez niego rejestr eskpedytów79. Skopiowane do księgi formuły korobo-

77 Zob. wyżej, przyp. 59.
78 R. Heidenstein, Cancellarius, s. 54–55.
79 Księga ekspedycji kancelarii nadwornej 1559–1572. Materiały do dziejów dworu królewskiego, opr. I. Kaniew-
ska, Kraków 1997.
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racyjne powołują się na sigillum anulare, co dowodzi, że oprócz sekretarza wielkiego przynajmniej 
jeszcze jedna osoba, pisarz skarbu nadwornego, dysponowała sygnetem królewskim. Czy pozostali, 
przynajmniej pisarze, byli powiązani organizacyjnie i tworzyli kancelarię prywatną króla? Kancelarią 
tą kierować mógł sekretarz wielki. Nie jest bowiem chyba przypadkiem, że kiedy urząd ten w 1567 r. 
zawakował na kilka lat (do 1574 r.) po objęciu przez Stanisława Karnkowskiego biskupstwa włocław-
skiego, w tym samym czasie zapisany został w poczet dworzan sekretarz prywatny króla Stanisław 
Fogelweder. Chyba to on objął domniemane kierownictwo kancelarii prywatnej i pewnie to z powodu 
jego działalności utyskiwano za Henryka Walezego na nadużywanie pieczęci prywatnej. Być może 
więc 1567 r. uznać należy za symboliczną datę początkową kancelarii pokojowej, choć działającej 
jeszcze bez własnej pieczęci. Więcej tu jednak wciąż pytań niż odpowiedzi. Kancelaria pokojowa 
(sama nazwa jest tu drugorzędna), zawsze podejrzana dla społeczeństwa szlacheckiego, obawiającego 
się dążeń absolutystycznych dworu, nie jest w źródłach tak wyeksponowana, jak inne agendy kance-
laryjne monarchy. Powstała w wyniku sformalizowania tej sfery działalności kancelaryjnej na dworze 
królewskim, która po reformach z początku XVI w. pozostała poza kancelarią koronną.

Jak pisał W. Krawczuk: „Bujnie za Zygmunta III rozkwitał system nielegalnej pieczęci pokojowej, 
wypierającej w mniej ważnych pismach i dokumentach pieczęć koronną. Wiązało się to z szybkim 
wzrostem liczby załatwianych przez kancelarie spraw i koniecznością usprawnienia ich ekspedycji. 
Na odkrycie czeka jeszcze wiele nieznanych tłoków, szczególnie stosowanych w korespondencji 
sekretnej”80. By jednak mogło dojść na przełomie XVI i XVII w. do rozkwitu kancelarii pokojowej, 
musiała ona rozwijać się, choćby z trudem i zawile, już wcześniej. Jak twierdzi W. Krawczuk, pieczęć 
pokojowa (zwana później kancelaryjną) wykształciła się z prywatnego sygnetu w latach 60. XVI w. 
Trzymał ją sekretarz wielki Piotr Myszkowski, obecny stale przy królu w Wilnie pod nieobecność 
kanclerza i podkanclerzego81. Teza ta opiera się na przekazie Łukasza Górnickiego, piszącego, że 
Myszkowski, zastępujący kanclerzy, uznał w 1562 r. sygnet za pieczęć zbyt małą i kazał sporządzić 
na wzór sygnetu pieczęć nieco większą82. Czy jednak wydarzenie to oznacza rzeczywiście początek 
kancelarii pokojowej? M. Hlebionek zbiera dowody na to, że pieczęć sekretarza wielkiego Mysz-
kowskiego traktowano jednak jak sygnet83.

W epoce królów elekcyjnych sejmy uchwalały zakazy posługiwania się pieczęcią pokojową, istniał 
wobec niej opór społeczny, a jednak Wazowie stosowali ją nie tylko w sprawach prywatnych, ale też 
w mniej ważnych sprawach państwowych. Pieczętowano nią dokumenty i listy prywatne króla, listy 
przypowiednie, sprawy delikatne, a czasem wszelkie inne, gdy nie było pod ręką pieczęci właściwej. 
Pieczęć pokojowa była sposobem na przeprowadzenie woli królewskiej wbrew kanclerskiemu wetu. 
W innych wypadkach mogła być przykrywką, pozwalającą samym kanclerzom działać na granicy 
prawa. Zakres stosowania pieczęci pokojowej w latach 40. XVII w. był tak znaczny, że w związku 
z obserwowanymi nadużyciami może pozostawać wprowadzenie serii Sigillat (ksiąg pieczętnych) 
Metryki Koronnej. Rodząca się, wolno kształtująca i długo niesformalizowana tajna kancelaria poko-
jowa była europejską normą w XVII w., odpowiadała bowiem skłonności do rządów gabinetowych84.

Kancelarię pokojową, przynajmniej początkowo, stanowili zapewne pisarze królewscy, którzy, jak 
wiemy, pozostawali w 1. połowie XVI w. poza kancelarią koronną. Mamy przykłady ich podpisów pod 
aktami wychodzącymi pod pieczęcią pokojową (np. w 1666 r.). Inne przesłanki wskazują na możliwy 
związek kancelarii pokojowej z urzędem sekretarza wielkiego (został on bowiem w 1734 r. jednocześ-

80 W. Krawczuk, Problemy badawcze, s. 153.
81 Tenże, Pieczęcie Zygmunta III Wazy, Kraków 1993, s. 6–7.
82 Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003, s. 82.
83 M. Hlebionek, Nowożytne pieczęcie, s. 56.
84 W. Krawczuk, Kancelaria pokojowa za Wazów, s. 47–54. 
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nie regentem pieczęci pokojowej). Rozwój wewnętrzny kancelarii pokojowej przebiegał podobnie jak 
w przypadku kancelarii koronnej i innych. Najpierw pojawili się pisarze kancelarii pokojowej (za Wła-
dysława IV), potem regenci: pieczęci pokojowej (1734) i regenci samej kancelarii (1776). Odnotować 
też wypada sekretarzy pieczęci pokojowej (1715) lub sekretarzy gabinetowych (1784).

Spotykamy także pewną grupę urzędników „prywatnych”, których ze sporym prawdopodobień-
stwem możemy łączyć z kancelarią pokojową. W 1674 r. Walenty Marcinkowski określony został 
jako „poufny dworzanin i sekretarz króla polskiego” (intimus aulicus ac secretarius Regiae Ma-
iestatis Poloniae). Jan Grabowski w 1676 r. to intimus secretarius noster, a Zygmunt Franciszek 
Gałecki familiarus et intimus secretarius („prywatny i zaufany sekretarz”). O tym, że wyrażenie in-
timus wskazuje na kancelarię gabinetową, przekonuje wykaz personelu owej kancelarii Augusta III 
z 1733 r. (co prawda saskiej, niemniej jednak dla porównań terminologicznych może być ten przekaz 
użyty). Stanowi on część specyf kacji dworu i został zatytułowany wprost Cancellaria gabinetowa. 
Składało na nią: pięciu konsyliarzy, jeden radca, dwóch secretarii intimi, sekretarz, registrator inti-
mus, ośmiu kancelistów, kopista i dwóch urzędników pomocniczych85. Wydaje się, że właśnie czasy 
saskie były przełomowe dla wykształcenia się dobrze zorganizowanej kancelarii własnej królów 
polskich, odrębnej od posiadającej państwowy charakter kancelarii koronnej. Tezę taką potwierdza 
obserwacja ewolucji systemu sfragistycznego królów polskich. Marian Gumowski wiąże pojawie-
nie się królewskich pieczęci gabinetowych właśnie z Augustem II86. Gabinet królewski, choć był 
kontynuacją kancelarii pokojowej, stanowił nową jakość. Kancelaria pokojowa nie była wyraźnie 
oddzielona od kancelarii koronnej, można wręcz domniemywać, że była jej wydziałem, jak kan-
celaria dekretowa czy ruska. Tym samym pieczęć pokojowa miała walor prywatnej pieczęci króla. 
Gabinet królewski natomiast był wyraźnie oddzielony od kancelarii królewskiej, podporządkowany 
bezpośrednio monarsze. Jednocześnie gabinet, choć występuje w imieniu króla, dysponuje własną 
pieczęcią gabinetową. 

Gabinety rozkwitają wszędzie w Europie w XVIII w. Także w Polsce dochodzi wówczas do prze-
kształcenia się kancelarii pokojowej w kancelarię gabinetową. Gabinet to sposób na uniezależnienie 
się władcy do magnackich koterii, na prowadzenie bardziej osobistych rządów, zwłaszcza w polityce 
zagranicznej. Kancelaria gabinetowa, w przeciwieństwie do pokojowej, działała bardziej jawnie, 
choć do końca nie zyskała rangi pełnoprawnego urzędu państwowego. Widać, że Stanisław August 
traktował jej produkcję jako własność prywatną. Dopiero w Księstwie Warszawskim Sekretariat 
Stanu, funkcjonalny kontynuator Gabinetu Stanisława Augusta, dysponujący pieczęcią gabinetową, 
będzie formalnym urzędem publicznym.

Inspiracja saska w przypadku Gabinetu Stanisława Augusta nie ulega wątpliwości, widać to za-
równo w jej organizacji, jak i przepływie personelu, który ukształtowany został w czasach saskich. 
Niemniej jednak Gabinet Poniatowskiego jest jakością odrębną, wyniesieniem osobistej kancelarii 
królewskiej na wyższy poziom organizacyjny. Na czele Gabinetu JKM, powołanego w 1764 r., stał 
dyrektor (regent). Stanowisko to zajmowali kolejno: Jacek Ogrodzki, sekretarz i pisarz wielki koron-
ny (do 1780), Adam Cieciszewski (1780–1782), pisarz wielki koronny, Pius Kiciński (1782–1792), 
wreszcie, jako ostatni, Antoni Dzieduszycki, pisarz wielki litewski. W Gabinecie pracowało łącznie 
ok. 40 osób. Zatrudnieni oni byli na takich stanowiskach, jak konsyliarze, sekretarze, kanceliści 
(subalterni), plenipotenci od archiwum, posługacze, kurierzy, odźwierni. Gabinet dzielił się na kilka 
kancelarii, odpowiadających podziałowi na departamenty Rady Nieustającej.

85 Kraków, Biblioteka PAU i PAN, rkps 931, k. 168.
86 M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910–1920, nr 117, 151–153.
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i) Sekretarze pieczęci
W końcu XVII w. (pierwsze wystąpienie znamy obecnie z 1694 r.) pojawił się urząd sekretarza 
pieczęci koronnej. Od początku funkcjonowało dwóch sekretarzy, jeden w kancelarii większej, dru-
gi w mniejszej. Z tytulatury, która najczęściej brzmiała Sacrae Regiae Maiestatis et sigilli maio-
ris/minoris Regni secretarius, można wnosić, że genetycznie sekretarstwo pieczęci sięga tej części 
sekretariatu królewskiego, który pracował w kancelarii koronnej. Sekretarz pieczęci to po prostu 
wyspecjalizowany sekretarz królewski. Geneza i zakres specjalizacji sekretarzy pieczęci wymagają 
jednak dalszych badań. Można domniemywać, że był to sekretarz królewski, któremu powierzono 
pieczę nad pieczęcią (mniejszą lub większą), zaufany urzędnik podkanclerzego lub kanclerza, razem 
z którym przechodził z kancelarii do kancelarii albo z tej kancelarii odchodził. Sekretarz pieczęci był 
jednocześnie tym urzędnikiem, który podpisywał się pod dokumentem, można zatem uznać, że był 
redaktorem lub osobą nadzorującą redakcję dokumentów królewskich wychodzących odpowiednio 
pod pieczęciami większą lub mniejszą — na pewno jednak nie wszystkich, jak dowodzą tego podpi-
sy pod dokumentami. Byłby zatem jednym z głównych redaktorów dokumentów królewskich (obok 
regenta i innych sekretarzy), a ponadto tym urzędnikiem, który niezależnie od tego, kto dokument 
redagował, nadzorował jego opieczętowanie.

Trudno w tej chwili jednoznacznie wiązać pojawienie się urzędu sekretarza pieczęci z jakąś re-
formą kancelarii koronnej, polegającą na wprowadzeniu nowej serii ksiąg. Logiczny jest związek 
urzędu sekretarza pieczęci z prowadzeniem serii ksiąg pieczętnych (Sigillata). Te jednak pojawiły się 
40 lat przed pierwszym wystąpieniem sekretarza pieczęci. Z drugiej strony wiemy, że sekretarze pie-
częci prowadzili na własny użytek spisy pism pieczętowanych. Chronologicznie pojawienie się urzę-
du jest bliższe zaprowadzeniu serii ksiąg spraw publicznych (ksiąg kanclerskich), które, jak obecnie 
wiemy, przypada na sam początek XVIII w. Problemy te rozstrzygnąć muszą przyszłe badania.

Badania te pozwolą też na pewno na uściślenie i uzupełnienie listy znanych 21 sekretarzy pieczę-
ci. Podajemy ich bez podziału na sekretarzy pieczęci większej i mniejszej, do którego brak często 
danych. Byli to: Franciszek Michał Denhoff (1694), Maksymilian Ossoliński (1697–1701), Wacław 
Trzciński (1698), Michał Augustyn Howel (1709–1712), Jan Chryzostom Rogala (1710), Franciszek 
Tadeusz Krotoński (1710–1720), Wilhelm Roletson (1712), Andrzej Sokołowski (1713), Mateusz 
Iliak (1716–1719), Kazimierz Młocki (1725–1746), Jan Wolski (1736–1744), Teodor Howel (1737–
1742), Wojciech Rakowski (1752–1761), Jan Kłossowski (1748–1754), Antoni Sikorski (1755–
1780), Antoni Wyszyński (1763), Klemens Kozłowski (1764–1767), Adam Cieciszewski (1765), 
Jan Karnicki (1768–1780), Mikołaj Sikorski (1782–1794), Ignacy Janiszewski (1791).

j) System kancelarii centralnych
W okresie stanisławowskim rozpoczął się w dziejach polskich kancelarii centralnych okres trwający 
do dzisiaj. Rozbudowana kancelaria własna króla (jego gabinet) w nieznanym dotąd stopniu wspoma-
gała monarchę w wypełnianiu jego obowiązków publicznych. Jednocześnie jednak wytworzył się cały 
system kancelarii centralnych instytucji państwowych. W tym kontekście Gabinet Stanisława Augusta, 
choć formalnie prywatny, bo nieprzewidziany przez prawo stanowione, jest już zapowiedzią zinsty-
tucjonalizowanej, nowoczesnej kancelarii głowy państwa współpracującej w ramach rozbudowane-
go systemu centralnych kancelarii państwowych — systemu koniecznego w nowoczesnym państwie. 
Naprawdę nowa jakość polegała na tym, że — podobnie jak dzisiaj — tworząc nowe organy władzy, 
powoływano zarazem ich kancelarie. Bieżącą obsługę centralnych urzędów państwowych przejęły 
głównie Gabinet królewski i kancelarie ciał kolegialnych, na czele z Radą Nieustającą. Równolegle 
przebiegała ewolucja funkcji kancelarii koronnej, a zwłaszcza jej produkcji aktowej w postaci Metryki 
Koronnej. Z biegiem czasu obok bieżącej obsługi kancelaryjnej państwa pojawiły się i nabierały coraz 
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większego znaczenia funkcje notarialne kancelarii jako urzędu wiary publicznej, a także funkcje archi-
walne. W końcu XVIII w. kancelaria koronna coraz bardziej stawała się właśnie skarbnicą pamięci — 
punkt ciężkości przesuwał się w kierunku jej archiwum, które było już zapowiedzią instytucjonalnego 
archiwum narodowego. Rozbiory zahamowały na pewien czas ten proces, ale go nie zniweczyły.

3. ORGANIZACJA LITEWSKIEJ KANCELARII WIELKOKSIĄŻĘCEJ

Godność kanclerza w Wielkim Księstwie Litewskim pojawiła się pod koniec panowania Witolda 
(1429). Nie był to jednak urząd w pełni ukształtowany. Kanclerzami nazywano zaufanych sekre-
tarzy. Dopiero za panowania Kazimierza Jagiellończyka (1440–1492) pojawili się stali kanclerze 
o określonych kompetencjach. Bardzo długo byli to jednak urzędnicy hospodara, a nie państwa. Ich 
rangę podnosił fakt, że do 1579 r. byli oni jednocześnie wojewodami wileńskimi87. 

Początki litewskiej kancelarii wielkoksiążęcej są jednak wcześniejsze, a wiązać je należy z urzę-
dem pisarza wielkiego, który pojawił się w końcu XIV w. W następnym stuleciu tytuł ten stosowano 
wymiennie z sekretarzem i diakiem. Tytuł pisarza nosił też podskarbi wielki. Jednocześnie działało 
wielu pisarzy. Zyskiwali oni znaczną samodzielność, częściowo z powodu towarzyszenia hospoda-
rowi w podróżach do Polski. W dodatku kanclerstwo litewskie w czasach jagiellońskich było urzę-
dem politycznym, obejmowanym przez osoby bez uprzedniej praktyki kancelaryjnej. Wymuszało to 
powierzanie pisarzom bardziej samodzielnych zadań. Zarówno wtedy, jak i później wokół każdego 
z pisarzy organizowała się właściwie osobna kancelaria. Każdy diak hospodarski lub diak pisarski 
pracował pod kierunkiem jednego z pisarzy, a każdy z pisarzy miał jednocześnie dwóch–trzech ta-
kich podwładnych. To współistnienie kancelarii pieczętarzy i kancelarii pisarzy było specyf ką litew-
ską. I choć ewolucja przebiegała w kierunku dwóch zaledwie (na wzór polski) kancelarii pieczętarzy, 
to jeszcze w XVII w. powstawały księgi poszczególnych pisarzy. To oni kontrolowali merytorycz-
ne opracowanie dokumentów, podpisując się pod nimi po prawej stronie, lewą pozostawiając dla 
władcy bądź pieczętarza. W efekcie kancelaria wielkoksiążęca, kierowana formalnie przez kanclerza 
(w 1. połowie XVI w. nie było jeszcze urzędu podkanclerzego), stanowiła w rzeczywistości luźny 
zespół pisarzy hospodarskich, prowadzących własne rejestry kancelaryjne i dysponujących pracow-
nikami niższego szczebla. Ten niższy personel to diacy hospodarscy (pracownicy kancelarii), dwo-
rzanie hospodarscy (też określani diakami) oraz prywatni diacy pisarscy i pisarze kanclerscy. Diacy 
hospodarscy kierowali pracami o charakterze technicznym, dworzanie przygotowywali czystopisy, 
jednak główny ciężar tej pracy spadał na diaków pisarskich. Brulion tworzył najczęściej pisarz na 
podstawie ustnych wskazówek dygnitarza nadzorującego sporządzanie dokumentu. Diacy wpisywa-
li także dokumenty w księgi i przeprowadzali korektę.

W kancelarii litewskiej pracowali zarówno pisarze ruscy, jak i łacińscy (a także specjalni pisarze 
do pism polskich, niemieckich czy tatarskich). Podział na dwie kancelarie według kryterium języka 
dokonał się prawdopodobnie w końcu XV w. i trwał do lat 40. XVI w. Terminologia używana na 
określenie stanowisk pracy w kancelarii łacińskiej obejmuje sekretarza (secretarius) i pisarza (no-
tarius), podczas gdy analogiczne urzędy w kancelarii ruskiej to pisarz i niżej od niego postawiony 
diak. Stanowisko sekretarza (pisarza) łacińskiego obejmowali nierzadko Polacy (jak Erazm Ciołek, 
Mikołaj Żukowski, Wawrzyniec Międzyleski), a wpływy koronne powiększał jeszcze fakt, że przy-
gotowując dokumenty łacińskie, korzystano z usług przyjeżdżających z władcą pracowników kance-

87 R. Jaworski, Kancelaria litewska XIV–XVI wieku. Stan i specyf ka badań. Postulaty badawcze, w: Polska kancela-
ria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 100; Urzędnicy centralni i do-
stojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku, Spisy, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994, s. 51.
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larii królewskiej (jak Jan Łaski, Jakub Staszkowski, Mikołaj Zamoyski, Andrzej Zakrzewski i Stani-
sław Tarło). Samodzielność pisarzy starał się zlikwidować kanclerz Olbracht Gasztołd (1522–1539), 
dążący do podporządkowania sobie aparatu kancelaryjnego. Z tymi usiłowaniami należy wiązać 
praktykę zaprzysięgania pisarzy, poświadczoną co najmniej od 1522 r. Gasztołd wprowadził też 
ścisłe rozróżnienie ksiąg wpisów i ksiąg sądowych. W 1566 r. liczbę pisarzy ograniczono do pięciu, 
a za króla Stefana — do czterech. Wyjątkowo tylko za Jana III pojawił się znów piąty pisarz. Pisarze 
bywali duchownymi, ale nie było to nigdy normą.

Już w XVI w. kancelaria litewska zaczęła się upodabniać do koronnej, choć był to proces bardzo 
długotrwały. W 1539 r. spotykamy pierwszego świeckiego referendarza, a najstarsza wzmianka o re-
ferendarzu duchownym pochodzi z 1579 r. Referendarze uczestniczyli od 1633 r. w posiedzeniach se-
natu i w sądach relacyjnych dotyczących spraw litewskich. Wkrótce pojawiły się osobne sądy referen-
darskie litewskie, a referendarze uzyskali prawo udziału w sądzeniu spraw inf anckich i kurlandzkich. 
Już wcześniej, na sejmie wileńskim 1565/1566 r., powołano nieznany dotychczas na Litwie urząd 
podkanclerzego. Na wzór koronny wprowadzono też (przynajmniej od 1596 r.) urząd regenta kance-
larii litewskiej, osobno dla kancelarii większej i mniejszej. Był on zależny od pieczętarza i przez niego 
mianowany. Do połowy XVII w. nie tytułował się zresztą regentem, a tylko sekretarzem. Podobnie 
jak było wcześniej w Polsce, także na Litwie regent łączył początkowo swoją funkcję z urzędem me-
trykanta. Tak było jeszcze za kanclerstwa Albrychta Stanisława Radziwiłła (1623–1656). Wykształ-
cenie się oddzielnego urzędu metrykanta należy wiązać z urzędem wiceregenta, który pojawił się za 
kanclerstwa Krzysztofa Paca (1658–1684). Wiceregent był jednocześnie metrykantem, po czym, po 
ukształtowaniu się i oddzieleniu osobnego urzędu metrykanta, wiceregent zanikł.

Kolejnym krokiem do upodobnienia kancelarii państwowych Polski i Litwy było utworzenie pi-
sarstwa dekretowego litewskiego (1645). Dotychczas dekrety pisał specjalnie wyznaczony przez 
kanclerza pracownik jego kancelarii. Pisarz dekretowy prowadził i opiekował się księgami dekre-
towymi Metryki Litewskiej. Do pomocy miał własny personel. Na czele kancelarii dekretowej stał 
regent mianowany przez pisarza dekretowego. W 1670 r. utworzono urząd duchownego sekretarza 
wielkiego litewskiego. Sekretarstwo wielkie świeckie powołano dopiero w 1764 r. Pamiętać jednak 
wypada, że już na przełomie XV i XVI w. występowało dwóch sekretarzy najwyższych litewskich 
(supremi secretarii Magni Ducatus Lituaniae), którymi byli Erazm Ciołek i Iwan Semenowicz Sa-
pieha. Potem jednak urząd ten poszedł w zapomnienie. Podobnie jak w Koronie, także na Litwie 
pojawił się urząd sekretarza pieczęci, opiekującego się pieczęcią wielkoksiążęcą i prowadzącego 
litewskie Sigillata. Po raz pierwszy występuje on w 1707 r.

Poza kancelarią wielkoksiążęcą kształtowały się inne centralne kancelarie litewskie. Z 1519 r. 
pochodzi pierwsza wzmianka o pisarzu skarbowym. Początkowo powoływał go podskarbi. Reorga-
nizacja kancelarii skarbowej nastąpiła podczas pomiaru włócznej rozpoczętej w 1557 r. Pisarze skar-
bowi stali się urzędnikami królewskimi. Było ich odtąd generalnie trzech: dwóch przychodowych, 
jeden rozchodowy. Ich kompetencje określiła ordynacja podskarbiego z 1568 r. Wreszcie podczas 
wojen inf anckich w XVI w. pojawił się osobny pisarz polny litewski (1562).

4. INNE KANCELARIE CENTRALNE RZECZYPOSPOLITEJ

Pierwszą kancelarią centralną, kształtującą się obok właściwej kancelarii królewskiej, była bez wąt-
pienia kancelaria podskarbiego wielkiego koronnego. Już w epoce Władysława Jagiełły podskarbi 
skupiał wokół siebie grupę ludzi określanych jako socii, custodes, notarii thezauri, familia thezauri. 
Proces powstawania zorganizowanej kancelarii skarbowej zakończył się jednak dopiero na przełomie 
średniowiecza i czasów nowożytnych. Aby go zrozumieć, trzeba wniknąć w rozwój polskiej skarbo-
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wości. „Jak i inne agendy władzy wykonawczej państwa, spoczywała zwierzchność nad f nansami 
w ręku wyłącznie monarchy. On to poprzez obydwie kancelarie — większą i mniejszą — trzymał 
rękę na pulsie rozdawnictwa uprawnień majątkowo-gospodarczych, a poprzez urzędy podskarbiń-
skie koronny i ziem pruskich realizował swe tytuły do eksploatacji mienia tronowego. Obydwa więc 
człony aparatu wykonawczego monarchii — kanclerski i podskarbiński — podlegały bezpośrednio 
królowi i funkcjonowały w kręgu jego dyrektyw oraz kontroli. Rola kanclerzy była istotniejsza niż 
rola podskarbich, co wynikało z zasięgu wydawanych przywilejów oraz z ich treści”88. Mimo istnie-
nia urzędów podskarbich kancelaria królewska odgrywała zatem dużą rolę w skarbowości, wysta-
wiając uniwersały poborowe, nadania dóbr, skrypty dłużne, kwitancje. Maciej Drzewicki wpisywał 
te ostatnie do ksiąg wpisów Metryki Koronnej, natomiast Jan Łaski prowadził dla nich nawet od-
rębne, f nansowe w swym charakterze, księgi kwitancji: z l. 1502–150689, a potem z l. 1507–1510 
z kontynuacją Macieja Drzewickiego za l. 1511–151590.

Kanclerze i podkanclerzowie nie tylko jednak wystawiali potrzebne dokumenty, ale przyjmo-
wali też do swojej kasy dochody publiczne i prywatne króla, a także rozdzielali te pieniądze na 
potrzeby dworu czy dyplomacji. To „na pisarzach kancelarii królewskiej spoczywał głównie, jeśli 
nie wyłącznie, ciężar spełniania roli poborców uchwalonych podatków”91. Faktycznie to sekretarze 
i pisarze królewscy (a nie pisarze kancelarii królewskiej) używani bywali do ściągania należności 
skarbowych. Podskarbiowie nie dysponowali bowiem wystarczającym aparatem. Zadania skarbowe 
tych członków szeroko pojmowanej kancelarii królewskiej obejmowały zbieranie pieniędzy, kon-
trolę rejestrów i przekazanie zebranych sum do skarbu. Na samym początku XVI w. to wyłącznie 
członkowie kancelarii oddawali do skarbu pieniądze z podatków.

Przewodnia rola kancelarii królewskiej w dziedzinie skarbowości polskiej przełomu średniowie-
cza i czasów nowożytnych ujawniła się najpełniej przy okazji porządkowania domeny monarszej. 
Pionierem rewizji nadań królewskich był podkanclerzy Wojciech Żychliński w 1469 r. Podobne 
działania prowadzili na początku XVI w. podkanclerzowie Grzegorz Lubrański i Wincenty Przeręb-
ski, kanclerz Krzesław Kurozwęcki, wreszcie podkanclerzy Maciej Drzewicki. Kanclerze Jan Łaski 
i Tomasz Sobocki przeszli do kolejnego etapu, mianowicie do wykupu zastawów. Dla I. Sułkow-
skiej–Kurasiowej „jest to jeszcze jeden dowód świadczący o kompetencjach skarbowych kanclerza 
i podkanclerzego; do nich należał całokształt trudnej kwestii zadłużenia królewszczyzn, obowiązek 
spisywania i kontrolowania prawomocności zapisów na tych dobrach, jak też i ich wykupywanie”92. 
Łaski miał posiadać wręcz program reformy skarbowej, polegający głównie na likwidacji bezpraw-
nego rozdawnictwa dóbr monarszych, wyrażony z jego inspiracji przez Stanisława Zaborowskiego 
w traktacie O naturze praw i dóbr królewskich i o reformie Królestwa, jak również o rządzie Rzeczą-
pospolitą, napisanym w 1504, a wydanym w 1507 r. Nawoływał on do utworzenia skarbu publicz-
nego jako warunku koniecznego dla utrzymania silnego wojska93. Wypada uznać, że Zaborowski był 
członkiem zespołu przygotowującego reformy uchwalane na sejmach pierwszego dziesięciolecia 
XVI w. W 1504 r. sejm zakazał obciążać i alienować w jakikolwiek inny sposób królewszczyzny, 
uznając odpowiednie akty za dokumenty contra ius commune Regni (a więc takie, których kancle-

88 A. Sucheni–Grabowska, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. I, Wrocław 1974, s. 46–47.
89 J. Rutkowski, Skarbowość polska za Aleksandra Jagiellończyka, KH 23, 1909, s. 4–5, 60–61.
90 AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, Rachunki Królewskie, nr 38; Księga Metryki Koronnej podkanclerzego 
Andrzeja Oporowskiego, s. 22.
91 I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria, s. 38.
92 Taż, Rewizje nadań, s. 295.
93 Z. Kaczmarczyk, O kanclerzu Janie Łaskim, Warszawa 1955, s. 53–54; A. Sucheni–Grabowska, Odbudowa 
domeny królewskiej w Polsce 1504–1548, Wrocław 1967, s. 52, 63–64.
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rzom wystawiać nie wolno), a także opisał urzędy podskarbich94. Wyraźnie rozróżniono wówczas 
skarb publiczny i skarb prywatny króla, choć na czele obydwu postawiono podskarbiego koronnego, 
wspomaganego przez podskarbiego nadwornego. Podskarbi koronny miał skupiać wszystkie docho-
dy i wydzielać z nich podskarbiemu nadwornemu sumy potrzebne na utrzymanie dworu. Ciekawie 
brzmią słowa, że „na dworze podskarbi ma być jako sekretarz skarbu dworu mężem prawym, uczci-
wym i zacnym”95. Porównanie podskarbiego do sekretarza skarbów wskazuje na genetyczny zwią-
zek tego urzędu z szeroko pojmowaną kancelarią królewską i obowiązkami skarbowymi kanclerzy, 
podkanclerzych i sekretarzy. Warto przypomnieć, że na litewskim dworze Aleksandra Jagiellończy-
ka skarbem nadwornym zarządzał Erazm Ciołek z tytułem secretarius et factor secretus96.

Zygmunt Stary od momentu objęcia tronu (1507) konsekwentnie dążył do odbudowy skarbu jako 
narzędzia wzmocnienia tronu. Dochody wzrastały nie tylko dzięki podatkom i reorganizacji ceł, ale też 
rozbudowie żup solnych i działalności menniczej97. Sejm w 1507 r. zobowiązał posiadaczy zastawio-
nych królewszczyzn do przedstawienia swych tytułów prawnych98. Wprowadzono także nowe, stosun-
kowo wysokie cło pograniczne, które przyniosło bardzo duży dochód. W 1512 r. rozpoczęto reformę 
polegającą na zastąpieniu pospolitego ruszenia podatkiem99. Rozbudowa skarbowości polskiej na po-
czątku XVI w. wymagała zmian w obsłudze kancelaryjnej tej dziedziny, a dalsze przemiany skarbowo-
ści możliwe były „dzięki wykształceniu znacznej kadry pisarzy skarbowych, którzy wykonywali lub 
nadzorowali podstawowe czynności związane z prowadzeniem rachunkowości”100. Po objęciu urzędu 
podskarbiego koronnego przez Andrzeja Kościeleckiego (1510–1515) „usunięto istniejącą dwutoro-
wość w zarządzaniu f nansami, odbierając część uprawnień kancelarii królewskiej, a przekazując je 
w całości podskarbiemu”101. Kościelecki wprowadził zasady prowadzenia rachunkowości w księgach 
podskarbińskich. Termin otwierania rachunków ustalono na 1 stycznia, a zamykania na 31 grudnia. 
Osobno zaprowadzono wpisy dla przychodów i rozchodów. Dawało to możliwość bilansowania ra-
chunków. Okres pełnienia funkcji podskarbiego Kościeleckiego był przełomowy dla wykształcenia się 
kancelarii skarbowej i wyraźnego rozgraniczenia jej z kancelarią królewską. Od tego momentu rosnąca 
dotąd wciąż liczba zadań skarbowych szeroko pojętej kancelarii zaczęła spadać.

Za efekt tych reform uznać można ostateczne wykształcenie się skarbu publicznego. Kościelecki 
umieścił dochody prywatne króla (w tym wpływy z podatków zwyczajnych) i publiczne (wpływy 
z podatków nadzwyczajnych, uchwalanych przez sejm) w osobnych seriach akt. Wszystkimi tymi 
dochodami zarządzał podskarbi wielki, wydzielając podskarbiemu nadwornemu kwoty potrzebne na 
utrzymanie dworu. Nie doszło jednak w ślad za tym ani wtedy, ani za jego następcy, podskarbiego Mi-
kołaja Szydłowieckiego (1515–1532), do rozdziału zadań personelu kancelaryjnego. Tytuły „pisarz 
skarbu królewskiego” i „pisarz mój” (podskarbiego koronnego) stosowane były wymiennie, jak to 
widać na przykładach Jana Łodygi z Iłży czy Jana Lutomirskiego. Dopiero w latach 30. XVI w. tytu-
latura (pisarzy Lutomirskiego i Macieja z Jeżowa) stała się bardziej konsekwentna. Wzrost dochodów 
skarbowych doprowadził jednak w końcu do reformy kancelarii, polegającej na oddzieleniu się ksiąg 
i pisarzy za nie odpowiedzialnych. Właśnie na lata 30. XVI w. kłaść można ostateczne ukształtowanie 

94 A. Sucheni–Grabowska, Monarchia dwu ostatnich, s. 48.
95 VC I/1, s. 129–130 (in curia vero vicethesaurarius tanquam thesaurorum curiae secretarius, sit vir probus, 
modestus et discretus).
96 H. Folwarski, Erazm Ciołek, biskup i dyplomata, Warszawa 1935, s. 13–14; F. Papée, Aleksander Jagiellończyk, 
wyd 2, Kraków 1999, s. 30.
97 A. Sucheni–Grabowska, Monarchia dwu ostatnich, s. 26.
98 Taż, Odbudowa domeny, s. 62.
99 A. Wyczański, Zygmunt Stary, Warszawa 1985, s. 13.
100 A. Franaszek, Działalność wielkorządców krakowskich w XVI wieku, Kraków 1981, s. 43.
101 Tamże, s. 42.
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się aparatu wykonawczego podskarbich. Ukoronowaniem tego procesu była ordynacja króla Zyg-
munta dla pisarzy skarbowych z 1539 r., powtórzona przez Zygmunta Augusta w 1551 r. Ustanowiła 
ona rozdział między kancelarią podskarbiego koronnego, dowolnie przezeń organizowaną i utrzy-
mywaną, a kancelarią skarbu nadwornego, organizowaną i utrzymywaną przez króla102. Analizując 
obsługę kancelaryjną skarbowości w ciągu XVI w., można powiedzieć, że po 1515 r. znaleźć można 
jedynie nieliczne odstępstwa od tytułu pisarza skarbu królewskiego, a tym samym urząd ten uznać 
należy za ukształtowany — acz jeszcze do lat 30. XVI w. zdarzały się wahania między prywatnym 
a publicznym jego rozumieniem103. Pod koniec epoki jagiellońskiej, jak sugeruje kolejna przemiana 
tytulatury, rozpoczęła się ewolucja pisarza skarbowego w pisarza skarbu koronnego. Szymon Ługow-
ski był w l. 1568–1572 thesauri regii notarius, thesauri notarius i wreszcie notarius thesauri Regni. 
Pisarz skarbowy kierował pracą pisarzy niższego rzędu. Wszyscy oni byli na utrzymaniu podskarbie-
go. Swojego pisarza głównego mianował też król i sam go utrzymywał. Sprawy te regulowała wspo-
mniana wyżej ordynacja królewska z 1539 r. Podskarbi sprawował nadzór nad pracą pisarzy.

Kolejnym momentem zwrotnym w dziejach kancelarii skarbowych był bez wątpienia 1590 r., 
gdy dokonał się rozdział dóbr domeny państwowej na dobra koronne i dobra królewskie (ekonomie), 
a w ślad za tym dochodów na państwowe i królewskie. Pierwszymi zarządzał podskarbi wielki, dru-
gimi podskarbi nadworny. W związku z tym zaczęła się wykształcać nowa kancelaria skarbowa, słu-
żąca obsłudze dóbr stołowych (w tym wielkorządów krakowskich) i w ogóle dochodów króla ze sta-
rostw, żup, ceł, portoriów i poczty. Obsługiwała ona podskarbich nadwornych, a z czasem wysoce 
wyspecjalizowany i nowoczesny urząd, który przyjmie kolejno nazwy Kamery, Komisji Skarbowej 
JKM Nadwornej, Kamery czy Komisji Ekonomicznej Królewskiej. Nie sposób, być może tylko 
przy obecnym stanie badań, wskazać konkretnych dat przełomowych tego procesu. Zapoczątkowała 
go na pewno reforma 1590 r. Już w połowie XVII w. mamy do czynienia z sekretarzem Kamery. 
W 1699 r. Piotr Kczewski jest nazwany intimus camerae nostrae notarius. Komisja Skarbowa Na-
dworna pojawiła się za panowania Augusta II, być może ok. 1712 r., skoro tej daty sięgają znane jej 
protokoły. W 1729 r. król wydał akt powołujący formalnie Komisję Skarbową JKM. W 1781 r. nastą-
piło jej przekształcenie w Komisję Ekonomiczną JKM (co związane było z poszerzeniem kompeten-
cji o administrację dóbr dziedzicznych króla) i w takim kształcie urząd dotrwał do końca panowania 
Stanisława Augusta.

Kancelarią Komisji kierował w 1. połowie XVIII w., a być może także wcześniej i później, naj-
wyższy pisarz skarbu JKM, w którego prywatnym lokalu mieściły się akta, zanim przeniesiono je 
na zamek warszawski. W kancelarii prócz pisarzy pracował na pewno sekretarz Kamery, będący 
jednocześnie kierownikiem archiwum. Pod koniec istnienia urzędu archiwistów było już dwóch. 
Znany jest inwentarz archiwum kameralnego z 1740 r., sporządzony przez Waleriana Kicińskiego, 
najwyższego pisarza skarbu JKM104.

W związku z kancelaryjną obsługą skarbowości pozostaje jeden jeszcze urząd pisarski, którego 
geneza sięga początku XVI w. Wykształciła się wówczas nowa kancelaria, kierowana przez urzęd-
nika nazwanego z czasem pisarzem polnym, ale, jak wynika z analizy tytulatur, wywodzącego się 
z grona pisarzy królewskich. Samodzielność urzędu pisarza polnego i samodzielność jego kancelarii 
wynikała ze specyf cznego umiejscowienia w strukturze państwa. Działał on na styku kompetencji 

102 A. Sucheni–Grabowska, Odbudowa domeny, s. 188–189; Toruń, AP, Kat. II, XIII, 8, k. 156–159.
103 W zapowiadanym studium (zob. wyżej, przyp. 42) posługuję się metodą analizy tytulatur urzędniczych. Zakłada 
ona, przy odpowiednio dużym materiale źródłowym poddanym analizie, że przemiany tytulatury urzędniczej od-
zwierciedlają przemiany samego urzędu. Pozwala to stwierdzić między innymi moment przekształcenia się urzędu 
królewskiego (prywatnego) w koronny (publiczny).
104 P. Bańkowski, Najstarszy, nieznany inwentarz Archiwum Kameralnego z roku 1740, „Archeion” 17, 1948, 
s. 147–150.
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dwóch ministrów: podskarbiego (zapewniającego wojsku środki f nansowe) i hetmana (dowodzące-
go wojskiem). Powstanie tego urzędu wynikało z przemian, jakim od końca XV w. ulegała polska 
wojskowość, oparta w coraz większym stopniu na armii stałej, żołnierzu zawodowym służącym 
w obronie potocznej na Rusi i Podolu. Już w 1475 r. znajdujemy rejestr zaciężnych, którym wy-
dano stosowne świadectwa (Regestrum servilium, quibus litere indemnitatis date sunt). Zarządza-
nie wojskiem nabierało w XVI w. coraz większego znaczenia. Systematycznie, właściwie co roku, 
uchwalane podatki pozwalały na regularne utrzymywanie 2000–3000 jazdy. Pisarz polny związany 
był oczywiście nie z pospolitym ruszeniem, a z wojskiem zaciężnym. Początkowo tytułował się 
notarius servilium, notarius circa exercitus servilium in terris Russiae servientium, notarius apud 
serviles Russiae, notarius servilium terrarum Russiae et Podoliae, później notarius exercituum Re-
gni Poloniae generalis, by wreszcie ustabilizować się jako notarius campestris. Wahania tytulatury 
wskazują na okres kształtowania się urzędu, a jej stabilizacja na zakończenie się tego procesu, który 
chyba nie zamknął się przed wymarciem Jagiellonów. Używanie już na początku XVI w. terminu 
off cium notariatus circa serviles świadczy o znacznym już stopniu wykrystalizowania się osobne-
go urzędu pisarza. Pierwszym pisarzem polnym w świetle literatury miał być Wacław Baworowski 
w l. 1509–1527105, acz datę początkową można przesunąć o rok lub dwa. W l. 1507–1509 z takim 
samym tytułem występował jeszcze jeden pisarz, Ambroży Ormiańczyk. Podwójna obsada może 
sugerować słabe jeszcze wykształcenie się urzędu, który pozostawał okresową funkcją, do pełnienia 
której król mógł powoływać dowolnego swego pisarza. Nie ma bowiem wątpliwości, że w pierw-
szym okresie pisarze służący przy zaciężnych są po prostu wyspecjalizowanymi pisarzami królew-
skimi. Wskazuje na to wyraźnie tytulatura Ambrożego Ormiańczyka (notarius Regie Maiestatis 
circa serviles) czy Baworowskiego (np. notarius regius ad serviles Russie deputatus). Kluczowe 
były więc l. 1507–1509. Na styku spraw skarbowo–wojskowych działali wówczas najpierw zarówno 
pisarze królewscy, Ormiańczyk i Baworowski, jak i pisarz podskarbiego koronnego, Kurdwanowski, 
następnie zaś (w wyniku jakichś sporów kompetencyjnych?) sytuację uporządkowano i odtąd po-
średnikiem pomiędzy skarbem a wojskiem był już tylko Baworowski, jako jedyny pisarz królewski 
wyspecjalizowany w obsłudze skarbowej wojska zaciężnego. Jego następcy przyjmą tytuł pisarzy 
polnych. Do obowiązków pisarza polnego należały: wypłata pieniędzy wojsku, prowadzenie spisów 
zaciężnych i rejestrów wypłat dla nich, spisywanie szkód. Pisarze polni nie działali sami, mieli po-
mocników (jeden z nich nosił tytuł conscriptor od spisywania zaciężnych przyjętych na służbę), co 
pozwala mówić o kancelarii pisarza polnego.

Choć już kancelarie skarbowe trudno uznać za dobrze poznane, jeszcze mniej wiemy o kancelarii 
marszałkowskiej. Urząd marszałkowski zajmował się sprawami administracyjnymi (ekonomiczny-
mi) oraz sądowymi. W ślad za tym powstawały dwa rodzaje akt marszałkowskich, znane od począt-
ku XVII w. W tej drugiej grupie gromadzono między innymi protokoły instygatorów marszałkow-
skich. W 1611 r. pojawił się pisarz sądów marszałkowskich. Z późniejszych lat (przynajmniej od 
1643 r.) znamy pisarza domini marschalci lub pisarza urzędu marszałkowskiego, co trzeba traktować 
wymiennie, skoro określenia te dotyczą tej samej osoby. Za członka kancelarii marszałkowskiej na-
leży też uznać sędziego marszałkowskiego. Najdalej w połowie XVIII w. pojawił się regent urzędu 
marszałkowskiego. Świadczy to o rozwoju kancelarii, której organizacja wewnętrzna wzorowana 
była na kancelarii koronnej.

Panowanie Stanisława Augusta przyniosło niespotykany dotąd rozwój ilościowy i jakościowy 
aparatu kancelaryjnego, obsługującego centralne urzędy państwowe. Organizacja kancelarii stanisła-
wowskich wzorowana była w znacznej mierze na kancelarii koronnej, kusiła się też jednak o nowe, 
oryginalne rozwiązania. Rada Nieustająca — działająca w l. 1775–1788 i przywrócona w 1793 r., 

105 Urzędnicy centralni i nadworni Polski, nr 525.
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by podczas Insurekcji znów ulec zawieszeniu — dzieliła się na pięć departamentów: interesów cu-
dzoziemskich, policji, wojskowy, sprawiedliwości, skarbowy. Swoją kancelarię miała zarówno Rada 
jako całość, jak i każdy z departamentów. Na czele kancelarii ogólnej stał sekretarz Rady, mający do 
pomocy dwóch pisarzy. Prócz tego Rada zatrudniała archiwistę, instygatora, trzech tłumaczy, dwóch 
aplikantów i dwóch dworzan. Kancelaria Departamentu Interesów Cudzoziemskich składała się 
z trzech sekretarzy, adiunkta do języka niemieckiego, trzech „decyfrantów” (deszyfrantów) i trzech 
kopistów. Kancelarie pozostałych departamentów były mniejsze i składały się z dwóch sekretarzy, 
jednego kancelisty i dwóch kopistów. W każdej kancelarii narastały oddzielne registratury106.

W podobny sposób funkcjonowały i miały podobnie zorganizowaną kancelarię, a w ślad za tym 
produkowały zbliżoną typologicznie dokumentację, inne władze okresu stanisławowskiego, jak Ko-
misje Skarbowe koronna i litewska (1764), Komisje Wojskowe koronna i litewska (1764–1776), 
Komisja Edukacji Narodowej (1774?), Komisja Skarbowa Obojga Narodów (1791), Komisja Woj-
skowa Obojga Narodów (1788–1793), Straż Praw (od 1791), Komisja Policji Obojga Narodów 
(1791). W kancelariach komisji spotykamy regenta, pisarza i kancelistę Komisji Wojskowej (1789), 
sekretarza Komisji Skarbu (1784), regenta podatku podymnego i czopowego (od 1792), regenta li-
kwidacji i kasy wojska obojga narodów (1789). Sądzić trzeba, że na czele różnych kancelarii komisji 
tego czasu stali pisarze, bieżącą pracą kancelaryjną kierowali regenci, którym podlegali szeregowi 
kanceliści, a ustanawiano też archiwistów.

5. TRYB PRACY KANCELARYJNEJ

Tok pracy kancelarii centralnych obejmuje zainicjowanie sprawy, podjęcie decyzji, przygotowanie 
brulionu, sporządzenie czystopisu, ekspedycję i regestrację dokumentu; osobnym zagadnieniem jest 
publikacja i przechowywanie dokumentu po opuszczeniu przezeń kancelarii107.

Sprawę rozpocząć mógł wniosek ustny proszącego. Uważa się, choć brak na to zbyt wielu po-
zytywnych dowodów, że petentów wysłuchiwał sekretarz, by zreferować potem prośbę królowi lub 
któremuś z pieczętarzy. Wydaje się, że procedura zależała od pozycji społecznej wnioskodawcy, 
a osoby wyżej postawione mogły zwracać się bezpośrednio do kanclerza lub nawet monarchy. Nie 
mamy raczej powodów sądzić, by przed XVIII w. prośba miała być wnoszona pisemnie jako suplika. 
Dopiero w epoce stanisławowskiej, gdy urzędy kolegialne wprowadziły nowy system kancelaryjny, 
pisemny wniosek stał się normą. Oczywiście zawsze przychodziła do króla lub kanclerzy korespon-
dencja, którą odczytywali kanclerze lub sekretarze, referujący ją później swoim zwierzchnikom. 
Inicjatywa mogła wreszcie należeć do samego króla i jego kancelarii. Dotyczy to uniwersałów, man-
datów, korespondencji, w tym dyplomatycznej, czy publikacji konstytucji sejmowych108.

Decyzja merytoryczna należała generalnie do króla. Zależnie od rodzaju sprawy rozpatrywał on 
ją osobiście (zapewne z zaufanymi doradcami) lub w gronie przebywających na dworze senato-
rów. Fakt uczestniczenia panów rad w podjęciu decyzji odnotowywano w narracjach dokumentów 
i nie należy uważać tych sformułowań za li tylko formularzowe. Nadania królewszczyzn i urzędów 
oraz przywileje wymagały obecności królewskich doradców. Należy też sądzić, że przy tej okazji 

106 J. Stojanowski, Akta Rady Nieustającej (1775–1788), „Archeion” 4, 1928, s. 54–89.
107 Podrozdział ten został oparty głównie na następujących pracach: E. Nowicki, Studia; K. Maleczyński, Polska 
kancelaria; I. Sułkowska–Kurasiowa, Dokumenty królewskie; taż, Polska kancelaria; W. Krawczuk, Metrykanci 
koronni, a także na gromadzonej przez autora kartotece wypisów z dokumentów królewskich epoki nowożytnej, 
która w przyszłości ma posłużyć za podstawę do napisania osobnej rozprawy (zob. przyp. 42).
108 Por. W. Chorążyczewski, Dokument w życiu politycznym Polski wczesnonowożytnej, „Studia Archiwalne” 2, 
2006, s. 61–72; tenże, Formuły narracyjne, s. 115–131; tenże, Sprawy wojskowe, s. 69–80.
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sporządzano jakieś notatki zawierające prócz istotnej treści nadania także np. listę osób obecnych, 
jeśli przyszły dokument miał być wyposażony w testację. Domniemywać można, że obowiązek taki 
spoczywał na sekretarzach królewskich, którzy dopuszczani byli do obrad króla z senatorami. Było 
to ważne z tego powodu, że dokumenty nadawcze były często (także, choć coraz rzadziej, w epoce 
nowożytnej) wygotowywane w wiele miesięcy, a nawet lat po akcji prawnej.

Ogólnie rzecz biorąc, w gestii władcy leżało też polecenie sporządzenia dokumentu. Jest to ogólna 
prawidłowość, choć zdarzało się uprzedzanie polecenia królewskiego przez sekretarza działającego 
na rzecz jakiegoś możnego zleceniodawcy. Także zanikająca już w czasach nowożytnych praktyka 
przygotowywania dokumentów przez samego odbiorcę zdaje się w XVII w., przynajmniej na Litwie, 
na nowo rozkwitać. Pojawiają się wreszcie oskarżenia kanclerzy o samowolne przygotowywanie do-
kumentów, a nawet ich ekspediowanie w okresie, gdy podpis królewski nie był jeszcze konieczny.

Polecenie sporządzenia dokumentu, mandatu czy listu pociągało za sobą opracowanie jego kon-
ceptu (minuty). Zadanie to generalnie należało do tego, kto był najlepiej przygotowany do jego 
wypełnienia. Istnieje pogląd, że trudniejsze pisma, takie jak korespondencja dyplomatyczna, waż-
niejsze dokumenty publiczne, uchwały sejmowe, traktaty międzynarodowe czy instrukcje poselskie, 
opracowywali sekretarze królewscy, natomiast pisarzom kancelaryjnym powierzano redagowanie 
stereotypowych, formularzowych dokumentów, w których zmieniały się tylko dane jednostkowe. 
Jest to zasada prawdziwa w pewnym tylko przybliżeniu. W konkretnej sytuacji (np. instrukcji dla 
dyplomaty) dokument mógł sporządzić ekspert spoza kancelarii, choćby sam poseł, a kontrolę treści 
mógł wziąć na siebie kanclerz lub sam król. Wiele zależało też od temperamentu władcy czy szefów 
kancelarii. Kanclerz Maciej Drzewicki własnoręcznie redagował koncepty najdrobniejszych nawet 
listów i mandatów. Podkanclerzy Piotr Tomicki nanosił tyle poprawek do pięknie kaligrafowanych 
konceptów swoich pisarzy, że redagował właściwie nowy tekst. Natomiast kanclerz Jan Zamoyski 
ograniczał się, jak się wydaje, do rzucenia pisarzowi czy sekretarzowi ogólnej dyspozycji i zostawiał 
podwładnym dużą swobodę. Z kolei jeśli chodzi o monarchów, w których imieniu w końcu doku-
menty wychodziły, to zdarzali się tacy władcy, jak Zygmunt August, nanoszący osobiście poprawki, 
czy Stanisław August, który nie mogąc doczekać się kancelistów, sam brał się do redagowania bru-
lionów. Podobnie Władysław IV miał sam czytać ważniejsze pisma i z wielką wprawą na nie odpisy-
wać. Jeśli chodzi o Zygmunta Augusta, to warto pamiętać, że przed objęciem samodzielnych rządów 
na Litwie odbył paroletnią praktykę w kancelarii królewskiej. Do dziś znaleźć możemy sporo doku-
mentów i listów z l. 1541–1542, na których podpisał się w zastępstwie ojca. Uczenie się funkcjono-
wania państwa poprzez kancelarię skutkowało potem nawykiem ingerowania w jej bieżącą pracę. 

W przypadku dokumentów powtarzalnych, powierzanych niższemu personelowi, gotowi jesteś-
my doszukiwać się posługiwania się formularzami kancelaryjnymi. Czy jednak naprawdę były one 
aż tak bardzo potrzebne? Zbiory wzorów dokumentów w kancelariach centralnych można oczywiś-
cie odnaleźć, tak samo wzory tytulatur, wykazy miast, stacji królewskich, opisy dróg, zbiory ustaw 
czy dzieła historyczne. Normalnie jednak wystarczała rutyna pisarza i pomoc w postaci realnych 
dokumentów zarejestrowanych w księgach metrycznych. Stereotypowy dokument był zresztą tak 
prosty, że nie trzeba było w ogóle opracowywać jego konceptu, ale od razu czystopis109. Koncepty 
dekretów królewskich sporządzał oczywiście pisarz dekretowy. Koncepty te były do wglądu dla 
stron. Jeśli nie zgłaszały one zastrzeżeń, dokument mógł być skierowany go wydania.

W przypadku akcji sejmowej kancelaria posługiwała się specjalnym instructuarium, opisującym 
kolejne etapy działań, teksty pism różnego rodzaju, a także ich rozdzielnik i terminarz ekspedycji110. 

109 Zob. T. Jurek, Dokument jako przejaw uczoności w Polsce średniowiecznej, w: Od genealogii do historii 
społecznej, Warszawa 2011, s. 110–112.
110 Kancelaria koronna a sejm walny. Instructuarium, opr. W. Krawczuk, Warszawa 1995.
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W ramach przygotowań do podjęcia akcji sejmowej rozsyłano deliberatoria do senatorów; po wy-
znaczeniu terminów sejmików i sejmu szły listy, uniwersały i mandaty do senatorów, starostów, 
urzędników ziemskich i szlachty. Instrukcją tą, pełniącą także funkcję formularza kancelaryjnego, 
posługiwano się w kancelarii w jakiejś formie już od lat 30. XVI w. i była ona w następnych dzie-
sięcioleciach wciąż uaktualniana. Przede wszystkim lawinowo zwiększała się liczba rozsyłanych 
listów, których było za każdym razem od kilkuset do kilku tysięcy. Żywot instrukcji skończył się 
zapewne na początku XVIII w. Analogiczna instrukcja funkcjonowała w kancelarii litewskiej.

W toku normalnej, codziennej pracy kancelarii, po przygotowaniu konceptu następowała jego 
kontrola i akceptacja przez kierownika kancelarii. Minuty traf ały następnie do rąk regenta kancela-
rii, który rozdzielał pracę pisarzom lub podpiskom sporządzającym czystopisy. Redaktor lub osoba 
nadzorująca redakcję dokumentu podpisywała się pod nim. Działo się tak jednak dopiero od końca 
XVI w. Przedtem w wielu przypadkach brak na dokumencie informacji o merytorycznej odpowie-
dzialności za treść dokumentu i jej zgodność z akcją prawną. W późnym średniowieczu na taką od-
powiedzialność wskazywały formuły datum per manus i relacja (ad relationem, relatio), które potem 
stały się jednak czczymi formułami, wskazującymi jedynie na ogólną odpowiedzialność kanclerza 
lub podkanclerzego, bo tylko oni ostatecznie w tych formułach się utrzymali111.

Skontrolowany czystopis nadawał się do uwierzytelnienia. Chronologicznie pierwszy był podpis 
króla lub kanclerza. Podpis zaczęto stosować w latach 70. XV w. Początkowo podpisywali się sze-
fowie kancelarii i sporadycznie władcy. Od końca panowania Zygmunta Augusta podpis królewski 
zaczął stawać się koniecznym elementem uwierzytelniającym. Zapowiedź podpisu traf ała do for-
muły koroboracyjnej i to na pierwsze miejsce, przed wzmianką o pieczęci. Upowszechnienie się 
podpisu królewskiego zawdzięczmy senatorskiemu projektowi reformy kancelarii z 1574 r.112 Wyra-
żono tam ideę niezbywalności królewskiego podpisu. Podpis ten miał być nawet ewidencjonowany, 
i to podwójnie, u obu pieczętarzy, niezależnie od tego, który z nich przygotował dokument. Projekt 
nie został uchwalony, ale wyrażał na pewno powszechnie akceptowaną w społeczeństwie tenden-
cję, a praktyka używania podpisu zwyciężyła ewolucyjnie w epoce batoriańskiej. Podpis królewski 
stanie się tak konieczny, a jego brak tak niewyobrażalny, że fałszerze dokumentów sporządzanych 
w XVIII w. kazali podpisywać swe zmyślone nadania nawet niepiśmiennym książętom średnio-
wiecznym. Już w XVII w. wytworzyła się praktyka podpisywania przez władcę przygotowanych 
dokumentów w oznaczonych dniach i w oznaczonych porach dnia.

Iluminowanie dokumentów królewskich mogło odbywać się na ostatnim etapie ich przygoto-
wywania. Należy je traktować jako pracę zlecaną na zewnątrz kancelarii królewskiej, malarzom 
zdobiącym kodeksy. Zdobienia wykonywane były zasadniczo na koszt odbiorcy już po wystawieniu 
dokumentu, czasem nawet po jego opieczętowaniu. Świadczą o tym dokumenty z pustymi miej-
scami przeznaczonymi na ozdobne inicjały albo z inicjałami nieozdobnymi umieszczonymi na nie-
proporcjonalnie dużym polu pozostawionym na zdobienie. Brak iluminacji (z wyjątkiem zapewne 
dokumentów nobilitacyjnych, gdzie wizerunek herbu miał walor prawotwórczy i stanowił część dys-
pozycji) nie powodował wady prawnej dokumentu. Nie tylko zresztą iluminowanie dokumentów od-
bywało się na koszt odbiorcy. Płacił on także za pergamin, sznury, wosk, lub dostarczał te materiały. 
Osobno płacił za pracę pisarza, a jeszcze osobno opłacał wydanie dokumentu z kancelarii i jego wpis 
do Metryki113. 

111 Formuła relacyjna budziła niegdyś polemiki, zob. E. Nowicki, Studia, s. 10–36; S. Kętrzyński, Formuła „ad 
relationem”, s. 39–50, 146–171; J. Krzyżaniakowa, Wprowadzenie, s. 397–416.
112 L. Kieniewicz, Projekt ordynacji kancelaryjnej za Henryka Walezego, „Przegląd Historyczny” 78, 1987, 
s. 713–721.
113 Por. A. Jaworska, Corona Regni, Corpus Regni et gentis i ich znaki w wystroju malarskim dokumentów w okresie 
staropolskim, w: Od genealogii do historii społecznej, Warszawa 2011, s. 63–95.
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Pieczętowanie dokumentów wymagało pewnej wprawy, dlatego zajmowali się tym specjaliści, 
których niekiedy zwano sigillatorami. Przymocowanie pieczęci następowało na samym końcu, bez-
pośrednio przed ekspedycją dokumentu. Zdarzało się opieczętowanie dokumentu pieczęcią inną niż 
ta, którą dysponowała kancelaria przygotowująca dokument. Kanclerz mógł poprosić o przywie-
szenie pieczęci podkanclerzego (bo nie wypadało mu np. samemu uwierzytelniać dokumentu dla 
krewnego) albo kancelaria koronna — kancelarię litewską, gdy okazało się, że to ona jest właściwa 
w danej sprawie. Generalnie jednak pieczętowano dokument w tej kancelarii, która go przygotowała.

Dla ilustracji podajmy konkretny przykład uzyskania w epoce batoriańskiej przywileju przez 
możnego senatora, wstawiającego się za swoimi protegowanymi o nominacje urzędnicze bądź nada-
nia królewszczyzn. Marszałek wielki koronny Andrzej Opaliński napisał w 1581 r. prywatnie do 
zaufanego pracownika kancelarii koronnej, sekretarza królewskiego Jana Piotrowskiego. Sekretarz 
osobiście lub przez kanclerza Jana Zamoyskiego uzyskiwał u króla nadania postulowane przez mar-
szałka. Mając już ustną decyzję, sam też przygotowywał dokumenty, po czym przynosił je królowi 
do podpisu. Jako pracownik kancelarii, dysponujący podpisanym przez króla dokumentem, nie mu-
siał już nawet starać się o osobną zgodę na opieczętowanie. Zwracał się bezpośrednio do sługi kanc-
lerskiego opiekującego się pieczęcią. Wydaje się wręcz, że osobiście mógł pobierać od niego tłok 
i sam przywieszać pieczęć, być może z pomocą owego sługi jako bieglejszego w technicznej stronie 
zagadnienia. Ten sam sekretarz zajmował się też ekspedycją dokumentów i być może dopilnowywał 
ich rejestracji w Metryce, choć tu brak pozytywnych danych114.

Prócz dokumentów w całości wygotowanych w kancelarii kancelaria królewska przez cały czas 
wystawiała też tzw. membrany, czyli opieczętowane czyste karty pergaminu lub papieru, albo do-
kumenty zapisane z pozostawieniem pustych „okienek” na wpisanie danych jednostkowych. Wyda-
wano je zwłaszcza posłom, aby mogli oni sami uzupełnić stosownie do potrzeb odpowiednie pełno-
mocnictwa czy zobowiązania f nansowe, albo też uzupełnić dane osób (np. w listach wierzytelnych 
na sejmiki elekcyjne zostawiano miejsce na nazwiska odpowiednich kandydatów). Przez cały czas 
wydawano z kancelarii z polecenia kanclerskiego membrany na pozwy. Wydania te rejestrowano 
w Sigillatach. Dokumenty z okienkami z zasady służyły też starostom do mianowania w imieniu 
króla woźnych generalnych. Posłużyć można się było nimi także w przypadku zaciągu wojska, czyli 
w listach przypowiednich, wydawanych wprawdzie przez króla, ale oddawanych do dyspozycji het-
mana. Kancelaria starała się rejestrować wydawanie membran. W Metryce Kazimierza Jagiellończy-
ka czytamy np. pod datą 22 IX 1456 r. o wydaniu kanclerzowi przez podkanclerzego 24 membran 
papierowych i dwóch pergaminowych z podwieszonymi pieczęciami, a pod 7 XII tr. o przekazaniu 
przez podkanclerzego czterech membran „jako listów uwierzytelniających” dla pana Zbierskiego 
posłanego do Polski115. Także w następnych latach spotkać można wiele takich spraw. Zwyczaj wy-
dawania membran nie zanikł w epoce nowożytnej, choć coraz częściej zastępowany był przez wyda-
wanie dokumentów z okienkami. Ułatwiały one działalność dyplomacji, a także aparatu państwowe-
go w stosunkach wewnętrznych. Hetmani, wojewodowie czy starostowie mieli dzięki temu możność 
uzupełniania wedle własnego rozeznania personaliów w listach przypowiednich, listach sejmiko-
wych do szlachty czy nominacjach na urzędy woźnych ziemskich116.

114 W. Chorążyczewski, A. Rosa, Samoświadectwa pracowników polskiej kancelarii królewskiej czasów 
nowożytnych. Przypadek sekretarza królewskiego Jana Piotrowskiego, w: Polska kancelaria królewska między 
władzą a społeczeństwem, cz. IV, Warszawa 2011, s. 87–106.
115 Matricularum Regni Poloniae summaria, t. I, nr 334, 376.
116 Liczne przykłady takich dokumentów autor zgromadził w katalogu wspomnianym w przyp. 107. Zachowały się 
uwierzytelnione dokumenty królewskie bez uzupełnionych personaliów, np. Katalog dokumentów i listów królews-
kich z Archiwum Państwowego w Toruniu (1345–1789), opr. A. Radzimiński, J. Tandecki, Warszawa 1999, nr 484 
(nominacja na woźnego z czasów Stanisława Augusta).
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Gotowy dokument należało wyekspediować. Zajmować mógł się tym specjalny pracownik kan-
celarii. Dokument wydawano bezpośrednio zainteresowanemu lub wysyłano przez kuriera bądź 
komornika listowego zatrudnionego na dworze królewskim. Zasadniczo jednak zadaniem komor-
ników było rozwozić po kraju uniwersały, mandaty i listy pisane z inicjatywy króla. W przypadku 
dokumentów inicjowanych przez odbiorcę stosowano taksę kancelaryjną, wyszczególniającą, ile i za 
jakie usługi trzeba kancelarii zapłacić. Pierwsza taka taksa pochodzi z 1511 r.117

Regestracji wychodzących z kancelarii centralnych dokumentów dokonywano od XV w. w księ-
gach zwanych Metryką Koronną lub Metryką Litewską. Regestracja nigdy nie była pełna. Trudno 
też precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o kryteria doboru dokumentów do wpisania do ksiąg. Na 
pewno wpisywano te, których wpisanie zlecił, opłaciwszy je, sam zainteresowany. Powinny też być 
możliwie pełnie regestrowane dokumenty strzegące interesów samego monarchy, a więc nadania 
dóbr królewskich, ceł, myt, zwolnień podatkowych itp. Spotykamy się wreszcie ze zjawiskiem nad-
reprezentatywności wpisów dokumentów związanych z osobą i kręgiem kanclerza, podkanclerzego, 
ewentualnie innych pracowników kancelarii. Przykładowe obliczenia wskazują, że za króla Alek-
sandra do Metryki traf ło ok. 60% wystawionych przez niego przywilejów. W porównaniu z innymi 
okresami był to dobry wynik. Zauważmy jednak, że do ksiąg wpisów nie traf ały z zasady inne 
prócz przywilejów rodzaje dokumentacji. Na odrębnych zasadach dokonywano po 1700 r. regestracji 
w księgach kanclerskich, do których kwalif kowano głównie korespondencję polityczną118.

Najczęściej stosowaną regułą była zasadniczo regestracja dokumentu po jego ostatecznym sporzą-
dzeniu, na podstawie oryginałów. Zasada ta była jednak często naruszana. Wyrywkowe badania wska-
zują na to, że wciągano do ksiąg minuty lub kopie i niekoniecznie poprawiano wpis, jeśli ekspediowany 
oryginał różnił się od nich. Nie zawsze też kanceliści czekali z regestracją na polecenie szefa kancelarii. 
W Metryce Koronnej rejestrowano dokumenty na dwa sposoby: albo w całości (opuszczając zwykle 
takie formuły, jak intytulacja, publikacja, koroboracja, datacja i inne formuły końcowe, łącznie z te-
stacją, powtarzającą się w wielu kolejnych dokumentach), albo w formie regestu, zawierającego tylko 
datę i istotę dyspozycji. Ten drugi przypadek, nierzadki zwłaszcza w XV i XVI w., dotyczył dokumen-
tów łatwych do ewentualnego odtworzenia, stereotypowych, jak libertacje, nominacje czy nobilitacje. 
Osobnym problemem była ewidencja ekspedytów. Z problemem tym, poprzez ewidencję podpisów 
królewskich, starał się zmierzyć wspomniany senatorski projekt ordynacji kancelaryjnej z 1574 r. Uda-
ną reformą okazało się jednak dopiero zaprowadzenie w połowie XVII w. ksiąg pieczętnych (Sigillata) 
w Metryce Koronnej i Litewskiej119. W XVIII w. ponawiano próby reform zmierzających do pełnej 
rejestracji wydawanych przez władcę dokumentów. W 1716 r. pojawił się regulamin mający na celu 
kontrolę wychodzących dokumentów przez zaprowadzenie dodatkowych rejestrów120. W następnych 
latach sekretarz, przynoszący królowi dokumenty do podpisu, zaopatrzony był również w ich wykaz121. 
Ordynacja kancelaryjna, którą wprowadzał kanclerz Andrzej Zamoyski w l. 1764–1767, przewidywała 
wręcz zakaz sporządzania przywilejów przed otrzymaniem rejestru nadań podpisanego przez króla122. 
Obowiązek ten dotyczył co prawda dużo wcześniejszego etapu powstawania dokumentów, ale wynikał 
z tej samej potrzeby zapanowania nad całością produkcji kancelaryjnej. Naprawdę możliwe stało się to 

117 VC I/1, s. 244–245.
118 W. Krawczuk, Metrykanci koronni.
119 R. Górny, Najstarsze zachowane księgi Sigillat Metryki Koronnej, w: Polska kancelaria królewska między wła-
dzą a społeczeństwem, cz. III, Warszawa 2008, s. 69–77.
120 H. Palkij, Kancelaria królewska w systemie politycznym Rzeczypospolitej. Problem analizy źródeł masowych, 
w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 76.
121 Tamże, s. 76–77.
122 K. Syta, Kancelaria koronna za kanclerstwa Andrzeja Zamoyskiego (1764–1767), w: Belliculum diplomaticum II 
Thorunense, Toruń 2007, s. 117–129.
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184 WALDEMAR CHORĄŻYCZEWSKI

dopiero po reformie systemu kancelaryjnego, czyli zastąpieniu kancelarii księgi wpisów kancelarią akt 
czynności123. Będzie o tym mowa w następnym podrozdziale.

Bez szczegółowych badań trudno dziś także powiedzieć coś wiążącego na temat sprawności kan-
celarii królewskiej i skali nieprawidłowości występujących w jej działaniu. Diariusze sejmowe z okre-
su panowania Zygmunta Augusta zawierają skargi na opieszałość i zaniedbania w pracy kancelarii 
koronnej124. Dobrze znane są też zastrzeżenia szlachty zebranej pod Lwowem w 1537 r. co do wiary-
godności Metryki Koronnej. I trzeba przyznać, że nie sposób a priori odmawiać słuszności politykom 
szlacheckim, zwłaszcza jeśli zna się zjawiska występujące równocześnie w kancelarii wielkoksiążę-
cej na Litwie: wystawianie sprzecznych ze sobą dokumentów, nadawanie ludzi i ziemi bez wiedzy 
i woli hospodara czy nadużywanie blankietów z podpisami królewskimi125. Pewne fakty zdają się 
potwierdzać występowanie błędów w funkcjonowaniu kancelarii. Np. nominację na kasztelanię po-
znańską otrzymali w dniu 24 III 1508 r. jednocześnie Jan Zaremba z Kalinowy i Łukasz Górka (urząd 
objął ten pierwszy). Dokument nominacyjny na kasztelanię krzywińską dla Andrzeja Małgowskiego 
z 7 V 1526 r. jako jego poprzednika podaje Mikołaja Kemblana Siedleckiego, łącząc mylnie nazwiska 
dwóch osób, Mikołaja Kemblana z Wszołowa i Mikołaja Siedleckiego. Z kolei 28 III 1547 r. wysta-
wiono nominację na kasztelanię śremską dla Stanisława Spławskiego po śmierci Andrzeja Roszkow-
skiego — który wcale jednak wtedy nie zmarł; może była to zwykła pomyłka, może zaś chodziło jed-
nak o rodzaj ekspektatywy na pierwszą wakującą kasztelanię, Spławski został bowiem później kasz-
telanem santockim126. W 1466 r. z kancelarii królewskiej wyszedł list w sprawie Gdańska, w którym 
jako adresata wpisano króla francuskiego Karola (VII), zmarłego przed pięciu laty, zamiast Ludwika 
(XI), choć ten choćby w 1463 r. zwracał się już do Kazimierza Jagiellończyka127.

Sprawność kancelarii obniżała się wskutek niedostatecznej pieczy, jaką otaczano dokumenta-
cję. Znamy takie spektakularne przypadki z czasów Władysława IV, gdy w 1633 r. nie można było 
w kancelarii znaleźć opisu poprzednich ceremonii składania hołdu lennego przez księcia pruskiego. 
Niewiarygodne wydaje się też zagubienie przez kancelarię aktu elekcji Władysława na cara mo-
skiewskiego128. Niewykluczone zresztą, że te wpadki kancelarii przyspieszyły proces tworzenia się 
Archiwum Koronnego Warszawskiego.

6. DOKUMENTY I DOKUMENTACJA

Polski dokument królewski ukształtował się w późnym średniowieczu. W epoce nowożytnej pod-
legał on ewolucyjnym przemianom, zachowując związek ze swoim pierwotnym wzorcem. Można 
zatem traktować dokument królewski XIV–XVIII w. jako zjawisko długiego trwania129. 

123 J. Siemieński, Przewodnik po archiwach polskich, cz. I: Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1933, 
s. 83–85.
124 M. Korolko, Środowisko intelektualne kancelarii królewskiej za podkanclerzych Filipa Padniewskiego i Piotra 
Myszkowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka — twórczość — recepcja, t. I, Lublin 1989, s. 144.
125 J. Bardach, Z praktyki kancelarii litewskiej za Zygmunta I Starego, w: Prace z dziejów Polski feudalnej of arowa-
ne Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 1960, s. 322, 335, 339, 351.
126 Matricularum Regni Poloniae summaria, t. IV, nr 344–345, 22735; Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. 
Spisy, opr. A. Bieniaszewski, Wrocław 1987, s. 92–93, 117, 161.
127 B. Możejko, W sprawie jednej pomyłki polskiej kancelarii królewskiej z II połowy XV w., czyli przyczynek do 
funkcjonowania służby dyplomatycznej Kazimierza Jagiellończyka, w: Kaci, święci, templariusze, Malbork 2008, 
s. 218–219.
128 W. Czapliński, Na dworze króla Władysława IV, Warszawa 1959, s. 177.
129 Podrozdział ten został oparty głównie na następujących pracach: K. Maleczyński, Polska kancelaria; I. Sułkow-
ska–Kurasiowa, Dokumenty królewskie; taż, Polska kancelaria, a także na własnej kartotece autora (zob. przyp. 107).
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Systematycznie wzrastała liczba dokumentów opuszczających kancelarie centralne, wychodzą-
cych pod imieniem monarchy. Obliczenia mówią o 1000 znanych dokumentach Kazimierza Wiel-
kiego, 100 z epoki andegaweńskiej, 2000 z czasów Jadwigi i Jagiełły, 800 z okresu panowania Wła-
dysława Warneńczyka, dwukrotnie większej liczbie z okresu rządów Kazimierza Jagiellończyka, 
227 oryginałach Jana Olbrachta (przy 1549 wpisach w jego Metryce). Szacunkowe obliczenia dla 
panowania Zygmunta Starego wskazują na ok. 120 000 dokumentów, mandatów i listów, które mogła 
w tym czasie wystawić kancelaria królewska130. Nie ulegały zmianie zasadnicze funkcje dokumentu 
jako narzędzia kształtowania prawa (co z czasem traciło na znaczeniu), narzędzia komunikacji spo-
łecznej w procesie zarządzania państwem, narzędzia propagandy i manifestacji władzy (co z czasem, 
za sprawą coraz większej masowości dokumentów, zyskiwało na znaczeniu). Dla przykładu arengi 
dokumentów Kazimierza Wielkiego propagowały idee zjednoczonego, centralnie rządzonego króle-
stwa, ale też wizerunek państwa, w którym rządzi prawo, a siła tego państwa zależy od zamożności 
poddanych. Był to wykład of cjalnych kierunków polityki królewskiej131. Ważna rola przypadała 
intytulacjom jako narzędziom propagandy. Jest charakterystyczne, że intytulacje dokumentów cza-
sowych, mandatów i listów, wcześniej maksymalnie skracane, w XVII i XVIII w. zyskały ponownie 
formę mocno rozbudowaną, nieraz wręcz przytłaczającą wątłą treść aktu. Na intytulację wypada 
spojrzeć jako na umieszczony na miejscu naczelnym i w dokładnie każdym dokumencie krótki wy-
kład pewnej doktryny prawno–państwowej. Wykład, który ponadto łatwiej jest zmieniać niż analo-
giczny przekaz zawarty w legendzie pieczętnej. Jak matryca odciskał się on w umysłach odbiorców. 
Każda zmiana w intytulacji przekazuje wiadomość o zaistnieniu nowej sytuacji politycznej, a przez 
późniejsze powtarzanie utrwala tę wiedzę w świadomości społecznej. Dla przykładu: po traktacie 
krakowskim z 1525 r. tytulatura królewska podkreśla, że Zygmunt jest księciem totius Prussie, ale 
ok. 1540 r. podkreślenie to znika i następuje powrót do uprzedniego krótszego tytułu dux Prussie. 
Najwidoczniej po kilkunastu latach zniknęła potrzeba podkreślania faktu sekularyzacji państwa za-
konnego i ściślejszego zjednoczenia także tej części Prus z Polską132.

Już w średniowieczu ukształtowały się cztery zasadnicze rodzaje dokumentów królewskich: do-
kument wieczysty, dokument czasowy, mandat i list. Rodzaje te, początkowo bardziej do siebie for-
malnie zbliżone, z czasem, zwłaszcza w epoce nowożytnej, wyraźnie się zróżnicowały, ewoluując 
w swoisty dla siebie sposób. Dokumenty wieczyste, dla których od początku ustaliła się zasada, że 
wystawiane są wyłącznie na pergaminie, służyły do nadawania przywilejów, które z def nicji ważne 
były bezterminowo. Należały do nich przywileje lokacyjne dla miast, akty nobilitacyjne, przywileje 
religijne, nadania dóbr. Dokumentów czasowych wystawiano znacznie więcej. Były to przywileje, 
które ze swej natury musiały w pewnym momencie wygasnąć. Znajdujemy w tej grupie nominacje 
na urzędy, nadania starostw i tenut królewskich, zwolnienia podatkowe. Mandaty były aktami ad-
ministracyjnymi, nakazującymi dokonać konkretnych czynności, od zebrania się na sejmikach, po-
przez nakaz rozsądzenia konkretnych spraw spornych, aż po tak drobne, jak naprawa muru w zamku 
wawelskim. Za mandaty uznać trzeba listy przypowiednie, na podstawie których rotmistrzowie na 
królewskie polecenie werbowali roty, a także listy inhibicyjne, którymi król polecał sądom wstrzy-
manie się od sądzenia konkretnych spraw (zakazywane już w statutach nieszawskich z 1454 r., za-
nikły ostatecznie w połowie XVI w.). Z reguły mandaty towarzyszyły przywilejom (nakazując ich 
wprowadzenie w życie) albo uniwersałom. Uniwersały należy uznać również za mandaty, tyle że 

130 W. Chorążyczewski, Nowożytny dokument, s. 42–44.
131 A. Adamska, Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje, Kraków 1999; taż, Słowo władzy 
i władza słowa. Język polskich dokumentów monarszych doby średniowiecza, w: Król w Polsce XIV i XV wieku, 
Kraków 2006, s. 57–87.
132 W. Chorążyczewski, Nowożytny dokument, s. 35.
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skierowane nie do konkretnej osoby, ale do całej społeczności. Formę uniwersału przybierały ustawy 
podatkowe, a także wici — akty królewskie wzywające szlachtę na pospolite ruszenie133. 

Najwcześniej ukształtował się typowy dla dokumentu królewskiego rozbudowany formularz do-
kumentu wieczystego. Składały się na niego: inwokacja, formuła perpetuacyjna, arenga, rozbudo-
wana intytulacja z formułą dewocyjną, promulgacja, narracja, dyspozycja, koroboracja, datacja, lista 
świadków, formuła datum per manus, formuła relacyjna, subskrypcja. Nowożytne uproszczenie for-
mularza w najmniejszym stopniu dotknęło dokumenty wieczyste. Trwałość formularza wyrażała ich 
powagę. Arenga zaczęła dość gwałtownie znikać w 2. połowie XVI w., choć dotąd była niezwykle 
rozpowszechniona. Jej funkcję w zakresie ogólnego uzasadnienia wystawienia dokumentu przejęła 
narracja. Przykładowo w przypadku uroczystszych nominacji na wyższe urzędy (choć to akurat do-
kumenty czasowe) zdarzały się też formuły zbliżone funkcją do areng, a przedstawiające królewską 
powinność nagradzania zasłużonych. Testacja została ograniczona w epoce królów elekcyjnych do 
dokumentów wystawianych na sejmach.

Językiem dokumentów wieczystych, a nawet czasowych, przynajmniej na obszarze Korony 
sprzed unii lubelskiej, pozostawała niezmiennie łacina; w zakresie aktów administracyjnych — 
uniwersałów, mandatów i korespondencji — absolutną przewagę zdobywał praktycznie jednak ję-
zyk polski. Traktowany jako drugi język państwowy, zdominował administrację publiczną. Kiedy 
szlachcic uzyskiwał urząd, żądał aktu nominacyjnego spisanego po łacinie. Tak nakazywała tradycja, 
tego spodziewała się cała społeczność lokalna, w której ze swą godnością miał się obnosić. Doku-
ment był tak sformalizowany, że nawet przy powierzchownej znajomości łaciny, a taka przecież była 
powszechna, każdy wiedział, jaka jest jego treść. Co innego reagujące na bieżące wydarzenia i nie-
przewidywalne w treści mandaty królewskie, lauda sejmikowe, instrukcje poselskie, korespondencja 
polityczna. Te pisma musiały być przede wszystkim w pełni zrozumiałe. Gwarantowało to faktyczną 
przewagę języka polskiego w życiu publicznym134.

W epoce nowożytnej zachodził proces różnicowania się formuł datacyjnych dokumentów kró-
lewskich. Trzymające się tradycyjnego formularza dokumenty wieczyste zachowały do końca dato-
wanie według kalendarza chrześcijańskiego. Dokumenty czasowe, a także mandaty i listy, zaczęto 
datować na współczesny sposób, według dni i miesięcy. Datacja chrześcijańska stała się więc kolej-
nym elementem nadającym dokumentowi uroczystszy charakter.

Dokumenty doczesne odznaczały się formularzem skróconym, na który składały się: uproszczona 
intytulacja, promulgacja, narracja, dyspozycja, koroboracja, datacja, formuły kancelaryjne (komisja, 
ad mandatum itd.) oraz subskrypcja. Materiałem, na którym powstawały zarówno dokumenty czaso-
we, jak i mandaty oraz listy, był papier, a więc materiał mniej trwały niż pergamin, zarezerwowany 
dla dokumentów wieczystych.

Kształtował się też osobny formularz mandatów królewskich, które w średniowieczu wyjątkowo 
miały jeszcze promulgację czy koroborację, ale szybko tych formuł się pozbywały. Charakterystycz-
ne dla formularza mandatu pozostaną adres z salutacją oraz sankcja, poza tym brak koroboracji. Od 
strony językowej mandat królewski przechodził ciekawą ewolucję. Łaciński za panowania Zygmunta 
Starego, w czasach ostatniego Jagiellona stał się łacińsko–polski — łacińskie były formuły wstępne 
i końcowe, natomiast właściwa treść, a więc polecenie, które powinno być precyzyjnie zrozumiałe, 
pisano po polsku. Rządy niewładającego językiem polskim króla Stefana zahamowały proces zaniku 
łaciny, ale mandaty z epoki Wazów są już generalnie formułowane w całości po polsku. Wyjątkiem 
będą jeszcze przez pewien czas mandaty kierowane do Prus i do Inf ant.

133 Tenże, Dokument w życiu politycznym; tenże, Sprawy wojskowe.
134 Por. tenże, Języki życia publicznego w Rzeczypospolitej Polsko–Litewskiej. Między polityką a użytecznością, 
w: Humanities in New Europe, cz. II: Science and Society, Kaunas 2007, s. 136–144.
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Jako czwarty zasadniczy typ dokumentu królewskiego ukształtowały się w późnym średniowie-
czu listy. Wyposażone były w skróconą intytulację, adres, publikację, datację, formuły końcowe.

Oprócz dokumentów, mandatów i listów wydawanych z kancelarii koronnej, rozpraszających się 
potem w archiwach monarszych, miejskich, kościelnych, uniwersyteckich czy prywatnych, kancelaria 
prowadziła księgi rejestrujące w części wystawiane dokumenty. Regestracja nie była pełna. Ogólnie 
można powiedzieć, że podlegały jej raczej dokumenty wieczyste i czasowe, w wąskim zakresie man-
daty (w serii głównej, czyli księgach wpisów, od XV w.), instrukcje poselskie, mowy i koresponden-
cja dyplomatyczna (seria ksiąg poselskich, od przełomu XV i XVI w.), wyroki sądów nadwornych 
(od lat 30. XVI w.), regesty dokumentów opieczętowanych (Sigillata, czyli seria ksiąg pieczętnych, od 
połowy XVII w.), korespondencja królewska (seria ksiąg spraw publicznych, od początku XVIII w.). 
Regestry te noszą nazwę Metryki Koronnej i będą szerzej omówione w osobnym rozdziale. 

Inny charakter miała dokumentacja gromadzona w kancelarii podskarbińskiej135. Najstarsza, 
główna seria, czyli Rachunki Królewskie, sięga od 1388 do 1781 r. Wyróżniają się szczególnie pro-
wadzone od końca XV w. (brudnopisy i czystopisy) księgi główne, w których rejestrowano całość 
wydatków i przychodów skarbu królewskiego. Pozostałe rejestry mają charakter rachunków szcze-
gółowych. Należą do nich: rejestry poborowe, zachowane od lat 70. XV w. (sporządzali je sami po-
borcy podatków, a na ich podstawie sporządzano, jak w 1571 czy 1573 r., generalny rejestr ułożony 
powiatami); rachunki sejmowe (od 1520 r.), czyli rozliczenia przed sejmem dochodów z podatków 
nadzwyczajnych; księgi kwitów z l. 1504–1766 (pokwitowania kwot odbieranych przez podskarbich 
i innych urzędników); rejestry popisowe wojsk zaciężnych z l. 1474–1775 (sporządzane przez pisa-
rzy skarbowych, a później pisarzy wojskowych); rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby 
wojska z l. 1472–1794; rejestry kwitancji (wystawianych przez skarb koronny pokwitowań, na pod-
stawie których wymieniona osoba mogła się udać do poborcy podatku albo wprost do płatnika i uzy-
skać wymienioną w kwitancji kwotę); rejestr wypłat urzędnikom mającym zapisy na żupach solnych. 
Osobno gromadzono w kancelarii podskarbińskiej rachunki poselstw, czyli rozliczenia związane 
z obsługą przybywających posłów obcych (tworzyli je opiekujący się posłami szafarze i przystawo-
wie, notujący i sumaryzujący co dnia wydatki, wykazujące pobrane ze skarbu sumy; taki sam system 
stosowano na Litwie). Prócz rachunków gromadzono w kancelarii podskarbińskiej księgi rekognicji 
podatkowych (czyli zeznań właścicieli dóbr ziemskich i władz miejskich o podstawie opodatkowa-
nia) z l. 1524–1766, a także lustracje i rewizje dóbr królewskich.

Odmienną, zapowiadającą już system kancelarii akt czynności, dokumentację tworzyła kance-
laria Kamery począwszy od ostatnich lat panowania Augusta II (1697–1733)136. Należały do niej 
protokoły posiedzeń komisji skarbowej, raporty kierowane do króla, rezolucje królewskie, rachunki, 
akta czynności komisji, zarówno z czasów Augusta III, jak i Stanisława Augusta, rejestry dóbr i po-
sesorów, pokwitowania. Ciekawie prezentuje się także zasób planów i map z ekonomii królewskich 
gromadzący się w XVIII w. w Kamerze. Novum akt czynności zaprowadzonych w XVIII w. polegało 
na rejestrowaniu (i to selektywnym) już nie tylko wydawanej dokumentacji, czyli ekspedytów, ale na 
pełnym dokumentowaniu wszystkich czynności urzędu. Po pierwsze zatem, skrupulatnie gromadzo-

135 Ogólną orientację w dokumentacji skarbowej zapewnia S. Kutrzeba, Historia źródeł, t. I, s. 118–129. Nie-
liczne późniejsze prace dotyczą jedynie pewnych okresów lub zagadnień: J. Senkowski, Materiały źródłowe do 
genezy skarbu publicznego w Polsce w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Archeion” 23, 1954, 
s. 28–48; J. Stojanowski, Przynależność zespołowa ksiąg malborskich przechowywanych w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie, „Archeion” 39, 1963, s. 121–139; A. Sucheni–Grabowska, Odbudowa domeny; R. Mar-
chwiński, Rejestry podskarbich pruskich na tle rachunkowości skarbu koronnego w XVI w., w: Kancelarie okresu 
księgi wpisów w Prusach Królewskich, Warszawa 1994, s. 69–81.
136 P. Bańkowski, Archiwum Kameralne i jego losy, „Archeion” 17, 1948, s. 114–143; tenże, Najstarszy, nieznany 
inwentarz, s. 147–150.
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no materiały napływające, stanowiące podstawę do powzięcia decyzji, następnie proces podejmowa-
nia decyzji podczas posiedzenia ciała kolegialnego, w końcu wydane postanowienie. Stosownie do 
tego akta Rady Nieustającej składały się z trzech zasadniczych serii: 1) aneksów, czyli pism przycho-
dzących do Rady (były w tym prośby, memoriały, raporty, sprawozdania, zażalenia, wykazy, a znaj-
dować się też mogły Sigillata koronne i litewskie przesyłane comiesięcznie do Rady); 2) protokołów 
potocznych (posiedzeń); 3) protokołów ekspedycji publicznych, zwanych protokołami listów po-
tocznych, rejestrujące pisma wychodzące. Prócz tego powstawały kopiarze protokołów oraz rejestry, 
w których zbierano informacje o piśmie w protokole potocznym, numerze ekspedycji w protokole 
ekspedycji i numerze aneksu. Nie tylko zresztą rejestry pozwalały odnaleźć akta jednej sprawy. Tak-
że w protokole posiedzenia notowano odpowiedni numer w protokole ekspedycji i numer aneksu. 
Protokoły posiedzeń Rady podpisywał król, o ile był obecny, jeśli go nie było — to przewodniczący 
obrad, a także dwóch członków Rady, w tym zawsze jej marszałek. Natomiast pisma w protokole 
ekspedycji podpisywał król, marszałek i sekretarz Rady.

Analogicznie wyglądały registratury departamentów Rady Nieustającej137. Kancelarie departa-
mentów prowadziły protokoły posiedzeń (wraz z podejmowanymi na nich rezolucjami) i protokoły 
ekspedycji, do których wciągano teksty pism wychodzących na zewnątrz. Jeśli więc rezolucję noto-
wano w protokole posiedzenia, mogło się zdarzyć, że została ona dosłownie powtórzona w protoko-
le ekspedycji. Wśród dokumentacji Departamentu Interesów Cudzoziemskich Rady ważne miejsce 
zajmowała korespondencja dyplomatyczna, oprawiana w księgi. Podobnie, w f zyczną formę ksiąg, 
ujmowano pozostałą dokumentację departamentu.

137 J. Stojanowski, Akta Rady Nieustającej (1775–1788), „Archeion” 4, 1928, s. 54–89.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



METRYKA KORONNA I METRYKA LITEWSKA

Wojciech Krawczuk

A. METRYKA KORONNA
1. Def nicja i nazwa zespołu. 2. Stan badań. 3. Geneza Metryki Koronnej. 4. Przechowywa-
nie Metryki w dobie staropolskiej. 5. Organizacja zasobu i przemiany funkcji. 6. Serie ksiąg: 
a) Księgi Wpisów (Libri inscriptionum), b) Księgi Poselstw (Libri legationum), c) Księgi dekre-
tów (Libri decretorum), d) Księgi spraw ruskich (Libri Ruthenici), inaczej Metryka Ruska czyli 
Wołyńska, e) Księgi Pieczętne (Sigillata), f) Księgi Spraw Publicznych (Księgi Kanclerskie), 
g) Lustracje i rewizje dóbr królewskich. 7. Tryb pracy nad Metryką

LITERATURA: W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu cza-
sów nowożytnych, Toruń 2007; W. Krawczuk, Metryka Koronna za Zygmunta III Wazy. Początki Archiwum 
Koronnego Warszawskiego w świetle spisów z 1620 i 1627 roku, Kraków 1995; tenże, Metrykanci koronni. 
Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku, Kraków 2002; П. Кулаковський, Канцелярія Руської 
(Волинської) метрики 1569–1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій, 
Острог–Львів 2002; I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław 
1967; I. Sułkowska–Kurasiowa, M. Woźniakowa, Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów 
polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447–1795, Warszawa 1975; M. Woźniakowa, Sąd asesorski koronny 
(1537–1795). Jego organizacja, funkcjonowanie i rola w dziejach prawa chełmińskiego i magdeburskiego 
w Polsce, Warszawa 1990

1. DEFINICJA I NAZWA ZESPOŁU

Metryka Koronna dziś to potężny zespół ksiąg, spisywanych w kancelarii królewskiej od połowy XV 
do końca XVIII w. Przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie. 
W epoce staropolskiej zasób ten był dużo szerszy, obok poszczególnych serii ksiąg przechowywano 
bowiem w Metryce również inne akta, które obecnie nie są ujmowane w jej inwentarzach. Były to 
m.in. księgi lustracji, rejestry skarbowe, celne, a także rozmaite inne akta wagi państwowej. Metry-
ka Koronna była wówczas registraturą kancelarii, a więc działem odpowiadającym za rejestrację 
i przechowywanie dokumentów. Pod względem organizacji i struktury odpowiadała jej dokładnie 
Metryka Litewska, o czym świadczą najstarsze spisy Metryk z 1. połowy XVII w. Dopiero po poto-
pie szwedzkim, w 2. połowie XVII w., pierwotny układ Metryki Koronnej uległ poważnym zmianom 
i zaburzeniom.

W księgach rejestrowano tylko część dokumentów i innych aktów, wychodzących z kancelarii 
koronnej i do niej wpływających. Oprócz dokumentów publicznych od połowy XVI w. do ksiąg tych 
wpisywano również liczne zeznania prywatne, składane tam przez strony. Metryka zaczęła wówczas 
pełnić także funkcję swoistego urzędu notarialnego, otwartego dla rozmaitych warstw społecznych. 
Choć najczęściej spotykać będziemy tu dokumenty dotyczące szlachty, to znajdzie się również sporo 
spraw mieszczan czy nawet chłopów. Do Metryki oddawano też zawsze jeden z egzemplarzy lustra-
cji dóbr królewskich.
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W czasie rezydencji kancelarii królewskiej w Krakowie, od XIV do końca XVI w., powstało 
przy niej Archiwum Koronne Krakowskie, przechowywane w skarbcu koronnym. Związki Metryki 
Koronnej z tym archiwum, choć niewątpliwe, nie zostały jeszcze dokładnie zbadane. Natomiast po 
przeniesieniu Metryki Koronnej do Warszawy stopniowo wykształcił się przy niej w XVII w. zespół 
nazwany później Archiwum Koronnym Warszawskim. 

Wielki zespół Metryki Koronnej w AGAD obejmuje dziś ponad 700 ksiąg podzielonych na roz-
maite serie. To najważniejszy i największy zasób źródeł dla wszelkich badań nad schyłkiem śred-
niowiecza i epoką nowożytną w Polsce. Znaleźć tam można zresztą również kopie dokumentów 
spisanych na długo przed powstaniem najstarszych ksiąg wpisów w kancelarii. Z różnych powodów 
wpisywano je bowiem do ksiąg po kilkudziesięciu czy nawet kilkuset latach po dacie wystawienia, 
i często jest to jedyny po nich ślad, gdyż oryginały zaginęły. 

Mimo dużych postępów w opracowywaniu Metryki Koronnej istnieje jeszcze wiele nierozwiąza-
nych problemów, które poważnie utrudniają korzystanie z jej zasobu. Choć zasadnicza część Metryki 
znajduje się dziś w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, to niektóre księgi traf ły do 
innych archiwów, tak polskich, jak i zagranicznych. Dla dyplomatyki polskiej Metryka Koronna jest 
zespołem podstawowym.

Występujące czasem w literaturze przedmiotu określenie Metryki Koronne (w liczbie mnogiej) 
jest prawidłowe, i przypomina nam, że ten zespół ksiąg i akt podzielony był w epoce staropolskiej 
na dwie części — tę prowadzoną przy kanclerzu i tę przy podkanclerzym koronnym. Do podziału 
tego doszło w początkach XVI w., zapewne za urzędowania podkanclerza Macieja Drzewickiego 
(1501–1515). Wtedy to księgi Metryki Koronnej kancelarii mniejszej zaczęto archiwizować osobno. 
Obie te części zostały mechanicznie złączone przez urzędników szwedzkich w połowie XVII w., 
w czasie potopu, co zamazało obraz ich wcześniejszego układu. Do końca I Rzeczypospolitej istnia-
ły jednak w świadomości publicznej dwie odrębne Metryki Koronne. Przypomina o tym inskrypcja 
„Metryki Koronne”, umieszczona na osiemnastowiecznej tablicy, wiszącej dziś przy wejściu do Ar-
chiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, przy ul. Długiej 7. Pierwotnie tablica znajdowała 
się na murze warszawskiego Zamku Królewskiego, gdzie w XVII i XVIII w. przechowywano obie 
Metryki Koronne1.

2. STAN BADAŃ

Przełomowym momentem dla dokładnego poznania Metryki Koronnej było opublikowanie przez 
Irenę Sułkowską–Kurasiową i Marię Woźniakową w 1975 r. jej inwentarza. Autorki podsumowały 
w nim stan badań prowadzonych od ponad stu lat, dokonały opisu wszystkich serii ksiąg oraz po-
szczególnych jednostek. To niezastąpione dzieło pozostaje do tej pory punktem wyjścia dla wszyst-
kich prac dotyczących tego zespołu, umożliwia zrozumienie jego skomplikowanej  struktury2. Nie-
stety, czytelnicy zbyt często pomijają wstęp do Inwentarza, w którym zawarto wiele podstawowych 
wskazówek i opisano pewne ograniczenia tej pracy. Inwentarz Metryki Koronnej nie jest bowiem in-
wentarzem idealnym, w którym moglibyśmy znaleźć nie tylko informacje o zachowanych księgach, 

1 S. Ciara, Jadwiga Karwasińska (1900–1986), Kustosz Archiwum Głównego Akt Dawnych, badaczka polskiego 
średniowiecza, edytorka źródeł, w: Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, Warszawa 
2012, s. 321.
2 I. Sułkowska–Kurasiowa, M. Woźniakowa, Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kan-
celarii królewskiej z lat 1447–1795, Warszawa 1975. Książka wydana w nakładzie 580 egzemplarzy została już 
dawno wyczerpana, natomiast można skorzystać z inwentarza w formie elektronicznej na stronie AGAD www.
agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_inw.xml. Został on uzupełniony o regesty części dokumentów.
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ale i o tych zaginionych czy rozproszonych po innych zbiorach. Opisano w nim przede wszystkim 
księgi przechowywane obecnie w AGAD, z rzadka tylko odnotowano natomiast te znajdujące się 
w innych archiwach (jak np. Księgi spraw ruskich — zwane też Metryką Wołyńską), które po dziś 
dzień znajdują się w Moskwie. Ponieważ zasób Metryki Koronnej został rozbity między różne 
archiwa, skorzystanie z Inwentarza nie może oznaczać zakończenia kwerendy. Zgłaszany wielo-
krotnie postulat stworzenia inwentarza idealnego nie został jeszcze zrealizowany, prace nad nim 
podjął zespół stworzony w 2013 r. przez Waldemara Chorążyczewskiego. Co kilka lat pojawiają 
się informacje o odnalezieniu nieznanych dotąd ksiąg kancelarii królewskiej, tak w zbiorach kra-
jowych, jak i zagranicznych. Szczególnie wiele takich znalezisk dotyczy ksiąg, które zapoczątko-
wały daną serię. Związane jest to ze znanym do dziś w urzędach zjawiskiem, iż personel kancelarii 
uznaje wytwarzane przez siebie akta za własność prywatną3. Szczególnie często zdarzało się to 
właśnie w przypadku ksiąg nowego typu, które początkowo nie były włączane do zasobu urzędo-
wego. Właśnie zatem opisanie początków każdej serii ksiąg jest następnym, ważnym postulatem 
badawczym. Jeszcze większym problemem jest identyf kacja różnego rodzaju akt, formularzy czy 
rejestrów, jakie ongiś wchodziły w skład zasobu Metryki. Tworzyły one swoiste zbiory tematyczne, 
wspomagające prace personelu kancelarii. Inną kwestią jest układ ksiąg zaprezentowany w Inwen-
tarzu. Jego autorki nie wykorzystały najstarszych spisów Metryki Koronnej, sprzed potopu szwedz-
kiego, dlatego też zaprezentowały tylko ten porządek, jaki zaprowadzono w 2. połowie XVII w., 
wynikający z mechanicznego połączenia ksiąg poszczególnych serii przez Szwedów. Warto zatem 
próbować odtwarzać dawny zasób i sposoby układania ksiąg i akt sprzed 1655 r. Z całą pewnością 
dalszych badań wymaga sprawa genezy Metryki i początków regestracji, dotychczasowe badania 
sprowadzają się bowiem do rozrzuconych, skąpych uwag, niepodpartych szerokimi analizami po-
równawczymi. 

Obok sprawy inwentarzy podstawowym zagadnieniem jest niedostateczne opracowanie i udo-
stępnienie zespołu Metryki Koronnej. Dotychczasowe wydania ksiąg Metryki i ich sumariusze, 
czyli streszczenia zawartych w niej dokumentów, obejmują nadal tylko niewielką część zasobu4. 
Prace te podjęto już w 2. połowie XIX w., a szczególnie zasłużony na tym polu był Teodor Wierz-
bowski, twórca serii Matricularum Regni Poloniae summaria. Wraz ze swym zespołem wykorzy-
stywał zresztą niezachowane sumariusze Metryki Koronnej, sporządzone jeszcze w XIX w. Po 
odejściu Wierzbowskiego z AGAD w 1919 r. prace te zostały wstrzymane. Po II drugiej wojnie 
światowej ukazały się już tylko dwa tomy tej serii. Językiem streszczeń jest łacina, co ogranicza 
niestety coraz bardziej ich dostępność. W latach 90. XX w. w środowisku krakowskim i warszaw-
skim podjęto prace nad nową serią nazwaną Sumariusz Metryki Koronnej, seria nowa. Podjęta 
sumaryzacja obejmuje na razie tylko panowanie Zygmunta III Wazy (1587–1632); opublikowano 
dotąd siedem tomów, które dostępne są też w formie elektronicznej na stronie AGAD5. Projektem 
kieruje od grudnia 2009 r. Krzysztof Chłapowski. Językiem regestów jest język polski. W odróżnie-
niu od starej serii T. Wierzbowskiego, każdy tom obejmuje tylko jedną księgę Metryki Koronnej. 

3 K. Syta, Akta kancelarii królewskiej z XVIII w. w archiwach prywatnych — problemy i możliwości badawcze, 
w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, cz. II, Toruń 2006, s. 187–
204.
4 A. Pawiński, Akta Metryki Koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego 1576–1589, Warszawa 1882 (Źró-
dła dziejowe t. II); Matricularum Regni Poloniae codices saeculo XV conscripti. Księgi polskiej koronnej metryki 
XV w., t. I (Księga nr 10), Warszawa 1914; Matricularum Regni Poloniae summaria, t. I–V/1, wyd. T. Wierzbowski, 
Warszawa 1905–1919, t. V/2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, Warszawa 1961, t. VI, wyd. M. Woźniako-
wa, Warszawa 1999; Sumariusz Metryki Koronnej, seria nowa, t. I–VII, opr. W. Krawczuk, K. Chłapowski, Kraków 
1999 — Warszawa 2014.
5 www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/szukaSMK.html.
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Przynosi to pewne problemy. Układ streszczeń oddaje wiernie kolejność dokumentów w danej księ-
dze, a zatem i występujące w niej częste zaburzenia porządku chronologicznego, ale korzystający 
zapominają, że równolegle działały dwie kancelarie koronne (kanclerza i podkanclerzego) i dwie 
Metryki; szukając dokumentu zarejestrowanego w danym roku, trzeba zatem sprawdzić księgi obu 
kancelarii. Podobnie, szukając dokumentów dotyczących Inf ant, należy przeprowadzić kwerendę 
w Metryce Koronnej i Metryce Litewskiej, a zatem w księgach aż czterech kancelarii, były one 
bowiem równoprawne w wystawianiu i rejestrowaniu dokumentów odnoszących się do tej prowin-
cji. Niestety, w odróżnieniu od edycji Metryki Litewskiej, nadal rzadko wydaje się księgi Metryki 
Koronnej w całości. Wyjątkowe pod tym względem są niedawno opublikowane edycje Grażyny 
Rutkowskiej czy Petra Kułakowśkiego6.

Rozwiązania przyjęte w Metryce Koronnej były, jak wynika z badań Wacława Gojniczka, naśla-
dowane w niektórych górnośląskich kancelariach książęcych: opolsko–raciborskiej i cieszyńskiej, 
gdzie w XVI w. również zaprowadzono księgi wpisów zwane metrykami7. Poza tym odosobnionym 
przykładem kwestia ewentualnego oddziaływania systemu polskiej registratury kancelaryjnej na 
kraje sąsiednie nie została podjęta w pracach dyplomatycznych i archiwalnych, rzecz jasna z wyłą-
czeniem kwestii Metryki Litewskiej. 

Poważnym problemem jest zupełny brak badań kodykologicznych nad Metryką. Nie przeprowa-
dzono analiz opraw ksiąg, układu składek, nie istnieje inwentarz znaków wodnych jej kart. Możli-
wości związane z takim wykorzystaniem zasobu Metryki ukazał Jan Słowiński, w pracy poświęconej 
przemianom nowożytnego pisma łacińskiego8.

Wielki zespół ksiąg Metryki Koronnej umożliwia też konstruowanie metod przydatnych w ana-
lizowaniu akt masowych. Ostatnio taki model zaprezentował Waldemar Chorążyczewski, przed-
stawiając zestawienia statystyczne rytmu pracy kancelarii w l. 1501–1515 oraz zmiany liczebności 
wpisów w Metryce Koronnej w l. 1447–15749.

Cała seria Ksiąg wpisów Metryki Koronnej została zdigitalizowana w l. 2013–2014 r., w ramach 
grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (kierownikiem projektu był Sławomir Gó-
rzyński). Skany są udostępniane na internetowej stronie http://pther.eu/MK/.

3. GENEZA METRYKI KORONNEJ

Najstarsza zachowana księga Metryki (sygn. AGAD MK 10) zaczyna się wpisami z 1447 r. Od daw-
na jednak stawiano pytanie, czy jest to rzeczywiście pierwsza księga, czy istniały tomy wcześniejsze. 
Zachowane źródła dowodzą, że na długo przed połową XV w. tworzono w kancelarii królewskiej 
inne księgi czy też składki10. Jeszcze w 2. połowie XVI w., podczas wielkiego procesu egzekucji 
dóbr królewskich, korzystano z jakichś ksiąg króla Władysława (zapewne Warneńczyka, ale być 
może i Jagiełły). Zaginęły one lub zniszczały pod koniec XVI w. Najpewniej były wówczas w złym 
stanie, gdyż kancelaria koronna do XVIII w. nie stosowała dobrego zwyczaju kancelarii litewskiej 

6 Księga Metryki Koronnej podkanclerzego Andrzeja Oporowskiego z lat 1479–1483, wyd. G. Rutkowska, Warsza-
wa 2005; Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp., wyd. П. Кулаковський, Ostróg–Warszawa–Mo-
skwa 1999 (Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia, Fontes XV–XVII saec., t. V).
7 W. Gojniczek, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego, Katowice 2014, s. 97–98.
8 J. Słowiński, Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI–XVIII wieku. Studium paleograf czne, Lublin 1992.
9 W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 
2007, s. 183–212.
10 Tj. złożone na pół wzdłuż dłuższego boku arkusze papieru, które wkładano jeden w drugi i następnie zapisywano. 
Po zebraniu odpowiednio dużej liczby składek oprawiano je w księgi lub pozostawiano bez oprawy.
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sporządzania kopii najstarszych ksiąg. Joachim Bielski w swojej Kronice polskiej (1597) przedstawił 
opowieść o zdobyciu przez Turków Metryki Koronnej pod Warną w 1444 r. Możemy się domyślać, 
że autorowi chodziło o obronę kancelarii przed zarzutami niedbalstwa i utraty najstarszych ksiąg. 
Jeśli pod Warną coś z Metryki zginęło, to tylko parę składek z ostatnio zarejestrowanymi dokumen-
tami. Wiemy, że jeszcze w początkach XVII w. przepadły dwie księgi wpisów z czasów Kazimierza 
Jagiellończyka. Niekiedy w testamentach pieczętarzy spotkać można dyspozycje, by zwrócono do 
Metryki wypożyczone przez nich księgi.

Pojawia się jednak pytanie następne — jak daleko w głąb średniowiecza można cofać istnienie 
Metryki Koronnej? Irena Sułkowska–Kurasiowa za Stanisławem Kętrzyńskim uważała, że z dużą 
pewnością przyjąć można istnienie ksiąg kancelaryjnych już za panowania Kazimierza Wielkiego 
(1333–1370)11. Nie powstała niestety dotąd monograf a poświęcona tej tak ważnej kancelarii. Odpo-
wiedź przyniosłaby być może analiza not regestracyjnych na zachowanych dokumentach tego wład-
cy. Pośrednim wsparciem dla tej hipotezy są rozwiązania stosowane w kancelarii krzyżackiej: księgę 
dla regestracji wystawianych przywilejów lokacyjnych wprowadzono tam w 1337, a listy zaczęto 
rejestrować od 1389 r. Regestrację wprowadzano wtedy w kancelariach wielu władców środkowoeu-
ropejskich. Właśnie analiza porównawcza przynieść może wiele ustaleń; ostatnio takie możliwości 
pokazał Maksymilian Grzegorz, omawiając powstanie ksiąg wpisów w kancelarii wielkiego mistrza 
zakonu niemieckiego i w polskiej kancelarii królewskiej12. Powstanie Metryki Koronnej w XIV w. 
jest zatem hipotezą prawdopodobną.

Z drugiej strony należy jednak wskazać, że w dyplomatyce przyjmuje się właśnie koniec XIV 
i 1. połowę XV w. jako okres przełomu, zwielokrotnienia liczby powstających dokumentów, a co za 
tym idzie, znacznie większej potrzeby ich rejestrowania w księgach wpisów13. Przykładem może być 
bardzo duży wzrost korespondencji zakonu krzyżackiego w tym czasie i powstanie w 1389 r. ksiąg 
regestrujących korespondencję14. Także zachowane księgi Metryki Mazowieckiej sięgają 1414 r.

Dla dyskusji o początkach Metryki ważna jest też stwierdzona dla XV w. praktyka nieoprawiania 
przez długi czas zapisywanych składek. Powstawały w ten sposób luźne poszyty bardziej podatne na 
rozproszenie czy zgubienie niż zwarte księgi. Zwyczaj ten tłumaczyć też może występowanie ksiąg 
wpisów Metryki o składzie mieszanym, z relacją kanclerza i podkanclerzego. Gdy składki łączono, 
czasem w kilkadziesiąt lat po ich powstaniu, nie zwracano zbytniej uwagi na przynależność kancela-
ryjną. Charakterystyczne, że najstarsze zachowane, oryginalne oprawy ksiąg Metryki Koronnej po-
chodzą dopiero z lat 30. XVI w. Oznacza to, że wcześniejsze były prowizoryczne lub że nie było ich 
wcale. Taka praktyka wskazuje, że regestracja mogła być w połowie XV w. jednak czymś nowym dla 
personelu kancelarii. Jeśli zatem Metryka powstała rzeczywiście za Kazimierza Wielkiego, to zwy-
czaj jej prowadzenia w księgach ugruntował się dopiero w czasach Jagiełły i Warneńczyka. Analiza 
kodykologiczna ksiąg Metryki Koronnej pozostaje, przypomnijmy, niezrealizowanym postulatem.

Mimo iż od samego początku istnienia Metryki funkcjonował, lepiej czy gorzej, podział na reje-
stry kanclerza i podkanclerzego, dopiero za panowania Jana Olbrachta (1492–1501) konsekwentnie 
zaczęto prowadzić osobne księgi dla obu tych kancelarii, nie mieszając już wpisów. Oba urzędy 
załatwiały przecież te same sprawy. Omawiając początki ksiąg wpisów, zwrócić też trzeba uwagę, że 

11 S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, wyd. 2, Poznań 2008, s. 355–361; I. Sułkow-
ska–Kurasiowa, Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław 1967, s. 85.
12 M. Grzegorz, Geneza i znaczenie księgi wpisów w kancelariach wielkiego mistrza i polskiej królewskiej, w: Kan-
celaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku, Malbork 2006, s. 85–93.
13 P. M. Dover, Deciphering the diplomatic archives of f fteenth–century Italy. „Archival Science” 2007, s. 298–316.
14 J. Tandecki, Kancelaria krzyżacka w państwie zakonnym w Prusach, w: Belliculum diplomaticum II Thorunense. 
Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym, Toruń 
2007, s. 81. Zob. też. S. Ekdahl, Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami, tłum. M. Dorna, Kraków 2010.
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kancelaria królewska obciążona była wówczas zadaniami skarbowymi, a w najdawniejszych księ-
gach pojawiają się wręcz zapiski typu rachunkowego.

I. Sułkowska–Kurasiowa stwierdziła, że o regestracji dokumentu w XV w. nie decydowała by-
najmniej jego treść, lecz inne względy. Z dużym prawdopodobieństwem przyjąć można, iż chodziło 
o wniesienie przez odbiorcę stosownej opłaty za wpis w księgach kancelaryjnych. Nie była to wcale 
sytuacja wyjątkowa. Wpis w Metryce Koronnej mógł być traktowany jako dodatkowe zabezpiecze-
nie przed roszczeniami. Tak należy interpretować choćby grupę wpisów z l. 1497–1498 dotyczących 
nadań dóbr, których dotychczasowi właściciele potracili prawa z powodu niestawienia się na wypra-
wę mołdawską.

4. PRZECHOWYWANIE METRYKI W DOBIE STAROPOLSKIEJ

Jeśli idzie o wczesne dzieje Metryki, to wśród historyków nie ma zgody co do miejsca i sposobu 
przechowywania ksiąg wpisów. Niektórzy uważają, że pozostawały one przez cały czas w jakimś 
zamkniętym archiwum, inni są zdania, że były stale w dyspozycji pieczętarzy (tj. kanclerza i pod-
kanclerzego) i podróżowały wraz z nimi. Wiadomo rzeczywiście, że księgi przewożono i niekiedy 
gubiono; jeszcze pod koniec XVI w. w drodze zginąć miała jedna z najstarszych ksiąg poselskich. 
W XV w. ksiąg było zresztą jeszcze tak niewiele, że łatwo można było je wszystkie wozić za wład-
cą, który średniowiecznym zwyczajem objeżdżał swoje królestwo. W wieku XVI, wobec wielkiego 
przyrostu liczby ksiąg, transportowanie za dworem całej Metryki Koronnej byłoby już bardzo trud-
ne. Utrzymała się natomiast praktyka wożenia za królem nieoprawionych, zapisywanych na bieżąco 
składek, które jednak łatwo mogły ulec zniszczeniu. Gdy w 1649 r. Tatarzy napadli na królewskie 
wozy skarbowe, podczas późniejszych oględzin pobojowiska znaleziono kilka nieoprawnych skła-
dek Metryki Litewskiej z końca panowania Władysława IV15.

Przyjmuje się, że do końca XVI w. miejscem przechowywania Metryki Koronnej był królewski 
zamek na Wawelu. Wobec szczupłości źródeł trudno identyf kować izby kancelarii, tym bardziej że 
przebudowa w 1. połowie XVI w. z pewnością zmieniła funkcje wielu pomieszczeń. W niektórych 
piętnastowiecznych dokumentach spotkać można stwierdzenie, że zostały wystawione w komnacie 
(cella) zwanej Kurzanoga16. Chodzi tu najpewniej o jakieś pomieszczenie w zachowanej do dziś 
Kurzej Stopie, czyli Pawilonie Gotyckim. Nie wiadomo jednak, czy kancelaria działała tam stale 
i czy tam trzymano księgi. W końcu XVI w. zapewne cała Metryka została przewieziona na Zamek 
Królewski w Warszawie. Jest bardzo prawdopodobne, że przechowywano ją, przynajmniej przez 
jakiś czas, w tzw. Izbie Jednosłupowej na parterze, tam bowiem złożono księgi Metryki, zwrócone 
przez Szwedów po pokoju oliwskim z 1660 r. W 2. połowie XVIII w. archiwum Metryki mieściło 
się w skrzydle północnym. Znamy jego dokładny opis w inwentarzu zamku z 1769 r. Jeśli sejm nie 
odbywał się w Warszawie, to dla potrzeb urzędu Metryki przydzielano odpowiednią kwaterę, wtedy 
bowiem szlachta wnosiła do ksiąg liczne zeznania. Wiemy np., że podczas sejmu koronacyjnego 
w 1633 r. kancelarii Metryki Koronnej wyznaczono siedzibę w jednej z kamienic (dziś nr 6) przy 
ul. Senackiej w Krakowie, nie zaś na Wawelu, jak można by się spodziewać17. W 1789 r. Metryki 
Koronne zostały umieszczone w Pałacu Krasińskich w Warszawie. 

W 1795 r. Metryka Koronna została wraz z innymi archiwami centralnymi Rzeczypospolitej wy-
wieziona do Sankt Petersburga. Księgi zostały wówczas ponownie zinwentaryzowane i otrzymały 

15 С. Пташицкий, Описание книг и актов литовской метрики, Санкт–Петербург 1887, s. 277.
16 Np. Lietuvos Metrika (1427–1506). Knyga Nr 5, wyd. E. Banionis, Vilnius 1993, s. 230.
17 K. Follprecht, Gospody czyli kwatery dla gości królewskich. Na podstawie rejestrów gospód w Krakowie z lat 
1632 i 1649, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 11, 2005, s. 41, 54.
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nowe sygnatury liczbowe, co zatarło jeszcze głębiej dawny ich układ i doprowadziło do przemiesza-
nia niektórych serii (np. Metryka Mazowiecka otrzymała sygnatury wspólne z serią ksiąg wpisów 
Metryki Koronnej). W 1799 r. doszło do podziału zespołu Metryki Koronnej; seria ksiąg wpisów 
została przekazana Prusom, a z części ksiąg wycięto wówczas pewne ważne dla strony rosyjskiej 
wpisy. Nie wiadomo, gdzie rząd pruski przechowywał swoją część Metryki Koronnej: w Warszawie 
(co bardziej prawdopodobne) czy w Archiwum Tajnym w Berlinie? Z całą pewnością jednak księgi 
wpisów znalazły się w zasobie utworzonego w 1808 r. Archiwum Ogólnego Krajowego w Warsza-
wie. Z XIX i początku XX w. pochodzi kilka spisów zespołu sporządzonych i opublikowanych przez 
Adama Powstańskiego (1824), Feliksa Bentkowskiego (1835) i T. Wierzbowskiego (1912). Wtedy 
też przygotowywano, tak w Rosji, jak i w Polsce, pomoce archiwalne, indeksy i sumariusze; więk-
szość z nich zniszczała w Powstaniu Warszawskim. Okupacja Warszawy przez Niemców w 1915 r. 
nie przyniosła większego zagrożenia dla Metryki. Szef niemieckiego Zarządu Archiwów w Warsza-
wie, Adolf Warschauer, planował tylko przeprowadzenie w tym zespole wielkiej kwerendy mate-
riałów do dziejów miast Wielkopolski w l. 1560–1793. Po odrodzeniu Państwa Polskiego w 1918 r. 
polscy archiwiści podjęli usilne starania o odzyskanie utraconych archiwaliów, w tym części Metryki 
Koronnej. Szczególne znaczenie miał dla tej kwestii traktat ryski z Rosją zawarty w 1921 r., który 
w artykule XI przewidywał zwrot archiwaliów wywiezionych po 1 I 1772 r. Właśnie na mocy tego 
porozumienia w 1923 r. wróciły do AGAD z Archiwum Spraw Zagranicznych w Moskwie Księ-
gi Poselstw Metryki. Odejście w 1919 r. z AGAD kontrowersyjnego dyrektora T. Wierzbowskiego 
spowodowało załamanie prac nad opracowaniem zasobu Metryki Koronnej w okresie międzywo-
jennym. Bardzo dotkliwe straty poniosła Metryka w czasie Powstania Warszawskiego. Niemieckie 
Brandkommando SS, niszcząc AGAD, spaliło całą serię główną ksiąg asesorskich z l. 1537–1794, 
liczącą ponad 500 jednostek. Zasadnicza część Metryki została jednak szczęśliwie uratowana i po 
wyzwoleniu wróciła na stałe do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

5. ORGANIZACJA ZASOBU I PRZEMIANY FUNKCJI

Pierwsze dziesięciolecia XVI w. przyniosły duże zmiany w organizacji Metryki Koronnej. Wspo-
mniano już, że wtedy właśnie została ona podzielona na dwie części. Być może bezpośrednią przy-
czyną tego rozdziału był konf ikt podkanclerzego Macieja Drzewickiego z kanclerzem Krzesławem 
Kurozwęckim w pierwszych latach XVI w. W. Chorążyczewski zwrócił uwagę na fakt zatrudniania 
przez Drzewickiego pisarzy całkowicie od niego uzależnionych, którzy wiązali swe kariery z jego 
osobą18. Wtedy też obie kancelarie odłączają się wyraźnie od królewskiego dworu, stając się odrębny-
mi urzędami. Dodatkowym impulsem dla podziału Metryki mogła być uchwalona w 1507 r. konstytu-
cja, wprowadzająca zasadę, iż urzędy kanclerza i podkanclerzego mają być obsadzone zawsze przez 
jedną osobę świecką i jedną duchowną. Większa liczba zadań i specjalizacja kancelarii spowodowała 
powstawanie coraz to nowych serii ksiąg. Nie dotrwały do naszych czasów księgi uchwał sejmowych, 
prowadzone z całą pewnością już od czasów króla Aleksandra (1501–1506), świadectwo czynnego 
udziału kancelarii w pracach parlamentarnych. W Metryce Koronnej, w części sekretnej, przechowy-
wano zresztą także konstytucje niepublikowane, nazywane później skryptami do archiwum19.

Coraz większe znaczenie Metryki Koronnej spowodowało jednak, że część szlachty zaczęła od-
nosić się do niej podejrzliwie. Kulminacja niechęci do tego nowego narzędzia władzy królewskiej 

18 W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne, s. 173.
19 I. Lewandowska–Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy 
(1587–1632), Kraków 2009, s. 250.
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miała miejsce w czasie „wojny kokoszej” w 1537 r. W kilku wystąpieniach opozycjoniści wska-
zali wówczas na Metrykę jako groźny instrument, przy pomocy którego król pozbawia szlachtę 
majątków. Kancelaria królewska przeprowadzała rzeczywiście systematycznie od 2. połowy XV w. 
rewizje nadań. Pod tym kątem badano też księgi Metryki i tam składano odpowiednie dokumenty. 
Szlachta ustami swoich przedstawicieli domagała się zatem zaprzestania tych praktyk i ogranicze-
nia znaczenia Metryki. W dyskusji wzięła udział nawet sama królowa Bona, stwierdzając, że jest 
największą głupotą negowanie wiarygodności tych ksiąg, z drugiej zaś postulowanie, by właśnie im 
dawano wiarę, jeśli chodzi o np. sprawy zagraniczne. Znana z dbałości o domenę Bona miała rzecz 
jasna swój interes w obronie wartości dowodowej Metryki. Ostatecznie sprawa została załatwiona 
polubownie odpowiednią konstytucją na sejmie w 1538 r. Głosiła ona, że żaden poddany nie powi-
nien być niepokojony w prawach do dóbr dokumentami wyjętymi z Metryki Koronnej. Konstytucja 
wprowadziła też zasadę, że pieczętarze mają zatrudniać do prowadzenia ksiąg zaprzysiężonych pisa-
rzy, którzy później nazywani zostali metrykantami.

Choć nie przeprowadzono badań nad genezą ekstraktu — czyli uwierzytelnionego wypisu z ksiąg 
Metryki — stwierdzić można, że zjawisko to pojawia się na szerszą skalę dopiero w 2. połowie 
XVI w.20 Przykładem, jak rozumiano tę formę kancelaryjną, może być objaśnienie przyczyn re-
gestracji w Metryce w 1582 r. dwóch testamentów Marcina Dąbrowskiego, sługi wojewody wileń-
skiego: „Żądali oto pomienione osoby przy tym, żebyśmy to pisanie ostatniej woli nieboszczyka 
Dąbrowskiego, także i to ich przyznanie do akt kancelarii naszej przyjąć i za pieczęcią wydać roz-
kazali. My tedy [podkanclerzy Borukowski] nie bacząc nic zdrożnego, a tego postrzegając, żeby 
za niewiadomością czyją, albo zginieniem tego pisanego zeznania testamentowego nieboszczyka 
Dąbrowskiego potomkom jego albo komukolwiek jaka szkoda albo ubliżenie się nie stało, do tego-
śmy się snadnie przywieść dali i takowe pisanie, i to przyznanie ich do akt kancelarii naszej przyjąć 
i pod pieczęcią koronną wydać rozkazaliśmy”21. Dokument opatrzony jest tylko formułą: „za spra-
wą wielebnego Jana Borukowskiego z Bielina podkanclerzego koronnego”. W tym i w innych przy-
padkach zaraz po dokonaniu wpisu w księdze wystawiano odbiorcy ekstrakt pod pieczęcią koron-
ną, co wzmacniało niewątpliwie rangę takiego dokumentu. Ekstrakt nie był natomiast opatrywany 
podpisem króla, lecz formułą relacyjną któregoś z pieczętarzy. Janusz Łosowski zwrócił uwagę na 
słabo zbadany fenomen aktykacji ekstraktów z Metryki w księgach grodzkich — chodziło nie tylko 
o dodatkowe zabezpieczenie samego dokumentu, ale również o udostępnienie go szlachcie na po-
ziomie lokalnym, w powiecie22. W 1550 r. potwierdzone zostało także wyjątkowe prawo kancelarii 
koronnej: jej pracownicy (najczęściej sekretarze stanu duchownego) przebywający na dworze przy 
królu mogli przyjmować zeznania testamentów od osób chorych w ich domach23. 

W wielkim procesie naprawy państwa, znanym pod nazwą egzekucji dóbr i praw, Metryka Ko-
ronna nie była wykorzystywana przez króla Zygmunta Augusta i jego kancelarię. Natomiast czasem, 
w nielicznych przypadkach, to właśnie szlachta na sejmie egzekucyjnym w 1563/1564 r. dowodziła 
swoich praw do dóbr dokumentami znalezionymi w księgach wpisów24. Wówczas to zespół Metryki 
został wzbogacony wprowadzeniem do niego obszernych rewizji, potem wpływały tam systema-
tycznie lustracje z poszczególnych województw i ziem. Sądzić można, że wówczas też nastąpiła 

20 Samo pojęcie wypisu z ksiąg (litterae extractae) znaleźć możemy jednak już wcześniej, np. AGAD, MK 37, 
k. 44–44v (dokument z 1520 r.). 
21 AGAD, MK 127, k. 9.
22 J. Łosowski, Kancelaria królewska w procesie komunikacji z urzędami grodzkimi w XVII wieku, w: Belliculum 
diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na 
tle porównawczym, Toruń 2007, s. 105.
23 VC II/1, s. 26–27.
24 W. Krawczuk, Metrykanci koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku, Kraków 2002, s. 32.
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zmiana w postrzeganiu Metryki Koronnej przez szlachtę: Metryka przestała być już groźnym narzę-
dziem władzy, a stała się urzędem wiary publicznej, gdzie można było zeznać dokument prywatny 
dla zachowania go na wieczność czy prowadzić poszukiwania dawnych nadań. Już zresztą wcześniej 
księgi królewskie były otwarte dla zeznań inskrypcji; wynika to choćby z konstytucji 1505 r., kiedy 
to Aleksander Jagiellończyk potwierdził prawo zwyczajowe ziemi krakowskiej25. Właśnie funkcja 
notarialna stać się miała dominująca, jeśli idzie o główną serię Metryki — księgi wpisów — w XVII 
i XVIII w. Te właśnie księgi zostały otwarte i udostępnione społeczeństwu, korzystała z tego przede 
wszystkim szlachta. W Metryce Koronnej, a także w Litewskiej, zlecane były rozmaite kweren-
dy, najczęściej przez dysponujących odpowiednio dużymi środkami magnatów; zazwyczaj chodziło 
o wyszukanie dokumentów dotyczących jakichś dóbr26. W związku z tak szerokim udostępnianiem 
Metryki od 2. połowy XVI w. przełożeni kancelarii z ostrożnością podchodzić zaczęli do rejestrowa-
nia w księgach dokumentów, które miały pozostać tajemnicą. Wiemy np., że Jan Zamoyski zakazał 
wpisywania do Metryki układu będzińsko–bytomskiego z 1589 r. Próżno by też szukać w księgach 
innych dokumentów, które pozostać miały tajne. 

Dla analizy układu i funkcjonowania Metryk Koronnych wielkie znaczenie mają jej spisy z 1. po-
łowy XVII w. W 1620 r. dokonano takiej dokładnej inwentaryzacji Metryki kancelarii mniejszej, 
a w 1627 r. — kancelarii większej koronnej. Wydaje się, że spisy powstały z inicjatywy Wacława 
Leszczyńskiego, który obejmując urząd podkanclerzego (1620), a potem kanclerza (1625), chciał 
zapewnić sobie na początku urzędowania dokładny obraz registratury i archiwów, którymi dyspono-
wał. Oba te spisy oddają dokładnie ówczesny sposób uporządkowania archiwaliów. Księgi wszyst-
kich istniejących serii i pozostałe akta układane były w porządku następstwa władców i pieczętarzy. 
W obu Metrykach przechowywano wówczas również ważne dokumenty państwowe, tak wypoży-
czone z Archiwum Koronnego Krakowskiego, jak i te, które później weszły do zasobu Archiwum 
Koronnego Warszawskiego. Możemy na tej podstawie identyf kować pewne działy tematyczne, któ-
re dziś już w tej postaci nie istnieją. I tak np. wiemy, że w Metryce kancelarii większej przechowy-
wano duży zbiór akt związanych z cłami, w dwóch czarnych skrzyniach trzymano „sprawy ryskie”, 
z kolei w Metryce mniejszej przechowywano „około uniej scripta im fasciculo”, rejestry przysiąg 
szlachty podlaskiej i wołyńskiej oraz wielką liczbę dokumentów prywatnych.

Spokojne narastanie zasobu zostało brutalnie przerwane najazdem szwedzkim w 1655 r. Wiemy, 
że Metrykę Koronną wywieziono do Szwecji, ale przebieg i skutki tych wydarzeń nie są dokładnie 
zbadane. Pojawia się tu kilka problemów. Nieznane jest dokładnie miejsce przechowywania pol-
skich akt. Pewne ślady wskazują, że mogły one znaleźć się w Skokloster. Zasadnicza część zespołu, 
tj. serie ksiąg i dokumenty, wróciła do Warszawy na mocy pokoju oliwskiego z 1660 r., który re-
gulował te kwestie w artykułach VIII i IX. Kilka ksiąg zostało jednak w Szwecji, być może przez 
niedopatrzenie. Zatrzymano też wiele pomocniczych materiałów kancelaryjnych, ksiąg i rejestrów 
oraz liczne dokumenty, które dziś tworzą część działu o nazwie Extranea Polen w sztokholmskim 
Riksarkivet. Pewne akta znalazły się w posiadaniu szwedzkich możnowładców, jak np. księga wpi-
sów Metryki podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego z l. 1628–1635, którą zagarnął zapewne któryś 
z Wranglów. Wiemy, że jeszcze w 1658 r. Szwedzi chcieli zatrzymać Metrykę. W instrukcji posłów 
szwedzkich na rokowania zawarto bowiem wskazówkę, że gdy Polacy zażądają zwrotu archiwum 
królewskiego, to posłowie mają tłumaczyć, że wywieziono je z Warszawy przed wkroczeniem Szwe-
dów albo że zostało rozproszone przez swawolę żołnierzy.

Po zwrocie Metryki Koronnej ze Szwecji powstał jej inwentarz, sporządzony przez metrykanta 
Stefana Kazimierza Hankiewicza w l. 1672–1674. Jest to jednak tylko opis ksiąg uporządkowanych 

25 VC I/1, s. 156.
26 K. Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno–archiwalnej, Toruń 2010, s. 83, 87.
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wedle serii. Takie oddzielenie ksiąg od innych akt było wynikiem mechanicznego porządkowania 
i rozdzielania akt Metryki przez Szwedów, a podział ten utrwalił Hankiewicz. Brak w jego inwen-
tarzu informacji o innych materiałach kancelaryjnych. Cenny, lecz sporządzony w nadzwyczajnych 
okolicznościach, inwentarz Hankiewicza dał podstawę do niewłaściwego opisywania Metryki Ko-
ronnej jako zespołu składającego się wyłącznie z ksiąg. Opierając się na tym źródle, niesłusznie 
przeciwstawiano sposób organizacji Metryki Koronnej Metryce Litewskiej. 

W XVIII w. w kancelarii podejmowano działania mające chronić najstarsze księgi Metryki. 
Na wzór kancelarii litewskiej przepisano wtedy 10 lub 11 najbardziej zniszczonych tomów z XV 
i XVI w. Część tych kopii została spalona w czasie Powstania Warszawskiego wraz z księgami ase-
sorskimi, do których je błędnie zaliczono.

Interesującym zagadnieniem jest także funkcjonowanie Metryki Koronnej za panowania Stani-
sława Leszczyńskiego. Badania nad tym zagadnieniem podjął ostatnio Hadrian Ciechanowski, pod-
kreślając, że księgi kancelarii koronnej tego władcy z l. 1707–1709 zostały zniszczone mocą specjal-
nych postanowień, co miało skutkować wymazaniem pamięci o tym królu i jego władaniu27.

6. SERIE KSIĄG

Przez pierwsze kilkadziesiąt lat istniał tylko jeden rodzaj ksiąg, do których wpisywano dokumenty 
wszelkich typów. Dla serii tej przyjęła się nazwa Księgi wpisów. Wzrastająca liczba załatwianych 
spraw oraz ich rosnące skomplikowanie wymusiły na personelu kancelarii królewskiej wprowadza-
nie coraz to nowych serii ksiąg, które w założeniu miały porządkować rejestrowaną dokumentację 
wedle określonych typów albo stanowić (jak np. Sigillata) dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie 
dla działań samej kancelarii. Orientacja w seriach jest ważna dla prowadzenia wszelkiego rodzaju 
kwerend. W XVI w. do Metryki Koronnej włączono też zespół wytworzony przez urząd zewnętrz-
ny — Metrykę Mazowiecką, czyli księgi kancelarii książąt mazowieckich z l. 1414–1526. 

Wspomniany już Inwentarz Metryki Koronnej z 1975 r. nie objął wszystkich jej działów; pomi-
nięto w nim lustracje dóbr królewskich, które składano obowiązkowo w Metryce, nie podjęto też 
kwestii dokumentacji dotyczącej sejmów czy spraw skarbowych, a dokumenty takie i księgi wy-
stępują w spisach Metryk z l. 1620 i 1627. Z drugiej strony pamiętać należy, iż część rejestrów nie 
była zapewne nigdy włączona do Metryki. Ich identyf kacja i uwzględnienie w inwentarzu idealnym 
pozostają jednak ważnym zadaniem dla archiwistów i historyków. Henryk Palkij zwrócił uwagę na 
wprowadzenie w 1716 r. przez kancelarię króla Augusta II regulaminu kontroli wychodzących doku-
mentów, co spowodowało wytworzenie nowych typów rejestrów28.

a) Księgi wpisów (Libri inscriptionum)
Seria ta jest w ramach Metryki Koronnej najstarsza i największa. Od początku rejestrowano w niej 
dokumenty królewskie wszelkich rodzajów, najrzadziej te o znaczeniu krótkotrwałym, dotyczące 
bieżącej administracji, czyli mandaty i listy królewskie. Stosunkowo wcześnie, bo już za kancler-
stwa Krzesława Kurozwęckiego (1484–1503) i podkanclerstwa Grzegorza Lubrańskiego (1484–
1497), podjęto próby wprowadzania podziału rzeczowego w księgach; wyodrębniano w nich 
dokumenty bieżące, pokwitowania i dokumenty wieczyste. W najwcześniejszej fazie istnienia 

27 H. Ciechanowski, Między istnieniem a nie istnieniem — Metryka Koronna Stanisława Leszczyńskiego, referat 
wygłoszony na V konferencji Belliculum diplomaticum w Lublinie w czerwcu 2103 r. (w druku).
28 H. Palkij, Kancelaria królewska w systemie politycznym Rzeczypospolitej. Problem analizy źródeł masowych, 
w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 76.
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Metryki starano się rejestrować w niej wszystkie dokumenty sporządzone na pergaminie, czyli 
te o trwałym znaczeniu. Zdarzały się jednak liczne zaburzenia w pracy, wynikające zazwyczaj 
z wyjazdów króla na Litwę lub nieobecności przy królu pieczętarzy, wtedy liczba wpisów malała. 
Najczęściej wpisywano do ksiąg cały tekst danego dokumentu, skracając tylko intytulację i pro-
mulgację we wstępie, oraz koroborację i (z rzadka) datację w formułach końcowych. Niektóre 
dokumenty o typowej formie, jak np. zapisy sum na dobrach królewskich czy zezwolenia na ich 
wykup, wpisywano w streszczeniu. Taką formę stosowano również przy kolejnym notowaniu kil-
ku podobnych dokumentów.

W 2. połowie XVI w. pojawia się w Księgach wpisów coraz więcej inskrypcji prywatnych, czyli 
wpisów o charakterze majątkowo–f nansowym, zeznanych przez szlachtę przed księgami Metryki 
(recognitiones). Zazwyczaj dotyczą one dóbr ziemskich, zobowiązań dłużnych, testamentów, posa-
gów itp. Odbija się to w tytułach ksiąg, w których podaje się, że jest to Regestrum inscriptionum et 
recognitionum lub Regestrum privilegiorum et recognitionum. W XVII w. księgi są już często dzie-
lone na część zawierającą przywileje królewskie i część z zeznaniami prywatnymi stron. Dobrym 
przykładem jest tu księga AGAD MK 133 podkanclerza Tomasza Zamoyskiego z l. 1628–1633. 
Taka ewolucja ksiąg Metryki nasila się jeszcze w XVIII w. Niektóre z ksiąg wpisów zawierają wtedy 
już tylko prywatne zeznania i oblaty. Rejestracja dokumentów wystawianych przez kancelarię zo-
staje natomiast przeniesiona stopniowo do Ksiąg Publicznych. Od końca XVI w. zachowały się też, 
choć z lukami, protokołowe księgi wpisów. Są one bardzo ważnym źródłem, gdyż mogą zawierać 
dokumenty nieprzepisane potem do głównej serii. Oprócz tego, to w nich właśnie strony zeznają-
ce przed Metryką składały swoje podpisy. Wśród Ksiąg Wpisów znalazły się też akta odbiegające 
treścią od pozostałych. Np. pod dzisiejszą sygnaturą MK 98 znajduje się księga, do której w dobie 
egzekucji w l. 1563–1564 wpisywano rewizje nadań w województwach małopolskich; zebrane tam 
dokumenty sięgają nawet końca XIV w.

Ze wstępnych analiz wynika, że poziom rejestracji dokumentów w Księgach wpisów był zmienny. 
Rzecz jasna zależało to od nadzoru pieczętarza czy metrykanta, ale wskazać można na wyraźne f uk-
tuacje. O ile w XV i 1. połowie XVI w. widać wyraźnie stały postęp, gdyż rejestrowanych było coraz 
więcej dokumentów, o tyle koniec XVI, a potem XVII w. przynoszą widoczny kryzys i poważny 
spadek. Zaniedbania dotyczyły tak zapisywania dokumentów publicznych, jak i zeznań prywatnych. 
Dotykało to nawet najpierwszych magnatów Rzeczypospolitej. W 1668 r. Jan Sobieski, podówczas 
marszałek wielki koronny, tak tłumaczył się Marysieńce: „Najpierwsza rzecz tu moja była, skorom 
się tylko rozgościł w Warszawie, posławszy po p. Ankiewicza, pytać go, co była za przyczyna, że 
zapisu tego na trzysta tysięcy, przy p. łowczym zostawionego, nie wpisał w księgi metryki — —. Tę 
mi tedy dał przyczynę, że niespodziewanie oddana wielka pieczęć teraźniejszemu p. kanclerzowi, 
który że od dworu nie miał konf dencji, zaraz do siebie metrykę odnieść rozkazał; a że p. łowczego 
pod ten w Warszawie nie było, bojąc się wielkiego na się kłopotu, musiał to miejsce próżne, gdzie 
było imię moje, zapisać czym inszym. Co się tedy nie stało, teraz to uczyniłem i zapisałem Wci sercu 
memu w metryce trzysta tysięcy, tak jakom przyrzekł słowo, na wszystkich dobrach moich; czego 
kopię z pieczęcią posyłam Wci sercu memu, a drugą dla większej pewności do grodu lwowskiego 
odesłać rozkazałem”29.

Do bardzo wyraźnego polepszenia poziomu rejestracji w Metryce Koronnej doszło w czasach 
Wettynów, a potem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wtedy jednak funkcje rejestrowania eks-
pedytów kancelarii koronnej przejęły wspomniane już Księgi spraw publicznych (czyli kanclerskie). 
Wpisywano do nich nieomal wszystkie dokumenty wychodzące z kancelarii. Natomiast serii Ksiąg 
Wpisów w XVIII w. używano głównie do rejestrowania zeznań osób prywatnych.

29 Jan Sobieski, Listy do Marysieński, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962, s. 270.
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b) Księgi poselstw (Libri legationum)
W 2. połowie XV w. w Księgach wpisów rejestrowano wiele dokumentów dotyczących polityki 
zagranicznej. Jak zauważyła I. Sułkowska–Kurasiowa, ich liczba gwałtownie spadła około 1480 r. 
Wiąże się to z wykształceniem nowej serii ksiąg — nazwanych potem poselskimi. Najstarsza księga 
zaginęła jednak w l. 1587–1606. Najdawniejszą z zachowanych obecnie Ksiąg poselskich, zaczętą 
w 1502 r., prowadził Jan Łaski, pierwszy sekretarz królewski. Przyjmuje się, że być może to właś-
nie on był twórcą tej serii. Początkowo miał to być tylko jego prywatny zbiór, ułatwiający pracę 
sekretarza wobec utrudnionego dostępu do Archiwum Koronnego. Zresztą i potem Księgi poselstw 
przechodziły do zbiorów prywatnych; wiemy, że np. jedną przywłaszczył sobie kanclerz Jan Zamoy-
ski. Księgi poselstw zostały włączone do Metryki dopiero za urzędowania Samuela Maciejowskiego 
(sekretarz wielki 1537–1539, podkanclerzy 1539–1547, kanclerz 1547–1550). Wpisywano do nich 
korespondencję dyplomatyczną, instrukcje poselskie, traktaty międzynarodowe, ale też, szczególnie 
na początku, liczne dokumenty dotyczące spraw wewnętrznych, np. uniwersały królewskie, wykazy 
dworzan wysyłanych w rozmaitych misjach, konstytucje sejmowe. Do naszych czasów zachowało 
się tylko 41 ksiąg tej serii. Ponad połowa z nich powstała w XVI w., co świadczy o dużej sprawności 
kancelarii w tej epoce. Potem następuje wyraźny regres. Księgi poselstw w XVII i XVIII w. są już 
rzadziej zakładane i niezbyt starannie prowadzone.

c) Księgi dekretów (Libri decretorum)
Seria ta powstała w latach 30. XVI w. Księgi zawierają dokumentację rozmaitych sądów nadwor-
nych, które wykształciły się ostatecznie w tym stuleciu. Wtedy też dla ich obsługi powstał odrębny 
dział przy kancelarii królewskiej, zwany kancelarią dekretową, na której czele stał pisarz dekretowy. 
Pisarzami tymi często byli mieszczanie, dysponujący dobrym wykształceniem prawniczym. Praca 
w kancelarii przynosiła im często nobilitację. Wspomnieć tu można choćby o Pawle Szczerbicu, tłu-
maczu i wydawcy Zwierciadła saskiego, czyli saskiego prawa zwyczajowego. Z sądów obsługiwa-
nych przez kancelarię dekretową wymienić należy sąd asesorski, relacyjny, referendarski i sejmowy.

Najstarszy z nich był sąd asesorski, który sądził w zastępstwie monarchy, a strony miały prawo od-
wołania się do króla. Kompetencje sądu asesorskiego ulegały stopniowemu ograniczeniu. Po 1578 r. 
i utworzeniu Trybunału Koronnego przestał zajmować się apelacjami szlachty od wyroków sądów 
ziemskich i grodzkich. Od tej pory wyrokował zasadniczo w sprawach przeciw miastom królewskim 
oraz w apelacjach od wyroków sądów miejskich. Zajmował się też innymi kwestiami prawnymi, 
np. objaśnianiem przywilejów królewskich, badaniem ich ważności (z konieczności więc musiano 
prowadzić w nim analizę dyplomatyczną przedkładanych przez strony dokumentów), apelacjami 
w sprawach inf anckich, sądził też w sprawach o granice dóbr królewskich. Był sądem apelacyjnym 
dla Referendarii Koronnej. Do 1764 r. zwierzchnikami sądu asesorskiego byli kanclerz i podkanc-
lerzy. W sądzie asesorskim obowiązywał określony porządek sądzenia spraw wedle odpowiednich 
dni tygodnia: trzy pierwsze (od poniedziałku do środy) zarezerwowano dla miast sądzących się pra-
wem magdeburskim, w czwartki rozważano sprawy miast pruskich, w piątki sprawy miast ruskich, 
ewentualnie inf anckich i pruskich, w soboty zaś decydowano o sprawach skarbowych. Właśnie 
dlatego kancelaria dekretowa stosowała datację starszego typu, wedle dni tygodnia i świąt kościel-
nych. Ordynacją z 1764 r. przekształcono Asesorię w sąd kolegialny decydujący większością głosów. 
Powiększono także wówczas liczbę rejestrów sądowych. Egzekucjami wyroków Asesorii obciążono 
starostów i urzędy grodzkie. Od 1766 r. siedziba Asesorii znalazła się w Pałacu Krasińskich w War-
szawie. Asesoria była jeszcze reformowana w l. 1791 i 1793. 

Sąd relacyjny funkcjonował pod osobistym przewodnictwem króla. Był sądem apelacyjnym od 
wyroków sądu asesorskiego, a przyjmował także apelacje z ziem lennych Rzeczypospolitej, czyli 
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Prus Książęcych i Kurlandii. Od 1641 r. w jego kompetencji znalazło się rozwiązywanie sporów 
między unitami i prawosławnymi, a od 1676 r. odwoływano się do niego od wyroków biskupów 
prawosławnych. Jest mało prawdopodobne, by istniała odrębna seria wyroków sądu relacyjnego, 
wpisywano je bowiem do ksiąg asesorskich.

Sąd sejmowy, obradujący pod przewodnictwem monarchy, powstał już pod koniec XV w., nie 
zachowały się jednak księgi z tej epoki. Do 1578 r. był sądem apelacyjnym dla spraw szlacheckich, 
potem osądzał najcięższe przestępstwa, zagrożone karą śmierci, utratą dóbr i infamią (jak zbrodnie 
publiczne, zdrada, współpraca z wrogami Rzeczypospolitej, nadużycia skarbowe). W kompetencji 
sądu sejmowego leżało m.in. rozstrzyganie spraw nieobjętych zapisami prawnymi.

Najpóźniej, bo w 1582 r., z sądu asesorskiego wykształcił się sąd referendarski. Miał rozstrzygać 
spory powstałe w dobrach królewskich. W 1764 r. Referendaria Koronna została czasowo zniesiona 
(jej kompetencje przejęła Asesoria), a w 1793 r. ostatecznie zlikwidowana. Ustrój sądów nadwor-
nych określany był wielokrotnie różnymi ordynacjami.

Główna seria ksiąg asesorskich liczyła przed zniszczeniem przez Niemców w czasie Powstania 
Warszawskiego 512 jednostek. W jej obrębie wykształciły się jeszcze odrębne podserie, jak księgi 
regestrów, w których zapisywano kolejność spraw wchodzących na wokandę (z danymi osobowy-
mi stron), księgi protokołów (również poświęcone sprawom na wokandzie z określeniem porządku 
dziennego i terminu rozprawy), bruliony dekretów, na koniec zaś księgi czystopisowe dekretów, pro-
wadzone od 1537 r. Ocalały jedynie 23 księgi odrębnej serii sądu asesorskiego, zawierające protoko-
ły sądów asesorskich, relacyjnych i sejmowych z l. 1591–1744. Przetrwały też księgi sądu referen-
darskiego z l. 1582–1794. Dzielą się one na księgi regestrów, gdzie zapisywano sprawy wchodzące 
na wokandę (zachowane od 1764 r.), księgi protokołów (zachowane z lukami z l. 1661–1788), księgi 
dekretów, czyli wyroków, podzielone na brudnopisy i księgi czystopisowe (z l. 1582 i 1591–1789).

Wielkie straty zahamowały po II wojnie badania nad sądami nadwornymi. Zastój ten został jed-
nak przełamany w 1990 r. pracą Marii Woźniakowej o sądzie asesorskim. Wobec braku ksiąg autorka 
wykorzystała zasoby licznych archiwów miejskich, w których odnalazła wiele dekretów asesorskich 
i pism procesowych, co umożliwiło odtworzenie działalności tego sądu30.

d) Księgi spraw ruskich (Libri Ruthenici), inaczej Metryka Ruska czyli Wołyńska
W wyniku Unii Lubelskiej z 1569 r. do Korony włączono część ziem ruskich Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Oznaczało to, że kancelaria koronna musi przejąć sprawy terenów, którymi do tej pory 
zajmowała się kancelaria litewska. Rządziły się one od 1566 r. II Statutem Litewskim, czyli prawem 
odrębnym od koronnego, używały jako urzędowego języka ruskiego (zwanego też „wczesnobiało-
ruskim”). Unia Lubelska zagwarantowała tym ziemiom dalsze stosowanie tego systemu prawnego. 
Dlatego też w kancelarii koronnej doszło do wyodrębnienia, tak pod względem organizacyjnym, 
jak i funkcjonalnym, działu odpowiedzialnego za województwa kijowskie, wołyńskie i bracławskie, 
a od 1635 r. także czernihowskie. Kancelaria ta, zwana kancelarią ruską lub wołyńską, wytworzyła 
odrębną serię ksiąg zwaną Metryką Ruską (Wołyńską). Zawiadywali nią tzw. pisarze ruscy. Ostat-
nim z nich, urzędującym do 1673 r., był Stefan Hankiewicz. Wobec braku zainteresowania seria ta 
zanikła. Sposób regestracji przypominał zasady stosowane w początkowym okresie istnienia Ksiąg 
wpisów, w jednej księdze umieszczano bowiem przywileje i inne dokumenty królewskie, akta zwią-
zane ze sprawami zagranicznymi oraz dekrety. Kompetencje zagraniczne kancelarii ruskiej dotyczy-
ły stosunków z chanatem krymskim i Mołdawią.

30 M. Woźniakowa, Sąd Asesorski Koronny (1537–1795), jego organizacja, funkcjonowanie i rola w dziejach prawa 
chełmińskiego i magdeburskiego w Polsce, Warszawa 1990.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



202 WOJCIECH KRAWCZUK

Początkowo szlachta Ukrainy starannie pilnowała, by dokumenty królewskie do niej kierowane 
pisane były w języku ruskim, zabiegając o utrzymanie swej odrębności kulturowej („starowiny”). 
Jednak szybko przebiegający proces polonizacji szlachty na Kresach doprowadził już w latach 40. 
XVII w. do zarzucenia przez nią dawnych obyczajów prawnych. Swoje sprawy wolała teraz wnosić 
do Ksiąg wpisów Metryki Koronnej, co doprowadziło do stopniowego upadku znaczenia Metryki 
Ruskiej i ostatecznie do zamknięcia kancelarii ruskiej w 1673 r. Księgi Metryki Ruskiej zostały 
w 1798 r. wraz z całą Metryką Koronną wywiezione do Rosji. Nie zwrócono ich niestety stronie 
polskiej po pokoju ryskim. Zasadnicza część zespołu Metryki Ruskiej pozostaje nadal w Moskwie 
w Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych (RGADA) w Moskwie, jako część zespołu 
(fond) 389. Jedna księga znajduje się w Polsce, w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Metryka Ruska 
jest obecnie, dzięki monograf i Petra Kułakowśkiego, najlepiej opracowanym działem Metryki Ko-
ronnej. Wydany został także rejestr ponad 3500 jej dokumentów31.

e) Księgi pieczętne (Sigillata)
Księgi te (znane od 1655 r.) zawierają krótkie regesty dokumentów wystawionych i opieczętowanych 
w kancelarii koronnej, choć zdarzało się, że rejestrowano tam dokumenty jeszcze niedokończone i nie-
opieczętowane. Były to zarówno przywileje królewskie, jak i mandaty, glejty, komisje, uniwersały, 
a w początkowym okresie także dekrety. W odróżnieniu od kancelarii litewskiej nie rejestrowano tu 
natomiast raczej dokumentacji sejmikowej czy korespondencji zagranicznej. Księgi te są rodzajem we-
wnętrznego zabezpieczenia procesu wystawiania dokumentów. Być może wprowadzenie Ksiąg pieczęt-
nych w połowie XVII w. wiązać można z postulatami wzmożenia kontroli nad ekspedycją dokumentów, 
szczególnie w kontekście nadużywania przez królów z dynastii Wazów pieczęci pokojowej. Być może 
chodziło też o dokładniejsze szacowanie dochodów z opłat kancelaryjnych. Pomysł zaprowadzenia ta-
kiego rejestru wystawianych dokumentów przedstawiono już w ordynacji kancelaryjnej z 1574 r., jednak 
nie został wówczas zapewne wprowadzony w życie, nie zachowały się żadne Sigillata z tej epoki. Księgi 
pieczętne Metryki Litewskiej sięgają 1645 r., ale być może starsze tomy zaginęły. Wiadomo, że podobne 
księgi pieczętne (Siegelbücher) istniały już w XVI w. w kancelarii cesarskiej. I. Sułkowska–Kurasiowa 
stwierdziła, że skoro dla pierwszych kilkudziesięciu lat istnienia serii Ksiąg pieczętnych zachowały się 
one przemiennie — albo z kancelarii większej, albo z mniejszej — świadczyć to może o jakimś podziale 
zadań między tymi kancelariami w 2. połowie XVII i początkach XVIII w.

Nie przeprowadzono szerokiej kwerendy w zbiorach polskich i zagranicznych poświęconej Sigil-
latom koronnym. W zbiorach AGAD zachowały się tylko 43 księgi tej serii. Najstarsze koronne Sigil-
lata przechowywane są w Archiwum Narodowym w Krakowie, w zbiorze Hieronima Pinocciego32.

f) Księgi spraw publicznych (Księgi kanclerskie)
W tzw. Księgach spraw publicznych oprócz nadań królewskich rejestrowano także korespondencję urzę-
dową. Do niedawna uważano, że seria ta rozpoczyna się od 1735 r. Odkrycie przez H. Palkija znacz-
nie starszych ksiąg tego typu, przechowywanych w rozmaitych zbiorach archiwalnych i bibliotecznych 
(m.in. w AGAD i Archiwum Narodowym w Krakowie), przesunęło poważnie tę granicę. Za najstarszą 

31 Metryka Ruska (Wołyńska). Regesty dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich (województw wo-
łyńskiego, bracławskiego, kijowskiego i czernihowskiego) 1569–1673, wyd. P. Kennedy Grimsted, Kijów 2002. 
Zob. też P. Grimsted Kennedy, The Ruthenian (Volhynian) Metrica; Polish Crown Chancery Records for Ukrainian 
lands, 1569–1673, „Harvard Ukrainian Studies” 104, 1990, nr 1–2, s. 7–75.
32 Kraków, AN, IT 375e (16 III–19 VI 1655), IT 375f (16 I–25 II 1655); zob. R. Górny, Najstarsze zachowane księgi 
Sigillat Metryki Koronnej, w: Polska kancelaria królewska. Między władzą a społeczeństwem, cz. III, Warszawa 
2008, s. 69–77.
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księgę tej serii, sięgającą 1700 r., uznać obecnie można tę przechowywaną w AGAD w dziale Nabytki 
sygn. 159. Ważną datą był też niewątpliwie rok 1716, kiedy to podjęto próbę zreformowania zasad re-
jestracji w kancelariach centralnych. Najwcześniejsze Księgi kanclerskie były zapewne uważane przez 
sekretarzy je prowadzących za ich prywatną własność, którą zabierali ze sobą po odejściu ze służby. 
Dopiero od 1735 r. zaczęto je włączać do Metryki Koronnej. Rejestrowanie ważniejszej korespondencji 
politycznej było dużym postępem w organizacji prac kancelarii koronnej za Wettynów. W księgach tych 
początkowo stosowano porządek chronologiczny. W czasach panowania Stanisława Augusta Poniatow-
skiego zastosowano już podział rzeczowy, dzieląc Księgi spraw publicznych na cztery części: 1) nadania 
urzędów i tytułów, 2) inne nadania i pozwolenia monarchy, 3) potwierdzenia, 4) zarządzenia i decyzje.

Księgi kanclerskie przez XVIII w. zyskiwały stopniowo na wadze, a w 2. połowie stulecia stały 
się najważniejszą serią Metryki, jeśli idzie o rejestrację bieżącą ekspedytów kancelarii. Określane 
były czasem mianem „metryki sekretnej”, a to dla odróżnienia ich od powszechnie dostępnych dla 
zeznań i kwerend Ksiąg wpisów. Za Księgi kanclerskie odpowiadali sekretarze pieczęci, zwane były 
też niekiedy „aktami pieczęci” (Acta sigilli). Są one czystopisami, do których wprowadzano z proto-
kołów co ważniejsze dokumenty. Jędrzej Kitowicz stwierdza, że pieczętarze dość często powierzali 
ważny urząd sekretarza pieczęci plebejuszom: „Należało albowiem do pieczętarzów powierzyć pie-
częci, komu się podobało; człowiek zatem zdatny, każdemu przygodny i w protekcji kanclerza zo-
stający, miał pokój z strony urodzenia, które wielom niewiadome, od wiadomych zaś dysymulowane 
będąc, za szlachetne uchodziło”33.

Prowadzone w AGAD prace nad zasobem Ksiąg spraw publicznych zmierzają do przygotowania 
baz danych dostępnych w Internecie34.

g) Lustracje i rewizje dóbr królewskich
Kancelaria królewska była od początku swego istnienia obciążana zadaniami skarbowymi. Z biegiem 
czasu wykształcały się inne urzędy skarbowe, jednak i wtedy kancelaria współpracowała w różnych 
kwestiach choćby z kancelariami skarbu koronnego czy nadwornego. Siedemnastowieczne spisy 
Metryk wykazują, że przechowywano w nich liczne księgi lustracji i rewizji dóbr królewskich. Do 
tej pory opublikowano ponad 40 lustracji z XVI–XVIII w.35 Z dostępnych informacji wynika, że 
w większości komisji lustracyjnych znajdowali się sekretarze królewscy, a często pracowali w nich 
właśnie metrykanci koronni. Księgi te są więc w pewnym sensie wytworem zespołu kancelarii ko-
ronnej. Księgi lustracji nie zostały niestety ujęte w Inwentarzu Metryki Koronnej z 1975 r., uznano 
bowiem, że powinny być omówione w ramach Archiwum Skarbu Koronnego. Lustracje te i rewizje 
przechowywane są w AGAD, jako seria Metryki Koronnej o nazwie: „Lustracje dział XVIII”. Zespół 
ten obejmuje 105 jednostek archiwalnych.

7. TRYB PRACY NAD METRYKĄ

Nie mamy pewnych informacji, kto odpowiadał za nieliczne jeszcze księgi w wieku XV, podejrzewać 
wszakże można, że był to wyznaczony pisarz czy sekretarz kancelarii. Pod koniec tego stulecia, gdy 
ksiąg przybywało, postanowiono zapewnić Metryce Koronnej odpowiednią opiekę, a jednocześnie 

33 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 141.
34 U. Kacperczyk, Wyszukiwarka do Ksiąg Kanclerskich (KK 92, 94, 97, 98, 100) z lat 1781–1793, w: Polska kan-
celaria królewska. Między władzą a społeczeństwem, cz. III, Warszawa 2008, s. 111–112.
35 Zob. K. Chłapowski, J. Dygdała, Prace edytorskie nad lustracjami dóbr królewskich XVI–XVIII w. po półwieczu, 
SŹ 43, 2005, s. 162–171.
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kontrolę nad prowadzeniem rejestracji. Wprowadzony w tym czasie urząd regestratora nie przetrwał 
wprawdzie zbyt długo, jednak sama Metryka zyskiwała na znaczeniu. Regestrację dokumentów wy-
dawanych pod pieczęcią sygnetową prowadził nawet przez parę miesięcy w 1483 r. sam królewicz 
Kazimierz Jagiellończyk, który w ten sposób poznawał tajniki rządzenia państwem36.

Po wielkim politycznym ataku szlachty na Metrykę w dobie „wojny kokoszej”, konstytucja sej-
mowa z 1538 r. nałożyła na kanclerza i podkanclerzego obowiązek zatrudnienia jednego lub dwóch 
pisarzy przysięgłych (notarius iuratus), których obowiązkiem miała być regestracja przywilejów 
królewskich i innych dokumentów, dbanie o księgi oraz wydawanie z nich ekstraktów. Było to, jak 
na stan ówczesny, rozwiązanie bardzo nowoczesne. W pierwszym okresie istnienia, mniej więcej do 
lat 60. XVI w., urząd metrykanta był zapewne tożsamy z urzędem regenta, czyli przełożonego pisa-
rzy w kancelarii królewskiej. Od połowy XVI do końca XVIII w. znamy 56 metrykantów, zaprzy-
siężonych pisarzy, odpowiadających za Metrykę Koronną. Początkowo byli wśród nich duchowni, 
jednak w XVII w. zostawali nimi już niemal wyłącznie sekretarze świeccy. Wśród metrykantów 
pojawili się natomiast mieszczanie, którzy dzięki piastowaniu tego urzędu uzyskiwali często no-
bilitację. Budziło to niechęć szlachty, która dopatrywała się rozmaitych nadużyć, twierdząc nawet, 
że pisarze kancelarii posuwają się do fałszerstw i tworzą dla siebie f kcyjne przywileje nobilitacji37.

W ciągu prawie 300 lat funkcjonowania tego urzędu podlegał on rozlicznym przemianom. Okre-
sem największych wpływów i znaczenia metrykantów był niewątpliwie wiek XVII. Stefan Hankie-
wicz, Hieronim Pinocci czy Stanisław Bieniewski starali się usprawnić prace kancelaryjne i cieszyli 
się dużymi wpływami na dworze. O ile do końca XVII w. tylko metrykanci odpowiadali za rege-
strację ekspedytów kancelarii koronnych, o tyle w XVIII w. funkcję tę przejmowali stopniowo se-
kretarze pieczęci, prowadzący Księgi spraw publicznych. Metrykantom zostawiono głównie zadania 
archiwalne, sądowe w sądzie asesorskim oraz przyjmowanie zeznań osób prywatnych. 

Dla analizy początków rejestracji istotne są dane o rozpiętości chronologicznej wpisów. W pierw-
szych kilkudziesięciu latach, do początku XVI w., księga obejmuje średnio dokumenty z dziewięciu 
lat. Może to być pośrednia wskazówka, że regestracja była wtedy nowością dla personelu kancelarii 
koronnej. Praktyka ta uległa zmianie w pierwszych dziesięcioleciach XVI w. Pod koniec lat 30. 
tego stulecia księgi były oprawiane już po 3–4 latach. Dopiero pod koniec XVI w. utrwala się rytm, 
w którym księgi zamykano co roku lub co dwa lata. Zdarzały się zaburzenia tego rytmu, które miały 
najczęściej związek z osłabieniem prac jednej z kancelarii. Tak np. księga wpisów MK 133 za kanc-
lerstwa Jana Zamoyskiego obejmuje wpisy z aż 10 lat (od stycznia 1585 do kwietnia 1595 r.). Wiązać 
to należy z wycofywaniem się Zamoyskiego z działalności na urzędzie kanclerskim i przejściem do 
opozycji wobec Zygmunta III Wazy.

W XV i 1. połowie XVI w. występują wyraźnie pewne okresy wzmożonej pracy rejestratorów 
i spowolnienia prac. I tak wyjazdy władców na Litwę w XV w. odbijały się bardzo wyraźnie na pracy 
kancelarii — regestracja ustawała całkowicie lub była mocno ograniczona. Dopiero początek XVI w. 
przyniósł zmianę pod tym względem, a wyjazdy króla nie odbijały się już tak znacząco na poziomie 
pracy. Rytm roczny był natomiast stosunkowo stabilny, acz wyraźny wzrost liczby wpisywanych 
dokumentów następował podczas obrad sejmu. Tłumaczyć to można tak, że to wtedy król rozdawał 
wakanse i nadawał dobra, wtedy też zapisywano liczne zeznania szlachty przybyłej z całego kraju.

Bezsporne są ścisłe związki Metryki z dwoma koronnymi archiwami dokumentowymi: star-
szym (sięgającym XIV w.) Archiwum Krakowskim (AKK), przy skarbcu koronnym na Wawelu, 
oraz młodszym Archiwum Warszawskim (AKW), które wytworzyło się po przeniesieniu rezydencji 

36 W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne, s. 139–140.
37 W. Nekanda Trepka, Liber generationis plebeanorum („Liber chamorum”), wyd. W. Dworzaczek, J. Bartyś, 
Z. Kuchowicz, Wrocław 1973, t. I, s. 11.
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królewskiej do Warszawy w 1595 r.38 Gdy kancelaria koronna rezydowała na Wawelu, przepływ 
dokumentów z Metryk do archiwum musiał być intensywny. Po przeniesieniu stolicy do Warszawy 
związek ten osłabł. Spisy Metryk z l. 1620 i 1625 oraz inne przekazy źródłowe ukazują jednak, że 
nadal wypożyczano do Metryk dokumenty z AKK, przede wszystkim te dotyczące polityki zagra-
nicznej państwa. Spisy te pokazują zarazem dokładnie, jak zorganizowane było AKW. Na początku 
swego istnienia w XVII w. narastało ono przy obu Metrykach Koronnych. W przytoczonych spisach 
Metryk widać też próby tworzenia jakichś dokumentowych zespołów tematycznych: wyodrębniano 
np. dokumenty i pisma dotyczące unii polsko–litewskiej, Prus, spraw tureckich, wydzielano rozmaite 
dokumenty skarbowe czy lustracje. Takim samym systemem porządkowano też dokumenty w AKK 
i AKW. Katalog problemów badawczych związanych z AKK opracował niedawno Rafał Jaworski39. 

W Metrykach Koronnych składowano też liczne dokumenty osób prywatnych. Dotyczyły one 
najpewniej dóbr domeny królewskiej, odzyskanych w dobie egzekucji i czasach późniejszych. Naj-
prawdopodobniej AKW wyodrębniło się z Metryki Koronnej jako zwarte archiwum dopiero po po-
topie szwedzkim, kiedy trzeba było zorganizować na nowo kancelarie. W XVIII w. stopniowo prze-
wożono zasób krakowski do Warszawy. Proces ten zakończył się w 1765 r., a dokumenty znalazły 
się właśnie w Archiwum Metryki Koronnej. Duża część zasobu obu Archiwów Koronnych uległa 
niestety rozproszeniu i zniszczeniu. 

W okresie staropolskim prowadzono kilkakrotnie inwentaryzacje Archiwum Koronnego Krakow-
skiego. Już na samym początku XVI w. porządkowano AKK z polecenia kanclerza Jana Łaskiego40. 
Wspomnieć należy inwentarz Marcina Kromera z 1551 r., tzw. inwentarz Jana Zamoyskiego powsta-
ły w l. 1569–1572, inwentarze z l. 1613, 1682 (opublikowany przez Erazma Rykaczewskiego)41 oraz 
1730. Zasadniczo utrzymywał się w AKK system wprowadzony przez Kromera, który uporządko-
wał dokumenty wedle ich przynależności państwowej, tworząc pierwotnie 18 działów, a w obrębie 
każdego działu zaprowadził układ chronologiczny, tworząc przy okazji inwentarz, będący pomocą 
archiwalną42. Niestety aktualne pozostaje wezwanie Abdona Kłodzińskiego: „Ogłoszenie wszystkich 
inwentarzów tego archiwum pozostanie nadal bardzo ważnym postulatem naukowym”43. Do stwo-
rzenia inwentarza idealnego AKK przygotowywał się w okresie międzywojennym dyrektor AGAD 
Józef Siemieński, niestety plon wieloletnich prac zniszczał w Warszawie w wyniku działań hitlerow-
ców. Do tej pory nie powstała pełna monograf a dziejów obu archiwów, która uwzględniałaby ich 
związki z Metryką. 

Przy analizowaniu dokumentacji masowej niezwykle istotna jest kwestia oszacowania wielko-
ści strat. Dopiero znając je, możemy bowiem pokusić się np. o statystyczne wyliczenia pokazujące 
przemiany poziomu regestracji. Brak inwentarza idealnego utrudnia wszelkie obliczenia, tym nie-
mniej możliwe jest postawienie wstępnych tez. Zestawienie informacji na temat Metryki Koron-
nej, a w szczególności porównanie jej siedemnastowiecznych inwentarzy ze stanem dzisiejszym, 
umożliwia wyciągnięcie pewnych wniosków. Stosunkowo duże straty dotyczą najwcześniejszego 

38 W. Krawczuk, Metryka Koronna za Zygmunta III Wazy. Początki Archiwum Koronnego Warszawskiego w świetle 
spisów z 1620 i 1627 roku, Kraków 1995, s. 7–10.
39 R. Jaworski, Archiwum Koronne Krakowskie za Jagiellonów. Zarys problematyki, w: Polska kancelaria królew-
ska. Między władzą a społeczeństwem, cz. III, Warszawa 2008, s. 126–128.
40 I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria królewska, s. 22; Z. Spieralski, Z dziejów Archiwum Koronnego Kra-
kowskiego. Kopiariusz Jana Łaskiego (około 1505), cz. I, SŹ 24, 1979, s. 109–138, cz. II, SŹ 27, 1983 s. 147–161.
41 Inwentarz przywilejów listów i dyplomatów archiwum królewskiego sporządzony z rozkazu króla Jana III, 
wyd. E. Rykaczewski, Paryż 1862.
42 A. Kłodziński, O Archiwum Skarbca Koronnego na Zamku Krakowskim, w: Archiwum Komisji Historycznej PAU, 
ser. 2, t. I, Kraków 1923, s. 201.
43 Tamże, s. 133.
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okresu istnienia Metryki, natomiast później, od 2. połowy XV w. ubytki w obrębie głównych serii 
są stosunkowo niskie, wynosząc średnio około 15% zasobu. Wyższe straty, sięgające prawie 30%, 
dotyczą Metryki Ruskiej. Jeszcze inną kwestią jest zniszczenie przez hitlerowców niemal całej serii 
Ksiąg dekretowych Metryki Koronnej.

B. METRYKA LITEWSKA
1. Def nicja i stan badań. 2. Dzieje Metryki Litewskiej. 3. Serie ksiąg

LITERATURA: A. И. Груша, Kaнџылярия Вяликага княства Литоускага 40–х гадоу XV–першай паловы 
XVI ст., Mинск 2006; tenże (A. Hruša), Chancery of the Grand Duchy of Lithuania (w druku); P. Kenne-
dy Grimsted, The „Lithuanian Metrica” in Moscow and Warsaw: Reconstructing the Archives of the Grand 
Duchy of Lithuania, Cambridge MA 1984; taż, Czym jest i czym była Metryka Litewska? (Stan obecny i per-
spektywy odtworzenia zawartości archiwum kancelaryjnego Wielkiego Księstwa Litewskiego), KH 92, 1985, 
nr 1, s. 55–83; K. Pietkiewicz, Nowa edycja Metryki Litewskiej, „Lituano–Slavica Posnaniensia” 7, 1995 
[wyd. 1997], s. 133–153; A. Rachuba, Księgi Sigillat Metryki Litewskiej, „Przegląd Historyczny” 72, 1981, 
s. 95–110; www.istorija.lt/lmn/index.html.

1. DEFINICJA I STAN BADAŃ

Metryka Litewska (Lietuvos Metrika) to dziś zespół ksiąg i rozmaitych materiałów archiwalnych 
powstałych najpierw w wyniku pracy kancelarii wielkoksiążęcej, a od 2. połowy XVI w. kan-
celarii większej i mniejszej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanowi ona nieprzebrany zasób 
źródeł do historii ziem dzisiejszej Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Jest też świa-
dectwem strukturalnej odrębności Wielkiego Księstwa w ramach ustrojowych Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. W wyniku dramatycznych dziejów ten olbrzymi zespół, na który składa się 
ponad 600 ksiąg i rozmaite zespoły aktowe, przechowywany jest dziś w Rosyjskim Państwowym 
Archiwum Akt Dawnych (RGADA) w Moskwie. Wbrew obowiązującej w archiwistyce zasadzie 
pertynencji terytorialnej nie został zwrócony niepodległemu państwu litewskiemu. Część zaso-
bu uległa rozproszeniu i rozsiana dziś jest po rozmaitych archiwach i bibliotekach w różnych 
państwach. Pomiędzy Metryką Litewską a Koronną zachodzą bardzo duże podobieństwa, ale 
występują też spore różnice.

Problemem def nicji Metryki Litewskiej zajęła się wnikliwie Patricia Kennedy Grimsted. Wskaza-
ła ona, że głównym problemem jest spore zamieszanie spowodowane błędnymi ustaleniami, zawar-
tymi w cennym skądinąd inwentarzu Stanisława Ptaszyckiego (Описание книг и актов литовской 
метрики, Sankt Petersburg 1887). Archiwista ten połączył mechanicznie księgi i akta należące do 
Metryki Litewskiej z tymi pochodzącymi z Metryki Koronnej. Niekiedy terminem „Metryka Litew-
ska” określa się też niesłusznie wszystkie archiwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Choć już w epoce staropolskiej wydawano drukiem pewne dokumenty z Metryki Litewskiej, to 
dopiero 2. połowa XIX w. przyniosła systematyczne działania edytorskie na tym polu. Prace takie 
podjęła wówczas rosyjska Cesarska Komisja Archeograf czna. Początkowo wydawano zbiory do-
kumentów, następnie zdecydowano o publikacji poszczególnych ksiąg Metryki w całości. Pierwszą 
księgę wydał Michał Oboleński w 1838 r. Do wybuchu I wojny światowej opublikowano kilkana-
ście tomów z tego zespołu. Od początku przyjęto też zasadę wydawania dokumentów w całości. 
Obowiązuje ona zasadniczo po dziś dzień i odróżnia sposób edycji Metryki Litewskiej i Koronnej 
(publikowanej w streszczeniach). 

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



207METRYKA KORONNA I METRYKA LITEWSKA

Po długim okresie zastoju w czasach komunistycznych, przełomowy dla prac nad Metryką Litew-
ską okazał się rok 1980. Po długich staraniach historyków radzieckich polskiego pochodzenia, Anny 
Choroszkiewicz i Włodzimierza Paszuto, zdołano przekonać władze ZSRR o konieczności podję-
cia tego zadania w ramach międzynarodowej współpracy Akademii Nauk ZSRR, Litwy, Białorusi 
i Polski oraz instytucji archiwalnych. Zgodnie z ustalonymi od początku zasadami strona radziecka 
(potem litewska, białoruska i rosyjska) wydawać miała przede wszystkim akta spisane cyrylicą, a za-
tem te wcześniejsze, z XV–XVI w., natomiast strona polska — zająć się wydawaniem dokumentów 
późniejszych, z XVII–XVIII w., z przewagą tekstów polskich i łacińskich. Zmiany spowodował roz-
pad ZSRR. Na niepodległej już Litwie edycja Metryki została powierzona Litewskiemu Instytutowi 
Historycznemu, na Białorusi prace te prowadzi Instytut Historii Akademii Nauk Białorusi, nadal 
też edycją Metryki Litewskiej zajmują się historycy rosyjscy. Postępy prac nad Metryką Litewską 
przedstawiane są na bieżąco w języku litewskim i rosyjskim na stronie internetowej pt. Nowości 
Metryki Litewskiej (www.istorija.lt/lmn/index.html). Mimo rozmaitych zawirowań prace nad edycją 
Metryki Litewskiej skupiły od początku duże grono badaczy na Białorusi, Litwie czy w Rosji. Grupa 
ta obejmuje dziś kilkadziesiąt osób, zatrudnionych w różnych instytucjach tych państw. W 2012 r. 
odbyły się w Kijowie obrady „okrągłego stołu” ukraińskich historyków, którzy sformułowali bar-
dzo ambitny program badań nad Metryką Litewską w kontekście dziejów Ukrainy44. W Polsce od 
samego początku istnienia projektu niestrudzenie prowadzi prace edytorskie Andrzej Rachuba, który 
opublikował już kilka tomów Metryki Litewskiej z XVII i XVIII w. Ostatnio w prace włączyli się 
Grzegorz Błaszczyk, Henryk Lulewicz i Krzysztof Pietkiewicz. 

Stwierdzić należy, że edycja Metryki Litewskiej cieszy się bardzo dużym wsparciem instytucji 
państwowych naszych wschodnich sąsiadów, przede wszystkim Litwy. Organizowane są tam i f -
nansowane stałe zespoły edytorskie. Natomiast poważnym problemem badawczym pozostają kwe-
stie zidentyf kowania i uporządkowania poszczególnych serii Metryki, odtworzenia dawnego układu 
i zerwania z niektórymi błędnymi ustaleniami dziewiętnastowiecznych archiwistów. Jest to pod-
stawowe zadanie dla przygotowania syntezy dziejów kancelarii litewskiej i jej registratury. Dobrze 
natomiast rozpoznany jest skład personelu wyższego i średniego kancelarii litewskiej45.

2. DZIEJE METRYKI LITEWSKIEJ

Najstarsze księgi Metryki Litewskiej sięgają 1440 r., a zatem wyprzedzają o siedem lat najdaw-
niejsze znane tomy Metryki Koronnej. Z l. 1440–1506 zachowały się tylko cztery księgi wpisów 
Metryki Litewskiej, i to w kopiach. Pierwsza księga oryginalna obejmuje l. 1511–1516. Niezacho-
wanie się piętnastowiecznych ksiąg oryginalnych wiąże się, paradoksalnie, z większą niż w Koronie 
dbałością litewskich pieczętarzy o pozostawiony ich pieczy zasób archiwalny. Pod koniec XVI w. 
kanclerz litewski Lew Sapieha podjął bowiem decyzję o przepisaniu prawie 200 starych ksiąg. Kopie 
te przetrwały do naszych czasów, natomiast oryginały zaginęły lub zniszczały w skarbcu wileńskim, 
zapewne podczas najazdu moskiewskiego w 1655 r. Rzecz jasna ogranicza to możliwości analizy 
dyplomatycznej, a uniemożliwia badania kodykologiczne w odniesieniu do XV w.

44 Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та 
публікації. Матеріали круглого столу (Київ, Інституту історії України НАН України 21 березня 2012 р.), 
red. Г. Боряк, Київ 2012. Publikacja dostępna pod adresem internetowym: http://ukrainalithuanica.blogspot.
com/2012/08/21–2012–2012–58_2.html.
45 Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. H. Lulewicz, 
A. Rachuba, Kórnik 1994.
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Dla wczesnych dziejów Metryki istotne pozostają ustalenia Egidijusa Banionisa46. Szczególnie 
chodzi tu o odtworzenie przez niego systemu pracy późnośrednowiecznej kancelarii litewskiej, 
w której terminem „księga” (кнiга) określano luźne składki, oprawiane dopiero dużo później. Jest 
to sposób działania identyczny z tym, jaki stosowała polska kancelaria królewska w XV w. Ustale-
nie to ma bardzo duże znaczenie dla poprawnej analizy zawartości poszczególnych ksiąg Metryki 
Litewskiej. Długie przechowywanie składek mogło powodować bowiem pomyłki, kiedy w końcu 
łączono je w księgę. Z tego też zapewne powodu zapisy z XV w. zachowały się w stanie mocno 
niekompletnym. Wyraźna poprawa poziomu regestracji nastąpiła w czasach panowania Aleksandra 
Jagiellończyka (1492–1506); podobne zjawisko widać również w Metryce Koronnej i wiąże się naj-
pewniej z usprawnieniem prac kancelarii i szybszym oprawianiem składek.

Przyjmuje się, że do początku XVI w. Metryka Litewska przechowywana była wraz z archiwum 
dokumentowym Wielkiego Księstwa na zamku w Trokach. Dwie pierwsze księgi wpisów w inwen-
tarzu S. Ptaszyckiego to rejestry przywilejów oraz innych dokumentów przechowywanych w Me-
tryce Litewskiej. Jest to sytuacja identyczna z obserwowaną w Metryce Koronnej, gdzie cały czas 
w kancelarii narastały archiwa dokumentowe, stopniowo wyodrębniane z jej zasobu, przy czym osta-
tecznie proces ten zakończył się dopiero w XVIII w. Na początku XVI w. Metryka Litewska została 
przeniesiona do Wilna. Była tam przechowywana na zamku, choć wiadomo, że w XVII i XVIII w. 
na jej bieżące potrzeby przeznaczano różne domy w mieście: kamienicę Langa przy ul. Szklanej lub 
kamienicę Jana Kluczaty (Packiewiczowską) w rynku. Chodziło tu o zapewnienie dobrego miejsca 
pracy dla samej kancelarii Metryki, choćby dla ułatwienia składania zeznań w sprawach prywatnych, 
tak jak to miało miejsce w przypadku Metryki Koronnej. Opłatę wnoszoną na rzecz personelu Me-
tryki nazywano wedle starego zwyczaju „czołobiciem”.

Dopiero na sejmie wileńskim z 1565/1566 r. powołany został urząd podkanclerzego litewskie-
go, którego kompetencje, tak jak w Koronie, odpowiadały zadaniom kanclerskim. Od tego czasu 
podstawowy układ Metryki Litewskiej kształtował się, podobnie jak w Metryce Koronnej, poprzez 
podział na Metrykę większą i mniejszą. Porządek ten utrzymał się do końca funkcjonowania Metryki 
Litewskiej u schyłku XVIII w.

W 1623 r. powstały dwa rejestry Metryki Litewskiej: pierwszy sporządzono 11 marca, drugi 
— 26 listopada47. Ten wcześniejszy to Regestr xiąg Metryki Wielkiego Xsięstwa Litewskiego, w któ-
rym ujęto jednak tylko zasób Metryki kancelarii większej. Drugi jest bardzo obszerny, zawiera infor-
macje nie tylko o księgach Metryki, ale wymienia też rozmaite przywileje i inwentarze. Oba spisy 
wykonane zostały na polecenie odchodzącego z urzędu kanclerskiego Lwa Sapiehy dla jego następcy, 
Albrychta Stanisława Radziwiłła. Jest zagadką, że właśnie w tym czasie, w odstępie zaledwie kilku 
lat, spisy takie przygotowywano zarówno w Metryce Koronnej, jak i Litewskiej. Czy był to przejaw 
większej dbałości o archiwa, czy tylko wynik zmian na stanowiskach szefów kancelarii? Obraz Me-
tryki Litewskiej w świetle tych spisów jawi się bardzo podobnie do tego, jaki znamy ze spisów Me-
tryki Koronnej. Księgi z różnych serii układano chronologicznie wedle poszczególnych panujących, 
wyodrębniano też pewne grupy akt wedle kryterium geograf cznego (np. sprawy Inf ant czy Podlasia). 
W latach 40. XVIII w. Metryka Litewska została przeniesiona do Warszawy, gdzie została uporządko-

46 E. Banionis, К вопросу о генезисе книг Литовской Метрики (последняя четверть XV века), w: Lietuvos Me-
trika: 1988 metų tyrinėjimai, Vilnius, 1992, s. 8–45; tenże: Lietuvos Metrikos knygos. Sąvoka, terminas, def nicija, 
„Lietuvos istorijos metraštis” 1988 (wyd. 1989), s. 135–148.
47 P. Kennedy Grimsted, The „Lithuanian Metrica” in Moscow and Warsaw. Reconstructing the Archives 
of the Grand Duchy of Lithuania, Cambridge MA 1984, s. 13–15; W. Mikulski, Dokumenty z archiwum Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w archiwum warszawskim Radziwiłłów, „Miscellanea Historico–Archivistica” 7, 1997, s. 71–
83; D. Antanavіčіus, Rastas originalių XVI. a Lietuvos Metrikos knygų sąrašas, „Lietuvos Metrikos Naujienos” 2, 
2010, s. 17–24.
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wana wedle podziału na księgi kancelarii większej i mniejszej. Pod koniec istnienia Rzeczypospolitej 
księgi zostały oprawione i raz jeszcze uporządkowane pod nadzorem Adama Naruszewicza.

Trzeci rozbiór przyniósł Metryce dramatyczne zmiany. Została ona przewieziona do Sankt Peters-
burga, gdzie narzucono jej nowy porządek. W 1798 r. Igor Kirshbaum przygotował jej nowy inwen-
tarz. Ustanowiony został wtedy podział na serie ksiąg. Było to już ostateczne zerwanie z dawnym 
systemem, który grupował różne księgi i inne materiały wedle następstwa pieczętarzy. Już w końcu 
XVIII w. kilkanaście ksiąg Metryki Litewskiej zostało wyłączonych z głównego zespołu i w 1828 r. 
traf ło do archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie. Dopiero w XX w. zostały one 
zwrócone do zespołu Metryki Litewskiej. W 1887 r. Metryka Litewska została przewieziona do Mo-
skwy. Zasadnicza jej część pozostaje tam do tej pory w RGADA jako tzw. fond 389, choć P. Kennedy 
Grimsted uważa, iż jest to raczej zbiór archiwalny, ze względu na dużą liczbę materiałów pochodzą-
cych spoza zespołu Metryki Litewskiej. W 1887 r. ukazał się drukiem wspomniany inwentarz S. Pta-
szyckiego. Zawiera on również informacje o księgach i dokumentach koronnych, z których część 
przekazano do AGAD w Warszawie pod koniec XIX w. Po dziś dzień w AGAD przechowywane są 
z kolei rozmaite materiały kancelaryjne i akta, które mają (lub mogą mieć) związek raczej z kan-
celarią litewską niż koronną. Wymienić tu można choćby osiemnastowieczne kopie w transkrypcji 
łacińskiej najstarszych ksiąg Metryki Litewskiej. Zbiór ten nosi nazwę „Metryka Litewska”. Mylo-
ny jest czasem z przechowywanym także w AGAD zbiorem określanym jako „tak zwana Metryka 
Litewska”, w którym znajdują się spuścizny rozmaitych instytucji centralnych I Rzeczypospolitej. 
Krzysztof Pietkiewicz zidentyf kował niedawno w nim księgę wpisów Metryki Litewskiej (sygn. III 
A 28), spisaną w 1541 r. dla potrzeb królowej Bony, a zawierającą dokumenty sięgające aż 1471 r.48 
Dokumenty i księgi z Metryki Litewskiej znajdują się w rozmaitych archiwach i bibliotekach Europy 
Środkowej i Wschodniej.

3. SERIE KSIĄG

Wyodrębnienie poszczególnych serii jest w przypadku Metryki Litewskiej zadaniem trudniejszym 
niż dla Metryki Koronnej. Dużym problemem jest brak oryginałów najstarszych ksiąg. Kopie z końca 
XVI w. czy późniejsze nie dają pewności co do pierwotnego układu poszczególnych składek. Rzutuje 
to rzecz jasna na możliwość precyzyjnego określenia początku danej serii. W zasobie Metryki Li-
tewskiej występuje też spore pomieszanie materiałów archiwalnych, będące przede wszystkim wyni-
kiem nieumiejętnych prac inwentaryzacyjnych prowadzonych w Sankt Petersburgu i Moskwie. Już od 
końca XIX w. toczy się dyskusja, czy pierwotnie składki pozostawały w chaotycznym układzie, czy 
też były uporządkowane wedle jasnych wytycznych odnoszących się do rodzaju zapisu. W każdym 
razie opis poszczególnych serii oraz edycja wczesnych ksiąg Metryki Litewskiej wiązać się muszą 
z dogłębną analizą składek, mogą one bowiem w istocie pochodzić z różnych serii ksiąg. Jak sądzi 
P. Kennedy Grimsted, zrewidować należy ustalenia Mikołaja Bereżkowa o ostatecznym oddzieleniu 
ksiąg wpisów od ksiąg sądowych — stało się to wedle niej dopiero w latach 20. XVI w. Odpowiada-
łoby to mniej więcej epoce zasadniczych przemian w kancelarii i Metryce Koronnej. Zasadniczo od 
połowy XVI w. mamy w przypadku kancelarii litewskiej do czynienia z porządkiem prac zbliżonym 
do panującego w kancelarii koronnej, co skutkowało wytwarzaniem podobnych serii ksiąg.

Wspomniane problemy występują bardzo wyraźnie w przypadku najważniejszej i najobszerniej-
szej serii, jaką są Księgi wpisów (Užrašymų knygos). W tych najstarszych rejestrowano tak przy-

48 K. Pietkiewicz, Królowej Bony księgi Metryki Litewskiej, w: Studia z dziejów Europy Wschodniej, Poznań 2010, 
s. 99–110.
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wileje, jak i dokumenty sądowe, a znajdziemy tam również dokumentację poselstw i dokumenty 
gospodarczo–skarbowe, jak choćby rejestry odpraw dla dworzan i bojarów, spisy dworzan itp. Była 
to praktyka odpowiadająca tej stosowanej w analogicznej serii ksiąg wpisów Metryki Koronnej 
w XV i w początkach XVI w. Jakieś próby reform rejestracji zaobserwować można ok. 1516 r., jed-
nak dość szybko się z nich wycofano. 

Dobrym przykładem może być księga Metryki Litewskiej z l. 1582–158549. Struktura jej zapisów 
pokazuje już spore różnice w zasadach rejestracji w stosunku do kancelarii koronnej. Wpisano do 
niej wiele przywilejów, potwierdzeń oraz nadań króla i wielkiego księcia Stefana Batorego, tak jak to 
robiono w Metryce Koronnej, ale znajdziemy tu też sporo tzw. listów, czyli mandatów królewskich. 
Rejestracja takich pism w księgach wpisów Metryki Koronnej jest rzadkością. Brak też w księdze 70 
jakichkolwiek zeznań prywatnych. W latach 40. XVI w. pojawiły się one co prawda w księgach Metry-
ki Litewskiej, potem jednak nastąpiła długa przerwa i w większej liczbie wystąpiły ponownie dopiero 
w XVII w. Zagadnienie funkcji notarialnej Metryki Litewskiej wymaga dopiero dokładnego zbadania.

W końcu XVI i w XVII w. w Metryce Litewskiej, analogicznie do Koronnej, wyodrębniano gru-
py ksiąg, z wpisami odnoszącymi się do pewnych terenów. Tak zatem dysponujemy grupami ksiąg 
wpisów do spraw Inf ant, Smoleńska czy Siewierza.

Księgi poselstw (Diplomatinių reikalų knygos) wyodrębniły się jako odrębna seria Metryki Litew-
skiej zapewne w początku XVI w. Wcześniej sprawy związane z polityką zagraniczną rejestrowano 
w Księgach wpisów. Zachowało się niestety niewiele litewskich Ksiąg poselskich, czy to całych, 
czy to we fragmentach. Znamy ich pięć z XVI i jedną z 2. połowy XVII w. P. Kennedy Grimsted 
stwierdza, że w archiwach i bibliotekach Moskwy, Warszawy i Krakowa znajduje się ok. 10 ksiąg 
z XVII w., których część może być litewskimi Księgami poselskimi. Sytuacja ta odpowiada zresz-
tą tej, jaką znamy z kancelarii koronnej, gdzie najwięcej Ksiąg poselstw powstało za Jagiellonów, 
a potem seria ta wyraźnie podupadła. Po 1569 r. kancelaria litewska, zgodnie z ustalonym już zwy-
czajem, odpowiadała za rejestrowanie dokumentów związanych z polityką wschodnią Rzeczypo-
spolitej. Także wcześniej były one dla kancelarii Wielkiego Księstwa szczególnie istotne. Dlatego 
w Księgach poselskich Metryki Litewskiej znalazła się głównie dokumentacja kontaktów dyploma-
tycznych z państwem moskiewskim i Krymem. Część ksiąg określonych w moskiewskim RGADA 
jako poselskie ma w istocie zupełnie inną proweniencję, a nomenklatura taka wiąże się z długim 
przechowywaniem w rosyjskim i radzieckim MSZ.

Księgi sądów (Teismų knygos) zostały wydzielone, tak jak w Koronie, w 1. połowie XVI w. 
Najstarsze zachowały się w kopiach z końca XVI w. Zasadniczym problemem badawczym jest fakt 
przechowywania w Metryce Litewskiej ksiąg innych sądów niż nadworne. P. Kennedy Grimsted 
uważa, iż za przynależne do Metryki Litewskiej można uznać tylko księgi będące produktem sądów, 
którym przewodniczył kanclerz lub podkanclerzy litewski, albo też księgi, w których zapisywano 
wyroki w sprawach apelacji do wielkiego księcia. Sporą grupę (ponad 20 ksiąg) w omawianym 
zespole stanowią natomiast materiały wileńskiego sądu grodzkiego z l. 1542–1566 i sądu ziem-
skiego, a w zasobie Metryki Litewskiej znajdują się również księgi sądowe innych miast Wielkiego 
Księstwa. Odrębną grupę stanowią szesnastowieczne księgi sądów apelacyjnych do spraw Podlasia, 
które do 1569 r. należało do Litwy. Część z nich przekazana została już w XVI w. do Metryki Koron-
nej. Inną wielką grupę stanowią księgi litewskiego sądu asesorskiego. Dzielą się one, podobnie jak 
w Metryce Koronnej, na księgi dekretów, protokołów i rejestrów.

Problemy związane z opracowaniem serii ksiąg Metryki Litewskiej są szczególnie wyraźne 
w przypadku Ksiąg spraw publicznych (Viešųjų reikalų knygos). S. Ptaszycki zaliczył do nich błęd-

49 Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга Nr. 70 (1582–1585). Книга записей 70 (1582–1585), 
wyd. А. А. Мяцельскі, Мінск 2008.
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nie kilkanaście ksiąg z XVI i XVII w., które w żadnym razie nie powinny tam należeć. Są to bowiem 
rozmaite rejestry kancelaryjne, po części dotyczące spraw wojskowych, a nawet jedna księga wpi-
sów. Zapewne w epoce przedrozbiorowej w Metryce Litewskiej wyodrębnione były księgi poświę-
cone istotnym kwestiom funkcjonowania państwa. I tak pierwsza księga spraw publicznych zawiera 
popisy wojska litewskiego z 1528 r., w następnych znaleźć można dokumentację budowy pogra-
nicznych zamków, liczebności wojsk, ale również dokumenty odnoszące się do Inf ant, spraw sej-
mowych itp. Można by zatem zastanawiać się nad wyodrębnieniem tej grupy materiałów w odrębny 
zbiór tematyczny czy serię, tym bardziej że księgi te pojawiają się w najstarszym spisie z 1623 r. 
Prawdziwe litewskie Księgi spraw publicznych powstały zapewne dopiero w 1775 r. i zachowało się 
ich tylko 19. Jak się wydaje, także w przypadku kancelarii litewskiej Księgi publiczne zyskały szyb-
ko na znaczeniu i przejęły zadania spoczywające wcześniej na Księgach wpisów, które w kancelarii 
większej litewskiej zanikają właśnie ok. 1775 r.

Księgi pieczętne, czyli Sigillata (Sigilatų knygos), to seria rozproszona. Trzy księgi, w tym naj-
starsza z 1645 r., znajdują się w RGADA w Moskwie. Kilkanaście tomów z 1. połowy XVIII w. zi-
dentyf kował w AGAD Andrzej Rachuba, część z nich jednak stanowią kopie. Słaby stan zachowania 
Sigillat Metryki Litewskiej (podobnie jak i Koronnej) wynika z faktu, że były to rejestry kancelaryjne 
o niezbyt dużym, czasowym znaczeniu, sporządzane dla kontrolowania i porządkowania prac kan-
celarii. Wnoszono do nich zwięzłe informacje o rodzaju opieczętowanego dokumentu i o pobranych 
ewentualnie opłatach. Sigillata litewskie i koronne różnią się co do typów rejestrowanych w nich do-
kumentów. Podkreślić należy, że te litewskie są starsze od koronnych. Uzasadnione wydaje się więc 
twierdzenie niektórych historyków, że w tym przypadku kancelaria koronna przyjęła rozwiązanie 
wypracowane w kancelarii litewskiej. Tak w Koronie, jak i na Litwie do ksiąg tych wpisywano infor-
macje o opieczętowaniu rozmaitych nadań, przywilejów, cesji, listów przypowiednich czy nominacji. 
Specyf ką litewską było odnotowywanie również pism politycznych, m.in. dokumentacji dotyczącej 
sejmików i korespondencji z zagranicą. Znacznie więcej jest też w nich zapisów odnoszących się do 
spraw prywatnych. W odróżnieniu od Sigillat koronnych, w litewskich nie ma z kolei monarszych 
mandatów — rejestrowano je, choć tylko te ważniejsze, w Księgach wpisów Metryki Litewskiej.

Zespół Ksiąg lustracji i rewizji (Surašymų knygos) odpowiada, jeśli idzie o jego genezę i zasób, 
działowi lustracji w Metryce Koronnej. Spis Metryki Litewskiej kancelarii większej z 1623 r. po-
kazuje, że przechowywano w niej księgi lustracji. Zespół znajdujący się dziś w Moskwie, opisany 
został przez S. Ptaszyckiego, a liczy sobie 23 księgi, głównie z XVI w. Jak zwraca uwagę P. Kennedy 
Grimsted, kilka pozycji zaliczonych do tej serii należy jednak do innych zespołów — skarbu litew-
skiego, sądów czy może nawet do Ksiąg wpisów Metryki Litewskiej. A. Rachuba sądzi, że część akt 
skarbowych, np. niektóre rejestry podymnego, była przechowywana tylko w Metryce Litewskiej, do 
której podskarbi litewski miał stały dostęp50. 

*

Metryka Koronna i Metryka Litewska są wspaniałymi przykładami dawnych form urządzania kan-
celarii epoki ksiąg wpisów, opierającej się na zasadzie rejestrowania w księgach dokumentów ekspe-
diowanych i przyjmowanych. Prowadzono je przez kilkaset lat, w wyniku czego powstał ów wielki 
zasób. W księgach zapisano dziesiątki tysięcy dokumentów, zarówno tych o wadze państwowej, jak 
i pomniejszych, potwierdzających drobne nadania czy pokwitowania. Na specyf kę Metryk wpły-
nął też fakt ich stopniowego zawłaszczania przez szlachtę. Po okresie nieufności do tego narzędzia 

50 Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., 
wyd. A. Rachuba, Warszawa 1989, s. 6.
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władzy, którego kulminację stanowiły wydarzenia „wojny kokoszej” 1537 r., szlachta zaczęła prze-
konywać się do ksiąg kancelarii królewskiej, wnosząc do nich coraz częściej dokumenty prywatne 
i uzyskując ekstrakty pod koronną czy litewską pieczęcią. To przykład ogromnych wpływów stanu 
szlacheckiego, ale i dowód słabości władz centralnych Rzeczypospolitej, które nie były w stanie za-
pewnić tajemnicy dokumentów rejestrowanych w ich głównej registraturze — stała się ona bowiem 
dostępna dla ogółu.

O ile początkowo, w wieku XV, nie regestrowano w księgach zbyt wielu dokumentów, o tyle 
z biegiem czasu ich liczba wzrastała, a wyraźny przyrost nastąpił na przełomie XV i XVI w. Spo-
wodowało to wyodrębnienie się z najstarszej serii ksiąg wpisów innych serii, w których zapisywano 
dokumenty związane z jakąś specyf czną tematyką działań kancelarii (Księgi poselstw, Księgi są-
dów) czy też z pewnym regionem (np. Metryka Ruska). Jeszcze inne serie (Sigillata i Księgi spraw 
publicznych) powstały dla usprawnienia prac kancelarii. 

W ostatnich dziesięcioleciach doszło do znaczącej intensyf kacji badań nad Metrykami. Doku-
menty z nich udostępniane są w postaci skanów w Internecie, sumariuszy czy też publikacji całych 
ksiąg. Jednak mimo dużych podobieństw obu zespołów nie prowadzi się praktycznie badań porów-
nawczych51. Pomimo że badania nad Metrykami trwają od dawna, a zespoły te uważa się za bardzo 
ważne dla dziejów całej Europy Środkowej i Wschodniej, nadal wiele kwestii pozostaje niewyjaś-
nionych. Niewątpliwie problemy najtrudniejsze to kwestia początków Metryk, a także przemian ich 
struktury, do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z zachowanych siedemnastowiecz-
nych inwentarzy wynika, że do połowy XVII w. podobieństwa w organizacji Metryki Koronnej 
i Metryki Litewskiej zdecydowanie przeważały nad różnicami.

51 W. Krawczuk, Metryka Koronna i Metryka Litewska, podobieństwa i różnice, w: Belliculum diplomaticum 
IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska — stan obecny i perspektywy badań, Toruń 2011, s. 41–45.
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M. Woźniakowa, Warszawa 1975, s. 241–248; G. Klimecka, Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego 
wieków średnich. Formularz ciechanowski, Warszawa 1997; J. K. Kochanowski, Próby ujęcia hermeneu-
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s. 15–46; S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978; tenże, Rozwój kultury na Ma-
zowszu (połowa XIII — początek XVI w.), w: Dzieje Mazowsza, t. I, Pułtusk 2006, s. 489–531; Mazowieckie 
przywileje rodowe z XIV–XV w., wyd. W. Semkowicz, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. XI, Kraków 
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K. Pacuski, Przegląd źródeł, w: Dzieje Mazowsza, t. I, Pułtusk 2006, s. 10–29; S. Russocki, Z badań nad sta-
tutami książąt mazowieckich z XIV i XV w., CPH 8, 1956, z. 2, s. 227–252; tenże, Nadania ziemi „ad servicia 
communia” a obowiązek służby wojskowej na Mazowszu w XIV w., „Miscellanea Iuridica” 1, 1961, s. 111–119; 
tenże, Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV — połowa XVI wieku), Warszawa 
1961; A. Salina, Polityka książąt wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku, Poznań 2011; 
J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965; B. Sobol, Ostatnie 
statuty mazowieckie z lat 1525 i 1526, PH 49, 1958, s. 278–286; E. Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu 
w latach 1248–1355. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 1977; taż, Regesty dokumentów mazowiec-
kich z lat 1248–1345, Warszawa–Łódź 1980; taż, Podziały Mazowsza w pierwszej połowie XIV w. w świetle 
tytulatury książęcej, w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia of arowane Aleksandrowi Gieysztorowi 
w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 639–645; taż, Funkcje i rola kancelarii na dworze 
książąt mazowieckich w XIV i I poł. XV wieku, „Kronika Zamkowa” 1–2 (49–50), 2005, s. 7–28; A. Supruniuk, 
Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374–1426), Warszawa 1998; A. Swieżawski, Tytulatura 
ruska książąt mazowieckich, Częstochowa 1994; S. Szybkowski, Listy książąt mazowieckich do gdańskiej 
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rady miejskiej (do końca wojny trzynastoletniej), „Archeion” 113, 2012, s. 217–247; P. Węcowski, Mazow-
sze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu, Kraków 2004; 
A. Wolff, Formuła relacji w kancelarii mazowieckiej, „Archeion” 1, 1927, s. 176–208; tenże, Metryka Mazo-
wiecka. Układ pierwotny, sposób rejestracji, Warszawa 1929; tenże, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 
1370–1526, Wrocław 1962.

1. STAN BADAŃ

Studia nad dokumentami i kancelariami książęcymi na Mazowszu mają już bardzo długą historię. 
Ich początki wiążą się z działalnością edytorską lokalnych pasjonatów w XIX w. Najważniejszymi 
ówczesnymi dokonaniami były Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego Jana T. Lubomir-
skiego (zawierający dokumenty z l. 1196–1506), Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (1870), 
opracowany w oparciu o zbiór odpisów z ksiąg sądowych północno–wschodniego Mazowsza, oraz 
mniejsze publikacje (jak np. dokumenty dotyczące wsi Zielona na Zawkrzu)1. Powstawały też 
pierwsze rozprawy oparte na analizie dyplomów. Nowoczesne badania nad dyplomatyką mazo-
wiecką zainicjował jednak w Krakowie Bolesław Ulanowski, zarówno wydając teksty, jak i prowa-
dząc krytyczne studia nad poszczególnymi dokumentami. Mazowiecka dyplomatyka się profesjo-
nalizowała. Ruch edytorski ożywił się u progu niepodległości, kiedy wydano kilka ksiąg sądowych, 
a Jan K. Kochanowski opublikował kolejny kodeks mazowiecki (1919). Choć krytyka wytykała 
mu liczne uchybienia, gromadził on jednak kompletny zasób dokumentów do 1247 r. Prace nad 
kontynuacją prowadził potem uczeń Kochanowskiego, Adam Wolff, ale cały zgromadzony materiał 
(w tym wypisy z nieistniejących już ksiąg sądowych mazowieckich) uległ zagładzie w 1944 r. Ten 
sam badacz prowadził też studia dyplomatyczne, z których na uwagę zasługuje zwłaszcza praca 
o Metryce Mazowieckiej (1929). Ważne znaczenie miała inicjatywa wydawania Metryki, choć dała 
tylko połowiczne efekty (dwa tomy wydane przez Aleksandra Włodarskiego2; część zebranych ma-
teriałów przepadła w Powstaniu).

Po II wojnie światowej kontynuowano edycje źródłowe. Wprawdzie wydawanie Metryki niewiele 
się posunęło (wydano tylko pochodzącą z tego zespołu księgę skarbową Janusza II z l. 1477–1490), 
opublikowano jednak zbiór statutów ziemskich, dokumenty płockie, liczne dokumenty książąt ma-
zowieckich dotyczące należącej do nich ziemi bełskiej (w ramach Zbioru dokumentów małopol-
skich)3. Ukoronowaniem tego nurtu było podjęcie kontynuacji kodeksu mazowieckiego (S. Kuraś, 
I. Sułkowska–Kurasiowa), która objęła dokumenty z l. 1248–13814. Równolegle z pojawianiem się 
kolejnych edycji rozwijały się, na skalę dotąd niespotykaną, badania dyplomatyczne. Duże zna-
czenie ma praca A. Wolffa o późnośredniowiecznych urzędnikach mazowieckich (1962). W pod-
ręczniku dyplomatyki z 1971 r. mazowieckie kancelarie książęce potraktowane zostały co prawda 
pobieżnie, niebawem jednak ukazała się monograf a Ewy Suchodolskiej, całościowo ujmująca dzieje 
dokumentu i kancelarii w 2. połowie XIII i 1. połowie XIV w. (1977); jej integralną część stanowi-
ły krytycznie opracowane regesty wszystkich dokumentów. Wielkie znaczenie dla dyplomatyki ma 
praca Stefana K. Kuczyńskiego o pieczęciach książąt mazowieckich, ujmująca je na szerokim tle 

1 KDMazLub; Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego), wyd. Z. Gloger, Kraków 1870; 
G. i J. Zielińscy, Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich 
herbu Świnka, cz. I, Toruń 1880, dodatek źródłowy, s. 111–239.
2 Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV–XVI w., t. I–II, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1918–1930 (Monumenta 
iuris, t. V, VI).
3 Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477–1490, wyd. J. Senkowski, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej” 7, 1959, zeszyt dodatkowy; IMT I–III; ZDPłock I–II; ZDM III, V.
4 NKDMaz II–III.
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kultury (1978). Kontynuację pracy E. Suchodolskiej dał dla l. 1341–1381 Janusz Grabowski (1999), 
choć (ze względu na przeprowadzanie szczegółowej analizy dyktatu i pisma) ograniczył się on tylko 
do kancelarii książęcych i ich wytworów.

Dysponujemy więc wydanym oraz sumiennie opracowanym materiałem aż do 1381 r. Dla cza-
sów późniejszych odczuwa się jednak def cyt zarówno edycji, jak i opracowań. Nie widać obecnie 
nadziei na kontynuację kodeksu mazowieckiego, acz pojawiają się wciąż przyczynki edytorskie5, 
a podjęto też prace nad wydaniem kolejnego tomu Metryki mazowieckiej6. Ostatnio doczekaliśmy 
się również elektronicznej publikacji najstarszej księgi Metryki książęcej (MK 3), obejmującej cza-
sy panowania Janusza I (1414–1425) i jego wnuka Bolesława (1432–1446). Znaczenie dla badań 
nad wykształceniem pracowników kancelarii mają wydane drukiem metryki uniwersytetu krakow-
skiego. Natomiast nowy nurt wytyczają studia nad intytulacją dokumentów książąt mazowieckich 
podjęte przez J. Grabowskiego, a nawiązujące do wcześniejszych badań E. Suchodolskiej (1991) 
i Aleksandra Swieżawskiego (1994). 

2. KANCELARIE KSIĄŻĘCE

a) Okres 1248–1351
Baza źródłowa do dziejów kancelarii książęcych na Mazowszu w XIII i 1. połowie XIV w. jest 
bardzo skromna7. Na niewielkie (w porównaniu ze Śląskiem czy Wielkopolską) rozmiary spuścizny 
dokumentowej składają się różne przyczyny — nie tylko mniej zaawansowany proces przemian 
gospodarczych i społecznych, ale również zniszczenia spowodowane najazdami sąsiednich Prusów, 
Jadźwingów i Litwinów. O zniszczonych przez północnych sąsiadów w XIII i XIV w. archiwach 
klasztornych z terenu Mazowsza, dowiadujemy się z późniejszych dokumentów. Z okresu panowa-
nia Siemowita I Konradowica (1247–1262) zachowało się niewiele dokumentów; a ich odbiorcami 
były prawie wyłącznie instytucje kościelne, na czele z katedrą płocką. Znikoma jest liczba doku-
mentów dla odbiorców prywatnych (rycerstwa), co może być spowodowane faktem, iż te właśnie 
najłatwiej ginęły. Do pracowników kancelaryjnych możemy w tym czasie zaliczyć kanclerza i pod-
kanclerzego, którzy pełnili już wcześniej (za panowania Konrada I Kazimierzowica) także funkcje 
polityczne i administracyjne. Z reguły podkanclerzy zajmował się redagowaniem oraz (gdy zacho-
dziła konieczność) spisywaniem dokumentów, natomiast kanclerz (pełniący jednocześnie wysokie 
godności kościelne) był odpowiedzialny za działalność polityczną. Tomasz, jako kanclerz Siemowita 
I, uczestniczył w rokowaniach z zakonem krzyżackim w 1260 r. Dyktat dokumentów zależał wyłącz-
nie od podkanclerzego (który odgrywa rolę dyktatora) i był w związku z tym znacznie zróżnicowa-
ny; nie stwierdzono cech wspólnych między dyktatem podkanclerzych Jana Węgra i Tomasza. Obaj 
oni używali formuły datum per manus, która hipotetycznie wskazuje na dyktatora i ingrosatora. Styl 
dokumentów wprowadzony przez Jana Węgra (charakteryzujący się m.in. nietypowym formularzem 
wzorowanym na dokumentach cesarskich) zniknął po kilkunastu latach. Natomiast dyktat Tomasza 

5 J. Grabowski, Najstarsze przywileje książąt mazowieckich dla Szreńska, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 4, 
2007, s. 117–134; tenże, Przywileje lokacyjne księcia mazowieckiego Janusza I dla Różana, „Rocznik Mazowiecki” 
21, 2009, s. 7–21; tenże, Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją 
i genealogią książąt, Kraków 2012, s. 533–589; A. Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od 
początku XIV wieku do 1526 roku, Poznań 2011, s. 248–394. 
6 A. Baranowska, O edycji Metryki Koronnej nr 8, w: Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeń-
stwem, cz. III, Warszawa 2008, s. 95–103.
7 Opieramy się na ustaleniach E. Suchodolskiej, Kancelarie na Mazowszu w latach 1248–1355. Ośrodki zarządza-
nia i kultury, Warszawa 1977; taż, Regesty dokumentów mazowieckich z lat 1248–1345, Warszawa–Łódź 1980.
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utrzymał się także po jego odejściu z kancelarii. Nie ma jednak podstaw do stwierdzenia, że doszło 
już wtedy do ujednolicenia stylu. Znormalizowanie dyktatu wiązało się nie tylko ze wprowadzonymi 
innowacjami stylistycznymi, ale przede wszystkim ze zmianą funkcji dokumentu, który stawał się 
pełnoprawnym środkiem dowodowym. W kancelarii Siemowita I nie stwierdzono zaawansowania 
podziału prac kancelaryjnych na redagowanie i spisywanie, gdyż najczęściej dokumenty tego same-
go dyktatu spisane zostały tą samą ręką. Zróżnicowanie dyktatu świadczy, że dyplomy redagowano 
z pamięci lub osobistych notatek, a nie na podstawie obcych formularzy. Dyktat dokumentów ma-
zowieckich w tym czasie różni się od stosowanego współcześnie w Wielkopolsce czy na Kujawach. 
Większość dokumentów Siemowita I powstała jednak za sprawą odbiorcy, głównie biskupstwa płoc-
kiego, które w tym czasie było największym na Mazowszu ośrodkiem dyplomatycznym. Chociaż 
większość zachowanych oryginałów została spisana przez odbiorcę, to niektóre dokumenty ingro-
sowali podkanclerzowie Jan Węgier i Tomasz. Nie stwierdzono w tym okresie udziału kapelanów 
książęcych w pracach kancelaryjnych.

Również z okresu panowania synów Siemowita I: Konrada II i Bolesława II (1262–1313) zacho-
wało się mało dokumentów, na co wpłynął niszczący najazd Litwinów (1262), w wyniku którego zgi-
nął Siemowit I, a Konrad II został uprowadzony do niewoli. W okresie regencji Perejesławy (wdowy 
po Siemowicie I) skupiano się najpierw na odbudowie zniszczonych grodów, potem zaś kłopot sta-
nowił konf ikt między książęcymi braćmi, ściągający kolejne, niszczące najazdy, co przyczyniało się 
do dalszego regresu gospodarczego dzielnicy. Dopiero po śmierci Konrada II (1294) i zjednoczenia 
całego Mazowsza przez Bolesława II (zm. 1313) nastąpiła stabilizacja i ożywienie ekonomiczne, co 
przekładało się na wzrost aktywności kancelarii książęcej. Odbiorcami były nadal głównie instytucje 
duchowne (biskupstwa i klasztory). Wśród osób redagujących dokumenty książęce należy wymienić 
kanonika, później prepozyta kościoła w Błoniu Andrzeja, podkanclerzego Hermana oraz kanclerza 
płockiego Jana. Ten ostatni wprowadził do dokumentów Bolesława II nowy typ formularza, nowocze-
śniejszy od dotychczas używanych. Dokumenty Siemowitowiców sporządzane były już w większości 
w kancelarii wystawcy. Szczegółowa analiza dyktatu pozwala zauważyć różnicę między kancela-
rią Konrada II i Bolesława II. W tej ostatniej chętniej używano formularza spotykanego współcze-
śnie w innych dzielnicach, acz wpływ ten ograniczał się do poszczególnych formuł, nie oznaczał zaś 
przyjmowania całego schematu dokumentów. Postępowało stopniowe upraszczanie i ujednolicanie 
formularza, chociaż nieliczne dokumenty mazowieckie noszą wciąż indywidualne cechy dyktatorów. 
Personel kancelaryjny synów Siemowita rekrutował się głównie z kręgu kapituł (katedralnej płockiej 
oraz kolegiat św. Michała w Płocku i Św. Trójcy w Błoniu). Oprócz kanclerza i podkanclerzego do 
personelu tego zaliczyć można niektórych kapelanów, bo i oni podpisywali się w formule datum per 
manus. Po zjednoczeniu Mazowsza przez Bolesława II (1294), aż do jego śmierci (1313), prawie 
wszystkie dokumenty sporządzano w jego kancelarii płockiej, chociaż pod koniec życia (1310) wy-
dzielił już udziały starszym synom (Siemowitowi II — Warszawę, Trojdenowi I — Czersk).

Z okresu panowania synów Bolesława II — Siemowita II rawskiego (zm. 1345), Trojdena czer-
skiego (zm. 1341) i Wacława płockiego (zm. 1337) — znamy wciąż, w porównaniu do innych dzielnic 
polskich, bardzo niewiele dokumentów. Największym ich odbiorcą był zakon krzyżacki, natomiast 
znacznie spadła liczba dokumentów książęcych dla innych instytucji kościelnych. W tym czasie poja-
wia się na Mazowszu dokument lokacyjny, chociaż nie znamy przykładów jego zastosowania w do-
brach książęcych (gdzie procesy lokacyjne były najbardziej zaawansowane). W kancelarii rawskiej 
Siemowita II (tworzonej od podstaw) spotykamy kanclerza Szczepana z Kościelca herbu Laska8, pi-

8 Na jego temat J. Grabowski, Intelektualiści w kancelarii książęcej na Mazowszu w XIV i pierwszej poł. XV w. 
Ze studiów nad elitą umysłową na ziemiach polskich, w: Genealogia — stan i perspektywy badań nad społeczeń-
stwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, Toruń 2003, s. 216–218; A. Radzimiński, w: PSB XLIII 
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sarza (notarius) Wita9, Marcina, występującego z określeniem scriptor oraz kapelanów dworskich 
Guntera i Mikołaja. Prace kancelaryjne pozostawały głównie w rękach pisarza i skryptora, którzy za-
równo w roli ingrosatorów, jak i dyktatorów używali wyłącznie formuły scriptum per manus (nie zaś 
tradycyjnej postaci datum per manus). Natomiast Szczepan z Kościelca, który objął urząd kanclerza 
przed 1333 r., pełnił misje dyplomatyczne oraz był jednym ze świadków mazowieckich na procesie 
warszawskim w 1339 r. Szczepan pozostawał kanclerzem do śmierci Siemowita II (1345).

Na czele kancelarii Trojdena I stał kanclerz Jan, kanonik płocki, służący wcześniej Bolesławo-
wi II10. Urzędnik ten (występujący w formule datum per manus) zajmował się przez wiele lat redago-
waniem dokumentów książęcych. Zastąpił go potem (1327) kanonik płocki Gunter z Brześcia. Jako 
wynagrodzenie za pracę w kancelarii otrzymał godność plebana u św. Jana w Warszawie, a następnie 
paraf ę w Tarczynie11. W kancelarii Trojdena znani są też scriptor Bartłomiej, który również wy-
stępuje w formule datum per manus, co zdaje się świadczyć, że nie tylko spisywał, ale i redagował 
dokumenty. Nie stwierdzono natomiast udziału kapelanów w pracach kancelaryjnych. Dyktat doku-
mentów Trojdena jest dość urozmaicony, choć charakteryzuje się znormalizowaną inwokacją (In no-
mine Domini amen), brakiem promulgacji, obecnością arengi (jednego typu), używaniem w datacji 
najczęściej zwrotu datum i kalendarza rzymskiego oraz formuły datum per manus, przy braku for-
muły skrypcyjnej.

Najsłabiej znamy funkcjonowanie kancelarii księcia Wacława. Z braku bezpośrednich informacji 
o jej urzędnikach, można się tylko domyślać, że pracował tam kanonik Mikołaj, służący wcześniej 
staremu księciu Bolesławowi (a jeszcze wcześniej Siemowitowi dobrzyńskiemu). Analiza dyktatu 
dokumentów Wacława potwierdza działalność jeszcze co najmniej jednego anonimowego redaktora. 
Sądzę, że był nim Paweł (Paszek), pisarz książęcy, późniejszy kanonik płocki i prepozyt w kolegia-
cie św. Michała. Prawdopodobnie urzędnicy kancelarii książęcej czynni byli jednocześnie w płockiej 
kancelarii biskupiej.

Nieco pełniejszą wiedzę mamy dopiero na temat kancelarii syna Wacława, księcia Bolesława III 
(zm. 1351). Została ona zorganizowana na bazie kancelarii ojca. Znamy wprawdzie, i to z pojedyn-
czych wzmianek, kilku zaledwie jej pracowników12. Scriptor Paweł pracował najpewniej już dla 
księcia Wacława, a potem w okresie regencji księżnej–wdowy. Jako kanclerz poświadczony jest 
w 1349 r. Imisław Wroński prepozyt kolegiaty św. Michała. Po śmierci księcia przeszedł na służbę 
króla polskiego i został biskupem płockim. Pisarz (notarius) Mikołaj wystąpił raz w formule datum 
per manus (1351); przypuszczalnie był kanonikiem płockim. Prawdopodobnie z kancelarią książęcą 
związane były również inne osoby. W dokumentach Bolesława III widać stabilizację formularza 
i dyktatu. Inwokacja i intytulacja są szablonowe, prawie we wszystkich dokumentach występuje 
publikacja oraz arenga. Tylko dwa dokumenty (na dziewięć znanych) zredagowane zostały w kance-
larii odbiorcy (przy czym chodzi o akty polityczne, których odbiorcami byli król czeski i Krzyżacy). 
Świadczy to o znacznym postępie w organizacji pracy kancelarii płockiej.

(2005), s. 164–165. E. Suchodolska, Kancelarie, s. 93, sądziła, że Siemowit II nie miał kanclerza i podkanclerzego, 
ale nie znała dokumentu z 24 IV 1333 r., gdzie występuje Szczepan (NKDMaz II, nr 207: Stephano cancellario 
nostro et scholastico ecclesie Plocensis).
9 Zob. o nim K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV w., Warszawa 2009, s. 416.
10 A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograf czne, 
t. I–II, Toruń 1991–1993, tu t. II, s. 65.
11 J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341–1381. Ośrodki zarządzania i kultury, 
Warszawa 1999, s. 242–243.
12 Tamże, s. 74–118.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



218 JANUSZ GRABOWSKI

b) Kancelaria Siemowita III (1341–1381)
Dzieje kancelarii Siemowita III (syna Trojdena I) możemy podzielić na kilka etapów13. Pierwszy 
z nich przypada na l. 1341–1349 i jest związany z funkcjonowaniem tej instytucji (odziedziczonej 
po ojcu), jako wspólnej kancelarii Siemowita III i jego młodszego brata Kazimierza I. Trzon kan-
celarii stanowili wówczas pracownicy zatrudnieni wcześniej w kancelarii Trojdena, m.in. kanclerz 
Gunter z Brześcia oraz kapelani Jakub i Stanisław. Drugi etap przypada na l. 1349–1370 i jest zwią-
zany z tworzeniem przez Siemowita III własnego dworu oraz zatrudnieniem nowych pracowników 
kancelaryjnych. Znamy z tego okresu m.in. Hanka (Hanusza), podkanclerzego i plebana w Grójcu 
(wprowadził on do dokumentów mazowieckich formułę qui presencia haubuit in comisso), Anto-
niego, pisarza książęcego, oraz Pawła i Arnolda, kanclerzy książęcych, którzy byli równocześnie 
kanclerzami ziemskimi. 

Występowanie w formułach kancelaryjnych dokumentów książęcych kanclerzy ziemskich 
(od 2. połowy XIV w.) wymaga szczegółowego objaśnienia, gdyż jest ważne dla poznania dziejów 
i organizacji kancelarii książęcych na Mazowszu. Specyf ką Mazowsza było kierowanie zarządem 
skarbowym przez kanclerzy i podkanclerzych; kompetencje kanclerza w tym zakresie odpowiadały 
kompetencjom podskarbiego w Koronie. Dlatego urzędnicy kancelarii byli zrazem pisarzami skarbu 
książęcego i prowadzili księgi skarbowe dworu. Z kancelarią książęcą związani byli także kanclerze 
ziemscy. Urząd ten rozwinął się z urzędu kanclerza nadwornego, który zajmował się skarbowością. 
W czasach Siemowita III pojawili się pierwsi kanclerze dzielnicowi, co jest związane z podziałem 
Mazowsza na dzielnice (districtus). Każda z nich miała własnego kanclerza. W 2. połowie XIV w. 
spotykamy nie tylko kanclerzy czerskiego i rawskiego (w związku z głównymi ośrodkami władzy 
książęcej), ale również gostynińskiego, ciechanowskiego i zakroczymskiego. Kanclerz dzielnico-
wy prawdopodobnie zorganizował wówczas i prowadził kancelarię ziemską, tzn. rejestrował posie-
dzenia i wyroki sądu ziemskiego w zakładanych wtedy księgach sądowych, wystawiał dokumenty 
sądowe, a także prowadził nowo założone rejestry podatkowe14. Jego współpracownikiem był pi-
sarz (notarius), który faktycznie przejął wkrótce większość albo nawet całość jego zadań i przyjął 
tytuł pisarza ziemskiego. W XV w. księgi sądowe były prowadzone już przez pisarzy i podpisków 
ziemskich. Kanclerzowi pozostało jednak znaczne uposażenie, które w praktyce łączono najczęś-
ciej z urzędem kanclerza lub podkanclerza nadwornego. Pierwszym znanym kanclerzem ziemskim 
gostynińskim był Wit, poświadczony już w 1358 r., i to na pierwszym miejscu na liście świadków 
(przed sędziami czerskim i sochaczewskim), co ukazuje jego znaczenie w hierarchii władzy. Był on 
wcześniej pisarzem książęcym Siemowita II, znanym z l. 1313–1333 i występującym z przydom-
kiem Polak (Polonus)15. Po objęciu ziemi gostynińskiej przez Siemowita III (1355) awansował na 
kanclerza ziemskiego gostynińskiego.

Najpóźniej w 1360 r. kanclerzem księcia Siemowita III został Paweł, który równocześnie 
był kanclerzem ziemskim czerskim i rawskim. Po jego rezygnacji kanclerzem książęcym został 
w 1363 r. Arnold, który podobnie jak jego poprzednik łączył urząd kanclerza na dworze z kancler-
stwem ziemskim czerskim i rawskim. Arnold w kancelarii książęcej pracował do 1367 r. Ostatnim 
pracownikiem łączącym funkcje w kancelarii dworskiej Siemowita i kanclerstwa ziemskie — choć 
zjawisko to wraca w latach późniejszych — był Jakub. Pojawił się w kancelarii Siemowita III, jako 
pisarz (1368), będąc również plebanem w Białej w ziemi rawskiej (gdzie kościół należał do patro-

13 Obszerniej tamże, s. 141–262.
14 K. Pacuski, Możnowładztwo, s. 416–417.
15 NKDMaz. II, nr 140, 145, 207.
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natu książęcego)16, a potem (1371) został podkanclerzym17. To on był odpowiedzialny za redakcję 
oraz spisywanie dokumentów, stając się twórcą jednolitego stylu kancelarii Siemowita III, choć 
korzystał pewnie ze wskazówek uczonego kanclerza Dobrogosta Nowodworskiego. Sam kanclerz 
pełnił jednak wyłącznie funkcje polityczne i nie zajmował się pracą nad dokumentami18. Jakub 
został następnie (pod koniec 1372 r.) kanclerzem ziemskim zakroczymskim i ciechanowskim oraz 
kanonikiem płockim19 (przy czym kanclerstwo zakroczymskie stracił w 1374 r. po przekazaniu tej 
ziemi młodemu księciu Januszowi I, który powołał nowego kanclerza Floriana).

Ważną rolę odegrał wspomniany Dobrogost z Nowego Dworu herbu Nałęcz, kanclerz książęcy 
w l. 1368–1374, prepozyt krakowski i kanonik płocki20. Kancelaria przyjęła w tym czasie nowe 
formy organizacyjne oraz metody pracy. Prawdopodobnie wtedy, wzorem innych kancelarii euro-
pejskich, zaczęto prowadzić regestry, nazwane potem, po inkorporacji Mazowsza, Metryką Mazo-
wiecką. Przypuszczam, że prowadzenie tych ksiąg rozpoczęto za sprawą Dobrogosta, absolwenta 
uniwersytetu padewskiego, doktora dekretów, kapelana króla Ludwika Andegaweńskiego. Nastąpi-
ło to zapewne po 1370 r., czyli po śmierci Kazimierza Wielkiego i zjednoczeniu całego Mazowsza 
przez Siemowita III. Nie wiadomo, czy regestrację kontynuowano po odejściu Dobrogosta z kanc-
lerstwa i ponownym podziale Mazowsza (1373). Najważniejszą rolę w tym ostatnim okresie odgry-
wał kanonik płocki i pleban w Mszczonowie Marcin Szczak z Dąbrowy, kolejno pisarz (notarius), 
podkanclerzy i kanclerz21. Postęp w pracy kancelarii za Siemowita III łączył się też z ówczesnym 
rozwojem gospodarczym Mazowsza (wyrażającym się m.in. lokacjami wsi na prawie chełmiń-
skim), upowszechnieniem immunitetu i zwiększonym zapotrzebowaniem na dokument ze strony 
odbiorców świeckich.

Kancelaria Siemowita III, czerpiąca wzory z kancelarii królewskiej, a także ze Śląska, Czech 
i Węgier, stała się na tyle sprawnie działającą instytucją, że potraf ła zaspokajać potrzeby odbiorców 
i wypierać ich udział w pracy nad dokumentem. Przygotowała więc dobrze grunt dla działalności 
kancelarii książęcych synów, Janusza I i Siemowita IV.

c) Kancelaria książąt zachodniego Mazowsza (1373–1462)
Jeszcze za życia Siemowita III jego synowie otrzymali (1373) swoje dzielnice: Janusz I — warszaw-
sko–ciechanowską, a Siemowit IV — rawsko–czerską. Po śmierci ojca bracia dokonali ostatecznego 
podziału Mazowsza (1381). Janusz (zm. 1429) dostał wtedy część wschodnią (ziemia czerska, war-
szawska, łomżyńska, wyszogrodzka, ciechanowska), a Siemowit (zm. 1426) — zachodnią (ziemia 
płocka, gostynińska, rawska, sochaczewska, wiska); ten drugi na przełomie 1387/1388 r. objął też 
tytułem lenna księstwo bełskie na Rusi.

Z pierwszego okresu rządów Siemowita IV (1374–1381) zachowało się niewiele dokumentów. 
Jego kancelaria była jeszcze słabo zorganizowana (chociaż już w 1377 r. spotykamy podkanclerze-
go Marcina, plebana w Żbikowie) i korzystała z fachowej pomocy pisarza ziemskiego czerskiego 
Dzierżka z Główczyna oraz pisarza grodu rawskiego Henryka22. Po ostatecznym podziale Mazowsza 

16 NKDMaz III, nr 98; A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy, t. II, s. 60.
17 NKDMaz III, nr 114; sądzę jednak, że awans otrzymał już w końcu 1370 r., wkrótce po objęciu ziemi płockiej 
przez Siemowita.
18 J. Grabowski, Intelektualiści, s. 218–219. 
19 ZDPłock I, nr 42.
20 Zob. o nim: S. Trojanowski, w: PSB V (1939–1945), s. 245–246; A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy, t. II, s. 49; 
J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty, s. 253–255.
21 J. Grabowski, w: PSB XLVII (2010), s. 175–177.
22 Tenże, Kancelaria i dokumenty, s. 310–331.
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(1381) Henryk pozostał pracownikiem kancelarii, otrzymując nominacje na kanclerza ziemskiego 
wiskiego23 i z tym tytułem występował w formule datum per manus na dokumentach Siemowita IV. 
Stracił urząd po zastawie tej ziemi Krzyżakom (1382), ale został w zamian kanclerzem nadwornym 
Siemowita oraz prepozytem kolegiaty św. Michała w Płocku. Urząd kanclerza pełnił co najmniej do 
marca 1384 r.

W początkowym okresie w kancelarii książęcej oprócz Henryka pracowali jeszcze pisarz 
Ulryk z Kępy oraz kapelan i pisarz Grzymisław z Krzykos. Po odejściu Henryka główną od-
powiedzialność za prace kancelaryjne przejął Ulryk, który został kanclerzem książęcym (nie 
ziemskim płockim, jak dotąd sądzono)24. Po Henryku objął również prepozyturę w kolegiacie 
płockiej. Jako „nasz kanclerz płocki” wystąpił w formule per manus na ważnym dokumencie Sie-
mowita IV z 1385 r. dotyczącym ugody z królową Jadwigą25. Po awansie Grzymisława z Krzykos 
(dotychczasowego pisarza i kapelana) na kanclerstwo ruskie Ulryk zaczął się tytułować (oprócz 
nadal używanego określenia kanclerz płocki) „kanclerzem generalnym” (niekiedy z dodatkiem: 
„mazowiecki” lub „płocki”)26 lub „kanclerzem całego Mazowsza” (tocius Mazouie cancella-
rius). W 1401 r. zrezygnował z pracy na rzecz kancelarii książęcej, pozostając nadal prepozytem 
u św. Michała.

Współpracownikiem Ulryka z Kępy w kancelarii książęcej był wspomniany już Grzymisław 
z Krzykos27. W otoczeniu Siemowita IV pojawił się jako kapelan książęcy, ale był na pewno rów-
nocześnie pisarzem nadwornym, a w 1383 r. awansował na urząd podkanclerzego książęcego28. Po 
objęciu przez Siemowita IV ziemi bełskiej otrzymał (1387/1388) nominację na „kanclerza ruskie-
go” (tj. ziemi bełskiej)29, ale nadal pozostał podkanclerzym. Jako kanclerz ruski ostatni raz wystą-
pił w 1395 r.30 Kolejnym pracownikiem kancelarii Siemowita IV w pierwszym okresie jego samo-
dzielnych rządów był Wojciech z Krajkowa31. Pracę w kancelarii rozpoczął od stanowiska pisarza 
(przed 1389). Jako pisarz redagował i spisywał dokumenty Siemowita IV, o czym świadczą formuły 
scriptum lub datum per manus. Awansował na protonotariusza (1394), a następnie podkanclerzego 
(1399). Początkowo (1399–1400) urząd protonotariusza łączył z podkanclerstwem32. Po odejściu 
Ulryka z Kępy (1401) był najwyższym rangą pracownikiem i faktycznym kierownikiem kancelarii 
Siemowita IV; nadzorował prace nad sporządzaniem i przekazaniem odbiorcy dokumentu, sprawo-
wał też kontrolę nad niższym personelem. Po jego z kolei odejściu (w 2. połowie 1404 lub w 1405 r.) 
podkanclerstwo otrzymał dotychczasowy pisarz i kapelan Siemowita IV — Michał herbu Trzaski33. 
Po raz pierwszy jako podkanclerzy wystąpił na dokumencie z 1406 r.34 Z racji sprawowania urzędu 
występował na wielu dokumentach Siemowita IV, uczestniczył w objazdach księcia, także po ziemi 
bełskiej. Urząd podkanclerzego pełnił co najmniej do 1420 r. 

23 A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy, t. II, s. 56; A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV 
(1374–1426), Warszawa 1998, s. 170.
24 A. Supruniuk, Mazowsze Siemowitów (1341–1442). Dzieje polityczne i struktury władzy, Warszawa 2010, s. 168.
25 IMT I, nr 30.
26 ZDPłock I, nr 55.
27 A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy, t. I, s. 82; A. Supruniuk, Otoczenie, s. 170.
28 Wiadomość historyczna o rodzie Świnków, s. 126 (10 VIII 1383: Grzimislaus vicecancellarius curie nostre).
29 AGAD, MK 38, k. 172.
30 KDMazLub nr 124.
31 A. Supruniuk, Otoczenie, s. 280.
32 KDMazLub nr 134 (Albertus vicecancellarius et protonotarius curie nostre, per cuius manus presens privilegium 
est datum).
33 A. Supruniuk, Otoczenie, s. 202–203.
34 Biblioteka Kórnicka PAN, rkps 194, k. 14v–15.
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Kolejnym pracownikiem kancelarii Siemowita IV był Michał z Boryszewa i Brzozowa35. Pracę 
w kancelarii rozpoczął prawdopodobnie od stanowiska pisarza, przed 21 X 1416 r. został protono-
tariuszem i prepozytem w kolegiacie św. Michała w Płocku, a między 1417 a 1420 r. — kanclerzem 
ziemskim gostynińskim; to ostatnie stanowisko piastował aż do 1435 r. Długoletnim pracownikiem 
kancelarii był Stanisław Pawłowski herbu Pierzchała36. Zaczynał jako pisarz, został potem kancle-
rzem ziemskim rawskim i sochaczewskim (1414)37 oraz ruskim (1418)38, a następnie — kanclerzem 
dworskim (1419)39. Z urzędu tego zrezygnował, gdy wybrano go na biskupa płockiego (1425). Jego 
najbliższymi współpracownikami byli wspomniany Michał z Boryszewa oraz Czambor z Iłowa (na 
rzecz którego ustąpił z kanclerstwa ziemskiego rawskiego). 

Ostatnim kanclerzem Siemowita IV był Czambor z Iłowa herbu Rogala40. Pracę w kancelarii 
rozpoczął w okresie podkanclerstwa Michała herbu Trzaski. Jako pisarz był pełnomocnikiem księcia 
na proces polsko–krzyżacki w Budzie (1414)41. Na dokumencie z 1421 r. został wymieniony w for-
mule kancelaryjnej, jako sekretarz książęcy, kanonik płocki i pleban w Białej42. Następnie został 
podkanclerzym (1422)43, łącząc ten urząd z kanclerstwem ziemskim rawskim i ruskim44. Po Stani-
sławie Pawłowskim objął urząd kanclerza nadwornego, który sprawował do końca życia Siemo-
wita IV45. Jako człowiek wykształcony (bakałarz uniwersytetu krakowskiego) i doświadczony brał 
udział w poselstwach zagranicznych (Buda, Trydent).

Po podziale schedy po Siemowicie IV (1434) każdy z jego synów powołał własną kancelarię, 
korzystając z personelu, który już wcześniej był zatrudniony na dworze.

W księstwie Siemowita V (1434–1442), obejmującym ziemię rawską, sochaczewską i gostyniń-
ską, kanclerzem był Gotard z Rybna i Babska herbu Radwan46. Jako kanclerz odpowiadał za kon-
trolę dokumentów, prowadzenie księgi wpisów i nadzór nad niższym personelem. Urząd kanclerza 
dworu łączył z kanclerstwem ziemskim gostynińskim (1437–1444). W kancelarii Siemowita V za-
trudnionych było również kilku pisarzy. Mikołaj ze Słonkowa herbu Rogala (wcześniej zatrudniony 
w kancelarii wspólnej Siemowitowiców) rozpoczął pracę w charakterze pisarza w 1434 r.47, wkrótce 
został kanclerzem ziemskim rawskim i sochaczewskim, a był też (z prezenty książęcej) plebanem 
w Gostyninie (1437). Grzegorz z Brzezin jako pisarz książęcy występował w formule scriptum per 
manus (1435–1442). Pisarz Mikołaj ze Swarocina awansował na protonotariusza (1437), ale na nie-
których dokumentach występował nadal jako pisarz książęcy.

35 A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy, t. II, s. 97–98; A. Supruniuk, Otoczenie, s. 204; S. M. Szacherska, w: PSB 
XX (1975), s. 620–621.
36 T. Żebrowski, w: PSB XXV (1994), s. 512.
37 AGAD, MK 70, k. 375v–377.
38 Tamże, MK 63, k. 304–307.
39 Mazowieckie przywileje rodowe z XIV–XV w., wyd. W. Semkowicz, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. XI, 
Kraków 1909–1913, nr 5. Jako cancellarius Semouiti ducis Mazouiae wystąpił co prawda już w 1417 r. w dokumen-
cie papieskim (Bullarium Poloniae, wyd. I. Sułkowska–Kurasiowa, S. Kuraś, t. IV, Romae–Lublini 1992, nr 33), ale 
potem określano go nadal jako kanclerza ziemskiego rawskiego i sochaczewskiego.
40 A. Supruniuk, Otoczenie, s. 156.
41 Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. III, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1935, s. 20.
42 AGAD, dok. pap., nr 2901.
43 A. Supruniuk, Otoczenie, s. 204.
44 Kanclerzem rawskim został przed 4 VIII 1422 r. (IMT I, nr 67), natomiast ruskim przed 20 XII 1424 (AGAD, 
MK 96, k. 157v).
45 AGAD, Płockie z. wiecz. rel. wyroki 3, skł. I, k. 4v–5v (Czambor canonicus Plocensis et cancellarius aule nostre, 
qui presencia habuit in comissis).
46 A. Wolff, w: PSB I (1935), s. 196.
47 K. Pacuski, A. Swieżawski, w: PSB XXXI (1988), s. 391.
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Kazimierz II (zm. 1442), młodszy syn Siemowita IV, po objęciu księstwa bełskiego (1434) zaczął 
również od podstaw tworzyć własną kancelarię, powierzając urząd kanclerza swemu marszałkowi 
Mikołajowi Mnichowi z Wiśniowa (1435–1444)48. Choć kancelaria na Mazowszu pozostawała inte-
gralną częścią dworu książęcego, to personel kancelaryjny nie podlegał marszałkowi, zaś stanowisko 
kanclerza dworu było równorzędne z godnością marszałka49. Kumulacja tych urzędów usprawniała 
ich funkcjonowanie. Kancelaria książęca wprowadziła do dokumentów wystawianych przez Kazi-
mierza II zapis o obowiązku osobistej rezydencji w nadawanych dobrach, co miało przyczynić się 
do trwałości procesów kolonizacyjnych na tym obszarze. Książę wprowadził także w ziemi bełskiej 
nową organizację sądownictwa, z hierarchią urzędniczą opartą na wzorach mazowieckich. W prze-
prowadzeniu tych reform ważną rolę odegrała kancelaria. Obok kanclerza Mikołaja Mnicha zatrud-
nieni w niej byli Jan z Gromadzyna i Mateusza z Oporowa. Jan z Gromadzyna, bakałarz Uniwersy-
tetu Krakowskiego, był pisarzem skarbowym (1435), a potem podkanclerzym (1438). Spisywał on 
dokumenty, występując w formule scriptum per manus lub habuit in comissis50. Natomiast Mateusz 
z Oporowa pełnił funkcję sekretarza książęcego51.

W wyniku podziału ojcowizny (1434) Włodzisławowi I przypadła ziemia płocka, płońska i za-
wkrzeńska; w 1435 r. książę wykupił z zastawu (od Bolesława IV) ziemię wiską. Również on 
tworzył swą kancelarię od podstaw. Funkcję kanclerza powierzył Stanisławowi z Gołocina herbu 
Bolesta52, doświadczonemu kanceliście, mającemu uprawnienia notariusza publicznego i pracu-
jącemu już w kancelarii wspólnej Siemowitowiców (z ich nominacji został w 1433 r. kanclerzem 
ziemskim sochaczewskim). To on zorganizował kancelarię Włodzisława. Zrezygnował z kancler-
stwa ziemskiego sochaczewskiego, a objął kanclerstwo wiskie. Ustąpił też z posiadanej kanonii 
w kolegiacie św. Michała w Płocku i założył rodzinę. Jako kanclerz książęcy towarzyszył władcy 
w objazdach, prowadził Metrykę księstwa płockiego, redagował i nadzorował wpisy oraz wysta-
wiane na ich podstawie dokumenty. Obowiązki te ulegały rozszerzeniu po objęciu przez Wło-
dzisława księstwa rawskiego i bełskiego (1442). Na dokumentach książęcych (które często sam 
spisywał) występował w formule scriptum per manus, datum per maus lub habuit in comissis53. Po 
śmierci Stanisława z Gołocina (1449) kanclerzem dworskim i księstwa płockiego został w 1450 r. 
Racibor z Golejewa, z pochodzenia mieszczanin54. Piastował on wcześniej (od 1437) urząd pi-
sarza ziemskiego płockiego, a z kancelarią książęcą był związany jako poborca podatków. Jako 
kanclerz stał się najbliższym współpracownikiem Włodzisława. Nie tylko odpowiadał za Metrykę 
i wystawiane na jej podstawie dokumenty, ale przez pewien czas kontynuował swe funkcje skar-
bowe. Dał się też poznać jako zręczny dyplomata (np. w 1453 r. posłował do wielkiego mistrza 
krzyżackiego). W dokumentach i wpisach do Metryki występował jako kanclerz z formułą habu-
it in comissis55. W kancelarii Włodzisława I pracowali również pisarze Marcin Jeżewski, Jakub 

48 ZDM III, nr 594 (Nicolaus de Wyssnyow marschalkus et cancellarius noster).
49 A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370–1526, Wrocław 1962, s. 53–54.
50 ZDM V, nr 1411: scriptum per manus Johannis de Gromadzyno baccalarii Universitatis Cracoviensis nostrique 
thezaurari notarii, qui presencia habuit in mandatis et commissis; nr 1433: scripta per manus Johannis de Gro-
madzino baccalaurei Cracoviensis et curiae suae vicecancelarii.
51 ZDM III, nr 594: per manus Mathei de Oporow baccalarii atrium, plebani Belzensis et nostri secretarii habentis 
hec omnia relacionis nostre speciali ex commisso.
52 K. Pacuski, w: PSB XLII (2003–2004), s. 29–31.
53 AGAD, Kapicjana 62, s. 122 (scriptum per manus Stanislai terre Viznensis cancellarii, qui a nobis presencia ha-
buit in comissis); ZDPłock I, nr 128 (datum per manus Stanislai cancellarii Wysznensis); Płock, Archiwum Diece-
zjalne, Kodeks norbertanek, s. 113 (datum pet manus Stanislai Wysznensis et curie nostre cancellarii, qui presencia 
a nobis habuit in comissis).
54 A. Borkiewicz–Celińska, w: PSB XXIX (1986), s. 558–559.
55 IMT 1, nr 98 (Ratiborio de Goleyewo nostro cancellario, qui presencia habuit in comissis).
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z Kłobukowa i Paweł z Belska, którzy nie tylko spisywali dokumenty, lecz również występowali 
w formule komisji, zwłaszcza w okresie wakowania urzędu kanclerskiego. 

Po śmierci Włodzisława I (1455) księstwo płockie i bełskie odziedziczyli jego synowie Włodzi-
sław II i Siemowit VI. Jako że nie mieli jeszcze lat sprawnych, rządy w ich imieniu sprawowała (do 
1458 r.) rada regencyjna pod kierownictwem biskupa płockiego Pawła Giżyckiego. W kancelarii 
książęcej nie doszło do zmian personalnych. Kanclerzem pozostał Racibor z Golejewa, odpowie-
dzialny za kontrolę wystawianych dokumentów oraz wpisy do Metryki. Nadal pracowali pisarze 
Jakub z Kłobukowa i Paweł z Belska. Rządy młodych książąt trwały zaledwie kilka lat, obaj zmarli 
na początku 1462 r. Ziemia gostynińska, rawska, bełska i (nieco później) sochaczewska zostały in-
korporowane do Korony56, a resztę dziedzictwa z Płockiem przejęli synowie Bolesława IV.

d) Kancelaria książąt wschodniego Mazowsza (1373–1526)
Rozległe terytorium, jakie przypadło Januszowi I w wyniku podziału Mazowsza w 1373 r. (ziemia 
warszawska, ciechanowska, zakroczymska i wiska), wymagało sprawnego i kompetentnego zarzą-
dzania. Książę po objęciu rządów powierzył stanowisko pisarza Mikołajowi z Płocka57. Jako nota-
rius wystąpił w formule komisyjnej w pierwszym znanym dokumencie Janusza z 1375 r. W następ-
nym roku został podkanclerzym i pełnił tę funkcję do 1378 r. Wymieniony został w formułach kan-
celaryjnych 14 dokumentów Janusza I z l. 1375–1378. Niewykluczone, że w początkowym okresie 
kancelaria książęca korzystała z usług Floriana, kapelana książęcego i kanclerza ziemskiego zakro-
czymskiego (1374–1378)58. Wystąpił on raz w formule komisyjnej (1376)59, a o związku z dworem 
świadczy też objęcie paraf i w Tarczynie (stanowiącej częste uposażenie kancelistów książęcych).

Po odejściu z kancelarii Mikołaja z Płocka stanowisko podkanclerzego objął Więcław (1379)60. 
Podczas swego urzędowania wystąpił on na wszystkich znanych w pełnym tekście dokumentach 
Janusza I, najczęściej w formule habuit in comissis. Był on również ingrosatorem wielu dokumen-
tów książęcych. W 1382 r. awansował na kanclerza książęcego61, a potem został również kancle-
rzem ziemskim zakroczymskim (1384)62. Kolejnym pracownikiem Kancelarii Janusza I był Dominik 
z Kłodna herbu Łada (zm. po 1419), kapelan i pisarz książęcy, który po rezygnacji z urzędu Wię-
cława został na przełomie 1384 i 1385 r. kierownikiem kancelarii dworskiej z tytułem podkancle-
rzego63, a w 1388 r. awansował na kanclerza. Jako podkanclerzy i kanclerz wystąpił w formułach 
kancelaryjnych (scriptum per manus, datum per manus, habuit in comisiss) we wszystkich doku-
mentach wieczystych Janusza. Po objęciu kanclerstwa został plebanem warszawskim, a następnie 
kanclerzem ziemskim czerskim (1393). Po jego rezygnacji z kanclerstwa (1393/1394) prace nad re-
dagowaniem i spisywaniem dokumentów przejął pisarz książęcy Paweł Grzymisławowic z Borzewa 
herbu Pomian64, który w 1396–1397 r. został protonotariuszem, a w 1407 r. awansował na kanclerza, 
który to urząd piastował aż do śmierci w grudniu 1428 r. Oprócz pracy w kancelarii (redagowanie 

56 J. Grabowski, Dynastia, s. 139–140.
57 Tenże, Kancelarie i dokumenty, s. 302–303; M. Wilska, Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. 
Studium społeczne, Warszawa 2012, s. 107.
58 J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty, s. 304; M. Wilska, Mazowieckie środowisko, s. 91.
59 NKDMaz. III, nr 169.
60 J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty, s. 291–295, 306–307; M. Wilska, Mazowieckie środowisko, s. 124.
61 J. Grabowski, Dynastia, s. 540–541. 
62 AGAD, MK 6, k. 110–110v; Kraków, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, nr 10. 
63 M. Wilska, Mazowieckie środowisko, s. 89–90.
64 S. M. Szacherska, T. Żebrowski, w: PSB XXV (1980), s. 376–377; M. Wilska, Mazowieckie środowisko, s. 111–
112.
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i spisywanie dokumentów, prowadzenie Metryki, nadzór nad pisarzami) Paweł był również czynny 
jako dyplomata i pełnomocnik w procesach książąt z zakonem krzyżackim. 

W okresie kanclerstwa Pawła pracę w kancelarii w charakterze pisarza rozpoczął Gotard z  Gurby65, 
jednak do 1429 r. rzadko występował w dokumentach i w Metryce. Jako uczony prawnik (doktor 
dekretów uniwersytetu w Bolonii) wspierał kanclerza Pawła, zwłaszcza przy redagowaniu statutów. 
W styczniu 1429 r. sam został kanclerzem i pozostał na tym stanowisku także po zgonie władcy 
(8 XII 1429 r.) aż do własnej śmierci w grudniu 1432 r.66 Po objęciu kanclerstwa redagował doku-
menty i nadzorował wpisy do Metryki, posłował też na sobór do Bazylei (1432).

Kolejnym kancelistą Janusza I był Szczepan z Mniszewa herbu Kościesza (zm. 1452)67. Był on 
wcześniej pisarzem na dworze Bolesława, średniego syna Janusza I (1417), ale po jego przedwcze-
snej śmierci znalazł się w kancelarii starego księcia (1423/1424). Obok Pawła z Borzewa i Gotar-
da z Gurby należał do grona najważniejszych kancelistów Janusza I. Polecono mu m.in. w 1425 r. 
pobieranie opłat za sporządzanie dokumentów oraz ich rozchodowanie, z czego musiał rozliczyć 
się przed swym zwierzchnikiem (Pawłem z Borzewa)68. Jako pisarz towarzyszył w l. 1425–29 Ja-
nuszowi w objazdach księstwa, występując najczęściej jako świadek czynności prawnych. Był pisa-
rzem, jednak w dokumencie z 1428 r. (wystawionym po zgonie Pawła z Borzewa) został nazwany 
protonotariuszem69. Potem jednak znów występował jako pisarz. Na stanowisku pisarza, a następnie 
protonotariusza w kancelarii Janusza I pracował w l. 1415–1420 Ścibor (Starszy) z Belska herbu 
Przerowa (zm. 1464)70. Studiował on wcześniej na uniwersytetach w Pradze i Krakowie, a był też 
notariuszem publicznym (1403). Ścibor był ostatnim pracownikiem kancelarii Janusza I, który uży-
wał tytułu kanclerza ziemskiego wyszogrodzkiego71.

Po śmierci Janusza I, w okresie małoletności jego wnuka Bolesława IV i rządów regencyjnych72, 
nie nastąpiły większe zmiany w funkcjonowaniu kancelarii książęcej. Urząd kanclerza piastował do 
1432 r. Gotard z Gurby. Po jego zgonie kanclerzem został zasłużony pisarz Szczepan z Mniszewa 
(występujący również z tytułem sekretarza Bolesława IV). Szczepan przez 20 lat nie tylko sprawnie 
zarządzał kancelarią, ale również położył spore zasługi w dziedzinie tworzenia prawa ziemskiego. 
Pod jego nadzorem pracę w kancelarii rozpoczął Maciej z Różana i Tarnowa (zm. 1467)73. Maciej 
studiował wcześniej na uniwersytecie krakowskim i był notariuszem publicznym z nominacji cesar-
skiej. Służbę na dworze książęcym rozpoczął od stanowiska pisarza skarbu książęcego (przed 1442), 
a w 1444 r. objął urząd pisarza ziemskiego ciechanowskiego. W kancelarii Maciej awansował na 
podkanclerzego, a po śmierci Szczepana z Mniszewa (1452) — na kanclerza. Urząd ten pełnił także 
po śmierci Bolesława IV, w okresie małoletniości jego synów. Jako kanclerz sprawował kontrolę nad 
wystawianymi dokumentami i wpisami do Metryki. Z jego polecenia podjęto przepisywanie daw-
nych, zniszczonych ksiąg Metryki z czasów Janusza I i Bolesława IV74.

65 J. Grabowski, Intelektualiści, s. 219–220; M. Wilska, Mazowieckie środowisko, s. 91–92.
66 Metryka Księstwa Mazowieckiego, t. II, s. 121.
67 K. Pacuski, w: PSB XLIII (2005), s. 169–171.
68 Metryka Księstwa Mazowieckiego, t. I, nr 874; A. Wolff, Studia, s. 265.
69 AGAD, Księgi ziemskie błońskie, seria I, Inscriptiones 4, k. 694. 
70 A. Wolff, w: PSB I (1935), s. 408–409; A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy, t. 1, s. 145–146; KDMazLub nr 145 
(tu jako notariusz).
71 AGAD, Kapicjana 69, s. 632–634 (Siborio cancellario Wysegradiensis et prothonotario serenissimi principis).
72 Po śmierci Janusza I w dyplomach wieczystych pojawiła się ponownie tytulatura partykularna (warszawska, wy-
szogrodzka, zakroczymska i ciechanowska), co świadczy o decentralizacji władzy i wzroście znaczenia lokalnych 
dygnitarzy mazowieckich (J. Grabowski, Dynastia, s. 357).
73 I. Sułkowska–Kurasiowa, A. Wolff, w: PSB XIX (1974), s. 36; ZDPłock I, nr 125 (notariusz).
74 Księgi te mają w AGAD sygnaturę MK 3 i 4 (A. Wolff, Metryka, s. 52–54; Inwentarz Metryki Koronnej, opr. I. Suł-
kowska–Kurasiowa, M. Woźniakowa, Warszawa 1975, s. 243).
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W kancelarii Bolesława IV pracowali również pisarze Jan Janowski, Piotr Jeżewski herbu Bro-
dzic, Maciej z Kopany, niektórzy z nich awansowali następnie na stanowisko podkanclerzego. Wy-
różniającym się pracownikiem kancelarii Bolesława IV był Jan Janowski, z pochodzenia mieszcza-
nin. Studiował w Krakowie75, jako pisarz książęcy i kanonik warszawski występował (od 1433 r.) 
w formułach scriptum per manus oraz habuit in comissis, przed 1444 r. awansował na podkancle-
rzego i był nim do 1452 r. Jako taki zastępował w wielu czynnościach kanclerza Szczepana z Mni-
szewa. Wyróżniającym się pracownikiem kancelarii Bolesława IV był Piotr Broda Jeżewski, który 
pracę w kancelarii rozpoczął przed 1449 r. w charakterze pisarza76, a przed 1455 r. awansował na 
podkanclerzego.

Po śmierci Bolesława IV (1454) rządy w imieniu jego małoletnich synów (Konrada, Kazimierza, 
Bolesława i Janusza) sprawowała początkowo ich babka Anna Bolkowa, a po jej śmierci (1458) 
matka Barbara Aleksandrówna. W okresie rządów regencyjnych kanclerzem pozostawał Maciej 
z Różana (do 1467), a podkanclerzym — Piotr Jeżewski (do 1457)77. Po Piotrze podkanclerzym zo-
stał Jan z Kryska herbu Prawda (1459–1466)78. Wspierał on księcia Konrada III w jego walce z kró-
lem Kazimierzem Jagiellończykiem, szermując ideą obrony integralności terytorialnej Mazowsza 
pod władzą rodzimej dynastii. Wraz z kanclerzem księstwa płockiego Raciborem z Golejewa był 
odpowiedzialny za sporządzenie fałszywych dokumentów, którymi się posłużono w tym sporze. 
Uwikłanie w sprawy polityczne doprowadziło do zakończenia jego kariery kancelaryjnej. Zrezy-
gnował z podkanclerstwa (w cieniu podejrzeń o fałszerstwo), ale pozostał kanonikiem katedralnym 
w Płocku. Na podkanclerzego awansował po nim w 1467 r. Jan Słęka z Główczyna79. Był on wcześ-
niej pisarzem ziemskim warszawskim (1456) oraz pisarzem skarbowym księżnych Anny Bolkowej 
i Barbary Aleksandrówny. Jego nominacja zbiegła się ze śmiercią kanclerza Macieja z Różana, 
wobec czego podkanclerzy został najwyższym rangą pracownikiem kancelarii, sprawował kontrolę 
nad wystawianymi dokumentami i wpisami do Metryki oraz osobiście pieczętował przywileje. Po 
podziale wschodniego Mazowsza (1471) zdecydował się na służbę u książąt Bolesława V i Janu-
sza II, awansując na ich kanclerza, ale wkrótce zmarł80. Jego następcą został Piotr Chodkowski81. 
Pracę na dworze Barbary Aleksandrówny rozpoczął od stanowiska pedagoga jej najmłodszych sy-
nów (Bolesława i Janusza). Będąc doktorem uniwersytetu w Bolonii, pełnił na dworze funkcję 
doradcy. Urząd kanclerza pełnił do początku 1481 r. Na zredagowanych i kontrolowanych przez 
siebie (nierzadko spisanych własnoręcznie) dyplomach wieczystych używał hybrydowej formuły 
skrypcyjno–komisyjnej, chętnie posługując się swymi licznymi tytułami82. Jako szef kancelarii Bo-
lesława V i Janusza II dokonywał sigillacji dokumentów, nadzorował prowadzone księgi Metryki 
książęcej, rejestry skarbowe i podatkowe (wnosił w nich własnoręcznie wpisy). Cieszył się dużym 
prestiżem, co potwierdza fakt, że w testacjach ustępował miejsca tylko wojewodzie. Po wyborze na 
biskupstwo płockie (grudzień 1480) odszedł wprawdzie z kancelarii, ale aż do 1495 r. używał tytułu 
kanclerza księstwa mazowieckiego.

75 A. Sołtan, Warszawskie środowisko umysłowe w XV i na początku XVI w., w: Studia Warszawskie, t. XXI, Warsza-
wa średniowieczna, z. 2, Warszawa 1975, s. 201. 
76 A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy, t. II, s. 127.
77 K. Pacuski, Kancelarie książęce w obronie racji stanu Mazowsza. Dwa dokumenty książąt mazowieckich rzekomo 
z 1444 r., w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne of arowane Antoniemu Gąsio-
rowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 493–494.
78 AGAD, MK 6, k. 223v; MK 5, k. 144.
79 K. Pacuski, w: PSB XXXVIII (1997–1998), s. 631.
80 AGAD, MK 6, k. 1.
81 A. Sołtan, w: PSB XXVI (1981), s. 392–393; datę podaje nota w Metryce (AGAD, MK 6, k. 1).
82 AGAD, dok. perg., nr 654, 818, 1528, 1530, 1531, 1533, 1534, 1535, 1670, 1671, 6695.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



226 JANUSZ GRABOWSKI

Współpracownikami Piotra w kancelarii byli m.in. Dziersław z Popielżyna, pisarz książęcy do 
1478 r. (następnie protonotariusz i podkanclerzy Bolesława V), Stanisław Lipski, pisarz ciechanow-
ski, podkanclerzy (od 1481 r.), oraz pisarze książęcy Marcin z Cieciorek i Mikołaj z Lekowa. 

W 1478 r. (po swym ślubie z Anną Radzanowską) Bolesław V powołał własnego kanclerza w oso-
bie Jana Radzanowskiego herbu Prawda (dotychczasowego stolnika płockiego)83, ale jeszcze w tym 
samym roku (po rozpadzie małżeństwa z Anną) odwołał go z urzędu, rezygnując z zamiaru two-
rzenia własnej kancelarii. Po odejściu z kancelarii Piotra Chodkowskiego jego obowiązki przejął 
podkanclerzy Stanisław Lipski herbu Rogala (zm. ok. 1510)84. Jako pisarz występował już w 1468 r., 
został potem również pisarzem ziemskim ciechanowskim (1473), a w 1481 r. awansował na pod-
kanclerzego Janusza II. Od 1481 r. to on kierował kancelarią książęcą, odpowiadał za wystawia-
ne dokumenty, nadzorował Metrykę, prowadził wpisy do księgi skarbowej, a czynny był również 
w radzie książęcej. Po śmierci Janusza II (1495) zakończył karierę kancelaryjną i nie przeszedł do 
kancelarii Konrada III.

Władztwo najstarszego z synów Bolesława IV — Konrada III Rudego — obejmowało po podziale 
Mazowsza (1471) początkowo ziemię czerską i liwską oraz Błonie i Piaseczno. Na kanclerza książę 
powołał Jana z Rębowa, wcześniej doświadczonego pisarza nadwornego i pisarza ziemskiego cie-
chanowskiego85, a następnie (1480) znanego nam już stolnika płockiego Jana Radzanowskiego86. 
Po śmierci braci Bolesława V (1488) i Janusza II (1495) władztwo Konrada III obejmowało zie-
mię warszawską, czerską, ciechanowską, łomżyńską, wyszogrodzką, różańską i nurską. Kanclerzem 
mianowany został doświadczony kancelista Mikołaj z Mniszewa herbu Kościesza, związany wcześ-
niej z kancelarią Kazimierza III (1471–1480) i Bolesława V (1482)87. Jako kanclerz nadzorował on 
wpisy do Metryki i sprawował kontrolę nad wystawianymi przywilejami, a także osobiście redago-
wał ważne dokumenty, m.in. w 1496 r. sporządził na sejmie w Piotrkowie dokument przyrzeczenia 
przez Konrada III złożenia przysięgi lennej królowi Janowi Olbrachtowi88. Uczestniczył w sejmach 
mazowieckich obradujących w Warszawie w l. 1482–150789. Po śmierci Konrada III (październik 
1503) pozostał za zgodą regentki, księżnej–wdowy Anny, na stanowisku kanclerza. Po raz ostatni, 
jako kanclerz małoletnich książąt Stanisława i Janusza Konradowiców, wystąpił na sejmie w War-
szawie w maju 1507 r.90 Wkrótce zmarł (1508)91. W okresie kanclerstwa Mikołaja z Mniszewa urząd 
podkanclerzego sprawował Jakub z Karczewa herbu Jasieńczyk, który po śmierci kanclerza Mikoła-
ja pozostał na swoim stanowisku aż do 1515/1517 r.92

W l. 1508–1517 urząd kanclerski wakował. Dopiero po zakończeniu rządów regentki Anny Kon-
radowej kanclerzem został Mikołaj Żukowski herbu Junosza, który rozpoczął prowadzenie nowej 
księgi Metryki. Był on doświadczonym kancelistą, zatrudnionym w charakterze pisarza i sekre-
tarza królów Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I93. Swoje kompetencje potwierdził również 

83 J. Grabowski, Dynastia, s. 491–492.
84 M. Woźniakowa, w: PSB XVII (1972), s. 440–441.
85 AGAD, MK 5, k. 158.
86 Tamże, k. 200.
87 M. Woźniakowa, w: PSB XXI (1976), s. 127–128; P. Dembiński, Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków 
średnich. Studium prozopograf czne 1428–1500, Poznań 2012, s. 571 n.
88 IMT II, nr 155.
89 B. Sobol, Sejm i sejmiki ziemskie na Mazowszu książęcym, Warszawa 1968, s. 171 
90 Tamże, s. 113.
91 AGAD, MK 5, k. 212.
92 A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX, Warszawa 1906, s. 240–241.
93 A. Wolff, Studia, s. 228, 238; tenże, Źródła do dziejów Zamku Warszawskiego z lat 1313–1549, „Rocznik War-
szawski” 15, 1979, s. 52, nr 65, przyp. 4; J. Tęgowski, Testament ostatniego Piasta mazowieckiego, „Przegląd 
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jako zręczny dyplomata królewski. Zostawszy kanclerzem, wchodził w skład rady książęcej (na 
liście świadków występował po wojewodzie mazowieckim i kasztelanach), uczestniczył w sejmach 
i wszystkich najważniejszych wydarzeniach na Mazowszu. Z okresu jego kanclerstwa zachowały się 
oryginalne i brudnopisowe księgi Metryki. Urząd pełnił nawet po śmierci książąt, a złożył go dopiero 
po przyjeździe Zygmunta do Warszawy (25 VIII 1526 r.)94, pozostając dalej w służbie królewskiej. 

W 1517 r. mianowano również podkanclerzego, którym został Paweł Trębski herbu Łada, wcześ-
niej pisarz ziemski ciechanowski. Odszedł on z kancelarii po uzyskaniu archidiakonatu warszaw-
skiego (1524). Jego miejsce na stanowisku podkanclerzego zajął Wojciech Popielski herbu Nałęcz 
(zm. 1546)95. Był on doświadczonym kancelistą, związanym do 1497 r. z kancelarią biskupa płockie-
go Piotra Chodkowskiego, potem zaś pracował w kancelarii książęcej, kolejno jako podpisek, pisarz 
i sekretarz. Był też m.in. pisarzem ziemskim zakroczymskim (1507) oraz starostą zakroczymskim 
(1511). Jako podkanclerzy uwierzytelniał swoim podpisem dokumenty księcia Janusza III96. Był 
członkiem rady książęcej (1524–1526) i brał udział w sejmach mazowieckich97. Wraz z kanclerzem 
Żukowskim uczestniczył w sporządzaniu testamentu Janusza. Pełnił swe funkcje także po śmierci 
księcia98, a po inkorporacji Mazowsza do Korony został sekretarzem królewskim (1527). W kan-
celarii ostatnich książąt mazowieckich zatrudnieni byli również pisarze i sekretarze. Do najwybit-
niejszych w tym gronie należeli doktorzy Stanisław ze Strzelec (sekretarz, dyplomata)99 i Tomasz 
Sokołowski h. Trzaska (sekretarz 1519)100, a także Jan Wojsławski herbu Junosza (pisarz, 1511), Jan 
Bieliński herbu Junosza (pisarz, 1522, sekretarz 1523)101 oraz Andrzej Noskowski herbu Łada (se-
kretarz, późniejszy biskup płocki)102.

Podsumowując dzieje kancelarii książęcych na Mazowszu, należy stwierdzić, że odgrywały one 
w systemie administracyjnym księstwa istotną rolę, a przy ich pomocy władca wraz ze współpra-
cownikami realizował swoje plany polityczne, ekonomiczne i społeczne. Hierarchia urzędnicza nie 
była nadmiernie rozbudowana i często nie obejmowała wszystkich możliwych szczebli od kanclerzy 
i podkanclerzych, poprzez protonotariuszy, sekretarzy, pisarzy, skryptorów, podpisków i kapelanów. 
Na czele kancelarii stał kanclerz, który wchodził w skład rady książęcej. Nie podlegał on marszałko-
wi dworu. Zakres uprawnień kanclerza był bardzo szeroki, obejmował nie tylko prace związane z re-
dakcją, kontrolą i pieczętowaniem dokumentów wieczystych. Kanclerz odpowiadał również za kon-
takty z ościennymi władcami i brał udział w misjach dyplomatycznych, ale polityka zagraniczna nie 
była jego wyłączną domeną, gdyż w poselstwach brały udział także inne osoby. Kanclerz prowadził 
księgi Metryki oraz nadzorował rejestry skarbowe i podatkowe. W XV w. kanclerze występowali 
w dokumentach książęcych z określeniem: cancelarius noster, cancelarius curie nostre, cancellarius 
ducatus nostri, sporadycznie także cancellarius Masovie (po 1471 r.). Dopiero ostatni kanclerz Mi-
kołaj Żukowski (1517–1526) używał regularnie określenia cancellarius ducatus Masovie. Zastępcą 

Historyczny” 96, 2005, s. 81–82; W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej 
u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007, s. 132–133.
94 J. Grabowski, Dynastia, s. 584–585.
95 A. Wolff, Źródła do dziejów Zamku, nr 73, przyp. 3; A. Sołtan, w: PSB XXVII (1982), s. 587–588. Według 
A. Wolffa pieczętował się herbem Bończa, natomiast według A. Sołtana — herbem Nałęcz, jak podaje też najnow-
sza literatura. Zachowany odcisk jego pieczęci sygnetowej (AGAD, Varia 31, k. 22) pokazuje rzeczywiście Nałęcza.
96 AGAD, dok. perg. nr 767, 1003, 1027, 1034, 1035, 1126, 1173, 1177, 1554, 1555.
97 B. Sobol, Sejm, s. 171.
98 AGAD, dok. perg. nr 1159, 7122.
99 A. J. Sołtan, A. Sołtan, w: PSB XLII (2003–2004), s. 85–87.
100 A. Sołtan, w: PSB XL (2000–2001), s. 205–206.
101 A. Wolff, W. Budka, w: PSB II (1936), s. 51.
102 M. Woźniakowa, w: PSB XXIII (1978), s. 218–223.
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kanclerza był podkanclerzy, który poza tym miał również i własny zakres działania (np. w XVI w. 
prowadził rejestr minutowy Metryki). Kiedy natomiast stanowisko kanclerza wakowało (a trwało to 
nieraz kilka lat), to podkanclerzy kierował całą kancelarią. Kompetencje kanclerza i podkanclerzego 
oraz postępowanie z dokumentacją w kancelarii zostały ściślej określone dopiero w statucie Anny 
Konradowej i jej synów z 1504 r.103. Kanclerz miał zajmować się sprawami o wadze wieczystej104, 
natomiast podkanclerzy odpowiadać za dokumentację o charakterze doczesnym i on też dysponować 
miał pieczęcią średnią oraz sygnetem, przeznaczonym do pieczętowania mandatów i listów.

W kancelarii pojawiali się także protonotariusze (zwierzchnicy pisarzy), którzy w niektórych kan-
celariach mazowieckich dorównywali rangą podkanclerzym, ale tylko w czasie wakatu na stanowi-
sku kanclerza. Spotykamy się również z sytuacją, że niektórzy pracownicy kancelarii występowali 
równocześnie (przez krótki czas) z tytułem protonotariusza i podkanclerza. Miało to miejsce w sy-
tuacji awansu z urzędu protonotariusza na podkanclerstwo. W kancelarii książęcej pracowali rów-
nież skryptorzy (w XV w. nie spotykamy już tego określenia) i pisarze (notarii). Większości ich nie 
znamy z imienia, a ich istnienie uchwycić można poprzez analizę pisma zachowanych dokumentów 
i ksiąg105. W XV, a przede wszystkim w XVI w. spotykamy w kancelarii książęcej sekretarzy, czyn-
nych także w dyplomacji. Z kancelarią książęcą związani byli także kanclerze ziemscy oraz pisarze 
skarbowi. Dobrze wykonywana praca w charakterze pisarza skarbu książęcego bardzo często pocią-
gała za sobą awans na stanowisko protonotariusza lub podkanclerzego. W dokumentach książęcych 
występują wreszcie liczni kapelanowie (capellani curie, capellani nostri), ale tylko niektórzy z nich 
uczestniczyli w pracach kancelaryjnych i sporadycznie podpisywali się w formułach kancelaryj-
nych. Po 1313 r. ich udział w pracach kancelaryjnych maleje. Związane jest to z faktem, że na dwo-
rze do prac kancelaryjnych powołano stały personel mający odpowiednie wykształcenie i praktykę 
w przygotowywaniu dokumentów. Chociaż nadal spotykamy w otoczeniu książęcym kapelanów 
(z których niektórzy byli pracownikami kancelarii), to raczej tylko okazjonalnie — jako stale obecni 
przy księciu litterati — mogli świadczyć usługi w pracy nad dokumentami. Kapelani są też często 
odnotowywani we wpisach do Metryki, jednak nie występują w wystawianych dokumentach. Funk-
cja kapelana dworskiego była szczególnie podkreślana, kapelani występowali w otoczeniu władców, 
byli ich doradcami i podróżowali z nimi. W 2. połowie XIV w. kapelanami książęcymi tytułowali się 
nawet najwyżsi urzędnicy: kanclerz i podkanclerzy. Pokazuje to, że tytuł ten miał przede wszystkim 
znaczenie honorowe.

3. DOKUMENTY

Dokumenty dotyczące nadań wprowadzających nowy stan prawny, regulujące stosunki „wieczyste” 
(nadania, zamiany, akty sprzedaży–kupna), opatrywane były pieczęcią większą i spisane według roz-
winiętego formularza. Zwano je privilegium; littera maiestatis; privilegium maiestatis; ius ducale, 
f rmitas seu twardosz, po polsku zaś „twardość”, „przywilej” lub „list majestatowy”. Przywileje roz-
poczynała najczęściej stereotypowa inwokacja In nomine Domini amen, chociaż spotykamy również 
inne jej brzmienia (In nomine Christi amen; In nomine Sancte et Individue Trinitatis amen; In nomine 
Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti amen). Od XV w. stałym elementem 
formularza była perpetuacja w brzmieniu: ad perpetuam rei memoriam; ad rei memoriam sempiter-
nam; ad gestorum memoriam sempiternam; ad certitudinem presentium et memoriam futurorum. 

103 IMT II, nr 174. 
104 A. Wolff, Studia, s. 82.
105 Szczegółowa analiza pisma Metryki z l. 1497–1506 pozwala wyróżnić dziewięć rąk pisarskich, zaś Metrykę 
z l. 1517–1524 pisało aż 15 pisarzy (A. Wolff, Metryka, s. 59).
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Dalej idzie arenga, chociaż w 2. połowie XV w. staje się ona coraz rzadsza. Arengi występują w wie-
lu wariantach, najczęściej mówią o przemijaniu (memoria–oblivio), majestacie władzy, wartościach 
religijnych. Zróżnicowanie to wskazuje, że przywileje nie były redagowane w oparciu o księgę for-
mularzową, lecz opracowane indywidualnie przez pisarza. Były przeważnie krótkie, bo kanceliści 
odtwarzali je z pamięci. Arengę dopasowywano też do odbiorcy, charakteru sprawy i do sytuacji 
polityczno–prawnej. Dlatego w dokumentach dla instytucji duchownych występowały często arengi 
typu religijnego, oparte na cytatach biblijnych, np. Quoniam Sacrae Scripturae eloquio attestante 
magnae sapientiae est homines, quod prave gesserunt, deliberatione habita id ipsum, ne exinde 
animarum periculum incurrant, in melius commutare (dokument Trojdenowiców dla biskupstwa 
płockiego)106; Quoniam, ut Apostolus ait, „qui parce seminat, parce et metet et qui de benedictioni-
bus seminat, metet vitam eternam” (dokumenty Siemowita III dla norbertanek płockich z 1347 i dla 
dominikanów warckich z 1352 r.)107. Zdarzały się jednak arengi nieszablonowe, jak ta zastosowana 
w dyplomie Bolesława III dla matki Elżbiety Giedyminówny (1349), gdzie mamy wykwintnie wy-
stylizowaną formułę, nawiązującą do Księgi Koheleta: Grandis dileccionis affectus, qui confedera-
cione sanguinis naturalis ex parte parentum habetur ad f lios ipsos, compelit f lios accedente ad id 
precepto divino, ut suos viceversa parentes non tantum communibus, sed eciam specialibus debeant 
decoribus et favoribus decentibus honorare108. Na szczególną uwagę zasługuje wyszukana arenga 
w dyplomie Siemowita I dla klasztoru w Czerwińsku (1257): Quoniam pleraque mortalium gesta 
fonti Letho inferuntur, nisi scriptis decernantur perhennari109, odwołująca się do rzeki Zapomnienia 
w Hadesie. Zaskakujące, że w peryferyjnej dzielnicy, jaką było Mazowsze w XIII w., znajdujemy 
ref eksy znajomości mitologii greckiej. Interesująca arenga religijna w brzmieniu: Gloriosus Deus 
in sanctis suis celestia pariter et terrena disponens et si cunctos ministros magnif cat et altis deco-
rat honoribus, tamen, ut dignis digna rependat, pocioribus attollit insignis dignitatum et uberiori 
retribucione prosequitur, quos digniores agnoscit et commendat wigencior exigencia meritorum, 
wystąpiła w dyplomie dla Nałęczów z Nowego Dworu, zredagowanym zapewne przez Dobrogosta 
Nowodworskiego (1374). Arenga została prawdopodobnie zapożyczona z kancelarii węgierskiej, 
gdyż podobna formuła występuje aż sześciokrotnie w dokumentach Ludwika Andegaweńskiego110.

Intytulacja książąt mazowieckich składała się z następujących elementów: imienia wystawcy, 
patronimika, formuły dewocyjnej (najczęściej Dei gracia, niekiedy, w dokumentach redagowanych 
przez odbiorców: divina miseracione; divina clemencia; voluntate divina), tytułu książęcego (dux, 
ducissa, princeps, dominus, domina, heres), określeń oznaczających starszeństwo (senior, iunior, 
iuvenis), epitetów odnoszących się do sprawowanej władzy na określonym terytorium (totius, gu-
bernatrix, tutrix, tenutrix) oraz określeń dotyczących f liacji (genitrix). Ze względu na liczne po-
działy terytorialne Mazowsza i rozdrobnienie tej dzielnicy (zwłaszcza w XV w.), oprócz tytulatury 
tzw. ogólnomazowieckiej i ruskiej, spotykamy 30 różnych tytułów partykularnych, najczęściej od-
wołujących się do nazw ziem mazowieckich. O treści intytulacji w mniejszym stopniu decydowały 
osobiste upodobania redaktora dokumentu (co widać w przypadku innych formuł), jednak zdarzało 
się, iż także intytulacja przybierała nową formę, w związku ze zmianami personalnymi w kancela-
rii. Do zmiany dochodziło również pod naciskiem rady książęcej w okresie rządów opiekuńczych. 
W 1429 r. po śmierci Janusza I rządy regencyjne w imieniu małoletniego wnuka Bolesława IV objęła 
Anna Fiodorówna. Przywróciła ona dawne tytuły partykularne używane przez Janusza I w XIV w., 

106 NKDMaz II, nr 281.
107 Tamże, nr 284, 317.
108 Tamże, nr 296.
109 Tamże, nr 31.
110 Tamże III, nr 149; I. Sułkowska–Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andega-
wenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977, s. 176–177.
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mianowicie tytuł warszawski, wyszogrodzki, zakroczymski i ciechanowski. Zmiany intytulacji od-
bijały też oczywiście wydarzenia polityczne i zmiany w stanie posiadania władcy. Np. synowie Bo-
lesława IV po objęciu Płocka (1462) wysunęli tytuł płocki na czoło swej tytulatury, a nazw pewnych 
ziem (rawskiej, sochaczewskiej, gostynińskiej i bełskiej) używali roszczeniowo, protestując w ten 
sposób przeciw ich inkorporacji do Korony. Intytulacja była narzędziem propagandy i komunikacji 
z poddanymi. Po śmierci Konrada III (1503) zrezygnowano w przywilejach z rozbudowanej tytula-
tury, na rzecz formy skróconej (dux Masovie, Russie etc.).

Promulgacja występuje prawie we wszystkich dokumentach o pełnym formularzu. Jest zróżni-
cowana stylistycznie, ale jej odmiany odpowiadają formom znanym z innych kancelarii polskich. 
W późniejszym okresie w dokumentach o pełnym formularzu występuje najczęściej w brzmieniu: 
signif camus tenore presencium, tam presentibus, quam futuris, harum noticiam habituris, quibus 
expedit generaliter iniversis. 

Motywacja albo poprzedza samą narrację, albo mieści się w niej, dając wyraz motywom, które 
wpłynęły na dokonanie nadania przez darczyńcę. W dyplomach dla instytucji duchownych motywa-
cja informuje o celach pobożnych, jak troska o zbawienie duszy donatora lub jego rodziny. Dostarcza 
również cennych informacji na temat pokrewieństw (np. w dokumencie Siemowita I z 1248/1249 r.: 
ob remedium anime patris nostri Conradi ducis, albo w dokumencie Siemowita III z 1352 r.: pro re-
medio felicis recordacionis anime dilecti patris nostri, ducis Troydeni nec non piissime matris nostre 
Marie ac preamantissimi fratris nostri Boleslai ducis Russie nostreque contoralis Eufemie nec non 
puerorum nostrorum)111. W dokumentach dla osób świeckich nadanie uzasadnia się z reguły wierną 
służbą odbiorcy i jego zasługami (propter multa grata et f delia servicia), ale również wrodzoną 
hojnością darczyńcy (ex innata nobis benignitate)112. 

Z motywacją łączy się formuła narracji, która, choć bardziej rozbudowana, jest także częścią prze-
kazu informującego o motywach i okolicznościach wydania dokumentu; z drugiej strony zaciera się 
niekiedy jej granica z bezpośrednio sąsiadującą dyspozycją. Bywa również, że brzmienie narracji 
pokrywa się w pewnej mierze ze stylizacją arengi. W narracjach dokumentów dla instytucji duchow-
nych, gdzie występują wątki religijne, książęta starają się swoje uposażenie szczegółowo uzasadnić, 
jak np. w dyplomie Janusza I z 1388 r. dla szpitala Św. Ducha extra muros w Warszawie113. Nadanie 
Siemowita III z 1374 r. dla kościoła gnieźnieńskiego jest powodowane wynagrodzeniem za szkody 
wyrządzone przez jego podwładnych (niewątpliwie za jego przyzwoleniem)114. W dokumencie Sie-
mowita IV z 1423 r. dotyczącym uposażenia kościoła paraf alnego w Potyliczu spotykamy ustęp: 
quomodo f dem Christianam catholicam ad gloriam Dei et divinum cultum in ducatibus, terris et 
dominis nostris ob remedium salutis nostre progenitorumque nostrorum115. W narracji przywołuje się 
często konkretne zasługi poszczególnych osób lub przedstawicieli rodu. Książę Włodzisław I nadał 
wieś Janowi z Ossy (1448), ponieważ powiadomił on osobiście księcia o narodzinach drugiego syna 
(Włodzisława II)116. Inną pobudką działania książąt (wystawców dokumentów) przedstawiają nar-
racje wyrażające pragnienie polepszenia kondycji gospodarczej miast i wsi mazowieckich. Mamy 
całą serię podobnie zredagowanych przywilejów lokacyjnych miast mazowieckich, gdzie narracja 

111 NKDMaz II, nr 6, 317.
112 Tamże III, nr 6; AGAD, dok. perg. nr 1517.
113 AGAD, dok. perg. nr 1508 (quod nobis divina maiestatis in hac mundi area de thezauris suis largif ue ministravit 
velud servus f delis, quem constituit dominus super bona sua, discrete dispensare partemque eorumdem bonorum, 
que de manus domini suscepimus, ministris sui pauperibus, quos variis nature erumpniis et etatis senii defectibus 
dominus visitavit).
114 NKDMaz. III, nr 144.
115 ZDM II, nr 358.
116 AGAD, MK 335, k. 136. 
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jest prawie identyczna. W dyplomie Janusza I dla Różana z 1378 r. mowa o książęcym pragnieniu per 
extirpationem nemorum et silvarum et locacionem civitatum nostri principatus ampliari et indesinen-
ter augeri117. Nadanie lub zwolnienie z ciężarów i podatków tłumaczono klęskami żywiołowymi lub 
zaginięciem dawnych przywilejów, najczęściej w wyniku pożaru miasta lub pożogi wojennej. Niesza-
blonowa jest narracja w dokumencie Janusza I z 1425 r dla młynarza Piotra z Mąkolina, gdyż mowa 
o tym, że „za pokusą diabła złodzieje wszedłszy nocną porą do młyna położonego pod Warszawą na 
rzece Drzasna, potajemnie zabrawszy wszystkie przywileje i dowody jakie posiadał Piotr z Mąkolina 
na swój młyn, zniszczyli je i z tego powodu młynarz prosił, ażeby mu wspomniane przywileje i dowo-
dy odnowić”118. Bardzo osobiste brzmienie ma narracja w dokumencie Bolesława IV z 1431 r. w któ-
rym książę, zabezpieczając dożywocie swej matce Annie (Fiodorównie), uzasadnia to następująco: 
attentis grate dilectionis favoribus et sincere caritatis benivolenciis preclare principis domine Anne 
ducisse Mazovie, genitricis nostre carissime, nec non compensatis ipsius pye sollicitudinis laboribus, 
curis et curarum diligenciis, quibus nos a diebus infancie nostre usque ad etatem legitimam educando 
et presertim in regimine gubernacionis et defensionis bonorum et possessionum nostrarum119.

Dyspozycja jest formułą redagowaną indywidualnie w odniesieniu do każdego aktu. Jednak 
w szeregu kategorii dokumentów (np. kontrakt lokacyjny czy przywilej dla miast) można wychwycić 
wiele podobieństw, a nawet identycznych zwrotów, jak ustalony porządek klauzul immunitetowych. 
Podobne sformułowania spotykamy w dyspozycji dokumentów z innych dzielnic Polski. Chociaż 
już w okresie rządów Siemowita III (zwłaszcza po 1370 r.) na szerszą skalę odbywało się przenosze-
nie miast i wsi na prawo niemieckie według wzorów zaczerpniętych z Chełmna, to jednak większość 
znanych dokumentów lokacyjnych pochodzi z czasów jego synów: Janusza I (zm. 1429) i Siemowi-
ta IV (zm. 1426). Na szczególną uwagę zasługują nadania ziemi ad servicia communia, zawierają-
ce w dyspozycji zobowiązania obdarowanego (zazwyczaj drobne rycerstwo) do służby wojskowej 
konnej na własny koszt120. Związane to było z prowadzoną na szeroką skalę kolonizacją lesistych 
obszarów ziemi wiskiej, łomżyńskiej, nurskiej. Proces ten, rozpoczęty przez Janusza I, kontynuowali 
Włodzisław I (po wykupie ziemi wiskiej w 1435 r.) oraz Kazimierz III i Janusz II. Dyspozycja wspo-
mnianych nadań zawiera często przyznany dobrom immunitet oraz prawo lokowania wsi na prawie 
niemieckim z określoną stawką czynszu książęcego od włóki osiadłej. Uzyskujący ziemię (często 
drogą kupna) oprócz różnych ciężarów publicznych, zobowiązany był z każdych 10 włók ad quamli-
bet expedicionem in equo valoris quatuor sexagenarum, in pancerio, cum balista et sub caleptra clo-
buczek vulgariter dicta equitare. W dyspozycji dokumentów, w których nie wymieniono dokładnie 
powierzchni dóbr, umieszczano klauzulę o obowiązku osobistego pełnienia służby cum sagittario 
circa currus ducalis lub cum una hasta. Obdarowany rycerz otrzymywał w zasadzie pełnię praw 
w stosunku do przekazanego mu gruntu (z zastrzeżeniem dla księcia regale bartnego i łowieckiego), 
włącznie z prawem alienacji za zgodą księcia121. Także nadania wsi w księstwie bełskim przez Sie-
mowita IV i jego synów zawierały w dyspozycji klauzulę dotyczącą służby wojskowej (et bellicam 
expedicionem generalem in terris nostris exlamatam). Pojawia się też zapis o obowiązku osobistej 
rezydencji w nadanych dobrach (in ducato nostro personali residere mansione; racione huius, quod 
ipse in ducatu nostro domestica residebit mansione, dedimus; racione residencie personalis in du-

117 NKDMaz. III, nr 200.
118 AGAD, dok. perg. nr 1514.
119 IMT I, nr 75.
120 S. Russocki, Nadania ziemi „ad servicia communia” a obowiązek służby wojskowej na Mazowszu w XIV w., 
„Miscellanea Iuridica” 1, 1961, s. 111–119.
121 Tenże, Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV — połowa XVI wieku), Warszawa 
1961, s. 70–72.
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catu nostro dedimus)122. Specyf ką Mazowsza są przywileje rodowe dla rycerstwa, będące formą 
wynagradzania za oddane usługi123. Wszystkie one zawierają nadanie „prawa niedpowiednego” (ius 
non responsivum), prawo do otrzymywania pozwu pod pieczęcią książęcą, a także zwolnienie od kar 
sądowych na rzecz urzędników książęcych. Najwięcej przywilejów rodowych znamy z okresu rzą-
dów Siemowita IV, który wystawił takie dokumenty dla rodów Gozdawów, Trzasków, Radwanów–
Wierzbowów, Bolestów, Lubów, Rogalów. Przywileje obejmowały cały ród heraldyczny osiadły na 
określonym terenie. Np. w przywileju dla Trzasków wymieniono 105 osób zamieszkałych w 18 osa-
dach, zaś w dyplomie dla Bolestów — aż 182 osoby w 48 miejscowościach124.

Koroboracja występuje prawie we wszystkich dokumentach mazowieckich125. Powołuje się naj-
częściej na samą pieczęć, pieczęć i pismo (polecenie spisania) lub pieczęć i świadków. Gdy nato-
miast pieczęci towarzyszył podpis wystawcy, formuła miała brzmienie: In cuius rei testimonium 
sigillum nostrum mediocre, quo utimur, cum nostre manus proprie ducalis subscriptione presentibus 
est appensum126. W dokumencie małoletniego Bolesława IV dla matki z 1431 r. podkreślono w koro-
boracji zgodę panów rady książęcej: In cuius rei testimonium sigillum nostrum de nostra sciencia ac 
de consensu dominorum consiliarorum nostrorum infrascriptorum una cum sigillis ipsorum videlicet 
(tu wyliczono członków rady na czele z wojewodą czerskim) in f dem et testimonium premissorum 
sunt appensa127. Najczęściej występują dwa rodzaje koroboracji: „pozytywna”, rozpoczynająca się 
od słów: ut autem hec nostra donacio; ut ergo nostra donacio et commutacio; ut autem hec nostra 
restitucio oraz utrzymana w formie obiektywnej, rozpoczynająca się od: In cuius (huius) rei testimo-
nium. Typ pierwszy zawiera niekiedy wzmiankę o wręczeniu odbiorcy opieczętowanego dokumentu 
(np. dokument Siemowita III z 1350 r. dla Mikołaja z Milanowa: Ut autem hec nostra donacio — — 
perpetue robur obtineat f rmitatis, presens privilegium dicto comiti Nicolao et suis incolis atque suc-
cessoribus universis scribi atque dari mandavimus ex integro nostre maiestatis sigillo subappenso 
in f dem huius rei pleniorem128). W połowie XIV w. pojawiła się nowa odmiana formuły: Harum, 
quas nostro sigillo sigillavimus, testimonio litterarum, zaczerpnięta z dokumentów czeskich Luk-
semburgów129. Typ ten spotykamy często w piętnastowiecznych dokumentach książęcych. O rodzaju 
przywieszonej pieczęci informują również formuły sigillacyjne. Dyplomy wieczyste były opatry-
wane pieczęcią większą (sigillum maius, sigillum maiestatis). Niekiedy koroboracja mówi także 
o zastosowaniu sygnetu księcia jako contrasigillum pieczęci większej (np. In cuius rei testimonium 
presens privilegium scribi — — iussimus nostrique sigilli maioris appensione et impressione ad fa-
ciem, minoris seu secreti vero ad tergum eiusdem impressione muniri)130.

Datacja odnosiła się najczęściej do akcji prawnej. Na dokumentach o rozwiniętym formularzu 
występuje między koroboracją a listą świadków. Otwierało ją określenie czynności prawnej (prze-
ważnie actum et datum, traktowane zresztą zamiennie, rzadziej samo datum lub ewentualnie actum), 

122 ZDM II nr 559; 616; III nr 748; zob. W. Smoleński, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1908, 
s. 29–30, gdzie dalsze przykłady.
123 Mazowieckie przywileje rodowe z XIV–XV w., wyd. W. Semkowicz, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. XI, 
Kraków 1909–1913, s. 361–391; M. Handelsman, Przywileje rodowe mazowieckie. Kilka uwag krytycznych, „Mie-
sięcznik Heraldyczny” 7, 1914, nr 3–4, s. 41–51, nr 5–6, s. 89–95; zob. również AGAD, Zakroczymskie ziem. 
wiecz. rel. 6, k. 367–378v (potwierdzenie przywileju dla Bolestów z 1463 r.).
124 Mazowieckie przywileje rodowe, nr 3, 5.
125 Brak jej np. w mandacie Siemowita III z 31 I 1342 r. (NKDMaz II, nr 249).
126 AGAD, dok. perg. nr 1026.
127 IMT I, nr 75.
128 NKDMaz II, nr 298.
129 Tamże, nr 340; J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty, s. 84, 166.
130 NKDMaz III, nr 31.
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potem następuje wskazanie miejscowości, niekiedy z bliższymi określeniami jej charakteru (villa 
archiepiscopi itp.) lub okoliczności (in stacionibus, in colloquio)131, a nawet podaniem dokładnego 
miejsca wystawienia dokumentu (in curia et domo ducali — — et in cubiculo illustris principis do-
mini ducis Janussi)132. Najwięcej dokumentów wystawiono w głównych ośrodkach władzy książęcej 
(Płock, Czersk, Rawa, Warszawa, Ciechanów), a także w miejscowościach leżących na trasie prze-
jazdów i miejscach odbywania roków sądowych. Bardzo wiele dokumentów i statutów wydano pod-
czas sejmu (convencio generalis) w Zakroczymiu. W okresie jesienno–zimowym dokumenty wy-
stawiano często podczas polowań (in Piaski loco nostrorum venacionum; in Sopoth loco venacionis 
nostre; in nemoribus Sczqua)133. Po określeniu geograf cznym występuje określenie chronologiczne. 
Dzień określano najczęściej według kalendarza chrześcijańskiego z ferialnym oznaczeniem dni ty-
godnia i jego stosunku do danego święta. Trudno stwierdzić, czy kancelarie książęce posługiwały 
się kalendarzem lokalnym (płockim, poznańskim), odwoływano się bowiem do świąt obchodzonych 
w całym Kościele polskim. W dokumentach dla odbiorców duchownych do połowy XIV w. używa-
no też kalendarza rzymskiego. Niekiedy łączono oba systemy134 albo stosowano (już w 1. połowie 
XIV w.) nowoczesną rachubę dni miesiąca135.

Stałe elementy przywilejów mazowieckich to lista świadków oraz formuły kancelaryjne. Świad-
czenie takich osób, jak książęta czy biskupi, pozwala sądzić, że brali oni udział tylko w czynnościach 
prawnych, a nie w sporządzeniu dokumentu. Można także przypuszczać, że akcję prawną uważano 
za ważniejszą i dlatego do niej odnieść należy obecność świadków. Z drugiej strony trudno uwierzyć 
(a przeczy też temu analiza wielu dyplomów), aby nie powoływano świadków przy wystawieniu i wrę-
czeniu stronom dokumentu. Stwierdzić zatem należy, że w dokumentach mazowieckich świadków łą-
czono z różnymi czynnościami (najczęściej jednak z akcją prawną), a zależeć to mogło nie tylko od ich 
pozycji w hierarchii urzędniczej i dworskiej, ale również od okoliczności, w jakich miała miejsce akcja 
prawna (np. wiec, roki sądowe), a zapewne także od inwencji redaktora. W testacjach przestrzegano 
pewnych zasad hierarchizacji: listę otwierali najwyżsi dostojnicy, przy czym duchownych wymieniano 
przed świeckimi, ale wśród niższych urzędników trudno już rozpoznać stałe reguły precedencji.

Dokumenty opatrywano też przeważnie formułami kancelaryjnymi: datum per manus, scriptum 
per manus lub qui presencia habuit in comissis. Formuła scriptum per manus winna się właściwie 
odnosić do spisania dokumentu, ale na Mazowszu grała początkowo taką samą rolę jak datum per 
manus — ta zaś oznaczała osobę redagującą dokument i odpowiedzialną za cały proces jego wysta-
wienia. W formule tej podpisywał się najczęściej szef kancelarii (kanclerz lub, w czasie wakatu na 
tym stanowisku, podkanclerzy), a w razie jego nieobecności — pisarz książęcy. Formuła ta przy-
bierała różne postacie, obok właściwego datum per manus, także: per cuius manus hec sunt gesta 
(facta) lub per cuius manus presens privilegium est datum. Od połowy XIV w. te same funkcje prze-
jęła nowa formuła qui presencia habuit in comissis. W formule tej najczęściej występował kanclerz, 
używając jej łącznie z formułą scriptum per manus (która nie musiała jednak oznaczać spisania). 
W kilku dokumentach Siemowita IV z l. 1422–1424 w formule komisji wymieniono po dwie lub trzy 
osoby (kanclerza, podkanclerzego, kanclerzy ziemskich). Były to dokumenty szczególnie ważnej 
treści (przywilej dla ziemi gostynińskiej, statut uchylający ciężary z dóbr arcybiskupich, układ z bi-
skupem płockim). Prawdopodobnie chodziło nie tylko o nadanie im bardziej reprezentacyjnej formy, 
ale wzięcie współodpowiedzialności za treść przygotowanego dokumentu136.

131 Tamże II, nr 302; IMT I, nr 19.
132 AGAD, dok. perg. nr 6699.
133 AGAD, MK 59, k. 92; ZDM V, nr 1352; Kraków, AN, Zbiór Glogera 46, s. 543.
134 Np. NKDMaz II, nr 321.
135 Tamże II, nr 304; III, nr 31, 113; IMT I, nr 19.
136 IMT I, nr 67–69.
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W 2. połowie XV i w 1. ćwierci XVI w. występują na dokumentach (po prawej stronie pod tek-
stem) formuły, które wskazują osoby wydające polecenie spisania dokumentu. Mają one najczęś-
ciej formę: dominus dux per se137; dominus dux per se cum consilio138; comissio propria ducalis139; 
comissio propria domine ducis140; ad mandatum proprium dominorum ducum141. Na dokumentach 
pojawia się również formuła relacyjna, która — podobnie jak w Metryce (o czym będzie mowa 
niżej) — podaje osobę, która udzieliła kancelarii informacji o czynności prawnej (np. relacio 
venerabilis Joannis de Mrokowo, custodis ecclesie Varschoviensis)142. Jednak na statucie Anny 
Konradowej i jej synów z 1504 r.143 formuła: ad relacionum venerabilis Jacobi de Carczewye, 
vicecancellarii Mazouie etc., mówi raczej o wzięciu przez podkanclerzego odpowiedzialności 
za przygotowanie dokumentu, który normował zagadnienia z dziedziny prawa sądowego i ad-
ministracyjnego. Późno pojawiają się też własnoręczne podpisy władców, świadczące o kontro-
li i uwierzytelnieniu czystopisów. Chociaż już w dokumencie Bolesława V z 1487 r. (znanym 
z wpisu do Metryki) znajdujemy w eschatokole słowa: dominus dux per se manu propria, jest 
to jednak tylko wzmocnienie formuły per se i nie oznacza własnoręcznego podpisu władcy144. 
Własnoręczny podpis księcia Kazimierza III (per me Kazimirum ducem scribi mandata revisa et 
propria manu subscripta transeat) miał się znajdować pod tekstem dokumentu w sprawie cesji 
ziemi wyszogrodzkiej z 1474 r., ale znamy go tylko z dziewiętnastowiecznej edycji, oryginał zaś 
zaginął i trudno zweryf kować tę informację145. Nie budzą wątpliwości dopiero podpisy ostatnich 
książąt mazowieckich: Stanisława (Stanislaus dux subscripsit) i Janusza III (Janussius dux sub-
scripsit)146 oraz ich siostry Anny Konradówny, która podpisywała się po polsku: „Anna xyaszna 
mazoweska”; „Anna xyasna własną raką”147. Więcej znamy uwierzytelniających podpisów pra-
cowników kancelarii. Chociaż już w dokumencie Konrada III z 1497 r. (zachowanym w kopii) 
spotykamy podpis kanclerza Mikołaja Mniszewskiego (Nicolaus cancellarius subscripsit)148, to 
jednak dopiero w l. 1517–1526 zaczynają się systematycznie pojawiać podpisy podkanclerzych 
(wykonywane innym atramentem niż reszta dokumentu): Pawła Trębskiego (1517–1524) i Stani-
sława Popielskiego (1524–1526)149. Pojawienie się podpisów należy wiązać nie tylko z nowymi 
zwyczajami w kancelarii po objęciu urzędu kanclerza przez Mikołaja Żukowskiego i podkancle-
rzego przez Pawła Trębskiego150, ale również z wydarzeniami politycznymi i zniesieniem przez 
króla Zygmunta rządów regencyjnych Anny Radziwiłłówny na Mazowszu. Znamy również nie-

137 AGAD, Archiwum Potockich z Jabłonny 195, s. 12, 16 (kopie dokumentów Bolesława V z l. 1482–1483).
138 Przywileje królewskiego stołecznego miasta Starej Warszawy 1376–1772, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 
1913, nr 18.
139 IMT II, nr 220.
140 Przywileje Starej Warszawy, nr 28.
141 IMT II, nr 222.
142 AGAD, dok. perg. nr 662.
143 IMT II, nr 174.
144 AGAD, MK 32, k. 82.
145 KDMazLub nr 229; w IMT II, nr 135, pominięto ten dopisek.
146 AGAD, dok. perg. nr 640, 770, 1026, 6801 (tu także pod dopiskiem marginalnym, w postaci skróconej: Sta. d. 
subscripsit).
147 Tamże, nr 705, 3303.
148 IMT II, nr 159 (dokument Konrada III w sprawie zabezpieczenia posagu żony Anny, córki Mikołaja Radziwił-
łowicza).
149 AGAD, dok. perg. nr 767, 770, 841, 1003, 1017, 1026, 1027, 1034, 1035, 1126, 1177, 1551, 1555, 2037, 6801, 
7122.
150 Pojawienie się autografów książęcych i podkanclerskich na dokumentach mazowieckich nawiązywało również 
do wcześniejszych analogii w polskiej kancelarii królewskiej. 
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liczne dokumenty z podpisem książęcym i podkanclerskim równocześnie. Autograf książęcy był 
umieszczany pod tekstem z lewej, a podkanclerski — z prawej strony151.

Cechą specyf czną przywilejów mazowieckich są zapiski dorsalne, umieszczane przez pracowni-
ków kancelarii na odwrocie dokumentów, najczęściej w okolicach otworów dla przewleczenia sznu-
ra od pieczęci, a sporadycznie na zakładce dokumentu. Ze względu na okresowe sigillacje przywi-
lejów, zapiski te dostarczały ważnych informacji na temat odbiorcy dokumentu (imię, miejscowość, 
powiat) i opłat kancelaryjnych, co ułatwiało pracę personelowi152.

Do spisywania dokumentów używano pergaminu średniej grubości, dobrze wyprawionego. Uży-
te arkusze są (poza nielicznymi wyjątkami) wygładzone, równo przycięte, mają liniowane wiersze 
i marginesy. Do spisywania dokumentów używano najczęściej ciemnobrązowego atramentu dobrej 
jakości, o czym świadczy wyraźne do dziś pismo. Tym samym atramentem wykonywano inicjały 
i proste zdobniki, a czynili to sami pisarze, nie korzystając z pomocy osobnych iluminatorów. For-
mat dostosowywano do rozmiarów tekstu, oszczędnie gospodarując cennym materiałem. Porówna-
nie dokumentów książąt mazowieckich, zwłaszcza Bolesława IV (gdzie stosowano ozdobne pismo 
w pierwszym wierszu i zgrabne inicjały), do współczesnych im dokumentów z kancelarii koronnej 
nie potwierdza poglądu o zacofaniu dzielnicy mazowieckiej w zakresie artis scribendi. Kancelarie 
na Mazowszu (zwłaszcza od 2. połowy XIV w.) posługiwały się pismem podobnym do stosowanego 
w innych kancelariach polskich. Ingrosatorzy dbali o estetykę pisma i jego czytelność (przestrze-
gano odstępów między wyrazami i wierszami, znaków interpunkcyjnych, przyjętego modułu liter), 
co świadczy o ich dobrym przygotowaniu. Dopiero w ostatnim okresie funkcjonowania kancelarii 
książąt mazowieckich (rządy Anny Konradowej oraz Stanisława i Janusza III) przestano przywiązy-
wać wagę do wyglądu zewnętrznego dokumentów książęcych, co koresponduje z innymi zmianami 
(skrócona tytulatura, rezygnacja z pieczęci majestatycznej)153. Przywileje książęce odznaczają się 
także staranną redakcją (m.in. dokładnie określano lokalizację dóbr będących przedmiotem transak-
cji, mało jest pomyłek w datach), choć zdarzały się pisarzom poważne nawet błędy.

Niekiedy dokument wystawiano w więcej niż jednym egzemplarzu. Ograniczę się do prezentacji 
dwóch przykładów. Dokument Włodzisława I dla miasta Płocka z 1435 r. zachował się w dwóch 
niemal jednobrzmiących ekspedycjach154. W jednej z nich, wyróżniającej się też niedbałą szatą gra-
f czną, brakuje jednak imiennego wyliczenia nadawców wcześniejszych przywilejów oraz jednego 
ze świadków (starosty płockiego). Na pewno więc ze względu na te właśnie braki sporządzono nowy 
(choć opatrzony tą samą datą) dyplom, który został spisany tym razem starannym pismem i opatrzo-
ny inicjałem. Chociaż w archiwum miejskim przechowywano oba dokumenty, do potwierdzania 
przedkładano kilkakrotnie wersję poprawioną, bardziej reprezentacyjną. W dwóch egzemplarzach 
znamy również przywilej Konrada III, Kazimierza III, Bolesława V i Janusza II dla miasta Starej 
Warszawy z 1461 r. W pierwszym egzemplarzu, spisanym starannie (inicjał, ozdobna inwokacja) 
i opatrzonym pieczęcią majestatyczną ojca książąt, Bolesława IV, mowa jest o trzech jarmarkach 
(dwa tygodnie po Wielkanocy, na św. Piotra w Okowach i na św. Jadwigę) — zabrakło czwartego 
na św. Jana Chrzciciela, patrona kolegiaty155. Pisarz poprawił się, dodając notę marginalną (quartum 

151 AGAD, dok. perg. nr 770, 6801.
152 Przywileje Starej Warszawy, nr 14 (balneum Warssoviense tenetur notam).
153 Do korzystnie się wyróżniających wyjątków należy dokument Janusza III z 8 VIII 1525 r., dotyczący fundacji 
kolegium psałterzystów przy kolegiacie św. Jana w Warszawie (AGAD, dok. perg. nr 1555), wystawiony w roczni-
cę śmierci jego brata Stanisława.
154 ZDPłock I, nr 122 A i B = AGAD, dok. perg. nr 3480, 3481.
155 Przywileje Starej Warszawy, nr 13 = AGAD, dok. perg. nr 1524 (drugi egzemplarz, tamże, dok. perg. nr 1755). 
Rada miejska zwlekała z zapłatą za błędny egzemplarz, o czym zdaje się świadczyć nota na odwrotnej stronie (ręką 
z kancelarii książęcej): Fora Warschoviensis civitatis, tenentur notam.
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pro sancti Johannis Baptiste). Kancelaria przygotowała następnie drugą ekspedycję, z poprawnym 
tekstem (podano wszystkie cztery jarmarki), ale w skromnej już szacie graf cznej156. Egzemplarz ten 
nie nosi jednak śladu opieczętowania. Prawdopodobnie nie został odebrany z kancelarii, gdyż miasto 
satysfakcjonował dopisek o czwartym jarmarku, umieszczony na marginesie pierwszego dyplomu. 
Oba przykłady świadczą, że dodatkowe ekspedycje sporządzano w związku z poprawianiem popeł-
nionych błędów, a więc nie była to normalna praktyka.

Dokumenty o charakterze doczesnym (dokumenty poświadczeniowe, mandaty, kredytywy, zo-
bowiązania f nansowe) wychodziły pod pieczęcią średnią lub sygnetem. Określane są w źródłach 
jako littera, littera sub mediocri, littera mediocris. Ich cechą charakterystyczną jest skrócony for-
mularz, pozbawiony inwokacji, perpetuacji i arengi. Rozpoczynają się od intytulacji, tytulatura jest 
uproszczona (najczęściej tylko tytuł mazowiecki lub mazowiecko–ruski), promulgacja występuje 
najczęściej w brzmieniu: signif camus tenore presentium, quibus expedit generaliter universis, a ko-
roboracja informuje o przywieszeniu pieczęci średniej (sigillum mediocre). Brak jest listy świadków 
oraz formuł kancelaryjnych. Dokumenty doczesne wyróżniają także format oraz dukt. Są najczęściej 
niewielkich rozmiarów, spisane pismem kursywnym, a pieczęć wisi na pasku pergaminowym.

Chociaż władcy mazowieccy dbali o stan swoich f nansów i skrupulatnie rozliczali urzędników 
kancelaryjnych, pobierających podatki, to jednak do naszych czasów zachowało się niewiele orygi-
nalnych pokwitowań. Znamy m.in. dokumenty, w których Włodzisław I kwitował Racibora z Gole-
jewa, najpierw jako pisarza ziemi płockiej z zarządu skarbu w l. 1442–1448157, a następnie jako kanc-
lerza nadwornego ze ściągnięcia czynszów ziemskich i miejskich z ziemi płockiej w l. 1448–1451158.

W większej liczbie zachowały się oryginalne mandaty książęce, wszyte m.in. do ksiąg sądowych. 
Mandaty mają, podobnie jak dokumenty doczesne, skrócony formularz, ale pisane były (jak listy) na 
papierze i pieczętowane pieczęcią sygnetową. Dukt jest przeważnie pospieszny i mniej staranny, ale 
znamy też mandaty spisane na sporych kartach papieru, ładnym i czytelnym pismem159. Na zacho-
wanych mandatach z 1. ćwierci XVI w. występują formuły: dominus dux per se160, ex commisione 
ducale161, ad mandatum ducale162 oraz relacja163.

Korespondencja książąt mazowieckich z XV–XVI w. zachowała się głównie w archiwach pokrzy-
żackich oraz miejskich (Gdańsk i Toruń)164. Najstarsze zachowane listy pochodzą dopiero z okresu 
rządów Siemowita IV i Janusza I, gdyż przypisywany Siemowitowi III list do rady miasta Gdańska 
(z epitetem senior w tytulaturze) jest w istocie wytworem kancelarii jego syna–imiennika165. Listy 

156 AGAD, dok. perg. nr 1755. Na odwrocie znajduje się późniejszy napis Fora quatuor annualia per olim principes 
concessa.
157 KDMazLub nr 195.
158 Płock, Archiwum Diecezjalne, dok. perg., nr 294. 
159 AGAD, Zakroczymskie ziem. wiecz. rel. 25, k. 72; 97. 
160 Tamże, 16, k. 161a.
161 Tamże, 24, k. 440, 539.
162 Tamże, 25, k. 372 i 375.
163 Na zachowanych w księgach ziemskich zakroczymskich mandatach Konrada III (tamże, 16, k. 193a, 333a) w for-
mule relacyjnej występuje m.in. sędzia czerski Marcin Oborski, natomiast w mandatach Stanisława i Janusza III 
oraz Anny Konradowej — najczęściej podkanclerzowie Paweł Trębski i Wojciech Popielski (tamże, 20, k. 663; 23, 
k. 154; 24, k. 484; 25, k.67 i 72; 90 i 97), a także m.in. marszałek Jakub z Rzwienia (tamże, 19, k. 312) i kasztelan 
zakroczymski Wawrzyniec Prażmowski (tamże, 23, k. 263). Na mandacie Anny Konradówny z 24 V 1526 r. (AGAD, 
Archiwum Skarbu Koronnego VI, s. 1) do Jana Dąbrowskiego, pisarza ziemskiego ciechanowskiego i plebana w Le-
kowie, jest relacja archidiakona warszawskiego Wojciecha Popielskiego (podkanclerzego do 1524 r.).
164 Zob. S. Szybkowski, Listy książąt mazowieckich do gdańskiej rady miejskiej (do końca wojny trzynastoletniej), 
„Archeion” 113, 2012, s. 230–235.
165 J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty, s. 69–70.
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pisano na papierze i starano się dbać o ich formę zewnętrzną. Mają sobie właściwy, rozbudowany 
formularz. Adres (inskrypcja) umieszczany jest na stronie dorsalnej. Adresatów, zarówno wielkich 
mistrzów, jak i władze miejskie, książęta określali przeważnie jako swych przyjaciół (amici), stoso-
wano poza tym typowe określenia stanowe (mieszczanie są prudentes lub circumspecti). Predykaty 
te powtarzają się na ogół w salutacji, otwierającej właściwy tekst listu. W listach spisanych w języku 
niemieckim ma ona ustaloną postać: Unser vruntlichen grus czuvor. W listach książęta używali za-
wsze skróconej tytulatury (dux Masovie lub dux Masovie, Russie). Datację otwiera zawsze datum, 
a dzień oznaczany jest według kalendarza chrześcijańskiego, brakuje natomiast niekiedy daty rocz-
nej. W korespondencji dopiero w 2. połowie XV w. zaczynają się pojawiać (sporadycznie) formuły: 
dominus dux per se166; ad proprium domini ducis mandatum167; ex comissione domini principis168; ad 
relacionem169.

Podziałowi dokumentów odpowiadały określonego typu pieczęcie, na czele z pieczęcią głów-
ną, cieszącą się największym uznaniem odbiorcy170. Dlatego dokumenty wieczyste były opatrzone 
pieczęcią większą (sigillum maius), zwaną też „majestatyczną”. Pieczęcie większe dodawały dy-
plomom splendoru — wspomnijmy tu pieczęcie Bolesława IV (czołowe osiągnięcie rozwiniętego 
gotyku), Konrada III (przedstawiająca księcia na galopującym koniu, w zbroi, w hełmie z podnie-
sioną przyłbicą), a wcześniej już Wacława Bolesławowica, która ma średnicę aż 108 mm i jest naj-
większą pieczęcią książęcą w Polsce XIV w. (większa nawet od późniejszej pieczęci majestatowej 
Władysława Łokietka). Następnie pojawiły się: pieczęć sekretna, zwana sigillum secretum (używana 
m.in. w kancelarii Bolesława III do potwierdzania przywilejów) i sygnetowa (sigillum minus, signa-
culum). Ta ostatnia miała również zastosowanie jako contrasigillum pieczęci głównej. Dopiero za 
panowania Janusza I obok pieczęci większej i sygnetu wprowadzono także pieczęć średnią (sigillum 
mediocre), choć w praktyce do pieczętowania mandatów i zamykania korespondencji stosowano na-
dal pieczęć sygnetową. Młodzi i niepodzieleni jeszcze książęta używali często pieczęci ojcowskich 
(tak było w przypadku synów Siemowita IV, Bolesława IV czy Konrada III)171. Ostatnim władcą ma-
zowieckim, który uwierzytelniał przywileje pieczęcią większą, był Konrad III. Po 1503 r. zrezygno-
wano z jej używania, a przywileje opatrywano pieczęcią średnią. Także synowie Konrada stosowali 
wyłącznie pieczęć średnią i sygnetową, a ostatnia księżna mazowiecka Anna Konradówna używała 
pieczęci zmarłego brata, Janusza III.

Na Mazowszu przy redagowaniu dokumentów nie posługiwano się gotowymi formularzami 
przywiezionymi z zagranicy. W XIII w. korzystano raczej z własnych notatek, które posiadać mogli 
pracownicy zatrudnieni wcześniej w kancelariach innych odbiorców (m.in. biskupów płockich czy 
poznańskich albo arcybiskupów gnieźnieńskich). Poszczególne formuły były jednak przepracowy-
wane i wkomponowywane w nową całość172. Najczęściej jednak pisarze korzystali z własnej eru-
dycji oraz pomocy zgromadzonych w kancelarii. Z Mazowszem związanych jest wprawdzie kilka 
zbiorów formularzowych, ale księga należąca do Aleksandra Siemowitowica, który został biskupem 
trydenckim, powstała jednak w środowisku krakowskim173, zaś zbiór formuł ułożony w kancelarii 

166 Gdańsk, AP, sygn. 300D/6, nr 116, 251, 304.
167 Tamże, nr 260.
168 Tamże, nr 302.
169 Tamże, nr 267, 269.
170 S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 39–54.
171 Tamże, s. 55–58.
172 E. Suchodolska, Kancelarie, s. 126.
173 Liber disparata antiqua continens Alexandro Masoviensi episcopo Tridentino dicatus, wyd. J. Winkler, Romae 
1960 (Elementa ad fontium editiones II); zob. również Słowniczek trydencki, wyd. A. Steffen, „Teki Historyczne” 
11, 1960/1961, s. 221–243.
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biskupa płockiego Jakuba z Kurdwanowa (1398–1425) dotyczy sfery prawa kanonicznego174. Istotne 
znaczenie ma zatem dla nas tylko tzw. Formularz ciechanowski, który ułożył prawdopodobnie baka-
łarz Paweł z Gostynina, zbierając obok dokumentów i listów królewskich także wzory przywilejów 
i dokumentów doczesnych Siemowita IV175.

Językiem prawie wszystkich zachowanych dokumentów książąt mazowieckich jest łacina, używa-
na w tym czasie również w kancelarii królewskiej. Jedynie część (niewielka) listów do Krzyżaków 
i miast pruskich pisana była po niemiecku. Książęta na pewno mieli na dworze osoby, które władały 
językiem niemieckim, dlatego dziwi postawa Siemowita IV, który skarżył się władzom zakonu, że 
otrzymywane listy niemieckie zmuszony jest przesyłać do swego brata Janusza, w celu ich przetłu-
maczenia176. Chociaż nie znamy żadnego dokumentu książęcego sporządzonego w języku polskim, 
to wskazać trzeba, że władcy mazowieccy promowali polszczyznę w prawodawstwie i sądownictwie. 
Świętosław z Wojcieszyna, doktor dekretów i kustosz kolegiaty warszawskiej, dokonał w 1449 r. 
(z polecenia księcia Bolesława IV i kanclerza Szczepana z Mniszewa) tłumaczenia na język polski 
statutów koronnych177, natomiast z Maciej z Różana, kanonik warszawski i pisarz skarbu książęcego 
(późniejszy kanclerz), dokonał w 1450 r. przekładu na język polski zbioru statutów mazowieckich178. 
Potrzebę znajomości prawa polskiego na dworze mazowieckim można było łączyć ze staraniami Bo-
lesława IV o tron polski (1445–1447), aczkolwiek zachowany rękopis Świętosława powstał już póź-
niej. W dokumentach pojawiają się (pomijając nazwy własne) pojedyncze słowa polskie, używane 
najczęściej do pojęć trudnych do oddania po łacinie (np. nazwy danin i powinności prawa polskiego, 
obejmujące nawet po kilkanaście słów)179. Niekiedy polskie terminy występują w postaci zlatynizo-
wanej, odmieniane podług łacińskiej deklinacji. Zasób tych słów nie jest jednak zbyt bogaty, nigdy nie 
tworzą one najprostszego choćby zdania180. Pewien wpływ na używanie polszczyzny mieli na pewno 
odbiorcy, którym zależało na dokładnym opisaniu uchylanych danin czy ciężarów181. Pojedyncze wy-

174 Liber formularum ad ius Polonicum necnon canonicum spectancium in codice Regiomontano asservatarum, 
wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Komisji Prawniczej, t. I, Kraków 1895, s. 169–256.
175 G. Klimecka, Nieznane źródło do historii kultury XV wieku. Próba określenia proweniencji i identyf kacji autora, 
„Muzyka” 37, 1992, z. 4, s. 75–88; taż, Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Formu-
larz ciechanowski, Warszawa 1997, zwłaszcza nr 32–37, 39, 42, 44.
176 Berlin–Dahlem, Geheimes Staatsarchiv, Preußischer Kulturbesitz, Ordensbriefarchiv, nr 3550; P. Nowak, Niemiec-
kojęzyczne dokumenty króla Władysława Jagiełły, SŹ 42, 2004, s. 98, przyp. 10; A. Szweda, Organizacja i technika dy-
plomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454, Toruń 2009, s. 144, przyp. 423.
177 Prawa polskie Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły przełożone na język polski przez Świętosława z Woj-
cieszyna r. 1449, Kórnik 1877 (przedruk homograf czny); Tłumaczenia polskie statutów ziemskich. Kodeks Świę-
tosławów, wyd. F. Piekosiński, w: Archiwum Komisji Prawniczej, t. III, Kraków 1895, s. 221–334. Całość statu-
tów koronnych oraz statutów mazowieckich przepisał Mikołaj Bogusławowic Suledo, pisarz i burmistrz warecki. 
Zob. E. Potkowski, Książka w mieście polskim XV w., w: Czas — przestrzeń — praca w dawnych miastach, War-
szawa 1991, s. 272; E. Suchodolska, Wizerunki książąt mazowieckich w tzw. Kodeksie Świętosławów, w: Człowiek 
w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997, s. 379–389.
178 S. Russocki, Z badań nad statutami książąt mazowieckich z XIV i XV wieku, CPH 8, 1956, z. 2, s. 228–229; 
S. Russocki, K. Pacuski, Ustrój polityczny i prawo, w: Dzieje Mazowsza, t. I, Pułtusk 2006, s. 435–438.
179 NKDMaz III, nr 68. 
180 Podaję tylko kilkanaście przykładów: solo pomilione qui dicitur vulgariter tur; vectores alias furmany; parwa 
rethe mala dugąbicza; rasorium vulgariter postrzygalnia; caleptra klobuczek vulgariter dicta; statera vulgariter 
waga; districtibus wlgariter wlosczy; bonis patrimonii et derelictis alias puscczina dictis; a percussione alias od-
bythego; iuger alias morg; cauda Wyssla nuncupata lacha; obstacula nova alias tama; area alias siedlisko; bubalo 
et falcone qui wlgariter thur et sokol appelantur; ortulanis alias ogrodnyky; rethe dicto vatha; caprioplorum que 
szarny wlgariter nominantur; arenis wlgariter pyassky alias wyrzchy.
181 Zob. A. Preissner, Wyrazy polskie w dokumentach Władysława Łokietka, „Roczniki Biblioteki PAN w Krakowie” 
10, 1964, s. 72.
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razy polskie spotykamy także we wpisach w Metryce książęcej (acz i tam nie znaleziono całych zdań 
po polsku). Natomiast w zachowanych księgach sądowych spotykamy (masowo) w języku polskim 
roty przysiąg sądowych. W niezachowanej dziś zapisce z ksiąg ziemskich łomżyńskich pisarz zanoto-
wał oświadczenie pozwanej szlachcianki, która przytoczyła wypowiedziane do niej słowa po polsku 
przez księcia Janusza I: „Aza to się, niebogo, tobie jednej przygodziło”182, obok których pisarz zamie-
ścił tłumaczenie na łacinę. W 1526 r. pojawił się po raz pierwszy polskojęzyczny podpis książęcy na 
dokumencie Anny Konradówny (polski podpis królewski znamy dopiero z czasów Jana Kazimierza). 
Od lat 40. XVI w. znamy prowadzoną w języku polskim korespondencję księżnej Anny (wówczas 
wdowy po Stanisławie Odrowążu ze Sprowy)183.

W kancelarii książęcej na Mazowszu prowadzono badanie autentyczności dokumentów przedkła-
danych do potwierdzenia, o czym świadczą liczne zapiski w Metryce i księgach sądowych, najczęś-
ciej bardzo szablonowe. Znamy jednak obszerniejsze informacje. Kiedy Janusz I potwierdzał stare 
dokumenty dziedziców ze Służewa (1378), napisano, że zostały one starannie odczytane przez pro-
tonotariusza i nie znaleziono w nich nic podejrzanego184. Zarzuty wobec dokumentów bywały ogólne 
(littera falsa), ale niekiedy wskazywano, czego dokładnie dotyczy fałszerstwo: całego dyplomu czy 
tylko pewnej jego części185. Zastrzeżenia wysuwano nie tylko wobec oryginałów, lecz także nie-
właściwie sporządzonych odpisów. Zarzuty najczęściej dotyczyły pieczęci książęcej, mianowicie jej 
braku, uszkodzenia lub nawet niezgodnego z zasadami przywieszenia186. Autentyczność dokumentu 
kwestionowano także z powodu zaopatrzenia go niewłaściwą pieczęcią (w systemie sfragistycznym 
obowiązującym w kancelarii), co skutkowało pozbawieniem dokumentu jego waloru prawnego i siły 
dowodowej przez sądem. Badano również niezgodność treści dokumentu z tekstem wpisanym do 
Metryki bądź kwestionowano samo pismo jako niezgodne z duktem stosowanym w danej kancelarii. 
Niekiedy ważne dokumenty były przed potwierdzeniem podawane ocenie na szerszym forum. Tak 
postąpiono np. przy potwierdzaniu przywileju Bolesława V dla ziemi zakroczymskiej z 1482 r., który 
był podziurawiony i miał obłamaną pieczęć. Konrad III odbył specjalnie w tym celu zjazd w Za-
kroczymiu, a potwierdzenia dokonał za zgodą swej rady na sejmie w Warszawie (1499)187. W póź-
niejszym okresie (wraz z lepszym przygotowaniem kancelistów badających stare dokumenty) ana-
lizowano cechy zewnętrzne i wewnętrzne dokumentów. Potwierdza to zapiska z 1525 r. zachowana 
w księgach ziemskich warszawskich, dotycząca badania dokumentu Stanisława i Janusza III, który 
Hieronim Łaski przedłożył jako dowód przed sądem książęcym. Przeprowadzone badanie autentycz-
ności dyplomu wykazało, że został on „po mistrzowsku” (magistraliter) sfałszowany188. Fałszerz 
wymazał bowiem pierwotny tekst dokumentu, zostawiając tylko imiona książęcych wystawców oraz 
podpis podkanclerski (Pawła Trębskiego), a następnie wpisał nowy tekst zgodny z prośbą Łaskiego. 
Podkanclerzy Trębski nie rozpoznał ręki pisarza swej kancelarii.

182 A. Wolff, Najstarsze zapisane polskie zdanie księcia mazowieckiego, „Język Polski” 49, 1969, nr 2, s. 136–137. 
Pozwana szlachcianka była oskarżona o to, iż będąc wdową, urodziła dziecko.
183 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. XI, s. 15 („Anna xyzna mazowieczka, ostala malzonka po wielmoznem 
panu Stanislawie Odrowązu ze Sprowi dobrey pamiączi wojewodzie ruskiem etc.”).
184 NKDMaz III, nr 204: dicta privilegia super eandem villam Sluzewo nostrum per protonotarium diligenter audita 
et lecta de verbo ad verbum, de diccione in diccionem, de oracione in oracionem, precipientes ipsa examinari, 
in quibus vidimus nichil penitus nobis et ducatui nostro derogari, sed tamen omni suspicione carencia; zob. J. Gra-
bowski, Kancelarie i dokumenty, s. 69–70.
185 Zob. S. Mikucki, Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wie-
kach średnich, RAU whf 44, 1934, dodatek II, nr 2–5, 8–9, 11, 13, 15–16, 23, 25, 27–33, 35, 37, 39–41, który podaje 
przykłady, również w oparciu o źródła mazowieckie, które uległy zagładzie.
186 Tamże, nr 9 (sigillum circa litteram pradictam retro vulgariter opak est appensum).
187 IMT II, nr 162.
188 S. Mikucki, Badanie autentyczności, dodatek II, nr 38.
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Zdarzało się jednak, że sama kancelaria dokonywała fałszerstwa na życzenie władzy książęcej. 
Ciekawego przykładu dostarczają nam dwa dokumenty, wystawione rzekomo przez Włodzisła-
wa I i Bolesława IV w sprawie wzajemnych zapisów189. Szczegółowa analiza pokazuje, że zostały 
one sfałszowane na zlecenie Konrada III po przejęciu przez niego rządów w Płocku, aby ex post 
umocnić jego prawa do dziedzictwa po synach Włodzisława I190. Z uwagi na fakt, że nie dyspono-
wano już pieczęcią majestatową Włodzisława I, postanowiono transumować podrobiony dokument, 
aby uniemożliwić odkrycie fałszerstwa. Kanclerz Racibor z Golejowa, który z pomocą podkancle-
rzego Jana z Kryska dopuścił się tego fałszerstwa w „obronie racji stanu Mazowsza”, został sowicie 
wynagrodzony przez księcia. Warto też zauważyć, że w tym samym czasie regestry kancelaryjne 
zachowane po zmarłych w 1462 r. synach Włodzisława I poprzedzono wpisami dokumentów Kon-
rada III rzekomo z 1461 r.191, co było ewidentnym fałszerstwem, gdyż za życia Włodzisławowiców 
nie prowadzono w imieniu Konrada III Metryki płockiej.

Książęta dysponujący sigillum autenticum byli niejako notariuszem publicznym w swojej dzielni-
cy, do którego musieli zwracać się poddani w sprawie uwierzytelniania swych czynności prawnych. 
Ranga i znaczenie opieczętowanego dokumentu książęcego uwidaczniają się najwyraźniej w mazo-
wieckiej praktyce sądowej, znanej dobrze od początku XV w. W jej świetle okazuje się, że dyplom 
zaopatrzony w pieczęć był trwałym, a zarazem niezbędnym dowodem tytułu własności i posiada-
nych uprawnień, przeprowadzonej transakcji majątkowej oraz uzyskania na to książęcej konf rmacji 
lub konsensusu. W sprawach przed sądem dokument książęcy miał znaczenie podstawowego środ-
ka dowodowego, cenionego wyżej niż przysięga i dowód ze świadków. Dlatego strona dysponująca 
opieczętowanym dyplomem miała bezwzględną przewagę nad stroną niemającą świadectwa pisa-
nego. Rangę dokumentu umacniała pieczęć, zwłaszcza majestatyczna. Nie dziwi zatem opinia sądu 
ziemskiego tarczyńskiego z 1507 r. stwierdzająca wieczysty charakter pieczęci większej (hoc enim 
est signum maiestatis, quod res perpetuae f rmarentur et roborarentur)192. Pogląd taki znalazł wyraz 
w pierwszym zwodzie prawa mazowieckiego (tzw. Prażmowskiego), w którym za jedynie wystar-
czający dowód kupna lub zastawu dóbr ziemskich uznano dokument książęcy zaopatrzony w pieczęć 
większą193. W sprawach przed sądem brak dokumentów mógł spowodować, że stronie nie uznawano 
nawet biegu terminów przedawnienia194. Zdarzało się również, że książę konf skował dobra z powodu 
utraty dokumentu (propter perdicionem privilegii)195. To samo miało miejsce w wypadku sfałszowania 
czy uszkodzenia przywilejów nadawczych196. Pracownicy kancelarii przeprowadzali co pewien czas 
z polecenia księcia kontrolę tytułów prawnych własności ziemi. W razie stwierdzenia braku doku-
mentów na określone posiadłości stawały się one z powrotem własnością panującego. Nie odbierano 
ich jednak dotychczasowym posiadaczom, którzy musieli nabyć nowy tytuł własności, płacąc księciu 
za dobra i za wystawienie dokumentu. Kanceliści kontrolowali także dokumenty znajdujące się w rę-
kach posiadaczy. Chodziło o to, czy zapisany jest w nich właściwy rozmiar posiadłości. W przypadku 
stwierdzenia, że ziemi jest więcej, niż mówi przywilej, nadwyżki (excrescencia) stawały się własnoś-
cią panującego, który mógł sprzedać je dotychczasowemu właścicielowi lub nowemu nabywcy197.

189 IMT I, nr 89, 90.
190 K. Pacuski, Kancelarie książęce, s. 485–489. 
191 AGAD, MK 337.
192 AGAD, Tarczyńskie ziemskie 5, k. 82.
193 S. Russocki, Z dziejów prac przygotowawczych do ostatecznej redakcji zwodu prawa mazowieckiego z 1540 r., 
CPH 9, 1957, z. 1, s. 19.
194 Tenże, Formy władania, s. 229.
195 Tamże, s. 228.
196 AGAD, MK 6, k. 42, 55v; MK 9, k. 10v (propter viciacionem et falsif cacionem privilegii).
197 J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965, s. 101–102.
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Kancelaria na prośbę stron przeprowadzała również odnawianie dokumentów uszkodzonych (po-
dziurawionych i pogryzionych przez myszy), zniszczonych (głównie podczas pożarów) i skradzio-
nych. Przepisy regulujące zasady odtwarzania przywilejów znajdujemy m.in. w statutach Konra-
da III Rudego (1471) i Bolesława V (1472)198. Przewidywały one wydanie duplikatów przywilejów 
na podstawie wpisów znajdujących się w Metryce książęcej lub w księgach sądów ziemskich. Gdyby 
natomiast wpisów takich nie odnaleziono, treść przywilejów należało (odwołując się do dawnej tra-
dycji) odtworzyć na podstawie zaprzysiężonych zeznań świadków.

O randze opieczętowanych dokumentów świadczy też staranność, z jaką je przechowywano. Kie-
dy jeden przywilej dotyczył kilku właścicieli (np. nadanie ad servicia communia), przechowywali 
go u siebie wszyscy kolejno. Znamy wypadki, że posiadanie wspólnego dokumentu było przyczyną 
sporów i procesów, zwłaszcza gdy osoby przechowujące przywilej nie chciały go udostępnić krew-
nym w celu wniesienia do oblaty (przykładu dostarcza spór między Różyńskimi herbu Półkoza a Cy-
prkami herbu Bujno o dokument na dobra w puszczy Rożyńsko199).

Zdaniem J. K. Kochanowskiego pergamin opatrzony pieczęcią książęcą miał na Mazowszu 
znaczenie bez mała sakralne200. Wiele zależało jednak od osobistego prestiżu władcy. Zdarzały się 
też przypadki manifestacyjnego lekceważenia. Znamy zapiskę z ksiąg ziemskich zakroczymskich 
z 1463 r., z której wynika, że pozwany przez księżnę (Barbarę, wdowę po Bolesławie IV) Jan z Bo-
rze (pow. nowomiejski), odrzucił pozew, stwierdzając: „niech was pies kąsa tymi pozwami”201. 
Krewkiemu szlachcicowi nie wytoczono procesu o obrazę majestatu, zapłacił tylko karę. Wbrew opi-
nii Kochanowskiego dozwolona i praktykowana była nagana dokumentów książęcych i sądowych. 
Najstarsza wzmianka o naganie dokumentu książęcego zachowała się co prawda dopiero z 1422 r., 
ale zjawisko to jest niewątpliwie starsze. Dokumenty sądowe jako środek dowodowy równorzędny 
przywilejom i dokumentom książęcym pod średnią pieczęcią książęcą wymieniają dopiero statuty 
Konrada III z 1471 r.202 W praktyce jednak dokumenty sądowe jako pełnoprawne świadectwa w pro-
cesach o dobra ziemskie występują już na początku XV w.203

Za wydanie opieczętowanego dokumentu pobierano opłaty. Ich wysokość zależała od typu do-
kumentu, wymiarów pergaminu, rodzaju pieczęci itp. Informują o tym wspomniane już noty na od-
wrociach dokumentów. Interesująca jest zapiska dorsalna z dyplomu synów Siemowita IV z 1430 r., 
gdzie wylicza się, że opłata dotyczyła spisania, wosku i jedwabnego sznura204. Noty dorsalne nie 
podają jednak konkretnych kwot, które wymieniają natomiast niekiedy odpowiednie noty w Metry-
ce. O stawkach mówią też książęce przywileje i statuty205. W 1425 r. to marszałek miał pobierać po 
1 wiardunku od przywileju, co świadczy o silnych jeszcze związkach kancelarii z dworem książę-
cym. Dokładną taksę kancelaryjną określał przywilej dla księstwa płockiego z 1462 r.206 Za doku-

198 IMT II, nr 128, 129.
199 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., w: Studia i materiały do dziejów 
osadnictwa powiatu grajewskiego, t. I, Warszawa 1975, s. 165.
200 J. K. Kochanowski, Próba ujęcia hermeneutycznego pojęć o „ziemi” i „obyczaju”, „księciu” i „przywileju” 
w świetle praktyki sądowej na Mazowszu u schyłku wieków średnich, „Sprawozdanie z Posiedzeń Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego” 8, 1915, s. 26.
201 AGAD, Zakroczymskie ziem. wiecz, rel. 5, k. 306v (Johannes preconi dixit: Mordavit vos canis cum istis cita-
tionibus).
202 IMT II, nr 128. 
203 S. Russocki, Formy władania, s. 234.
204 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwo-
wie, t. VI, wyd. X. Liske, Lwów 1876, nr 16 (Andreae notario pro scriptura, pro cera et serico tenetur).
205 IMT I, nr 37, 66; II, nr 128, 129. 
206 A. Wolff, Studia, s. 306–309 (AGAD, MK 337, k. 46–49v): a litteris ducalibus sigillo magestatis roboratis 
cancellario, vicecancellario, vicethezaurario et notariis non plus preterequam unam sexagenam et pro necessariis 
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menty pod pieczęcią większą miano pobierać nie więcej niż 1 kopę (60 gr) oraz dodatkowo 6 gr za 
zużyty materiał (pro necessariis), natomiast za dokumenty pod pieczęcią średnią lub sygnetową — 
12 gr. Stawki te stosowano, jak się zdaje, na całym Mazowszu. Pod wpisem dokumentu Janusza II 
dla mieszczan Ciechanowa z 1486 r. odnotowano w Metryce pobranie właśnie 66 gr207. Mamy też 
ciekawą sprawę, kiedy to odbiorca zapłacił 1 kopę za przywilej wieczysty, ale odebrał ostatecznie 
(nie chcąc czekać?) dokument pod pieczęcią średnią208. Dużo tańsze były usługi kancelarii sądo-
wych. W świetle cytowanego przywileju płockiego za pozew brać miano 1 gr, a statut Bolesława IV 
dla Mazowsza warszawskiego z 1448 r. przewidywał po 1 gr od wpisania do księgi przedłożenia lub 
odpowiedzi, po 1/2 gr za inne wpisy, a 1/4 gr za wypis z księgi, przy czym wypis ważny tylko przez 
rok zwolniony był w ogóle z opłat209. Kanclerze i pisarze nie zawsze odprowadzali do skarbu książę-
cego sumy pochodzące z opłat za wpisy do Metryki oraz wygotowane i opieczętowane dokumenty, 
gdyż regulowali niekiedy z nich zobowiązania księcia wobec dworzan i dostawców.

4. METRYKA MAZOWIECKA

Księgi wpisów (nazwane po inkorporacji Mazowsza Metryką Mazowiecką) zaczęto prowadzić za cza-
sów Siemowita III (zm. 1381), ale były to dopiero początki regestracji. Z 2. połowy XIV w. nie zacho-
wały się żadne ślady istnienia tego typu ksiąg, a liczba dokumentów mazowieckich wzrasta wyraźnie 
dopiero pod koniec tego stulecia. Wpisy do Metryki (określanej jako Metrica seu regestrum perpetuita-
tum terrestrium ducatus Masovie; Liber seu registrum privilegiorum; Registrum thesauri; Metrica pri-
vilegiorum terrestrium) zachowały się dopiero z 1. ćwierci XV w. Do Metryki Mazowieckiej zaliczamy 
obecnie 21 ksiąg (prowadzonych wyłącznie po łacinie)210. Najstarszy regestr obejmował l. 1414–1425 
(MK 3), tj. czasy Janusza I. Natomiast ostatnie wpisy do Metryki, prowadzonej w imieniu Janusza 
III, a później jego siostry Anny, przez kanclerza Mikołaja Żukowskiego (MK 41), pochodzą z sierp-
nia 1526 r. Z zachowanych ksiąg tylko 19 to właściwe księgi wpisów. Pozostałe dwie mają odrębny 
charakter. Pierwsza z nich (MK 1) zawiera kopię statutów mazowieckich wykonaną już w kancelarii 
koronnej w 1532 r., natomiast druga (MK 7) to rachunki dworu księcia Janusza II z l. 1477–1490. 
W zachowanych księgach Metryki występują też materiały o innym charakterze, jak np. fragmenty 
ksiąg sądu dworskiego z l. 1511–1517 i 1521–1526. Należy także wspomnieć, że księga MK 8, zawie-
rająca wpisy różnych książąt mazowieckich z l. 1471–1526, została spisana dopiero po inkorporacji 
Mazowsza do Korony. Z kolei księga MK 2 zawiera w swej pierwszej części (s. 20–95) zbiór czter-
nasto– i piętnastowiecznych statutów ziemskich przetłumaczonych na język polski. Zachowały się też 
fragmenty z Metryki mazowieckiej w warszawskich księgach ziemskich i grodzkich211. Natomiast nie-
wielkie urywki z akt Metryki znane z ksiąg ziemskich liwskich212 uległy zagładzie w 1944 r.

Dla Mazowsza wschodniego (księstwo czersko–warszawskie) zachowała się Metryka z l. 1414–1526, 
ale z lukami dla l. 1455–1467 i 1508–1517. Nie świadczy to jednak, że w okresach tych nie prowadzono 
Metryki, ponieważ znamy z nich dokumenty wydawane w oparciu o wpisy do Metryki. Księgi MK 3 

sex grossos grossorum monete in terra currentis solvendum decernimus, a litteris vero sigillo minori sive mediocri 
sigillatis, materiam quamcumque in se continentibus, solum XII gr. monete in eadem terra currentis.
207 ZDPłock I, nr 234.
208 AGAD, MK 5, k. 76v–77 (iam solvit pro privilegio sexagenam et recepit sub mediocri ad sigillacionem); 
A. Wolff, Metryka, s. 111–112.
209 IMT I, nr 95.
210 Ich szczegółowej analizy dokonał A. Wolff, Metryka.
211 AGAD, Warszawskie ziem. i gr., fragmenty akt sądów ziemskich 1, k. 30, 203–204v, 246, 305–306v. 
212 A. Wolff, Metryka, s. 51.
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i 4 są kopiami wykonanymi w 2. połowie XV w. Dla Mazowsza zachodniego (płockiego) zachowały 
się księgi z czasów Włodzisława I i jego synów (1434–1462) oraz książąt (Konrada III, Kazimierza III, 
Bolesława V i Janusza II) rządzących na Mazowszu płockim do 1495 r., tj. do czasu inkorporacji tego 
księstwa do Korony. Niektóre księgi Metryki składają się z kilku części oprawionych w jednym tomie, 
np. MK 5 zawiera wpisy sprzed 1471 r. (rządy synów Bolesława IV), z l. 1471–1481 (Kazimierza III 
i Bolesława V) oraz 1471–1488 (rządy Konrada III w dzielnicy czersko–liwskiej). Dla ostatnich chrono-
logicznie czystopisowych tomów MK 32 i 41 znamy też ich brudnopisy (MK 339–341).

Jeżeli chodzi o formę wpisów w Metryce Mazowieckiej, są to w przeważającej części regesty 
streszczające zapisy dotyczące czynności prawnych oraz wpisy dokumentów in extenso. Są wpisy 
w formie subiektywnej, w której o księciu mówi się w pierwszej osobie, oraz obiektywnej, w której 
książę jest wymieniany w trzeciej osobie. Początkowo obie występują przemiennie, ale w 2. po-
łowie XV w. przeważa już forma obiektywna, a w XVI w. staje się regułą. Zachowane w Metryce 
regesty to najczęściej krótkie zapisy o czynnościach prawnych podjętych przez księcia lub w jego 
obecności, a dotyczących głównie obrotu ziemią. Wpisy sporządzano w formie skróconej, obejmują-
cej wystawcę (ze skróconą tytulaturą lub samym tylko imieniem), promulgację (ograniczoną np. do 
wyrazu signif camus), streszczenie dyspozycji, datację i listę świadków. Pełny zapis czynności praw-
nych pomijano dla oszczędności miejsca i szybkości zapisu. Wpisy stanowiły następnie podstawę 
do sporządzenia na żądanie stron dokumentu. Dlatego wpis do Metryki wyprzedzał wystawienie 
dokumentu. Podstawą ingrosacji dyplomu była, jeśli chodzi o treść, nota w Metryce, którą łatwo było 
ubrać w odpowiednie formuły. Wydanie dokumentu nie było jednak konieczne. Dla łatwiejszego 
odszukania ich przez kancelistów wpisy do Metryki bywały opatrywane tytułami, acz część z nich 
jest jednak pochodzenia późniejszego. Także w celu łatwiejszego dotarcia do odpowiednich wpisów 
zaznaczano nowy rok lub początek urzędowania nowego kanclerza. Odnotowywano również pogru-
bionym pismem datę sigillacji dokumentów. W Metryce spotykamy również dokumenty (nieliczne) 
innych wystawców, wpisywane in extenso.

Zapisy w Metryce możemy podzielić na sporne i niesporne, te ostatnie zaś na wieczyste i docze-
sne (przejściowe). W niektórych księgach (m.in. w Metryce płockiej z l. 1432–62) można stwierdzić 
przemieszanie wpisów wieczystych i doczesnych. Później jednak (poza nielicznymi wyjątkami) spo-
tykamy w Metryce mazowieckiej jednolity charakter zapisów o wartości wieczystej, a omyłkowe 
umieszczanie zapisu czynności doczesnych było zauważane przez pisarzy. Świadczy to, że Metrykę 
prowadzono starannie, śledząc na bieżąco charakter wpisów i odnotowując zaistniałe omyłki. Nie-
które zachowane wpisy, dotyczące m.in czynności doczesnych, dokumentów na starostwa i dzierża-
wy czy długów książęcych, pozwalają sądzić, że w kancelarii nie tylko myślano o specjalizacji reje-
strów, ale również prowadzono księgi zawierające wpisy doczesne, które się nie zachowały. Za przy-
kład może nam posłużyć wspomniany tom MK 7, który zawiera rachunki dworu Janusza II. Księga 
była początkowo prowadzona przez kanclerza Piotra Chodkowskiego (do 1481 r.), a później przez 
podkanclerzego Stanisława z Lipia.

Jeżeli chodzi o podział terytorialny, to ścisły jest on tylko w przypadku wpisów w księdze MK 2, 
dotyczących wyłącznie ziemi wyszogrodzkiej z okresu jej posiadania przez Konrada III (1474–1488). 
Wpisy te prowadził pisarz wyszogrodzki Jan Cielęcki, który zakończył swoją pracę po przejęciu tej 
ziemi przez księcia Janusza II w 1488 r. Z Metryki wyszogrodzkiej bywały wydawane dokumenty, 
o czym świadczą uwagi na marginesie: exivit albo littera scripta exivit. Prowadzenie osobnego re-
jestru wynikało prawdopodobnie ze specjalnego stanowiska ziemi wyszogrodzkiej, która w 1471 r. 
przypadła Kazimierzowi III, a następnie, na skutek niespłacenia pożyczki przez księcia, przeszła 
w ręce Konrada III.

W kancelarii mazowieckiej spotykamy również sytuację, kiedy prowadzone były równolegle dwa 
rejestry w imieniu tego samego księcia. Po zakupie w 1475 r. przez Janusza II księstwa płockiego 
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(ziemia płocka, wiska i zawkrzeńska) od Kazimierza III dotychczasowy kanclerz Racibor z Gole-
jewa nadal prowadził Metrykę płocką. Jednak wraz ze zmianą władcy w kancelarii płockiej zatrud-
niono pisarzy, którzy pracowali w kancelarii Janusza II. Prowadzenie oddzielnego rejestru (metryki 
płockiej) były prawdopodobnie spowodowane tym, że po włączeniu księstwa płockiego do dzielnicy 
Bolesławowiców, terytorium to zachowało (pod rządami Konrada III) pewną autonomię, co było 
ceną za poparcie udzielone przez lokalną elitę urzędniczą synom Bolesława IV w ich konf ikcie 
z królem polskim. Zauważmy, iż Racibor z Golejewa, który zachował po 1462 r. urząd kanclerza, 
był zasłużonym i wpływowym kancelistą najpierw na dworze Włodzisława I (1449–1455) i jego sy-
nów (1455–1462). W tym samym czasie Piotr Chodkowski, kanclerz dworski Janusza II (od 1471), 
prowadził Metrykę dla ziemi ciechanowskiej, łomżyńskiej i makowsko–różańskiej. Powodem włą-
czenia rejestrów płockich do rejestru ciechanowsko–łomżyńskiego w 1481 r. nie była odgórna de-
cyzja księcia Janusza II, lecz śmierć kanclerza Racibora z Golejewa. Specyf ką kancelarii książę-
cych na Mazowszu było prowadzenie przez tego samego kanclerza równolegle (od 1471, z przerwą 
kilkumiesięczną w 1478 r.) Metryki dla dwóch książąt: Bolesława V i Janusza II. Chociaż personel 
kancelarii był wspólny (kanclerz, podkanclerzy, pisarze), to jednak zachowano odrębność wpisów, 
a każdą pomyłkę starano się szybko naprawić, dlatego mamy zachowane oddzielne tomy Metryki 
dla księstwa warszawskiego (Bolesława V) i ciechanowsko–łomżyńskiego (Janusza II). Należy też 
wspomnieć, że w Metryce mazowieckiej rejestrowano czynności dotyczące terytoriów niewchodzą-
cych właściwie w skład Mazowsza, mianowicie ziemi bełskiej (posiadanej przez książąt płockich 
w l. 1388–1462) oraz zajętego przejściowo Podlasia (1440–1444).

Podstawowe znaczenie ma problem stanowiska prawnego Metryki. Jej prowadzenie było nie 
tylko potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania samego księstwa, ale również wynikało z ist-
niejącego w prawie mazowieckim obowiązku przeprowadzania wielu czynności prawnych przed 
obliczem książęcym. W Metryce rejestrowano czynności, w których sam władca był stroną, oraz 
czynności dokonywane wobec niego i przez niego aprobowane. W tym drugim wypadku oso-
biste stawiennictwo przed księciem mogło być zastąpione przez dokonanie czynności prawnej 
przed upoważnionym przedstawicielem, np. przed pracownikiem kancelarii bądź urzędnikiem 
książęcym. Jeżeli delegowano sędziego bądź pisarza, to świadczy, że mamy do czynienia z pro-
cesem wykształcania się stałych przedstawicieli władzy książęcej, a nie tylko z upoważnionymi 
urzędnikami działającymi na podstawie jednorazowego mandatu. Czynności prawne dokonane 
nie w obecności samego księcia, lecz wobec sądu, traf ają do Metryki np. na podstawie rejestrów 
sądowych. Na Mazowszu już w 2. połowie XIV w. dokumenty wystawiane przez sąd ziemski były 
uważane za świadectwa urzędowe. Z czasem tego samego znaczenia prawnego nabierały również 
księgi sądowe, a wypisy z nich służyły jako sposób informowania władcy o dokonanych czyn-
nościach prawnych. Dowód z ksiąg wystarczał księciu do wydania decyzji i stanowił następnie 
podstawę do sporządzenia (na podstawie wpisu) odpowiedniego dokumentu. Należy przyjąć, że 
wpisy do Metryki książęcej musiały mieć znaczenie prawne równe co najmniej księgom sądo-
wym, konkurując nawet z oryginalnymi dokumentami, na co potwierdzenie znajdujemy jeszcze 
w pierwszej redakcji Zwodu Prażmowskiego z 1532 r. w artykule o przedawnieniu, gdzie mowa 
o zastawie, który może być potwierdzony „Metryką ziemską albo przywilejem książęcym”213. 
Dlatego Metryka mazowiecka, na której podstawie wydawano przywileje książęce, miała cechy 
wiary publicznej214. Wpisy do Metryki (podobnie jak do ksiąg sądowych) dawały stronom licz-
ne korzyści, gdyż uniemożliwiały ukrywanie transakcji przed krewnymi, sprzedającym ułatwiały 

213 AGAD, MK 1, k. 80v (si talis obligatio post elapsum triginta annorum per Metricam terrestrem aut privilegium 
principis fuerit conf rmata).
214 A. Wolff, Metryka, s. 79.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



245KANCELARIE KSIĄŻĘCE NA MAZOWSZU (DO 1526 ROKU)

obliczanie okresu dawności, a kupującym zapewniały ujawnienie ewentualnych obciążeń danej 
nieruchomości i ułatwiały dochodzenie ewikcji.

W Metryce powoływano się na wcześniejsze zapisy, np. w 1426 r. wpisano czynność de regestro 
antiquo z 1417 r.215 W 1461 r. Siemowit VI na podstawie kopii zachowanej w księgach kancelaryj-
nych, odnowił przywilej na wójtostwo w Głusku wystawiony w 1426 r.216 Także w sądach ziemskich 
uznawano dowodową wartość Metryki, o czym świadczą zachowane zapiski z ksiąg sądowych217. 
Strona przed sądem (1490) usprawiedliwiała się np., że zgubiła dokument, ale ma odpowiedni wpis 
do Metryki: „Jako nam prawo na brzek rzeky Jezorey sluzancze sgynalo, nakthore Metrica mamy”218. 
Z Metryki sporządzano zatem wypisy (ekstrakty) i kancelaria pobierała za to opłaty. Do pieczętowa-
nia wypisów z Metryki służyła książęca pieczęć sygnetowa219. Znamy m.in. ekstrakty wydane z ksiąg 
Metryki pod sygnetem Bolesława V w 1480 r., oblatowane w księgach ziemskich zakroczymskich220; 
dokument dla mieszczan warszawskich tegoż księcia z 1483 r. opatrzony notą Rescriptum ex regestro 
thesaurii privilegiorum domini ducis Boleslai sub signeto ducali extraditum221; wzmiankę z 1487 r. 
o kopii wydanej de Metrica serenissimi principis ducis Boleslai sub signeto222; wypisy z Metryki pod 
pieczęcią sygnetową Konrada III zachowane w księgach sądowych223; wypisy z Metryki Stanisława 
i Janusza III w okresie regencji Anny Konradowej (uwierzytelniane pieczęcią sygnetową Konra-
da III)224 oraz rządów Anny Konradówny225. W lipcu 1519 r. na sejmie mazowieckim w Zakroczy-
miu na wniosek kanclerza Mikołaja Żukowskiego ustanowiono pieczęć do pieczętowania wypisów 
z Metryki (wzorowaną na pieczęciach sygnetowych używanych do wypisów z ksiąg sądowych) 
z orłem i napisem SMPT, czyli Sigillum Metricae perpetuitatum terrestrium226. Po inkorporacji Ma-
zowsza do Korony wypisy z Metryki były wydawane pod specjalną królewską pieczęcią sygnetową, 
o czym świadczy formuła: sub signeto regio extraditum227. Ustanowienie przez króla Zygmunta od-

215 Metryka Księstwa Mazowieckiego, t. I , nr 288.
216 AGAD, Zakroczymskie ziem. wiecz. rel. 32, s. 361–363, oblata z 1534 r. 
217 Tamże, Warszawskie ziem. i gr. 2, k. 379, 600.
218 Tamże 6, k. 541. 
219 S. K. Kuczyński, Pieczęcie, s. 50.
220 AGAD, Zakroczymskie ziem. wiecz. rel. 12, k. 139–139v.
221 Przywileje Starej Warszawy, nr 21.
222 AGAD, Zakroczymskie ziem. wiecz. rel. 13, k 387v.
223 Tamże, Warszawskie ziem i gr., fragmenty akt sądów ziemskich 2, k. 15v–17; tamże Zakroczymskie ziem. wiecz. 
rel. 15, k. 618–619v.
224 KDMazLub nr 277 (rescriptum ex Metrica privilegiorum illustrium principum dominorum Stanislai et Joannis 
Dei gracia ducum Mazovie, Russie etc. sub signeto parvo extraditum); AGAD, Warszawskie ziem. i gr., fragmenty 
akt sądów ziemskich 11, k. 745 (ex regestro theasauri seu iudiciorum curie ducalis facta est nobis plena f des). 
225 AGAD, MK 339, k. 164.
226 IMT II, nr 221; B. Sobol, Sejm, s. 137. Zdaniem S. K. Kuczyńskiego, Pieczęcie, s. 393, nie wiadomo, czy została 
ona wprowadzona, brak bowiem zachowanych odcisków.
227 AGAD, Varia 31, k. 2, 3, 6. Są to wypisy dokonywane już po inkorporacji Mazowsza z Metryki Stanisława i Ja-
nusza III (Regestrum ex Metrica perpetuitatum terrestrium olim illustrissimorum dominorum Stanislai et Janussi Dei 
gracia ducum Masovie, Russie sub signeto regio extraditum) oraz Janusza III (Regestrum ex Metrica privilegiorum 
terrestrium olim illustrissimi domini Janussi Dei gracia ducis Masovie etc. sub signeto regio extraditum). Jeden z wy-
pisów (k. 3) został dodatkowo uwierzytelniony podpisem Mikołaja Żukowskiego, ostatniego kanclerza Mazowsza. 
Król Zygmunt w 1533 r. potwierdził sprzedaż wsi przez Janusza III na rzecz Jana Wojsławskiego (1524) na podstawie 
wypisu z Metryki (AGAD, Warszawskie ziem. i gr. 35, k. 721–728: exibitum fuit coram nobis rescriptum infrascriptum 
ex Metrica perpetuitatum terrestrium ducatus nostri Masovie sub signeto Regie Maiestatis extraditum; Varia 11, s. 32: 
Ex copiis privilegiorum originalium per me Nicolaum de Zukovo prepositum Varsoviensem transumpta et sub signeto 
Regie Maietstais extradita et concordant de verbo ad verbum cum suis originalibus etc. Zob. również wypis z Metryki 
Bolesława V wydany pod pieczęcią sygnetową króla (AGAD, Archiwum Potockich z Jabłonny 196, s. 3).
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dzielnego sygnetu z napisem S M (Sigillum Metricae) na wstędze i wyobrażeniem na tarczy orła bez 
korony świadczy nie tylko o chęci zjednania sobie nowych poddanych, ale pokazuje również duże 
znaczenie, jakie przywiązywano do wypisów z Metryki. Dnia 21 III 1539 r. Zygmunt (na żądanie 
szlachty mazowieckiej) wydał zarządzenie, które ustaliło sposób dokonywania wypisów z Metryki 
Mazowieckiej pod pieczęcią większą królewską228. Tego samego dnia król oznajmił staroście wiskie-
mu, że wysłał swego kanclerza Pawła z Woli z Metryką byłych książąt mazowieckich do Warszawy, 
gdzie przez trzy miesiące każdy będzie mógł domagać się z niej wypisu, po upływie zaś sześciu 
miesięcy Metryka straci swoją moc229. W zachowanej Metryce Koronnej z l. 1539–1543 (MK 60), 
prowadzonej za kanclerstwa Pawła Wolskiego, znajduje się ponad 280 wypisów z Metryki Mazo-
wieckiej wpisanych do Księgi Metryki Koronnej230.

W Metryce odnotowywano również ważne wydarzenia związane z funkcjonowaniem kancelarii. 
Podawano np. daty objęcia urzędu przez kanclerzy231 albo (pogrubionym pismem) informacje o ich 
śmierci232.

5. TRYB PRAC KANCELARYJNYCH

Dokładne poznanie porządku prac prowadzonych w kancelarii książęcej jest trudne dla czasów przed 
1381 r., więcej zaś wiemy dopiero z XV w., dzięki zachowanym księgom Metryki. Rejestrowano 
w nich czynności odbywające się w obecności władcy. Gdy był przy tym pracownik kancelarii, no-
tował sprawę, sporządzając koncept dokumentu lub od razu wpis do księgi. Gdy przy akcji prawnej 
nie było nikogo z kancelistów, informację przekazywali potem do kancelarii świadkowie lub spe-
cjalni wysłańcy. Dlatego ważne znaczenie dla lepszego poznania trybu pracy kancelarii ma formuła 
relacji233. W Metryce występuje ona pod tekstem wpisu (po prawej stronie czytającego) w brzmieniu 
Relacio (rzadziej Ad relacionem) z podaniem odpowiedniego imienia. W księgach Metryki mazo-
wieckiej formuła relacji pojawiła się później niż w kancelarii królewskiej. W Metryce płockiej nie 
występuje do 1462 r., natomiast w kancelarii książąt czersko–warszawskich zaczyna się pojawiać 
ok. 1440 r. Po objęciu księstwa płockiego przez władców wschodniego Mazowsza nadal w Metryce 
płockiej (1462–1471) nie spotykamy relacji, co świadczy, że tamtejsza kancelaria zachowała swą 
odrębność. Po podziale Mazowsza w 1471 r. w kancelarii płockiej (Kazimierza III) i ciechanowsko–
łomżyńskiej (Janusza II) relacja występuje bardzo rzadko, zaś w kancelarii warszawskiej (Bolesła-
wa V) dość często, zwłaszcza w okresie kanclerstwa Jana Radzanowskiego (1478)234. W Metryce 
czerskiej formuła ta występuje przez cały okres panowania Konrada III, a także początkowo po jego 
śmierci. Potem następuje dłuższa przerwa, a relacja powraca od 1517 r. Spotykamy ją zazwyczaj 
przy zapisach czynności książęcych, a wyjątki są bardzo nieliczne. W formule tej występują urzęd-
nicy kancelaryjni: najczęściej kanclerz235, podkanclerzy, sekretarze i pisarze (rzadko). Są też osoby 

228 IMT III, nr 359.
229 Tamże, nr 360.
230 Inwentarz Metryki Koronnej, s. 35; Matricularum Regni Poloniae summaria, t. IV, cz. 1, wyd. T. Wierzbowski, 
Warszawa 1910, nr 6351–6638. Wypisy z Metryki określano jako litere seu nota (AGAD, MK 60, k. 258).
231 Metryka Księstwa Mazowieckiego, t. II, s. 121 (Gotard z Gurby); AGAD, MK 5, k. 1 (Racibor z Golejewa), 158 
(wpis o Janie Rębowskim poprzedzony inwokacją: In nomine Domini amen); MK 6, k. 1 (Piotr Chodkowski); MK 
32, k. 1v (Mikołaj Żukowski).
232 Metryka Księstwa Mazowieckiego, t. I, nr 747 (Paweł z Borzewa), t. II, nr 432 (Gotard z Gurby); AGAD, MK 6, 
k. 1 (Jan Słęka), 139v (Racibor z Golejewa).
233 A. Wolff, Formuła relacji w kancelarii mazowieckiej, „Archeion” 1, 1927, s. 176–208; tenże, Metryka, s. 81–84. 
234 Tenże, Formuła relacji, s. 204; J. Grabowski, Dynastia Piastów, s. 492. 
235 AGAD, MK 6, k. 15 (Relacio venerabilis domini Petri doctoris medicine, et nostri cancellarii).
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spoza kancelarii (od najwyższych rangą urzędników po dworzan). Relatorzy najczęściej występują 
jako świadkowie wpisu w Metryce, a więc i akcji prawnej. Można zauważyć, że przy zapisach do-
tyczących danego terytorium w relacjach pojawiają się tamtejsi urzędnicy. Należy zatem przyjąć, że 
formuła relacji wskazuje osobę, która udzieliła kancelarii informacji o czynności prawnej wpisanej 
do Metryki. Chodziło o pochodzenie danych dla rejestracji i podanie osoby (relatora), która brała 
za nie współodpowiedzialność. Odpowiedzialność osób spoza kancelarii była inna niż kancelistów 
książęcych. Natomiast o tym, że relacja dotyczy pierwszej fazy pracy kancelaryjnej, świadczą częste 
wypadki, gdy na pierwotnym tekście obejmującym formułę relacji zostały dokonane poprawki.

Dalszym etapem prac kancelaryjnych było polecenie rejestracji (ingrosacji), gdyż termin ingros-
sare w Metryce mazowieckiej znaczył „zarejestrować”, nie zaś „wystawić” dokument. Rozkaz reje-
stracji wydawał książę, kanclerz lub podkanclerzy236.

W Metryce książęcej zachowały się nie tylko pojedyncze koncepty, ale również całe rejestry 
konceptów, według których dokonywano wpisów do księgi. Na podstawie Metryki można także 
ustalić, że podstawą wystawienia dokumentu był właśnie wpis metrykalny, nie zaś zachowana mi-
nuta. Pierwszym etapem na drodze do sporządzenia dokumentu było polecenie jego wystawienia, 
określane w Metryce słowem scribatur, któremu towarzyszy z reguły objaśnienie, jak ta czynność 
ma być dokonana: nota scribatur; scribantur duo privilegia; scribatur in forma solita; scribatur 
privilegium ex nota; scribatur ius Culmense in forma communi. Niekiedy zaznaczano, że data 
i świadkowie odnoszą się do czasu wcześniejszego: Ista nota continetur superius, sed prvilegium 
omissum est scribere, ideo scribatur privilegium sub eisdem data et testibus, prout continentur237. 
Zdarzają się polecenia niewystawiania dokumentu lub wydania go dopiero po spełnieniu określo-
nych warunków. Przy wpisie w Metryce notowano wtedy: ista nota est arrestata; arrestata est et 
non scribatur; non scribatur itp. Następowało to na skutek protestów osób trzecich, zgłaszających 
zastrzeżenia wobec treści transakcji, niekiedy aż z kilku stron. Przy pewnym wpisie z 1482 r. od-
notowano sprzeciw archidiakona dobrzyńskiego oraz dzieci Gotarda z Grzmiącej238. Wpis mógł 
też być po prostu unieważniony, czego dokonywał osobiście kanclerz239 lub któryś z pisarzy na 
jego polecenie240. Rozkaz unieważnienia wychodził często od samego księcia, jak świadczą zwro-
ty: ista nota de mandato domini ducis correcta; hec nota sub eadem manu correcta de mandato 
domini ducis; de mandato domini ducis Johannis cassatum et annulatum; deletum est ad man-
datum ducisse. Janusz II udzielił w 1491 r. szewcom mławskim zezwolenia na założenie cechu 
wzorowanego na płockim, jednak w tym samym roku udało się im uzyskać zezwolenie oparte na 
korzystniejszych wzorach ciechanowskich, wobec czego wcześniejszy wpis został unieważniony 
przez przekreślenie241. Pod pierwszym wpisem nie na żadnej noty, pod drugim zaś: solverunt se-
xagenam, scribatur privilegium.

Dopiski w Metryce pokazują, jak ważną rolę w kontroli wpisów odgrywał kanclerz, nie tylko 
bezpośrednio (przez własnoręczne poprawki), ale i pośrednio, polecając korekty innym (wzmianki: 
de mandato domini cancellarii; ex mandato cancellarii; de mandato domini cancellarii deletum). 
Znamy m.in. osobiste dopiski oraz fragmenty tekstów poprawianych własnoręcznie przez kancle-

236 AGAD, MK 338, k. 89 (dominus dux Conradus — — conf rmavit — — ac ingrossari iussit); MK 18, k. 87 (in li-
brum thesauri ingrossari mandavit); MK 32, k. 77 (in metricam perpetuitatum terrestrium iussimus ingrossari); 
MK 5, k. 68v (que mandato cancellarii eiusdem sunt inserte).
237 AGAD, MK 6, k. 192.
238 ZDPłock I, nr 220.
239 AGAD, MK 5, k. 154.
240 Tamże, k. 70 (De mandato domini cancellarii per me Derslaum [Dziersław Popielski] canonicum et notarium 
correcta).
241 Tamże, MK 6, k. 257, 265–266.
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rza Piotra Chodkowskiego242. Pod wpisem do Metryki dokumentu kanclerza litewskiego Mikołaja 
Radziwłłowicza z 1496 r. umieszczono notę o dokładnym sprawdzeniu go przez kanclerza Mikołaja 
Mniszewskiego243. Z kontrolą wpisów i dokumentów w kancelarii wiążą się przypadki „aresztowa-
nia” spisanych i opieczętowanych już dyplomów. Dotyczyło to np. dokumentu Bolesława V z 1477 r., 
w którym książę przyznał Nowej Warszawie prawo odbywania jarmarku w terminie, w którym jar-
mark odbywał się w Starej Warszawie244. W 1490 r. Janusz II sprzedał Piotrowi Czarnemu z Zale-
sia 20 włók zwanych Supinystany nad Dybłą, ale wkrótce — jak świadczy dopisek w Metryce — 
sprzedaż tę cofnął, ponieważ szkodziła ona łowom książęcym245. Wstrzymywano też dokumenty, 
w których wewnętrzna kontrola ujawniła błędy. Spisywano je ponownie i czekały na kolejny termin 
wydania i opieczętowania (sigillacji), niekiedy nawet osiem lat po akcji prawnej. Wszystko to wska-
zuje, że gotowy dokument był jeszcze przed wydaniem go odbiorcy kontrolowany przez księcia lub 
kanclerza, o czym świadczą też zachowane dopiski na oryginałach.

W niektórych kancelariach książęcych na Mazowszu był zwyczaj, że pieczętowanie przywilejów 
nie odbywało się natychmiast po przygotowaniu czystopisu. W kancelarii Janusza I w l. 1425–1429 
sigillacji dokonywano w terminach rocznych, najczęściej po Wielkanocy. Natomiast w kancelarii Ja-
nusza II i Bolesława V pieczętowanie odbywało się na rozkaz książąt co kilka lat, mniej więcej w tym 
samym terminie (1473, 1477, 1481)246. Kilkuletni okres oczekiwania na wydanie dokumentu (chociaż 
sprzyjał kontroli wpisów w Metryce) powodował, że gromadziła się niekiedy bardzo duża ich liczba. 
Np. w 1468 r. podkanclerzy opieczętował w Warszawie 60 dyplomów247, a w tym samym roku z roz-
kazu regentki Barbary Aleksandrówny i jej syna Konrada III opieczętowano aż 335 przywilejów, przy 
czym czynność ta zajęła trzy dni (5–7 IX 1468)248. Sigillację tę po śmierci kanclerza Macieja z Różana 
przeprowadził podkanclerzy Jan Słeka. Normalnie jednak sigillacio privilegiorum należała do obo-
wiązków kanclerza, natomiast dokumenty doczesne, które opuszczały kancelarię wkrótce po swym 
spisaniu, były pieczętowane pieczęcią średnią (sigillum mediocre) przez podkanclerzego.

O wydaniu dokumentu na podstawie wpisu w Metryce informowano poprzez umieszczenie przy 
wpisie zwrotów: exivit, littera iam exivit, littera scripta exivit, lub też przez charakterystyczne prze-
kreślenie wpisu (inne niż w przypadku skasowania). W kancelarii Janusza I i Bolesława IV stosowa-
no skreślenia, natomiast w kancelarii książąt zachodniego Mazowsza (m.in. Włodzisława I) na prze-
mian skreślenie lub notę exivit, umieszczaną nad wpisem po lewej stronie. System ten kontynuowano 
po 1462 r., kiedy część dziedzictwa płockiego przypadła synom Bolesława IV, chociaż w kancelarii 
czerskiej Konrada III (po 1471 r.) także stosowano przekreślenia, a exivit dawano majuskulnym, 
pogrubionym pismem pod wpisem. W kancelarii Janusza II za podkanclerstwa Stanisława Lipskiego 
(1481–1495) exivit umieszczano drobnym pismem na marginesie. Przy wpisach umieszczano też 
adnotacje o uiszczeniu opłaty (solvit notam) lub o zaleganiu z nią (tenetur notam), przy czym dość 
rzadko podawano konkretną sumę.

242 Wykreślił on zwolnienie wsi wojewody Mikołaja Węża z Bogatego od opłat i czynszów, informując obok: Ista 
nota et hoc ius est cassatum et annulatum, ita quod numquam debet exire privilegium imperpetuum et in evum 
propter periculum dominorum ducum, per me Petrum doctorem et cancellarium de mandato domini ducis Johannis 
cassatum et annulatum (AGAD, MK 5, k. 154).
243 Tamże, k. 217v (De mandato magistri Nicolai de Mnyschewo ingrosata et scripta et per me N[icolaum] cancellarium 
auscultata de verbo ad verbum et concordat cum originali. Nicolaus manu propria subscripsit in f dem premisorum).
244 AGAD, dok. perg. nr 1671; MK 9, k. 86.
245 AGAD, MK 6, k. 254. Piotr Czarny nie zwrócił jednak tego przywileju, a jego syn Stefan Zaleski przedłożył go 
do potwierdzenia królowi Zygmuntowi I w 1532 r., a rok później przedstawili go do oblaty nowi właściciele dóbr.
246 AGAD, MK 6, k. 49, 96, 138v.
247 Tamże, MK 337, k. 33.
248 Tamże, MK 5, k. 106v. 
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6. PERSONEL KANCELARYJNY

Większość pracowników mazowieckich kancelarii książęcych to rodowici Mazowszanie. Znamy 
jednak przybyszów z innych dzielnic Polski, a nawet z sąsiednich krajów. Z Węgier pochodził, jak 
sugeruje sam przydomek, Jan Węgier, kanclerz Siemowita I. O jego obcym pochodzeniu świad-
czy też pismo (minuskuła dyplomatyczna), odbiegające wyraźnie od stosowanego wówczas na 
Mazowszu duktu kaligraf cznego, zbliżonego do kodeksowego. Francuskiego pochodzenia byli 
prawdopodobnie Baldwin, kapelan Siemowita I (który traf ł prawdopodobnie na dwór płocki za 
pośrednictwem kanoników regularnych w Czerwińsku), oraz Alger, kleryk na dworze Konrada I. 
W XIII i 1. połowie XIV w. licznie są reprezentowane imiona niemieckie, jak choćby Zygfryd 
(u Konrada II) i Herman (u Bolesława II). Na pewno na dworze płockim Bolesława II byli kapelani 
pochodzący z Czech (drugą żoną księcia była czeska królewna Kunegunda). Z Kujaw pochodzili 
kanclerze synów Bolesława II: Szczepan z Kościelca (u Siemowita II) i Gunter z Brześcia (u Troj-
dena). Przypuszczam, że Hanusz, podkanclerzy Siemowita, mógł pochodzić ze Śląska. Świadczy 
o tym nie tylko wprowadzenie przez niego typowo śląskiej formuły qui presencia habuit in comis-
sis, ale również ożywione kontakty mazowiecko–śląskie tego czasu. Znakomita większość mazo-
wieckich kancelistów była pochodzenia szlacheckiego, chociaż zatrudniano w kancelarii również 
mieszczan, a nawet synów kmieci. Spotykamy przedstawicieli znanych rodów mazowieckich: Bo-
lestów (Stanisław z Gołocina), Junoszów (Mikołaj Żukowski, Jan Bieliński), Kościeszów (Szcze-
pan z Mniszewa, Mikołaj z Mniszewa), Ładów (Dominik z Kłodna, Paweł Trębski), Nałęczów 
(Dobrogost Nowodworski, Wojciech Popielski), Pierzchałów (Stanisław Pawłowski), Pobogów 
(Grzymisław z Krzykos), Pomianów (Paweł z Borzewa), Prawdziców (Jan z Kryska, Jan Radza-
nowski), Radwanów (Gotard z Babska) czy Rogalów (Czambor z Iłowa, Mikołaj ze Słonkowa, 
Stanisław Lipski). Z rodziny szlacheckiej herbu Jasieńczyk pochodził Jakub z Karczewa, nato-
miast Maciej z Różana to potomek rodziny drobnoszlacheckiej osiadłej w mieście. Mieszczani-
nem z Brześcia Kujawskiego był kanclerz Gunter. Chociaż urodził się w stolicy Kujaw Brzeskich, 
to jednak wychował w ziemi dobrzyńskiej, a później związał się z płockim środowiskiem katedral-
nym i dworem czersko–warszawskim. Mieszczanami z pochodzenia byli podkanclerzy Jan Janow-
ski i kanclerz Racibor z Golejewa. Synem kmiecia–młynarza był Piotr Chodkowski (z biskupiego 
Chodkowa w ziemi wyszogrodzkiej), kanclerz książęcy i późniejszy biskup płocki. Plebejuszem 
był także Stanisław ze Strzelec, sekretarz i poseł książęcy (przyjęty do herbu Godziemba przez 
Grzegorza i Jana Lubrańskich).

Kancelarie starały się zatrudniać dobrze wykwalif kowane kadry. Zwłaszcza piastowanie wyż-
szych stanowisk wymagało znacznej wiedzy z dziedziny ars dictandi oraz prawa rzymskiego i kano-
nicznego, której dostarczyć mogła tylko wyższa uczelnia. Niższy personel posiadał najczęściej ba-
kalaureat w Krakowie albo wykształcenie na poziomie szkoły katedralnej lub kolegiackiej (w Płocku 
i Warszawie)249. Ścisłe związki łączyły też kancelarie książęce z kapitułą katedralną i kapitułami 
kolegiackimi (św. Michała w Płocku i św. Jana w Warszawie), gdyż wielu szefów kancelarii było 
tam zarazem prałatami. Nie wiemy, ilu kancelistów przeszło przez uniwersytety. Pierwszym po-
twierdzonym źródłowo pracownikiem kancelarii mającym wyższe wykształcenie (studia prawnicze 
w Bolonii) był Szczepan z Kościelca, scholastyk w kapitule katedralnej płockiej i kanclerz Sie-
mowita II. W l. 1368–1374 kanclerzem Siemowita III był padewski doktor dekretów Dobrogost 
Nowodworski, późniejszy arcybiskup gnieźnieński. Prawdopodobnie z jego inspiracji Siemowit III 
ustanowił w Płocku sąd wyższy prawa niemieckiego dla miast mazowieckich oraz wydał w 1377 r. 
pierwszy mazowiecki statut. Gotard z Gurby, pracujący w kancelarii Janusza I i Bolesława IV, odbył 

249 J. Grabowski, Intelektualiści, s. 211–231.
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studia prawnicze w Bolonii i uzyskał tam doktorat. Jako kanclerz był odpowiedzialny za redakcję 
ogłaszanych przez książąt statutów. W kancelarii Janusza I pracował również Ścibor z Belska (star-
szy), który studiował w Pradze. Studia w Krakowie odbywali pracownicy kancelarii Siemowita IV 
(Stanisław Pawłowski, Czambor z Iłowa) oraz Siemowita V (Gotard Babski). W kancelarii Bole-
sława IV kanclerzem był Szczepan z Mniszewa, były student Uniwersytetu Krakowskiego; o jego 
horyzontach świadczy podjęcie inicjatywy ułożenia zbioru statutów i przetłumaczenia ich na język 
polski. Studentem w Krakowie, a następnie notariuszem publicznym z nominacji cesarskiej był Ma-
ciej z Różana, kanclerz Bolesława IV, który dokonał tłumaczenia na język polski statutów koron-
nych i mazowieckich. W Krakowie studiowali także inni pracownicy kancelarii Bolesława IV, jak 
podkanclerzy Jan Janowski oraz pisarz i podkanclerzy Piotr Brodzic z Jeżowa. W 2. połowie XV w. 
w kancelariach mazowieckich znaleźli zatrudnienie kolejni ludzi kształceni na uniwersytetach, 
m.in. Jan Słęka z Główczyna (student w Krakowie), Piotr Chodkowski (magister sztuk w Krakowie, 
student medycyny w Bolonii, lekarz i wychowawca synów Bolesława IV), Jakub z Karczewa (student 
uniwersytetu krakowskiego), Mikołaj z Mniszewa (studia w Krakowie i we Włoszech). Wykształ-
ceni byli także ostatni kierownicy kancelarii książąt mazowieckich. Kanclerz Mikołaj Żukowski to 
bakałarz sztuk uniwersytetu w Krakowie, notariusz publiczny, a także pisarz biskupa wileńskiego 
i sekretarz królewski. Studiował w Krakowie także ostatni podkanclerzy księstwa mazowieckiego 
Wojciech Popielski. Do grona ludzi uczonych, związanych z kancelarią i dworem w XVI w., należy 
zaliczyć także pisarza Jana Wojsławskiego (bakalaureat w Krakowie), sekretarza Tomasza Soko-
łowskiego (studia w Krakowie, doktorat dekretów w Bolonii), pisarza i sekretarza Jana Bielińskiego 
oraz sekretarza Andrzeja Noskowskiego (późniejszego biskupa płockiego). Z dworem księżnej Anny 
Konradowej związany był doktor dekretów Stanisław ze Strzelec, notariusz publiczny, dyplomata 
i wychowawca ostatnich książąt mazowieckich. Z kancelarią i dworem książęcym współpracowali 
wreszcie wybitni prawnicy, Mikołaj z Mirzyńca, Świętosław z Wojcieszyna i Paweł z Gołymina, 
którzy pełnili m.in. funkcję doradców i ekspertów księcia mazowieckiego Konrada III w jego walce 
z królem polskim o spuściznę po Piastach płockich.

W XV w. wielu kancelistów miało uprawnienia notariuszy publicznych (Ścibor z Belska, Stani-
sław z Gołocina, Paweł z Belska, Maciej z Różana, Dziersław Popielski, Mikołaj Żukowski, Sta-
nisław ze Strzelec). Ten ostatni musiał być uznanym fachowcem, skoro powierzono mu spisanie 
kontraktu ślubnego króla Zygmunta i Bony (1518).

Pracownicy kancelarii, zwłaszcza kanclerze, czynni byli też w dyplomacji książęcej, pełniąc wie-
le odpowiedzialnych i poufnych misji dyplomatycznych. Już Tomasz, kanclerz Siemowita I, uczest-
niczył w rokowaniach z Krzyżakami, zakończonych układem w Troszynie (1260). Kanclerz Gunter 
z Brześcia posłował z polecenia Trojdena I do wielkiego mistrza. Dobrogost Nowodworski, kanclerz 
Siemowita III, posłował do Awinionu, do króla Ludwika, oraz na Litwę w sprawach chrystianizacji 
tego kraju, a później został biskupem. Paweł z Borzewa, kanclerz Janusza I, brał udział w procesie 
polsko–krzyżackim (1414), potem zaś posłował do Malborka (1421), a w końcu był administratorem 
diecezji płockiej (1427–1428). Wszystko to świadczy, że kancelarie skupiały lokalną elitę intelektu-
alną i stawały się ośrodkami kultury prawnej, a z racji zaangażowania w ideologiczne uzasadniania 
racji książęcych — to w środowisku kancelarii płockiej powstawały memoriały broniące integralno-
ści władztwa Piastów mazowieckich (1426, 1428) — także kultury historycznej.

Wśród personelu kancelarii książęcych na Mazowszu dominują osoby duchowne, ale w XV w. 
zdarza się już powierzanie godności kanclerskich ludziom świeckim (Gotard z Babska, Stanisław 
z Gołocina, Racibor z Golejewa, Jan Radzanowski). Dla kleru praca w kancelarii otwierała możli-
wości awansu na wyższe godności kościelne i szansę poprawy sytuacji materialnej. Czerpanie do-
chodów z różnych źródeł pozwalało gromadzić majątek. Pracownicy kancelaryjni promowali często 
swoich młodych krewnych i zabiegali u księcia o przywileje dla nich (np. prawo nieodpowiedne 
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czy zwolnienie z kar sądowych). Na uposażenie kancelistów składał się udział w opłatach za czyn-
ności kancelaryjne, diety wypłacane na dworze czy możliwość korzystania ze stacji książęcych. 
Do tego dochodziły podarki od petentów zabiegających o dokument oraz nagrody otrzymywane od 
książąt. Nagrody te miały formę nadań ziemi lub dochodów, ale podstawowym sposobem nagradza-
nia zasług było zapewnianie benef cjów kościelnych. To one zapewniały duchownym kancelistom 
materialną stabilizację. Już w kancelarii Siemowita I Jan Węgier był kanonikiem, a potem prepozy-
tem kolegiaty czerskiej, natomiast Tomasz był kanonikiem kapituły katedralnej w Płocku. Personel 
kancelaryjny synów Siemowita I rekrutował się głównie z kapituły katedralnej płockiej oraz kapituł 
kolegiackich św. Michała w Płocku i Św. Trójcy w Błoniu. Mazowieccy kanceliści posiadali naj-
częściej prałatury i kanonie w kapitule katedralnej płockiej, ale szczególny związek istniał między 
kancelarią książąt płockich a kolegiatą św. Michała, gdyż książętom jako patronom przysługiwało 
prawo prezentowania prepozytów i kanoników250. Ludzie służący książętom wschodniego Mazow-
sza uzyskiwali prebendy w kolegiacie w Warszawie (przeniesionej tam w 1406 r. z Czerska). Paweł 
z Borzewa, pracujący ponad 30 lat w kancelarii Janusza I, był kanonikiem, dziekanem i kustoszem 
warszawskim. Mikołaj z Mniszewa, kanclerz synów Bolesława IV, był archidiakonem i of cjałem 
warszawskim. Z innych urzędników kancelaryjnych: Jan z Rębowa (kanclerz Konrada III) był pre-
pozytem warszawskim, a Jakub z Karczewa (podkanclerzy tego księcia i jego synów) — kanoni-
kiem i kustoszem warszawskim. Paweł Trębski (podkanclerzy Stanisława i Janusza III) to kanonik 
i archidiakon warszawski. Poza Mazowszem kancelistów mazowieckich widać najczęściej w ka-
pitule katedralnej w Poznaniu (Michał herbu Trzaski, Stanisław Pawłowski, Gotard z Gurby), co 
jest zrozumiałe ze względu na przynależność w tym czasie archidiakonatu czersko–warszawskiego 
do diecezji poznańskiej. Kanceliści bywali również plebanami w kościołach paraf alnych patronatu 
książęcego, m.in. w Białej (w ziemi rawskiej), Czersku, Gąbinie, Gostyninie, Grójcu, Mszczonowie, 
Makowie, Łomży, Radzikowie (w ziemi zakroczymskiej), Rawie, Serocku, Sochaczewie, Wyszo-
grodzie i Tarczynie. Ukoronowaniem kościelnych karier niektórych kancelistów było osiągnięcie 
biskupstwa płockiego, co udało się Andrzejowi i Tomaszowi (kanclerzom Siemowita I), Imisławo-
wi Wrońskiemu (kanclerzowi Bolesława III), Stanisławowi Pawłowskiemu (kanclerzowi Siemowi-
ta IV) i Piotrowi Chodkowskiemu (kanclerzowi Bolesława V i Janusza II). Niektórzy pracownicy 
kancelarii w efekcie swej wieloletniej służby potraf li dorobić się sporego majątku. Przykładem słu-
ży kanclerz Racibor z Golejewa, z pochodzenia mieszczanin. Początkowo skromny właściciel trzech 
włók pod Płockiem, nabył potem Golejewo (w pow. bielskim) oraz części wsi Seroki w pow. sier-
peckim i Bronowo Sady w pow. płockim (1452), po czym zbierał nadania książęce, otrzymując Hre-
benne w ziemi bełskiej (1458), siedlisko na zamku płockim (1461), zapis dochodu z przewodu i żup 
płockich (1463), 20 włók w puszczy wiskiej (1472) i dochody książęce od Żydów z Płocka (1473). 
Wzbogaceni i wpływowi kanceliści protegowali potem swą rodzinę, zabiegali dla niej o przywileje 
i ułatwiali jej karierę. Marcin Szczak z Dąbrowy, podkanclerzy Siemowita III, pomógł swemu krew-
nemu Stanisławowi Gradowi ze Szreńska (wojewodzie płockiemu), a podobnie postępowali wobec 
swoich braci i krewnych Paweł z Borzewa czy Stanisław Lipski.

*

Przedstawiony zarys dziejów dokumentu i kancelarii książąt mazowieckich pokazuje różne etapy 
rozwoju. Badanie organizacji kancelarii i wytworów jej działalności pozwoliło również w wyniku 
analizy ksiąg Metryki oraz formuł końcowych na dokumentach książęcych na lepsze poznanie po-

250 A. Radzimiński, Prepozyci kolegiaty św. Michała w Płocku w XIV i na początku XV wieku, „Studia Płockie” 
19–20, 1991–1992, s. 203–213.
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działu pracy w obrębie tego urzędu. Natomiast analiza personelu kancelaryjnego, pod kątem jego 
pochodzenia, wykształcenia, uposażenia i dróg awansu, umożliwili w przyszłości ocenę porów-
nawczą tego środowiska z pracownikami innych polskich kancelarii w tym okresie. Na pewno nie 
wszystkie postawione problemy udało się dostatecznie wyjaśnić i omówić wyczerpująco. Przedsta-
wiony obraz odpowiada jednak istniejącemu stanowi badań. Jego pogłębienie i wypełnienie przy-
nieść powinny dalsze studia nad kancelariami książęcymi Mazowsza l. 1381–1526, które prowadzi 
obecnie piszący te słowa.
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AKTA SĄDÓW I URZĘDÓW SZLACHECKICH 
W XIV–XVIII WIEKU

Janusz Łosowski

A. AKTA SĄDÓW ZIEMSKICH
1. Stan badań. 2. Geneza sądów ziemskich, kompetencje i tryb ich działania. 3. Organizacja pracy 
kancelaryjnej. 4. Dokumenty. 5. Księgi ziemskie

LITERATURA: M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. II: 
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku, Łódź 2010, s. 41–88; Archiwum Państwowe miasta Poznania 
i województwa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. C. Sko-
powski, Warszawa 1969, s. 154–163; Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do roku 
1945, opr. C. Biernat, Warszawa 1992, s. 402; Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, 
Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. I, red. F. Cieślak, M. Trojanowska, 
Lublin 1997, s. 131–136; J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–
XVIII wieku, Poznań 1965; taż, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich 
XIV–XVIII w., „Archeion” 22, 1954, s. 129–152; taż, Organizacja i działalność sądów ziemskich w Prusach 
Królewskich od wieku XV do XVIII włącznie, „Archeion” 63, 1975, s. 145–164; S. Cheliński, Organizacja 
państwa polskiego według ustaw sejmu grodzieńskiego z r. 1793, „Themis Polska” 8, 1918, s. 41–47; Cen-
tralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, opr. 
A. Krochmal, Warszawa 2005, s. 84–87; A. Chursan, Organizacja sądu i kancelarii ziemskiej lubelskiej 
na tle przemian politycznych i ustrojowych końca XVIII wieku, „Studia Archiwalne” 2, 2004, s. 25–39; 
P. Dąbkowski, Kilka uwag o oprawie ksiąg sądowych polskich na podstawie aktów województwa ruskiego, 
„Exlibris” 1, 1918, nr 2, s. 21–30; tenże, Księgi sądowe halickie za czasów polskich, „Przegląd Papierniczy” 
1917, s. 1–20; tenże, Księgi sądowe lwowskie w dawnej Polsce, Lwów 1937 (Studia nad historią prawa 
polskiego 16, 1937, z. 1); tenże, Księgi sądowe lwowskie w dawnej Polsce, „Sprawozdania Towarzystwa 
Naukowego Lwowskiego” 17, 1937, s. 39–43; tenże, Księgi sądowe polskie. Jak je chowano i wskutek 
czego niszczały, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 35, 1917, s. 686–698; tenże, Księgi sądowe przemy-
skie i przeworskie w dawnej Polsce, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” 8, 1928–1937, 
s. 1–86; tenże, Palestra i księgi sądowe trembowelskie za czasów polskich, Lwów 1920; tenże, Palestra 
i księgi sądowe sanockie w dawnej Polsce, „Pamiętnik Historyczno–Prawny” 1, 1925, nr 6, s. 1–241; tenże, 
Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie w dawnej Polsce, „Pamiętnik Historyczno–Prawny” 3, 1926, 
nr 2, s. 5–207; tenże, Urzędnicy kancelaryjni sądów ziemskich i grodzkich w dawnej Polsce, Lwów 1918 
(odbitka z „Przewodnika Naukowego i Literackiego”); tenże, Uwagi o urządzeniu ksiąg sadowych w daw-
nej Polsce, Lwów 1918; A. Gąsiorowski, Kancelarie ziemskie i grodzkie, w: Dyplomatyka wieków średnich, 
opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971, s. 284–314; tenże, O dokumencie 
sądowym w Polsce późnośredniowiecznej, CPH 21, 1969, z. 1, s. 103–119; tenże, Urzędnicy zarządu lo-
kalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970; A. Gąsiorowski, T. Jurek, Die Urkunden der 
weltlichen Gerichte im mittelalterlichen Polen, w: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli 
acta — secc. XII–XV), Roma 2004, s. 533–555; R. Hube, Kilka aktów oryginalnych sądowych z wieku XIV 
i XV, „Biblioteka Warszawska” 4, 1873, s. 219–240; tenże, Księgi ziemskie i grodzkie wieku XIV w Polsce, 
w: tegoż, Pisma, t. II, Warszawa 1905, s. 192–199; [R. Hube], Najdawniejsza księga ziemska krakowska 
i trzy późniejsze z wieku XIV i z początku XV, RAU whf 3, 1875, s. 76–85; Katalog dawnych aktów sądo-
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wych polskich województwa ruskiego i bełskiego przechowywanych w Archiwum Państwowym we Lwowie, 
cz. I, opr. P. Dąbkowski, Lwów 1937 (Studia nad historią prawa polskiego 17, 1937, z. 1), s. 24–25, 64–92, 
117, 169–188, 195; Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, wyd. S. Kutrzeba, „Teka 
Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 3, 1909, s. 7–30, 135–156; S. Kętrzyński, Zarys nauki o doku-
mencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934; J. Kliszewska, Z badań nad kancelarią ziemską lubel-
ską — uwagi do charakterystyki ustrojowej, kancelaryjnej i archiwalnej, „Miscellanea Historico–Archivi-
stica” 10, 1999, s. 117–122; Księgi sądowe z obszaru Mazowsza, opr. B. Sobol, w: Archiwum Główne Akt 
Dawnych. Przewodnik po zespołach, t. I, Warszawa 1975, s. 156–173; Księgi sądowe z obszaru Podlasia, 
opr. B. Sobol, w: tamże, s. 174–184; Księgi sądowe z obszaru Wielkopolski, opr. M. Wąsowicz, w: tamże, 
s. 156–173; Księgi sądowe ziemskie i grodzkie, opr. M. Wąsowicz, B. Sobol, w: tamże, s. 147–184; S. Ku-
trzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. I–II, Lwów 1925–1926; tenże, Sądy ziemskie i grodzkie 
w wiekach średnich, cz. I, RAU whf 40, 1901, s. 289–411; cz. II, tamże 42, 1902, s. 1–164; S. Mikucki, 
Badanie autentyczności dokumentów w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, 
RAU whf 69, 1931, s. 1–104; A. Moniuszko, Mazowieckie sądy ziemskie (1588–1648). Organizacja — 
funkcjonowanie — postępowanie, Warszawa 2013; Monumenta iuris, t. IV, wyd. T. Wierzbowski, t. I (Libri 
privilegiorum et sententiarum in Regni Poloniae cancellaria perscripti actorumque fasciculi in aliis quib-
sudam subselliis compositi ss. XV–XVIII), Varsoviae 1912; t. II (Acta terrestria et castrensia XIV–XVIII ss. 
palatinatuum Poloniae Maioris), Varsoviae 1917; Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Pru-
sach Królewskich (1454–1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004; Z. Perzanowski, Dokument 
i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku, Kraków 1968; F. Piekosiński, Sądow-
nictwo polskie w wiekach średnich, Kraków 1898; S. Płaza, Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej 
Polsce. Studium bibliograf czno–źródłoznawcze, Kraków 1974, s. 83–94; A. Prochaska, Pierwotny układ 
akt ziemskich, „Archeion” 1, 1927, s. 140–144; tenże, Podział akt ziemskich, „Archeion” 2, 1928, s. 58–70; 
J. Siemieński, A. Wolff, Najstarsze księgi krakowskie w Archiwum Głównym, „Roczniki Komisji Historycz-
nej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1, 1929, nr 4, s. 1–39; M. Stankowa, Księga sądu ziemskiego 
w Hrubieszowie z lat 1429–1468, „Archeion” 44, 1966, s. 93–111; taż, Księgi ziemskie lubelskie z wieku XV 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie, „Archeion” 52, 1969, s. 91–115; S. Szybkowski, Naj-
starsze księgi ziemskie i grodzkie Kujaw Brzeskich i Inowrocławskich (XIV–XV w.), w: Formuła, archetyp, 
konwencja, Lublin 2006, s. 199–219; R. Taubenschlag, Geneza pozwu pisemnego w średniowiecznym pro-
cesie polskim, RAU whf 68, 1931, s. 3–12; M. Trawińska, Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej 
(1386–1400). Wokół analizy f lologicznej, Warszawa 2014; A. Vetulani, Pozew sądowy w średniowiecznym 
prawie polskim, RAU whf 65, 1925, s. 1–115; A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370–1526, 
Wrocław 1962; tenże, Z dziejów ksiąg ziemskich zakroczymskich, w: Księga pamiątkowa 150–lecia Archi-
wum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1958, s. 351–357.

1. STAN BADAŃ

Badania nad aktami ziemskimi prowadzone już ponad sto lat były różnorodne i mogą poszczycić 
się znacznymi osiągnięciami. Najwartościowsze okazały się prace nurtu dyplomatycznego poświę-
cone analizie dokumentacji. Można do niego zaliczyć monograf ę Zbigniewa Perzanowskiego po-
święconą późnośredniowiecznym dokumentom sądu krakowskiego (1968), która niestety nie zna-
lazła kontynuatorów. Doczekała się natomiast artykułu recenzyjnego Antoniego Gąsiorowskiego, 
w którym autor ukazał specyf kę formularza dokumentów wielkopolskich i zaproponował bardziej 
wszechstronną koncepcję badania dokumentów (1969). Z prac syntetycznych na czoło wybija się 
pierwszy zarys problematyki średniowiecznych kancelarii ziemskich i grodzkich oraz ich dokumen-
tacji autorstwa A. Gąsiorowskiego (1971). Częściową przydatność zachowała charakterystyka akt 
ziemskich dokonana przez Stanisława Kutrzebę w jego historii źródeł dawnego prawa polskiego 
(1925), zawierająca ogólny obraz kompetencji sądu ziemskiego, jego personelu oraz podstawowych 
serii akt powstających w jego kancelarii. Wiele trafnych uwag dotyczących genezy ksiąg ziemskich 
zawarł Stanisław Kętrzyński w swej syntezie dyplomatyki średniowiecznej (1934). Mimo upływu lat 
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przydatność zachował opublikowany w tym samym roku artykuł Sylwiusza Mikuckiego dotyczący 
badania autentyczności dokumentów w sądach średniowiecznych (1934).

Na kanwie prac archiwalnych powstawały artykuły zawierające charakterystykę układu akt oraz 
ich zawartości, które sytuują się na pograniczu nurtu organizacyjnego i archiwoznawczego. Pierwszy 
pojawił się tekst Janiny Bieleckiej (1954), po nim artykuły Marii Stankowej (1966, 1969) czy póź-
niejsze Justyny Kliszewskiej (1999) oraz Anny Chursan (2004). W tej grupie mieści się też ze wzglę-
du na swój archiwoznawczy charakter artykuł Sobiesława Szybkowskiego (2006). Mniej zauważal-
ną grupę opracowań sfragistycznych reprezentuje dokonana przez Marka Adamczewskiego (2010) 
gruntowna analiza pieczęci używanych przez łęczyckie i sieradzkie sądy ziemskie, konfrontowanych 
z materiałem sfragistycznym innych ziem. Nurt historycznoprawny, który dawniej reprezentowały 
gruntowna monograf a Adama Vetulaniego o pozwach średniowiecznych (1925) oraz artykuł Rafała 
Taubenschlaga o ich genezie (1931), również obecnie może się poszczycić nowoczesnymi opra-
cowaniami. Jedno to książka Zbigniewa Naworskiego, poświęcona funkcjonowaniu sądów (w tym 
ziemskich) w Prusach Królewskich (2004), która dostarczyła sporo informacji o przechowywaniu 
ksiąg, taksach sądowych oraz podatkach płaconych przez urzędników kancelaryjnych. Druga, opra-
cowana przez Adama Moniuszkę, poświęcona sądom ziemskim Mazowsza w końcu XVI i 1. poło-
wie XVII w. (2012), przyniosła analizę ich organizacji i działania, a także ważne informacje o po-
zwach oraz rejestrach sądowych.

Kierunek archiwalny reprezentują inwentarze archiwalne oraz opracowania o charakterze ar-
chiwoznawczym. Do pierwszych można zaliczyć katalog Stanisława Kutrzeby zawierający obok 
spisów akt obszerne analizy ich układu (1909), inwentarze Teodora Wierzbowskiego (1912, 1917) 
oraz katalogi Przemysława Dąbkowskiego (1937). Te dwa ostatnie nie miały jednak obszerniejszych 
wstępów, więc zawarte w nich informacje mają głównie charakter ewidencyjny. Wyższy poziom 
reprezentują inwentarze archiwów ziemskich z terenu Wielkopolski wzorowo opracowane przez Ja-
ninę Bielecką (1965) i zaopatrzone w obszerne wstępy historyczno–ustrojowe, przydatne w bada-
niach historycznoprawnych i dyplomatycznych. Ogólną przydatność zachowały rozdziały opisujące 
akta ziemskie, które znalazły się w przewodnikach po archiwach poznańskim (1969), warszawskim 
AGAD (1975), gdańskim (1992), lubelskim (1997), a także lwowskim (2005), należącym obecnie do 
sieci archiwów ukraińskich. Zawierają one podstawowe informacje o układzie akt, zawartości ksiąg 
wchodzących w skład poszczególnych zespołów i serii aktowych oraz ich liczbie. 

W ścisłym związku z pracami porządkowymi i inwentaryzacyjnymi powstawały przed pierw-
szą wojną światową oraz w okresie międzywojennym opracowania Przemysława Dąbkowskiego. 
Dotyczyły one kancelarii ziemskich z terenu dawnych województw lwowskiego i bełskiego. Przy-
niosły mnóstwo informacji o organizacji kancelarii ziemskich, zatrudnionych w nich osobach oraz 
o przechowywaniu akt, czyniąc z tych województw obszar najlepiej rozpoznany, choć nie do końca 
gruntowanie zbadany. Bogactwu informacji zgromadzonych przez autora w wyniku długotrwałej 
i rozległej kwerendy nie towarzyszyła ich głębsza analiza. 

Badania kancelarii ziemskich powinny być prowadzone nadal ze względu na rolę sądów ziem-
skich w systemie wymiaru sprawiedliwości państwa oraz ilość pozostałego po nich materiału akto-
wego, przydatnego dla badania wszystkich sfer życia społecznego. W chwili obecnej pierwszoplano-
wym zadaniem jest opracowanie nowoczesnej monograf i przynajmniej jednej kancelarii ziemskiej 
od XV do końca XVIII w., szczegółowo analizującej przemiany jej organizacji, ewolucję układu akt, 
sporządzane w niej dokumenty i akty oraz ich społeczną funkcję. W dalszym ciągu należy prowadzić 
studia nad genezą akt ziemskich. Szczególnie potrzebna wydaje się analiza kancelarii ziem ruskich, 
wstępnie rozpoznanych dzięki rozprawom P. Dąbkowskiego. Monograf czne opracowanie jednej 
kancelarii oraz węższe tematycznie analizy odmienności występujących w innych kancelariach, za-
równo w sferze organizacji, jak w zakresie tworzenia akt i nadawania im układu, na pewno ułatwi-
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łyby w przyszłości opracowanie bardzo potrzebnej syntezy polskich kancelarii ziemskich. Powinien 
być też kontynuowany kierunek badań dyplomatycznych nad dokumentami kancelarii ziemskich 
z okresu staropolskiego, zapoczątkowany przez Z. Perzanowskiego, a także ekstraktami oraz iloś-
ciowymi relacjami między nimi. Potrzebne są dalsze studia nad personelem kancelaryjnym sądów 
ziemskich, które umożliwią lepsze poznanie mechanizmu funkcjonowania kancelarii, co w konse-
kwencji powinno ułatwić badanie dokumentacji. Na tym odcinku po II wojnie światowej zrobiono 
znacznie mniej niż w okresie międzywojennym, a fakt ten powinien stanowić dodatkowy powód 
podejmowania badań nad dokumentacją kancelarii ziemskich.

2. GENEZA SĄDÓW ZIEMSKICH, KOMPETENCJE I TRYB ICH DZIAŁANIA

Sądy ziemskie niektórzy badacze (Franciszek Piekosiński) wywodzą się z instytucji usamodzielnio-
nych sędziów zadwornych, którzy istnieli już w 1. ćwierci XIII w. i sądzili tylko w obecności władcy. 
Za rządów Władysława Łokietka, który władał wieloma dzielnicami, sądzenie przez króla w terenie 
było zbyt uciążliwe, dlatego sędziom tym nadano kompetencje do sprawowania samodzielnej ju-
rysdykcji. Inni historycy (Rafał Taubenschlag) dopatrują się wpływów prawa kanonicznego i wiążą 
powstanie sądów ziemskich z instytucją namiestnictwa (iurisdictionis vicariae), którą dostosowano 
do praktyki sądów królewskich. W zjednoczonym państwie król nie mógł już sądzić osobiście, tak 
jak dawniej czynił to książę w swej dzielnicy, tylko musiał powierzyć jurysdykcję reprezentującym 
go sędziom. Terenowe sądy królewskie z czasem zaczęto określać jako sądy ziemskie (iudicia ter-
restria), ale ich skład kształtował się odmiennie w poszczególnych dzielnicach. W ukształtowaniu 
się sądu ziemskiego w Małopolsce kluczową rolę odegrał okres rządów czeskich, kiedy to król Wa-
cław II (1291–1305) mianował na funkcje sędziego (iudex terrestris) i podsędka (subiudex) przedsta-
wicieli miejscowego rycerstwa; należało do nich sądownictwo w sprawach cywilnych, podczas gdy 
władza administracyjna znalazła się w rękach ustanowionych przez niego starostów. 

W okresie późniejszym wystąpiły różnice w strukturze sądów między Małopolską a Wielkopol-
ską. W tej pierwszej rezydował król, dlatego mógł on powierzyć sądownictwo mianowanym doży-
wotnio sędziemu ziemskiemu oraz jego zastępcy podsędkowi, którzy przy rozsądzaniu spraw dobie-
rali sobie asesorów spośród miejscowego rycerstwa. W Wielkopolsce i innych dzielnicach północ-
nych (Kujawy, ziemia dobrzyńska, łęczycka i sieradzka), rzadziej odwiedzanych przez monarchę, 
władzę powierzył on starostom, którzy w Wielkopolsce właściwej (województwach poznańskim 
i kaliskim) stali się zwierzchnikami sądów ziemskich, w skład których, jako stali asesorowie, wcho-
dzili też przedstawiciele miejscowej hierarchii urzędniczej (wojewoda, sędzia, podsędek, podkomo-
rzy i chorąży). Sześcioosobowy sąd ziemski występował też na Mazowszu książęcym. Małopolski 
model składu sądu ziemskiego, złożonego z sędziego, podsędka i pisarza, przyjmował się stopniowo 
także w innych ziemiach. Proces ten zamknął się na przełomie XV i XVI w. Już od połowy XV w. 
upowszechniła się też praktyka wybierania przez szlachtę na sejmikach po czterech kandydatów na 
sędziów, podsędków i pisarzy, spośród których król dokonywał nominacji. 

Ze względu na częstą absencję dygnitarzy właściwy skład sądu stanowić zaczęli ich stali zastęp-
cy, w Małopolsce zwani wiceurzędnikami lub komornikami, w Wielkopolsce zaś i na Mazowszu — 
żupcami. Udział zastępców był szczególnie widoczny w Wielkopolsce, gdzie skład sądu był szeroki, 
a liczba powiatów znaczna (w województwie kaliskim było ich pięć, zaś w poznańskim — dwa). 
Zastępcy odciążali urzędników od regularnych i kłopotliwych obowiązków jurysdykcyjnych. Sta-
łe zasiadanie w sądach wieceurzędników i rzadka obecność dostojników, zjawiających na rokach 
wielkich, czyli wiecach sądowych (colloquia), spotkały się ze sprzeciwem ze strony szlachty, która 
odbierała obecność zastępców jako obniżanie powagi sądu oraz utratę wpływu na jego skład. Zna-
lazło to wyraz w uchwałach sejmiku łęczyckiego (1448) oraz statutach mazowieckich (1472, 1504). 
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Sąd ziemski istniał w każdym województwie (lub ziemi). Objeżdżał swój teren i sądził w wybra-
nych miejscowościach. Wokół miejsc, w których sprawowano sądy ziemskie, wytworzyły się powia-
ty (czyli okręgi sądowe). Sądy ziemskie początkowo sądziły co dwa tygodnie, potem coraz rzadziej. 
Statut warcki (1423) nakazywał odbywać roki sądowe przynajmniej raz na miesiąc, a statuty nie-
szawskie (1454) — cztery razy do roku. Wymogi te nie były jednak zachowywane. Pod koniec XVII 
i na początku XVIII w. w niektórych województwach sądy te w ogóle nie działały, gdyż brakowało 
któregoś z członków trzyosobowego składu sędziowskiego (np. na skutek wakowania stanowiska), 
a z powodu absencji choćby jednego z członków sąd nie mógł wykonywać swoich zadań. Praktyki 
te znacznie obniżały prestiż sądów ziemskich. Ich rola malała, co powodowało zarazem wzrost zna-
czenia sądów grodzkich. W związku z tym kancelarie grodzkie uzyskały prawo do przyjmowania 
wpisów transakcji wieczystych (tzw. prawa wieczności).

W Prusach Królewskich (obejmujących województwa chełmińskie, malborskie i pomorskie) 
skład sądów ziemskich był inny niż w Koronie. Oprócz sędziego tworzyli go ławnicy (najpierw 
sześciu, a w XVIII w. czterech), wybierani przez urzędników spośród szlachty posesjonatów. W ob-
radach musiał uczestniczyć wojewoda, a jeśli nie mogli tego uczynić osobiście, to musieli delegować 
zastępcę. Odmiennie niż w Koronie, sądy ziemskie w Prusach Królewskich miały rozstrzygać spory 
o granice dóbr ziemskich, które w innych ziemiach należały do kompetencji sądów podkomorskich.

W 1792 r. zlikwidowano sądy ziemskie, a ich kompetencje przejęły sądy ziemiańskie. Istniały 
one jednak krótko, już po roku bowiem kres ich działalności położyła konfederacja targowicka. Na 
mocy konstytucji sejmu grodzieńskiego z 1793 r. wznowiono działalność sądów ziemskich, prze-
kazując im także kompetencje zlikwidowanych sądów grodzkich. Sądy ziemskie miały składać się 
odtąd z sześciu sędziów obranych przez sejmik na okres czterech lat, z tym że komplet orzekający 
składał się z trzech sędziów. W składzie sądu znalazło się też sześciu komorników, którzy zostali 
zobowiązani do zastępowania nieobecnych sędziów oraz egzekucji wyroków sądu. Każda ziemia 
miała mieć jeden sąd ziemski. Rozpatrywanie apelacji od jego wyroków należało do kompetencji 
Trybunału Koronnego. W czasie powstania kościuszkowskiego w niektórych ziemiach dalej działały 
sądy ziemskie, w innych zaś — ziemiańskie, zgodnie z konstytucją z 1792 r. Problem funkcjonowa-
nia sądownictwa w tym okresie wymaga jednak dalszych badań. 

Pomocnicze zadania wobec sądu wykonywali woźni powoływani przez króla i wojewodów. Do-
ręczali oni pozwy stronom pozwanym, dokonywali oględzin ran, szkód oraz majątku, asystowali 
przy dokonywaniu aresztu (prawnego zajęcia rzeczy lub osób) i składaniu przysiąg, dokonywaniu 
ciążenia (zajmowaniu trzody i bydła) i intromisji (wwiązania, wprowadzenia w posiadanie). Ze swo-
ich czynności składali relacje, które wpisywano do akt sądowych. Woźni pomagali także w roz-
prawach sądowych, wzywali strony, utrzymywali porządek, a także ogłaszali decyzje dotyczące 
funkcjonowania sądu (odroczenia rozpraw). Woźni podlegali wojewodom. W średniowieczu powo-
ływani byli przez nich w ramach danego województwa, później natomiast dominowali mianowani 
przez monarchę woźni generalni Królestwa (minsteriales Regni generales)1. 

Główne zadanie sądów ziemskich polegało na rozsądzaniu spraw spornych, ale oprócz tych obo-
wiązków zajmowały się one rejestrowaniem zmian w stanie posiadania ziemi. W Małopolsce mia-
ły prawo przyjmowania do swoich akt rezygnacji, czyli przenoszenia własności szlacheckich dóbr 
ziemskich (w związku z transakcjami kupna–sprzedaży, zamiany i darowizny, ale także obciążania 
hipoteki czynszami lub oprawami wiennymi). Wywodziło się to z dawnego prawa panującego do 
wyrażania zgody na obrót ziemią. Poza Małopolską uprawnienia do zatwierdzania transakcji dobra-
mi ziemskimi mieli starostowie. Wielkopolskie sądy ziemskie zyskały uprawnienie do przyjmowa-

1 Kompetencjom woźnych poświęcił gruntowne opracowania Z. Rymaszewski, Woźny sądowy, Warszawa 2008; 
tenże, Czynności woźnego sądowego, Warszawa 2010.
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nia rezygnacji dopiero w XVI w. i realizowały je razem ze starostą generalnym. Nieco wcześniej ana-
logiczne zmiany zaszły w województwach środkowopolskich (sieradzkim i łęczyckim). Od XVI w., 
w związku z uzyskiwaniem tzw. prawa wieczności przez grody, rola sądów ziemskich w zakresie 
rejestracji zmian własności uległa istotnemu zmniejszeniu. 

3. ORGANIZACJA PRACY KANCELARYJNEJ

Kancelarię sądu ziemskiego tworzył pisarz. Sędzia ziemski oraz podsędek, tak jak pozostali 
urzędnicy ziemscy, wywodzili się z dawnego aparatu urzędniczego książąt dzielnicowych. Pi-
sarz ziemski nie miał natomiast swojego dzielnicowego odpowiednika. Trudno rozstrzygnąć, 
dlaczego doszło do utworzenia jego urzędu2. Pisarze ziemscy najpierw pojawili się w Małopol-
sce, w województwie krakowskim (1332) i sandomierskim (1338). Istnienie pisarza ziemskiego 
potwierdzała też małopolska redakcja Statutów Kazimierza Wielkiego. Nie ma o nim natomiast 
wzmianki w wielkopolskiej redakcji Statutów, bo w pozostałych dzielnicach urząd ten najpewniej 
jeszcze nie istniał. Zdaniem A. Gąsiorowskiego brak pisarzy ziemskich w Wielkopolsce należy 
tłumaczyć sprawowaniem obsługi kancelaryjnej tamtejszych sądów ziemskich przez prywatnych 
pisarzy starosty generalnego, który odgrywał decydującą rolę w sądownictwie w tej dzielnicy. 
W 1400 r. pisarza wielkopolskiego starosty generalnego określono już także jako „pisarza gene-
ralnego powiatów poznańskiego i kościańskiego” (które razem tworzyły województwo poznań-
skie). Z czasem dokonało się rozdzielenie tych obu funkcji i usamodzielnienie się urzędu pisarza 
ziemskiego, na wzór małopolski.

Pisarze ziemscy mianowani byli przez króla, tak jak i inni urzędnicy ziemscy, musieli mieć szla-
checkie pochodzenie, ale z powodu wymogu posiadania odpowiednich kwalif kacji zostawali nimi 
duchowni. Narastające sprzeczności między szlachtą i duchowieństwem spowodowały uchwalenie 
w 1538 r. konstytucji zakazującej powoływania duchownych na stanowiska pisarzy ziemskich3. Pi-
sarz mianowany był na całe województwo, ale ponieważ sprawował opiekę nad aktami powstający-
mi w poszczególnych powiatach, ustanawiał pisarzy powiatowych, mających status jego zastępców, 
co niekiedy odzwierciedlała także ich nazwa (vicenotarii, subscribae terrestres)4. Obowiązki pisarzy 
powiatowych polegały głównie na prowadzeniu notatek na posiedzeniach sądów ziemskich oraz 
zapisywaniu niektórych czynności w aktach urzędowych. Dokonywane wpisy musiały być zgodne 
z przebiegiem rozprawy sądowej, o czym świadczy sprawa pisarza powiatu kaliskiego, oskarżonego 
w 1465 r. o zmianę treści wpisów5. Ważną część ich obowiązków stanowiło przepisywanie i porząd-
kowanie statutów oraz układanie ksiąg formularzy6. Oprócz tego pisarze sporządzali dokumenty, 
pisali też pozwy, a także inne pisma urzędowe. Odpowiedzialni byli również za zabezpieczanie akt 
ziemskich. Organizacja pracy pisarzy nie była regulowana przepisami, a zależała od ich uznania. 
Podstawowym miejscem pracy były lokale, w których odbywały posiedzenia sądy ziemskie, a więc 
były to ratusze, klasztory, domy mieszczańskie. Zapewne po zakończeniu pracy sądów pisarze wy-
konywali niektóre czynności kancelaryjne w swoich domach.

Poziom umiejętności pisarzy powiatowych nie zawsze był wysoki. Rekrutowali się ze szlachty 
osiadłej w miastach i szukającej tam płatnego zajęcia, miejscowego duchowieństwa, nauczycieli 

2 A. Gąsiorowski, Kancelarie ziemskie i grodzkie, w: Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bie-
lińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971, s. 292.
3 VC I/2, s. 173; A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 293.
4 A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 293.
5 Tamże.
6 Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku, Kraków 1968, s. 52.
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szkół paraf alnych, a niekiedy także notariuszy publicznych. Prawdopodobnie kształcili się w szko-
łach katedralnych i nie studiowali na uniwersytetach. Rzadko raczej udawało im się zrobić większą 
karierę, ale kilka przypadków wskazuje, że było to możliwe. Podkanclerzy koronny, a następnie 
biskup poznański Stanisław Ciołek był wcześniej pisarzem ziemskim krakowskim7.

W XV w. pisarze korzystali z pomocy innych osób, na co wskazuje analiza rąk pisarskich za-
chowanych akt ziemskich wielkopolskich oraz mazowieckich. Podobny wniosek można wysnuć na 
podstawie obserwacji krakowskiego materiału aktowego, z którego wynika, że sprawy wpisywało do 
ksiąg po kilka osób8. Podpiskowie (vicenotarii) sporządzali dokumenty, co już wcześniej stwierdził 
S. Kutrzeba9. Można przypuszczać, że pisarze angażowali przygodnych skrybów w sytuacjach, gdy 
sami z różnych względów nie mogli wykonywać czynności kancelaryjnych. 

O organizacji pracy kancelarii ziemskich w okresie staropolskim wiadomo niewiele, dlatego pro-
blem ten wymaga gruntownych badań. Pisarzy ziemskich mianował król spośród czterech kandy-
datów wybieranych na sejmikach ziemskich. Ze względu na dochody, jakie przynosiło pełnienie 
tego urzędu, był on ceniony przez szlachtę, ale jego pełnienie wymagało odpowiednich kwalif ka-
cji. W tym okresie pisarze raczej sprawowali ogólny nadzór nad działalnością kancelarii, natomiast 
właściwe prace kancelaryjne wykonywali regenci, którzy pojawili się w połowie XVI w. w Poznaniu 
i byli mianowani przez króla. Nie wiadomo, czy w tym wieku ustanawiano też regentów w innych 
kancelariach ziemskich, ale w większych jest to bardzo prawdopodobne10. W XVII w. regenci wy-
stępowali już w innych kancelariach ziemskich (np. w sanockiej i trembowelskiej)11. W następnym 
wieku pojawili się susceptanci i palestranci12. O zatrudnianiu tych ostatnich wyraźnie świadczy or-
dynacja sądu ziemskiego sanockiego z 1765 r.13

Jakkolwiek pod względem struktury kancelarie ziemskie upodobniały się do grodzkich (które 
zostaną opisane niżej), to istniały między nimi zasadnicze różnice. Przede wszystkim ich personel 
był mniejszy. Ze względu na cykliczny sposób funkcjonowania sądów również kancelaria pracowała 
okresowo, nie działała natomiast w okresach wieloletnich przerw w działalności sądów ziemskich 
(np. spowodowanych wakatami na stanowiskach sędziowskich). Z powodu silnej konkurencji otwar-
tych codziennie kancelarii grodzkich były rzadziej wykorzystywane przez szlachtę i dlatego wytwa-
rzały znacznie mniej akt. Ich pozycję osłabiał również brak stałych siedzib, powodujący koniecz-
ność przechowywania akt w różnych miejscach (klasztory, zamki, ratusze), co bardzo utrudniało 
przeprowadzanie kwerend. Brak stałych siedzib kancelarii i archiwów ziemskich zmuszał szlachtę 
do stałego zainteresowania stanem zabezpieczenia akt ziemskich, co znajdowało odzwierciedlenie 
w uchwałach sejmikowych14.

Konstytucja sejmu grodzieńskiego z 1793 r. przewidywała zatrudnienie na cztery lata pisarza 
ziemskiego obieranego na sejmikach, który miał uczestniczyć w posiedzeniach sądu z głosem do-
radczym (cum voce consultiva), przyjmować wpisy do protokołu, spisywać w języku polskim de-
krety, odczytywać je stronom oraz zatrudniać przysięgłych kancelarzystów i nadzorować ich pracę. 

7 A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 295.
8 Tamże, s. 294; Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria, s. 49.
9 S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie, cz. I, s. 45. 
10 J. Bielecka, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich XIV–XVIII w., „Archeion” 
22, 1954, s. 137.
11 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe sanockie w dawnej Polsce, „Pamiętnik Historyczno–Prawny” 1, 1925, 
nr 6, s. 20; tenże, Palestra i księgi sądowe trembowelskie za czasów polskich, Lwów 1920, s. 31.
12 Tenże, Palestra i księgi sądowe sanockie, s. 22.
13 Tamże, s. 21, 46–50.
14 P. Dąbkowski, Księgi sądowe lwowskie w dawnej Polsce, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Lwowskie-
go” 17, 1937, s. 10–14.
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Do pomocy miał mieć przysięgłego regenta, także wybranego na sejmiku spośród posesjonatów 
na dożywotnią funkcję. Do obowiązków tego urzędnika należało wpisywanie spraw do ksiąg (po 
polsku), wydawanie ekstraktów, przechowywanie pieczęci ziemskiej oraz utrzymywanie porządku 
akt w kancelarii i archiwum. Na sędziów ziemskich nałożono obowiązek kontrolowania raz na dwa 
miesiące protokołów prowadzonych przez regenta i ich podpisywania15. Opłaty kancelaryjne miały 
być takie same jak w Trybunale Koronnym. Na podobnych, jak w Trybunale, zasadach miała też być 
zatrudniona palestra. Kancelaria ziemska musiała być czynna codziennie.

4. DOKUMENTY

Dokumenty stanowiły pierwotny produkt kancelaryjny sądów ziemskich i pojawiły się wcześniej niż 
akta. W 1. połowie XIV w. sporządzano je rzadko, natomiast w drugiej połowie tego stulecia wysta-
wiano je już znacznie częściej, czego dowodzą adnotacje: littera sigillata, które można odnaleźć w już 
wydanych aktach sądowych16. Jednak apogeum swojego rozwoju osiągnęły w XV w.17 Ich pojawienie 
się stanowiło efekt ukształtowania się sądu ziemskiego, który uzyskał uprawnienia do wystawiania 
w pełni wierzytelnych dowodów prawnych, które wcześniej należały wyłącznie do monarchy. Śre-
dniowieczne dokumenty sądów ziemskich dzielą się na wyroki, pozwy, poświadczenia sądowe oraz 
ekstrakty18. Ich odrębność wynika nie tylko z odmiennych funkcji, ale także różnic formularzowych. 

Pozew był wezwaniem do stawiennictwa przed sądem określonej osoby. Do rozpowszechnienia 
pozwów pisanych przyczyniły się Statuty Kazimierza Wielkiego, które wymagały, aby rycerze byli 
pozywani per litteras. W XIII i XIV w. dokumenty tego rodzaju stanowiły jednak prawdopodobnie 
tylko dowód urzędowego charakteru czynności przez osobę wygłaszającą pozew ustny. W XV w. wy-
magano już w pozwie pisemnym dokładnego określenia przez powoda treści żądania. W Małopolsce 
pozwy wystawiano w imieniu króla, w Wielkopolsce zaś — w imieniu starosty generalnego, a dopiero 
od konstytucji 1505 r. w jego miejsce musiano już umieszczać imię króla. Kolejnymi elementami tre-
ści były imię i nazwisko poddanego, wskazanie dóbr ziemskich, z których był pozwany, data i miejsce 
sądu, przed którym musiał stawić się pozwany, imię powoda, przedmiot i wartość sporu oraz data 
i miejsce wystawienia pozwu, jako elementy końcowe. Charakterystyczne było, że do pozwanego 
zwracano się w drugiej osobie. Pozwy przygotowywali pisarze sądowi, jednak za ich treść były odpo-
wiedzialne strony powodowe, a jakikolwiek błąd mógł powodować oddalenie sprawy (co jednak już 
w końcu XV w. uważano za obyczaj archaiczny). Zdarzało się też, że powodowie przynosili do sądów 
gotowe pozwy w celu wpisania daty i opieczętowania. Sporządzano je zazwyczaj w dwóch egzempla-
rzach, z których jeden kierowano do pozwanego, zaś drugi zachowywał powód19. Ich forma nie była 
okazała. Pisano je na małych karteczkach papierowych, i to niezbyt starannie. 

Wyroki były sporządzane przez sądy na terenie całego kraju. Ich formularz dzieli się na dwa typy: 
małopolski i wielkopolski. Typ małopolski przyjęto także na ziemiach ruskich po wprowadzeniu tam 
prawa polskiego w 1434 r.20 Najstarsze dokumenty małopolskie zawierały inwokację, która osta-

15 VL X, s. 289–290.
16 Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria, s. 51.
17 A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 305.
18 Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria, s. 59; A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 305.
19 Tamże, s. 306. Pogłębioną analizę pozwów tego okresu przyniosła praca A. Vetulaniego, Pozew sądowy w śred-
niowiecznym procesie polskim, RAU whf 65, 1925, s. 1–115. 
20 A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 306–308. Szczegółowo o formularzu małopolskim pisał Z. Perzanowski, Do-
kumenty i kancelaria, s. 76–123; o dokumencie wielkopolskim szerzej A. Gąsiorowski, O dokumencie sądowym 
w Polsce późnośredniowiecznej, CPH 21, 1969, z. 1, s. 110–114. 
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tecznie zanikła pod koniec XIV w. Po wymienieniu wystawców (sędziego i podsędka) następowała 
w nich narracja zawierająca imiona i nazwiska sędziów oraz dyspozycja określająca przedmiot spra-
wy. W starszych dokumentach z XIV w. pojawiała się też arenga, która zanikła w następnym stule-
ciu. Koroboracja składała się z formuły sigillacyjnej zawierającej informację o uwierzytelnieniu do-
kumentu dwiema pieczęciami, sędziego i podsędka. W datacji występowały formuły actum i datum, 
jednak nie rozróżniano ich, a data dotyczyła czynności prawnej wymienionej w dokumencie, a nie 
jego sporządzenia. Zdarzało się więc, że wystawiano go kilka lat po dokonaniu danej czynności, co 
powodowało, że nazwiska urzędników wystawiających dokument nie odpowiadały rzeczywistości 
opisywanej w dokumencie. Małopolskie dokumenty ziemskie uwierzytelniała też lista świadków, 
którymi zazwyczaj byli asesorowie sądu ziemskiego.

Dokumenty drugiego typu powstawały w Wielkopolsce, głównie w województwie poznańskim, 
od połowy XIV w., wcześniej bowiem posiadały formularz zbliżony do małopolskiego. Cechą cha-
rakterystyczną dokumentów wielkopolskich była narracja, w której sędzia ziemski jako wystawca 
stwierdzał, że w określonym dniu (tu podawano datę) przyniesiono mu list papierowy od roczku, 
którego treść podawał dosłownie. W liście tym, adresowanym do sędziego i podsędka, uczestnicy 
roczku informowali, że osądzili sprawę, opisywali jej treść i prosili o wystawienie stosownego doku-
mentu. Sędzia stwierdzał, że po obejrzeniu listu i zrozumieniu jego treści potwierdził opisaną w nim 
czynność, na dowód czego przykładał swoją pieczęć. Dokument tego rodzaju miał dwie daty — datę 
odbycia sądu i datę właściwego wystawienia. Formularz taki był wynikiem sprawowania sądów 
w powiatach przez wiceurzędników (żupców), których listy nie miały waloru samodzielnego środka 
dowodowego i musiały być potwierdzane przez właściwych dygnitarzy.

W kancelariach sądów ziemskich sporządzano także różnego rodzaju zaświadczenia. Były to po-
twierdzenia odesłania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd innego powiatu, podjęcia decyzji zwią-
zanej z toczącym się procesem. Do tej grupy zalicza się też listy zaświadczające, że dana osoba ma 
w danym sądzie proces w sprawie ważniejszej niż w innym (pro maiore); służyły one do usprawie-
dliwiania nieobecności. Do zaświadczeń należą też właściwie wspomniane listy roczków wielkopol-
skich adresowane do sędziego ziemskiego, poświadczające wydanie wyroku w określonej sprawie 
i zawierające prośbę o wydanie dokumentu sądowego21.

Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego miały kształt prostokątny i były sporządzane na per-
gaminie wyprawianym dwustronnie, a ich wielkość była uzależniona od długości tekstu22. Spisywa-
no je wzdłuż dłuższego boku karty. Pismo w poszczególnych wierszach było równe, czemu służyło 
przygotowanie przez pisarza delikatnych rowków na pergaminie przy pomocy odpowiedniego rylca. 
Miały one ułatwiać wyrównywanie wierszy i zachowanie jednakowych odstępów między nimi. Do-
kumentów z reguły nie zaopatrywano w elementy dekoracyjne, jak choćby powiększanie modułu 
początkowych wyrazów lub pierwszego wiersza. Jedynym składnikiem ozdobnym był inicjał przy 
początkowym wyrazie intytulacji (Nos). Dolną część arkusza zginano, a na powstałej w ten sposób 
plice (zazwyczaj szerokości 3 cm) przywieszano na pergaminowych paskach pieczęcie sędziego 
i podsędka.

Podstawowym środkiem uwierzytelnienia dokumentów ziemskich były pieczęcie23. W XIV w. 
w Wielkopolsce dokumenty sądowe uwierzytelniano tylko pieczęcią sędziego ziemskiego, a w Ma-
łopolsce — pieczęciami sędziego i podsędka. Natomiast pozwy w Wielkopolsce były opatrywane 
pieczęcią starosty generalnego, zaś w Małopolsce do ich uwierzytelniania używano pieczęci ziem-

21 Tamże, s. 309.
22 Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria, s. 61–63.
23 M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. II: Pieczęcie sądów szla-
checkich do 1793 roku, Łódź 2010, s. 48–50.
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skich. Od 1505 r. na mocy konstytucji sejmowej także w Wielkopolsce wprowadzono obowiązek 
uwierzytelniania pozwów pieczęcią ziemską24. Pieczęcie ziemskie wyciskano również przy innych 
dokumentach (jak wyroki), chociaż niekiedy pojawiały się odciski prywatnych sygnetów urzędni-
ków sądowych, co spotykało się ze sprzeciwem ze strony szlachty. 

Z powodu braku badań praktycznie trudno charakteryzować dokumenty sądów ziemskich 
w późniejszych okresach. Konstytucja sejmu grodzieńskiego (1793) uregulowała sprawę pozwów 
przed sądy ziemskie. Miano je wydawać w imieniu króla co najmniej na sześć tygodni przed wy-
znaczoną rozprawą. Musiały zawierać opis sprawy i zarzutów kierowanych wobec pozywanych, 
określenie strony domagającej się ich wystawienia, i być uwierzytelnione podpisami pracowników 
kancelaryjnych. Wpisy relacji dostarczenia pozwów musiały być dokonane w aktach ziemskich 
co najmniej na dwa tygodnie przed rozprawą. Wydawanie pozwów o treści niezgodnej z wpisem 
relacji podlegało karze25. 

Ekstrakty były dosłownymi odpisami wpisów znajdujących się w księgach26. Określano je jako 
kopie (copiae) lub minuty (minutae). Najstarszy znany ekstrakt z krakowskich ksiąg ziemskich po-
chodzi z 1440 r.27 Treść wpisu poprzedzano zwrotem informującym o dacie i miejscu sądu oraz 
nazwiskach i imionach sędziego i podsędka. Pod tekstem wpisu umieszczano też klauzulę ekstrak-
cyjną potwierdzającą pochodzenie tekstu z księgi sądowej. W 1. połowie XV w. ekstrakty sądu ziem-
skiego krakowskiego uwierzytelniano prawdopodobnie wyłącznie podpisem pisarza, zaś od końca 
XV w. — jego pieczęcią umieszczaną bezpośrednio na papierze. W Wielkopolsce ekstrakty ziemskie 
uwierzytelniano pieczęcią i podpisem pisarza generalnego28. 

Ekstrakty w XV w. stawały się coraz powszechniejsze ze względu na niższe niż w przypadku 
pergaminowych dokumentów koszty sporządzania. Wraz z upowszechnieniem rosła ich moc dowo-
dowa, będąca zresztą pochodną rangi samych ksiąg. W 1453 r. statuty mazowieckie Bolesława IV 
zezwoliły na wykorzystywanie ekstraktów jako środka dowodowego przed sądem. W XV w. można 
wszakże znaleźć przykłady świadczące o podważaniu ich znaczenia, czego przykładem są uchwały 
ziemi łęczyckiej z 1461 r. zobowiązujące strony dochodzące należnych im sum dłużnych, aby w celu 
ich udowodnienia przedkładały pergaminowe dokumenty, a nie papierowe wypisy. W przypadku 
okazania ekstraktu istniała jednak możliwość podważenia jego wartości przez zeznanie świadków. 
Na podobne przypadki można natraf ć w XVI w. Po pożarze grodu kaliskiego w 1545 r., w wyniku 
którego spłonęły także akta, najważniejszym dowodem przy dochodzeniu zobowiązań w dalszym 
ciągu miały być dokumenty pergaminowe, a nie wypisy z ksiąg29. Ekstrakty stopniowo zaczęły 
mimo to wypierać tradycyjne dokumenty, niebędące kopiami wpisów ksiąg ziemskich, których dla 
dodatkowego sprawdzenia autentyczności nie można było konfrontować z odpowiednimi wpisami 
do akt urzędowych30. 

Pod koniec XVI w. ekstrakty już zaczęły przeważać. O ich popularności zdecydowało kilka czyn-
ników. Zwiększająca się różnorodność wpisów oraz ich forma protokołowa umożliwiały lepsze za-
spokojenie potrzeb odbiorców. Istotne znaczenie miał także fakt, że sporządzanie ich było o wie-
le prostsze niż dokumentów. Powstawały wszak poprzez wierne odwzorowanie treści wpisów do 
akt. Do ich przygotowania nie była potrzebna znajomość formularzy, wystarczyła tylko umiejętność 
odczytywania nasyconego skrótami pisma kancelaryjnego oraz czytelnego przepisywania. W XVII 

24 VC I/1, s. 139.
25 VL X, s. 292.
26 M. Adamczewski, Pieczęcie, cz. II, s. 59.
27 Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria, s. 311.
28 A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 311.
29 T. Jurek, Pismo, s. 221.
30 A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 311.
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i XVIII w. wypisy z ksiąg ziemskich z reguły opatrywano pieczęciami ziemskimi lub pieczęciami 
sędziego ziemskiego i podsędka31. Opieczętowanie dokumentu bądź odpisu pociągało za sobą do-
datkowe koszty, dlatego niektórzy odbiorcy, nie chcąc ich ponosić, decydowali się na uwierzytelnie-
nie wytworów kancelaryjnych jedynie podpisami urzędników sądowych lub kancelaryjnych. Czynili 
to w przypadkach wykorzystywania dokumentacji dla celów informacyjnych, a nie dowodowych.

5. KSIĘGI ZIEMSKIE

Bardzo wcześnie sądy ziemskie zaczęły obok dokumentów sporządzać także zapisy. Najstarsze były 
prawdopodobnie rejestry pozwów w postaci tabliczek woskowych, o których wspomina się w do-
kumencie sądu krakowskiego z 1322 r. (tabulae iudicii). Także w statutach małopolskich wydanych 
przez Kazimierza Wielkiego wspomniano o takich rejestrach w formie tabliczek (tabulae), które 
miały służyć do ustalania porządku spraw, wpływającego w niemałym stopniu na ich końcowy efekt 
sporów32. Wszystkie pozostałe czynności procesowe, łącznie z wyrokiem, miały wtedy przeważnie 
charakter ustny, więc ich zapis nie był niezbędny. Wspomniane tabliczki stanowiły materiał pisarski 
z natury nietrwały, chociaż łatwy do sporządzenia i praktyczny w użyciu ze względu na możliwość 
zacierania zdezaktualizowanych zapisów i rycia w ich miejsce nowych tekstów. Trwałym materia-
łem był pergamin, ale ze względu na duże koszty wytworzenia nie mógł być powszechnie używa-
ny, zwłaszcza do zapisu przebiegu licznych czynności procesowych. Dopiero upowszechnienie się 
w 2. połowie XIV w. papieru, trwalszego od tabliczek woskowych i znacznie tańszego od pergaminu, 
umożliwiło zapisywanie na większą skalę dokonanych czynności prawnych na kartach łączonych 
w składki, które następnie zszywano. Z czasem składki te łączono w większe całości i niekiedy opra-
wiano, tworząc księgi. Zdarzało się też jednak, że przechowywano tylko luźne składki, które z cza-
sem ulegały zagubieniu lub zniszczeniu. Niekiedy dochodziło do przemieszania składek z różnych 
okresów i oprawiania tak przypadkowej całości, co oczywiście powodowało chaos treściowy w tak 
powstałych księgach. Wpisów dokonywano na papierze o formacie zbliżonym do karty współczes-
nego papieru formatu A4, złożonym na pół. Była to tzw. karta złożona (folium fractum), czyli dutka 
(dudka) lub języczek. Z czasem zaczęły się upowszechniać akta w formacie pełnej karty (in folio), 
być może pod wpływem praktyki sądów kościelnych. W Wielkopolsce już w 1. połowie XV w. 
wprowadzono większy format. W aktach ziemskich poznańskich i kościańskich stosowano go już od 
1437 r., ale w aktach kaliskich przyjął się dopiero w drugiej połowie tego stulecia33.

Powiększaniu liczby zapisów sprzyjały specyf czne elementy ówczesnego postępowania pro-
cesowego, takie jak „wstecz” oraz „pamiętne”. To pierwsze stanowiło zwrócenie się przez stronę 
do poprzedniego sędziego o informacje dotyczące rozsądzanej przez niego sprawy, co czyniono 
w przypadku braku dowodu jej rozstrzygnięcia. Z chwilą zaprowadzenia akt „wstecz” traciła na 
znaczeniu, ponieważ można było powoływać się na umieszczone w niej zapisy. „Pamiętne” sta-
nowiło opłatę składaną sędziemu i zobowiązującą go do zachowania w pamięci przebiegu sprawy 
i jego poświadczania w razie potrzeby. Obowiązki wynikające z „pamiętnego” zmuszały sędziów 
do odnotowywania coraz większej liczby czynności procesowych. Umieszczane wtedy w aktach 
wpisy, bardzo krótkie i lakoniczne, obejmowały imiona stron, roty składanych przysiąg, imiona 
świadków stających przed sądem oraz nakładane kary. Nie zapisywano jeszcze wtedy przebiegu 
poszczególnych stadiów rozpraw.

31 M. Adamczewski, Pieczęcie, cz. II, s. 50, 72.
32 A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 301. 
33 Tamże.
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Najstarsze z zachowanych są akta ziemskie krakowskie rozpoczynające się w 1374 r. W Łęczycy 
zaczynają się od 1385 r., w Poznaniu — o rok późniejsze (acz wiadomo, że istniały wcześniejsze), 
podobnie jak w Sieradzu34. Pojawienie się ich na początku panowania Ludwika Węgierskiego na-
suwa przypuszczenie, że mogło się to dokonać na skutek odgórnego zarządzenia władcy, choć nie 
można też wykluczyć wpływów wzorów czeskich. Chodzi o księgi ziemskie („deský zemské”) uży-
wane w Czechach od XIV w. w celu dokumentowania obrotu nieruchomościami35. Nie można też 
wykluczyć oddziaływania wzorów płynących z miast (Kraków, Kazimierz), w których księgi zało-
żono nieco wcześniej. Zachowane akta pochodzące z XV w. mają z reguły charakter czystopisowy 
(indukta), o czym świadczy staranne pismo i brak skreśleń czy też poprawek. Tworzono je na pod-
stawie notatek prowadzonych w trakcie posiedzeń sądu, o charakterze pierwopisów. O notatki te po 
sporządzeniu czystopisów nie dbano lub nawet je niszczono. Do czasów współczesnych zachowały 
się one wyjątkowo, jak w przypadku akt kościańskich z l. 1416–1425 czy też zakroczymskich z okre-
su 1477–147836. Z porównania brudnopisów i czystopisów akt kościańskich wynika, że czystopisy 
sporządzano na bieżąco i dokonywali tego ci sami pisarze. Czystopisy nie stanowiły jednak tylko 
staranniejszej wersji tekstu, ale zawierały bardziej rozbudowane formuły wstępne, a wtręty łacińskie 
pojawiające się w polskich tekstach przysiąg składanych przez strony procesowe tłumaczono na 
język ojczysty.

W bardzo długim okresie działania kancelarii ziemskich zmieniała się f zyczna forma akt. Dut-
ki, powszechne w XIV i XV w., w następnych stuleciach zostały zastąpione formatem in folio, co 
było też związane ze zwiększaniem się objętości wpisów. Zwięzłe informacje o dokonanej czyn-
ności zostały zastąpione ich opisami, coraz bardziej szczegółowymi, ale sporządzanymi według 
stosowanego w kancelarii formularza. Od XVI w. poszczególne wpisy opatrywano nagłówkami 
informującymi o rodzaju dokonanej czynności oraz uczestniczących w nich stronach. Z reguły nie 
zawierały one datacji ani też informacji o pracownikach kancelarii, którzy je sporządzali. Czas ich 
powstania można ustalać dzięki informacjom o posiedzeniach sądu oraz uczestniczących w nich 
urzędnikach, poprzedzających wpisy spraw rozważanych w danym dniu. Datowano też rozpo-
częcie przyjmowania wpisów w trakcie tzw. leżenia ksiąg, co ułatwia określenie czasu powstania 
poszczególnych wpisów. Językiem powszechnie używanym była łacina, a język polski pojawiał 
się bardzo rzadko, głównie w rotach przysiąg sądowych (które należało wypowiadać dosłownie), 
co jednak z czasem zaczęło zanikać — w Wielkopolsce do połowy XV w., na Mazowszu dopiero 
później37. W 1543 r. sejm obradujący w Krakowie uchwalił spisywanie uchwał sejmowych w ję-
zyku polskim, w wyniku czego także niektóre sądy szlacheckie uznały, że rodzimy język powinien 
być używany w ich kancelariach i częściej posługiwały się nim przy spisywaniu czynności urzę-
dowych. Opisywane zjawisko okazało się jednak krótkotrwałe i po kilku latach zanikło38. Zwięk-
szenie objętości wpisów pociągało za sobą widoczny wzrost rozmiarów ksiąg, które nierzadko 
liczyły już po kilkaset stron. Z tego powodu musiały otrzymywać skórzane oprawy, które niekiedy 
ozdabiano.

Istotnym zmianom ulegał też układ akt, ale przeanalizowanie wszystkich kancelarii przekraczało-
by możliwości jednego badacza z powodu istnienia w polskich archiwach około pięciu tysięcy ksiąg. 

34 Tamże, s. 300.
35 Tamże, s. 301; por. ostatnio I. Hlaváček, Die böhmischen Landtafeln als Produkt der höchsten Landgerichtsbar-
keit im Mittelalter (ein Forschungsbericht), w: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta — 
secc. XII–XV), Roma 2004, s. 479–497.
36 A. Gąsiorowski, Kancelarie, s. 302.
37 T. Jurek, Pismo, s. 230–231.
38 W. Urban, A. Zajda, Wstęp, w: 1543. Zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich województwa kra-
kowskiego, Kraków 2004, s. 7.
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Można to jedynie przedstawić na wybranych przykładach. W XV w. nie było podziału rzeczowego, 
co powodowało, że w jednej księdze łączono wpisy transakcji wieczystych i czasowych, pokwi-
towania zapłaconych kar czy teksty przysiąg świadków występujących w procesach. W porządku 
chronologicznym zapisywano zarówno sprawy z roczków (z udziałem wiceurzędników), jak i roków 
wielkich czy wieców (z udziałem urzędników). Tylko w ziemi krakowskiej dla spraw sądzonych 
przez sądy powiatowe założono odrębne księgi wyłączone z głównej księgi ziemskiej. Z czasem 
w ziemstwie krakowskim dokonano podziału dokumentacji, wyodrębniając osobną grupę rzeczową, 
czyli serię, akt wieczystych, obejmujących wpisy transakcji kupna–sprzedaży, zamiany, darowizny 
oraz cesji. W Wielkopolsce nastąpiło to dopiero w początku XVI w. (Poznań 1508, Kościan 1509). 
Dokonany podział był spowodowany nadaniem sądom ziemskim uprawnienia do przyjmowania re-
zygnacji, które wcześniej miał w Wielkopolsce jedynie starosta generalny. Wpisywanie transakcji do 
akt wydzielonych ułatwiało później ich wyszukiwanie w celu wydawania ekstraktów. Do akt drugiej 
serii wnoszono pozostałe wpisy. Obie serie posiadały czystopisy i brudnopisy, o czym świadczy za-
chowany protokół rezygnacji kościańskich z l. 1509–152639.

Narastanie wpisów odzwierciedlających czynności procesowe spowodowało potrzebę utworzenia 
dla tego rodzaju wpisów osobnej serii. Przyjęcie konstytucji Formula processus w 1523 r. i uprosz-
czenie przewodu sądowego sprawiło, że sąd ziemski rozstrzygał coraz więcej spraw, a przeważać za-
częły ilościowo wpisy sądowe do drugiej, odrębnej serii relacji, dekretów i inskrypcji (zobowiązań). 
Jednocześnie odnajdywanie inskrypcji w tak różnorodnej treściowo stawało się coraz trudniejsze. 
Jedynym sposobem zaradzenia tym kłopotom stawało się wydzielenie jednej serii wyłącznie dla 
wpisów sądowych. W Kościanie nastąpiło to bardzo wcześnie, bo już w 1560, a w ziemstwie poznań-
skim osobną serię dekretów wydzielono w 1592 r. 

Około 1600 r. zaniechano odrębnego prowadzenia akt wieczystych, łącząc je z inskrypcjami i re-
lacjami. Stało się tak w następstwie zmniejszenia się liczby wpisów umów wieczystych, wnoszo-
nych coraz częściej do ksiąg grodzkich. Przewaga tych ostatnich wynikała przede wszystkim z ich 
codziennej dostępności oraz zawierania transakcji dotyczących nieruchomości w czasie tzw. kon-
traktów świętojańskich, czyli jarmarków rozpoczynających się na św. Jana Ewangelistę (27 XII), 
w czasie których odwiedzano grody. Pozycję sądów ziemskich, a pośrednio także ich akt, osłabiało 
nieodbywanie roczków ziemskich. Obie podstawowe serie aktowe, a więc rezygnacje, inskrypcje 
i relacje oraz dekrety, posiadały też oddzielne brudnopisy. 

W końcu XVII w., na skutek ilościowego wzrostu manifestacji i protestacji, wydzielono oddziel-
ny protokół dla nich. W tym samym czasie w ziemstwach poznańskim i kościańskim zaprzestano 
indukowania akt rezygnacji i inskrypcji. Oprócz serii podstawowych prowadzono też serie akt po-
mocniczych, takich jak rejestry spraw (regestra causarum), w których odnotowywano strony wy-
stępujące w poszczególnych sprawach sądowych, oraz tzw. inkwizycje (inquisitiones), zawierające 
zeznania świadków składane w sprawach spornych40.

Według konstytucji sejmu grodzieńskiego z 1793 r. akta ziemskie musiały być prowadzone w ję-
zyku polskim. Akta przynoszone przez strony, zawierające opis pretensji i dowodów, powinny być 
podpisane przez plenipotentów i czytane w sądzie. Wpisy dokonane w aktach innych sądów miały 
być przepisane do nowych oprawnych protokołów i skontrolowane przez sędziów. Wszelkie wpi-
sy w protokołach musiały być codziennie podpisywane przez sędziów. Wprowadzono nowy rodzaj 
protokołu, tzw. sentencjonarz, oraz nakazano prowadzenie rejestrów: ordynaryjnego dla wszystkich 
spraw, incarceratorum (dla spraw kryminalnych i wynikłych z przestępstw dokonanych przeciwko 

39 J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku, Poznań 1965, 
s. 140–141.
40 Tamże, s. 142.
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I faza (1386–1506)

rezygnacje, inskrypcje, relacje, dekrety
(protokoły i indukty)

II faza (od roku 1508)

inskrypcje, relacje i dekrety
(protokoły i indukty)

rezygnacje
(protokoły i indukty)

III faza (od roku 1592)

inskrypcje, relacje dekrety
(indukta)

rezygnacje
(protokoły i indukty)

V faza (od roku 1689)

IV faza (od roku 1600)

dekrety
(protokoły i indukta)

rezygnacje, inskrypcje, relacje
(protokoły i indukta)

iuramenta
(protokoły) od 1660

regestry causarum
(protokoły) od 1625

dekrety
(protokoły i indukta)

rezygnacje, inskrypcje, relacje
(protokoły)

iuramenta
(protokoły)

regestry causarum
(protokoły)

VI faza (od roku 1754)

manifestacje 
i oblaty

(protokoły)

rezygnacje 
i inskrypcje
(protokoły)

dekrety
(protokoły 
i protokoły)

relacje
(protokoły)

regestra 
causarum

(protokoły)

iuramenta
(protokoły)

cytacje
(protokoły)

od roku 1776

1. Podstawowe serie akt ziemskich poznańskich i ich przemiany

sądom i sejmikom), poenalium, obejmujący sprawy wynikłe z tytułu niezapłaconych kar41. Zniesio-
no natomiast rejestr egzekucyjny, ponieważ dla uproszczenia trybu egzekucji zobligowano sąd do 
ustalania terminu egzekucji po wydaniu wyroku ostatecznego.

41 VL X, s. 293; A. Chursan, Organizacja sądu i kancelarii ziemskiej lubelskiej na tle przemian politycznych i ustro-
jowych końca XVIII wieku, „Studia Archiwalne” 2, 2004, s. 31–32. 
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B. AKTA SĄDÓW I URZĘDÓW GRODZKICH
1. Stan badań. 2. Kompetencje starosty, sądu i urzędu grodzkiego oraz organizacja ich pracy. 
3. Organizacja kancelarii. 4. Księgi grodzkie: a) wpisy sądowe, b) wpisy majątkowo–f nanso-
we, c) wpisy dotyczące spraw politycznych, podatkowych i militarnych, d) wpisy nieurzędowe, 
e) adnotacje, f) serie aktowe. 5. Dokumenty

LITERATURA:  M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. II: 
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku, Łódź 2010, s. 5–40; O. Balzer, Kancelarie i akta grodzkie w wie-
ku XVIII, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 9, 1881, s. 896–912, 1009–1027; 10, 1882, s. 40–60 (przedruk 
w: tenże, Studia nad prawem polskim, Poznań 1889, s. 289–349); J. Bielecka, Działalność kancelarii urzędów 
i instytucji okresu księgi wpisów XIV–XVIII w. (praca zespołu naukowo–badawczego), „Archeion” 68, 1979, 
s. 285–295; taż, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku, Poznań 1965; 
taż, Kancelaria grodzka wielkopolska w XVI–XVIII wieku, SŹ 1, 1957, s.119–153; taż, Organizacja i działal-
ność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich XIV–XVIII w., „Archeion” 22, 1954, s. 129–152; taż, 
Organizacja i działalność sądów grodzkich w Prusach Królewskich od wieku XV do XVIII, „Archeion” 65, 
1977, s. 155–174; taż, Sąd grodzki w Wałczu, „Roczniki Historyczne” 26, 1960, s. 265–271; W. Budka, Pieczę-
cie grodu krakowskiego z wieku XVI–XVIII, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. II, Kraków 
1938, s. 87–98; tenże, Pierwsze zastosowanie kalendarza gregoriańskiego w aktach grodzkich i ziemskich daw-
nego województwa krakowskiego. Przyczynek do gregoriańskiej reformy kalendarza w Polsce, „Archeion” 3, 
1928, s. 30–34; tenże, Uwagi o porządkowaniu ekstraktów grodu krakowskiego, „Archeion” 36, 1962, s. 37–47; 
Z. Chodyła, Opis archiwum i kancelarii grodu kościańskiego z lat 1750, 1755 i 1772, „Roczniki Historyczne” 
74, 2008, s. 193–208; K. Darwaj, Znaki wodne z przełomu XVI i XVII wieku w księgach kancelarii grodzkiej 
w Lublinie, „Kalendarz Lubelski” 1985, s. 71–75; A. Gąsiorowski, Kancelarie ziemskie i grodzkie, w: Dyplo-
matyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971, s. 284–314; 
tenże, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce, CPH 26, 1974, z. 2, s. 57–79; tenże, Staropolski 
dokument i kancelaria jako przedmiot badań historycznych, w: Nauki pomocnicze na XI Powszechnym Zjeździe 
Historyków Polskich w Toruniu, Warszawa 1976, s. 53–62; tenże, Starostowie wielkopolskich miast królewskich 
w dobie jagiellońskiej, Warszawa 1981; tenże, Tak zwane prawo wieczności w dawnej Polsce, CPH 22, 1970, 
z. 2, s. 31–58; tenże, Uchwały piotrkowskie i nowokorczyńskie roku 1468, CPH 20, 1968, z. 2, s. 67–74; tenże, 
Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970; R. Hube, Księgi ziemskie 
i grodzkie wieku XIV w Polsce, w: tenże, Pisma, t. II, Warszawa 1905, s. 192–199; Inwentarz ksiąg grodzkich 
kiszporskich ze wstępem, opr. J. Bielecka, w: „Biuletyn zespołu naukowo–badawczego: Działalność kance-
larii urzędów i instytucji okresu księgi wpisów”, nr 3, Poznań 1974, s. 36–59; R. Jop, Formuły rekognicji we 
wpisach relacji woźnych sądowych — przyczynek do poznania metod pracy kancelarii grodzkich XVI–XVII 
wieku, w: Tekst źródła, krytyka, interpretacja, Warszawa 2005, s. 353–359; tenże, Środowisko urzędnicze kan-
celarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku, Lublin 2003; Katalog 
Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, wyd. S. Kutrzeba, „Teka Grona Konserwatorów Galicji 
Zachodniej” 3, 1909, s. 31–63; 157–208; S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, 
Warszawa 1934; P. Klint, „Świat na opak” w wielkopolskich księgach grodzkich XVII wieku. O humorystycznej 
twórczości urzędników kancelaryjnych, „Roczniki Historyczne” 71, 2005, s. 173–184; S. Kutrzeba, Historia 
źródeł dawnego prawa polskiego, t. I–II, Lwów 1925–1926; tenże, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach śred-
nich, RAU whf 40, 1901, s. 289–411; 42, 1902, s. 1–164; tenże, Starostowie, ich początki i rozwój w XIV wieku, 
Kraków 1903; J. Łosowski, Dokumentacja podatkowa w aktach grodzkich chełmskich na przykładzie kancelarii 
grodzkiej chełmskiej (XVI–XVIII w.), „Miscellanea Historico–Archivistica” 12, 2000, s. 53–65; tenże, Kance-
laria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu 
społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004; tenże, Katalog pieczęci starostów chełmskich od drugiej połowy 
XVI do XVIII w., w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytne, Lublin 1998, s. 171–193; tenże, Kwerendy 
w kancelarii grodzkiej chełmskiej w XVIII w., „Archeion” 102, 2001, s. 63–79; tenże, Ordynacja kancelarii 
grodzkiej lubelskiej z roku 1767 na tle ówczesnych rozporządzeń kancelaryjnych, w: Miasta, ludzie, instytucje, 
znaki. Księga jubileuszowa of arowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2008, 
s. 613–624; tenże, Pieczęcie starostów chełmskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, w: Pieczęć w Polsce 
średniowiecznej i nowożytnej, Lublin 1998, s. 147–170; tenże, Problemy klasyf kacji wpisów ksiąg grodzkich, 
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„Miscellanea Historico–Archivistica” 10, Warszawa 1999, s. 27–37; tenże, Żart — formularz — intencja. Wpisy 
ludyczne w księgach kancelarii grodzkich XVII wieku, w: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym, 
Lublin 2006, s. 133–155; Monumenta iuris, t. IV: Manuscriptorum quae in Chartophylacio Maximo Varsoviensi 
asservantur tabulae analyticae, wyd. Teodor Wierzbowski, t. I (Libri privilegiorum et sententiarum in Regni 
Poloniae cancellaria perscripti actorumque fasciculi in aliis quibsudam subselliis compositi ss. XV–XVIII), 
Varsoviae 1912, s. 229–246; t. II (Acta terrestria et castrensia XIV–XVIII ss. palatinatuum Poloniae Maioris), 
Varsoviae 1917; Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat 1680–1691, opr. R. Jop, 
Warszawa 2006; Sumariusze i księgi pomocnicze urzędu grodzkiego sieradzkiego oraz varia z akt ziemskich 
i grodzkich wielkopolskich, opr. A. Wajs, H. Wajs, „Miscellanea Historico–Archivistica” 10, 1999, s. 97–115; 
J. Siedlecki, Sądy ziemskie i grodzkie szlachty ziemi bielskiej w Brańsku w XVI–XVIII w., „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku” 60, Humanistyka, Prace Historyczne 11, 1988, s. 33–59; 
S. Szybkowski, Najstarsze księgi ziemskie i grodzkie Kujaw Brzeskich i Inowrocławskich (XIV–XV w.), w: For-
muła, archetyp, konwencja w źródle historycznym, Lublin 2006, s. 110–219; M. Trojanowska, Wpisy epickie 
w księgach grodzkich lubelskich XVII–XVIII wieku, „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis” 23, 1981, nr 1, 
s. 11–15; A. Wajs, Historyczne i współczesne pomoce archiwalne do akt ziemskich i grodzkich województwa sie-
radzkiego w AGAD, „Miscellanea Historico–Archivistica” 10, 1999, s. 77–86; B. Waldo, Urząd starosty sądo-
wego w Małopolsce w XV i XVI wieku, Łódź 1985; taż, Vicesgerent grodzki w starostwach sądowych wojewódz-
twa krakowskiego (XV–XVIII w.), CPH 40, 1988, z. 2, s. 155–182; Z. Wojas, Kancelaria grodzka krakowska za 
starosty Jana Firleja w latach 1572–1574, „Archeion” 27, 1957, s. 193–216; Z. Wojciechowska, Kancelaria 
grodzka w zamku poznańskim, „Kronika miasta Poznania” 4, 2004, s. 133–145; A. Wyczański, Inwentarze zagi-
nionych ksiąg grodzkich z Nowego Miasta Korczyna z lat 1441–1600, „Miscellanea Historico–Archivistica” 1, 
1985, s. 117–130; tenże, Zaginione księgi i funkcjonowanie grodu w Nowym Mieście Korczynie, CPH 34, 1982, 
z. 2, s. 183–197. (Zob. też prace P. Dąbkowskiego podane w rozdziale poprzednim).

1. STAN BADAŃ

Badania nad dokumentacją wytworzoną przez sądy i urzędy grodzkie mają w Polsce już długą 
tradycję i liczące się osiągnięcia, znacznie większe niż było to w przypadku wytworów innych kan-
celarii okresu staropolskiego. Istniejące prace reprezentują nurty podobne do tych, które wskazano 
w przypadku akt ziemskich. Podstawowe znaczenie posiadał nurt organizacyjny skupiający się na 
organizacji kancelarii, w którym dokumentacja stanowiła zagadnienie drugoplanowe. Znakomity 
początek tego rodzaju badań wyznacza syntetyczne opracowanie Oswalda Balzera (1881), dosko-
nale charakteryzujące strukturę i mechanizm funkcjonowania kancelarii grodzkiej w XVIII w. oraz 
przejrzyście opisujące powstające w niej akta. Na uwagę zasługują należące do tego kierunku ar-
tykuły Zbigniewa Wojasa o organizacji grodzkiej kancelarii krakowskiej (1957) czy J. Bieleckiej 
poświęcone organizacji wielkopolskich kancelarii grodzkich (1957), a także opracowania J. Ło-
sowskiego dotyczące kwerend w kancelarii chełmskiej (2001) oraz jedynej zachowanej ordynacji 
kancelarii lubelskiej z XVIII w. (2008). W ostatnich latach zaczęto poświęcać więcej uwagi mate-
rialnym warunkom działania kancelarii, czego przykładem są teksty Marii Wojciechowskiej (2004) 
oraz Zbigniewa Chodyły (2008). 

Równie ważne miejsce należy przyznać studiom nad dokumentacją. Zapoczątkował je arty-
kuł R. Hubego opisujący najstarsze zachowane księgi grodzkie (1884). Ogólny obraz dokumentacji 
grodzkiej przedstawił S. Kutrzeba w swojej syntezie poświęconej źródłom do historii prawa (1925). 
W okresie międzywojennym badania tego typu intensywnie prowadził P. Dąbkowski, który w swo-
ich opracowaniach opis akt poszczególnych sądów ziemskich i grodzkich z terenu województwa 
ruskiego łączył z wszelkimi informacjami dotyczącymi ich przechowywania oraz personelu kan-
celaryjnego. Zróżnicowana przydatność tych ustaleń do badań dyplomatycznych została oceniona 
w rozdziale wcześniejszym. Po wojnie nurt ten reprezentowały już prace bardziej jednorodne tre-
ściowo, których autorzy skupiali się na problemach akt grodzkich. J. Bielecka dokonała wstępnej 
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charakterystyki serii aktowych ksiąg grodzkich wielkopolskich (1954), W. Budka opisał ekstrakty 
grodu krakowskiego (1962), J. Łosowski zaprezentował klasyf kację wpisów ksiąg grodzkich (1999) 
oraz ukazał różnorodność oblatowanej w aktach grodzkich chełmskich dokumentacji o charakte-
rze podatkowym (2000), zaś S. Szybkowski przeanalizował najstarsze księgi brzesko–kujawskie 
i inowrocławskie (2006). Natomiast cechę charakterystyczną badań nad aktami grodzkimi stanowiło 
pojawienie się prac koncentrujących się na określonych wpisach. Wpisom ludycznym poświęcili 
uwagę M. Trojanowska (1981), P. Klint (2005) oraz J. Łosowski (2006), natomiast R. Jop dokonał 
analizy formuł rekognicji w relacjach woźnych (2005). 

Bardzo przydatny w badaniach dokumentacji nurt badań ustrojowych, koncentrujący się na kom-
petencjach urzędów grodzkich i starostów, zapoczątkowała dwuczęściowa monograf a sądów ziem-
skich i grodzkich S. Kutrzeby (1901–1902). Mieszczą się w nim także artykuły A. Gąsiorowskiego 
o starostach wielkopolskich (1970), początkach sądów grodzkich (1974), prawie wieczności w daw-
nej Polsce oraz urzędnikach zarządu lokalnego w średniowieczu (1970). Do tego kierunku można też 
zaliczyć artykuły J. Bieleckiej o organizacji sądu grodzkiego w Wałczu (1960) oraz sądów grodzkich 
w Prusach Królewskich (1974), prace Barbary Waldo o małopolskich starostach (1985) i wicesge-
rentach (1988), artykuły Jana Siedleckiego o księgach bielskich (1988) oraz tekst Andrzeja Wy-
czańskiego o organizacji grodu nowokorczyńskiego (1982). Podsumowania wiedzy o kancelariach 
okresu średniowiecza dokonał A. Gąsiorowski w syntezie dyplomatyki tego okresu (1971), które 
oparło się próbie czasu.

Do opracowań archiwalnych użytecznych w badaniach dyplomatycznych, chociaż nie pierwszo-
planowych, można zaliczyć pomoce ewidencyjno–informacyjne do zachowanych akt grodzkich, po-
cząwszy od najstarszego wśród nich katalogu S. Kutrzeby (1909), przez inwentarze Teodora Wierz-
bowskiego obejmujące księgi przechowywane w AGAD, pozbawione jednak wstępów (1912), po 
katalog ksiąg z województw ruskiego i bełskiego P. Dąbkowskiego, także pozbawiony szerszego 
komentarza (1937). W tej grupie wyróżniają się opracowane przez J. Bielecką, wzorowe inwenta-
rze ksiąg grodzkich z terenu Wielkopolski przechowywanych w archiwum poznańskim (1965) oraz 
ksiąg kiszporskich (1974). Przydatne też są opracowania poświęcone dawnym pomocom archiwal-
nym do akt grodzkich (Hanna i Hubert Wajsowie — 1999).

Nurt sfragistyczny zarysował się w badaniach akt grodzkich bardziej widocznie niż w przypadku 
akt ziemskich. W okresie międzywojennym zapoczątkował go artykuł W. Budki o pieczęciach grodu 
krakowskiego (1938). Po latach znalazł on kontynuację w pracach J. Łosowskiego poświęconych pie-
częciom starostów chełmskich (1998) oraz M. Adamczewskiego o pieczęciach grodów województwa 
łęczyckiego i sieradzkiego (2010). Nieliczne prace bibliologiczne poświęcone oprawom reprezentują 
opracowania P. Dąbkowskiego (1918) oraz Katarzyny Darwaj (1985). Nurt edytorski zapoczątkowa-
ny wydawaniem we Lwowie akt grodzkich i ziemskich przechowywanych w lwowskim archiwum 
„bernardyńskim”, w których publikowano lauda z ksiąg grodzkich, niestety się nie rozwinął. Re-
prezentują go rejestr dochodów i wydatków kancelarii ziemskiej i grodzkiej lubelskiej z 2. połowy 
XVII w. (R. Jop, 2008) oraz inwentarze zaginionych ksiąg nowokorczyńskich (A. Wyczański, 1985).

W ostatnim dziesięcioleciu ukazały się dwie ważne prace inicjujące nowe tendencje w badaniach 
nad kancelariami grodzkimi. R. Jop z sukcesem zaprezentował niestosowane dotąd podejście pro-
zopograf czne w książce, której przedmiotem stali się pracownicy zatrudnieni w kancelariach trzech 
grodów (lubelskiego, chełmskiego i krasnystawskiego) w 2. połowie XVII w. Niedługo potem uka-
zało się pierwsze i jedyne do tej pory całościowe ujęcie jednej kancelarii w całym okresie jej funk-
cjonowania, czyli od XV do XVIII w., autorstwa J. Łosowskiego. Uwzględniono w nim problemy 
struktury organizacyjnej, dokumentacji oraz jej funkcji (2004). 

Mimo znaczących osiągnięć potrzebne są dalsze badania. Pilne zadanie stanowi także analiza 
innych wytworów kancelaryjnych, głównie dokumentów i ekstraktów. Kontynuacji wymagają prace 
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nad klasyf kacją wpisów ksiąg grodzkich, ale powinny być nastawione na ustalanie odmienności 
regionalnych, co pozwoliłoby lepiej poznać specyf kę pracy kancelarii grodzkich oraz odmienności 
odróżniające je od ziemskich odpowiedników. Należy kontynuować badania nad wpisami ludyczny-
mi, a także zwrócić baczniejszą uwagę na wpisy kronikarskie, stanowiące ciekawy przejaw dbałości 
o upamiętnianie ważnych wydarzeń. W szerszym zakresie powinno się badać aspekty funkcjonalne 
dokumentacji grodzkiej, w tym społeczny zasięg jej oddziaływania, zwłaszcza wykorzystanie eks-
traktów różnych transakcji oraz aktów o charakterze publicznym, w tym uniwersałów i laudów sej-
mikowych oraz instrukcji poselskich. Pożądane byłoby wykorzystanie w szerszym zakresie w przy-
szłych badaniach tego problemu dokumentacji archiwów rodowo–majątkowych, w szczególności 
różnego rodzaju rachunków oraz korespondencji.

Analizy wymaga także wiele innych zagadnień, jak sposób sporządzania czystopisów, organi-
zacja przechowywania akt luźnych, specyf ka rejestrów zawartości ksiąg. Koniecznie należy pu-
blikować wszelkie materiały normatywne regulujące organizację pracy kancelaryjnej, szczególnie 
ordynacje, jeśli tylko uda się je odnaleźć. Należałoby też wydawać i analizować kwartalne raporty 
składane przez urzędy grodzkie Departamentowi Sprawiedliwości Rady Nieustającej, które stano-
wią pierwszy przejaw nowoczesnej sprawozdawczości, składanej organowi nadrzędnemu i będącej 
formą pośredniego nadzoru nad sądami. Obszar zupełnie niebadany stanowi działalność kancelarii 
grodzkich w okresie konfederacji targowickiej i latach późniejszych. Rozległy zakres prac czeka ar-
chiwa państwowe, które skupić się powinny na przygotowaniu solidnych inwentarzy akt grodzkich, 
przy czym inwentaryzację powinna poprzedzać rekonstrukcja układu kancelaryjnego, stanowiąca 
podstawę wszelkich analiz zachowanej dokumentacji. 

2. KOMPETENCJE STAROSTY, SĄDU I URZĘDU GRODZKIEGO 
ORAZ ORGANIZACJA ICH PRACY

Urząd starosty wprowadził w Polsce król Wacław II (1300–1305, w Krakowie rządzący w l. 1291–
1305), stale rezydujący w swych ojczystych Czechach. Powierzał go głównie osobom obcego po-
chodzenia, niezwiązanym ze społeczeństwem podległych im ziem, niezależnym od lokalnych elit 
i z tego powodu gwarantującym większą uległość wobec monarchy. Starostowie otrzymali bardzo 
rozległe kompetencje, zastępując monarchę w jego czynnościach sądowych, administracyjnych, 
skarbowych i wojskowych, z wyjątkiem prawa do nadawania przywilejów. Do nich należało też 
przyjmowanie w imieniu władcy zeznań w sprawie transakcji majątkowych (rezygnacji). Starosto-
wie, choć początkowo niepopularni, zostali po upadku rządów czeskich utrzymani przez Władysława 
Łokietka, gwarantowali bowiem podtrzymanie silnej władzy na podległym im terenie i sprawną re-
alizację polityki królewskiej. Urząd ten stał się trwałym elementem systemu administracyjnego zjed-
noczonego państwa. Zasadniczo mianowano osobnego starostę dla każdej z dawnych dzielnic (dla 
Wielkopolski był jeden starosta z przydomkiem generalnego). Zarówno Łokietek, jak i Kazimierz 
Wielki nie powoływali starostów w Małopolsce, gdyż rezydując najczęściej w Krakowie, zarządzali 
nią osobiście. Dopiero król Ludwik Węgierski (1370–1382) zaczął powoływać w tej ziemi starostów, 
powierzając im jednak zarząd mniejszych okręgów terytorialnych oraz poważnie ograniczając kom-
petencje. Sądzić mieli tylko sprawy niepodlegające innym sądom, nie mieli uprawnień policyjnych, 
nie sprawowali zarządu dóbr monarszych (wykonywanego przez powołanych już wcześniej wielko-
rządców) i pozbawieni byli prawa przyjmowania rezygnacji (co znajdowało się już w gestii sądów 
ziemskich). Z czasem jednak kompetencje starostów małopolskich ulegały poszerzeniu (wobec zani-
ku justycjariuszy przejęli ich uprawnienia w zakresie dbałości o porządek publiczny, a podporządko-
wano im też burgrabiów zarządzających zamkami królewskimi). Stopniowo ograniczano natomiast 
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pod wpływem szlachty szeroki zakres władzy starostów w innych ziemiach, przy czym proces ten 
najwolniej przebiegał w Wielkopolsce. Statut warcki z 1423 r. nakazywał, aby starostowie sądzili 
tylko sprawców głównych przestępstw — podpalenia, gwałtu na kobiecie, napadu na dom i rozboju 
na drodze (tzw. cztery artykuły starościńskie).

Od XVI w. kompetencje starostów ulegały ujednoliceniu, przy zachowaniu wyjątkowej pozycji 
starosty wielkopolskiego (który nadal przyjmował rezygnacje). Do starostów należały obowiązki 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, w tym poskramianie złoczyńców, tłumienie 
tumultów i zwalczanie włóczęgów. Byli odpowiedzialni za egzekucję wyroków sądowych, w tym 
także przetrzymywanie skazanych na karę więzienia w wieżach zamkowych, przy czym w 2. poło-
wie XVIII w. ciężar egzekucji przeniesiono na wojsko. Ograniczone zostały kompetencje militarne 
(stracili prawo zwoływania pospolitego ruszenia i dowodzenia nim). Polegały one jedynie na zabez-
pieczeniu na wypadek wojny podległych im grodów. Istotną rolę odgrywały uprawnienia związane 
z zarządem dóbr monarszych oraz sądownictwem nad ich poddanymi i zamieszkującymi je Żydami. 
W następnych stuleciach na mocy konstytucji sejmowych nakładano na starostów określone obo-
wiązki administracyjne w sprawach gospodarczych, handlowych czy celnych, które wynikały z ich 
uprawnień policyjnych (udział w ustalaniu miar i cen na żywność i wyroby rzemieślnicze oraz karanie 
osób ich nieprzestrzegających, ściganie i karanie kupców omijających drogi uprzywilejowane itd.).

Sądowe kompetencje starosta realizował przy pomocy sądu i urzędu grodzkiego. Podział obowiąz-
ków między te dwa organy dokonał się w XVI w. Konstytucja z 1563 r. zobowiązywała starostów do 
udziału w posiedzeniach sądu (termini iudicii), pod groźbą nieważności wydanych wyroków. Roki 
odbywać się miały co sześć tygodni. W skład sądu oprócz starosty wchodzili podstarości oraz sędzia 
grodzki. Do ich kompetencji należało sądzenie „czterech artykułów”, a także wszelkich spraw szlach-
ty nieposiadającej dóbr ziemskich (gołoty) oraz kwestii związanych z niedopuszczeniem do wyko-
nania wyroków innych sądów. W gestii sądów grodzkich znalazły się także inne sprawy kryminalne: 
szkody wyrządzane przez oddziały wojskowe, fałszerstwa, bezpieczeństwo sejmików, kradzieże oraz 
zbiegostwo chłopów. Gdy postępował upadek sądów ziemskich i podkomorskich (głównie ze wzglę-
du na wieloletnie wakowanie urzędów sędziowskich), pozycja sądów grodzkich stale się umacniała. 
Działały one nieprzerwanie, ponieważ urzędników grodzkich mianowali starostowie. Sądziły z więk-
szą częstotliwością niż ziemstwa, a ponadto dysponowały liczniejszym aparatem urzędniczym. 

Urząd grodzki rozpatrywał sprawy karne i cywilne na posiedzeniach sądowych (termini off cii) 
odbywających się co dwa tygodnie z udziałem podstarościego, sędziego grodzkiego i pisarza. W spra-
wach karnych sądził przestępców schwytanych na gorącym uczynku, a także sprawców tumultów, 
fałszowania monety, przestępstw przeciwko mieniu i prawu własności, niewypełniania obowiązków 
wystawiania piechoty wybranieckiej, noszenia broni w miejscach niedozwolonych, niepłacenia po-
datków oraz przekroczenia kompetencji przez urzędników. Z zakresu spraw cywilnych należących 
do kompetencji tego urzędu należały kwestie sporne dotyczące posagów, działów majątkowych mię-
dzy braćmi, wykupu dóbr zastawnych, bezprawnego usunięcia z dzierżawy, przyjmowania do służby 
bez świadectw pracy oraz niezgodnego z prawem poboru cła. Na forum urzędu grodzkiego traf ały 
też wszelkie sprawy sporne związane z przechowywaniem cudzego bydła oraz dziesięciną pieniężną. 
Urząd grodzki posiadał także uprawnienia depozytowe związane z okresowym przechowywaniem 
rzeczy i pieniędzy. Przejmowanie tych ostatnich następowało w przypadkach, gdy wierzyciele nie 
chcieli odbierać sum przekazanych wcześniej pożyczkobiorcom na mocy umów wyderkafowych, 
nie chcąc utracić zagwarantowanego w nich dochodu. Kredytobiorca, nie przekazując pieniędzy, 
nie mógł rozwiązać kontraktu, dlatego nadano urzędom grodzkim oraz biskupom ordynariuszom, 
a także kapitułom prawo przechowywania pieniędzy aż do momentu ich odbioru przez wierzycieli.

W XVI w. nastąpił też rozwój procesu uwierzytelniania w aktach grodzkich dokumentacji o cha-
rakterze sądowym, czemu sprzyjało sformalizowanie ziemskiego procesu sądowego w następstwie 
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konstytucji Formula processus z 1523 r.42 Rozwój ten występował aż do końca okresu staropol-
skiego. Przedmiotem uwierzytelniania stały się też umowy prywatno–prawne o charakterze mająt-
kowym i kredytowym, które wpisywano do akt grodzkich ze względu na ich większą dostępność, 
wynikającą z częstszej pracy sądu grodzkiego niż ziemskiego oraz dostępności kancelarii grodzkiej, 
która była codziennie otwarta dla interesantów. Jeszcze w 1. połowie XVI w. wpisy dotyczące prze-
noszenia własności (rezygnacji) musiano jednak przenosić z akt grodzkich do ziemskich pod groźbą 
utraty przez nie mocy prawnej. Z czasem, w 2. połowie XVI i 1. połowie XVII w., na mocy konsty-
tucji sejmowych także grody uzyskiwały prawo przyjmowania rezygnacji („prawo wieczności”), co 
w istotnym stopniu przyczyniło się do dalszego osłabienia roli akt ziemskich.

Nakazywano też wpisywanie (oblatowanie) do akt grodzkich treści konstytucji sejmowych, a tak-
że uniwersałów mobilizacyjnych (tzw. wici), wydawanych w celu przygotowywania szlachty do 
uczestnictwa w pospolitym ruszeniu. Podobnie na skutek prawnego wymogu aktykowano uniwer-
sały podatkowe, przynoszące informacje o obowiązujących stawkach podatkowych oraz trybie po-
boru należności podatkowych. Na mocy uchwał sejmików szlacheckich także ich teksty wpisywano 
w aktach grodzkich wraz z uchwalanymi instrukcjami poselskimi. Oblata dokonywana w aktach 
grodzkich nie służyła uwierzytelnieniu tych dokumentów, gdyż posiadały one przecież moc prawną 
z chwilą ich sporządzenia. Zasadniczy cel oblatowania stanowiło zabezpieczenie na wypadek utraty 
oryginałów oraz upowszechnienie treści tej dokumentacji, gdyż szlachta miała zagwarantowany peł-
ny dostęp do akt grodzkich.

Z powodu rzadkiej obecności starosty, który niejednokrotnie pełnił inne wysokie urzędy i za-
rządzał własnymi dobrami, urzędem grodzkim na co dzień kierował podstarości (vicecapitaneus). 
Oprócz wspomnianych czynności sądowych i działań administracyjnych (np. uczestnictwo w ustala-
niu tzw. taks wojewodzińskich, czyli cenników żywności i wyrobów rzemieślniczych) pełnił on też 
funkcje militarne, odpowiadając za ochronę terytorium powiatu po opuszczeniu go przez szlachtę 
uczestniczącą w pospolitym ruszeniu. Za stan zamku, stanowiącego siedzibę starosty, odpowiadał 
wyznaczany przez niego burgrabia, zobowiązany też w razie konieczności do zorganizowania obro-
ny. Do niego należało również sprawowanie sądownictwa nad poddanymi zamkowymi. Starosta 
generalny wielkopolski powoływał też osobnych burgrabiów ziemskich (burgrabii terrestres), za-
stępujących go w sądach ziemskich. Sędzia grodzki (iudex castrensis) wykonywał jedynie obowiąz-
ki sądownicze, uczestnicząc w posiedzeniach sądu grodzkiego oraz w działalności jurysdykcyjnej 
urzędu grodzkiego.

Wicesgerent (vicesgerens), w XV w. pełniący funkcję zastępcy starosty, w okresie późniejszym 
zastępował go w czynnościach wymagających wyjazdu w teren. Uczestniczył głównie w ruma-
cjach, czyli czynnościach urzędowych polegających na usuwaniu z posiadłości ich właścicieli 
w związku z postępowaniem egzekucyjnym. Obowiązki subdelegata grodzkiego (subdelegatus 
castrensis) również polegały na uczestniczeniu w czynnościach urzędowych w terenie w zastęp-
stwie podstarościego i sędziego. Należały do nich kondescensje (condescensiones), czyli czynności 
sądowe wykonywane w miejscu, którego dotyczył spór, np. w sprawach dotyczących granic, wy-
rządzonych szkód czy powinności poddanych. Rola instygatora (instigator) polegała na oskarżaniu 
ujętych sprawców przestępstw ściganych z urzędu oraz wszczynaniu sprawy sądowej na skutek 
doniesienia (delacji) o przestępstwie. Uczestniczył także w procesach egzekucyjnych, występując 
z pozwami egzekucyjnymi (innotescencjami). W grodach byli też zatrudnieni niżsi funkcjonariu-
sze, ale charakterystykę ich kompetencji pomijamy, ponieważ nie uczestniczyli oni w czynnościach 
kancelaryjnych.

42 VC I/1, s. 392–407.
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3. ORGANIZACJA KANCELARII

W początkowym okresie działania (w końcu XIV i przez XV w.) kancelarię grodzką tworzył pi-
sarz, który zajmował się wyłącznie czynnościami pisarskimi, jak prowadzenie akt sądowych, ich za-
bezpieczanie oraz sporządzanie dokumentów i wypisów. W tym czasie pisarzami grodzkimi bywali 
duchowni43, zapewne ze względu na słabe rozpowszechnienie umiejętności pisania wśród szlachty. 
W przypadku nieobecności pisarza zastępować go mogły różne osoby umiejące pisać, ale z powodu 
małej ilości wytwarzanej dokumentacji nie było potrzeby powoływania na stałych zastępców. Pisa-
rze przed objęciem swojej funkcji musieli składać przysięgę w obecności starosty i przed urzędem 
grodzkim, a czynność ta, początkowo zajmująca jedynie zainteresowanego i jego zwierzchników, 
z czasem zaczęła przyciągać uwagę okolicznej szlachty, która chętnie przy niej asystowała. Konsty-
tucja z 1768 r. dopuściła w razie nieobecności starosty możliwość składania przysięgi przez pisarza 
wobec miejscowego senatora lub urzędnika zajmującego najwyższe miejsce w lokalnej hierarchii44. 
W XVI w. na skutek wzrostu zapotrzebowania na dokumentację, szczególnie dotyczącą spraw mająt-
kowych, pisarze powoływali do pomocy swoich zastępców, których zwano podpiskami (vicenotarii). 
Ich obowiązki polegały na tworzeniu akt brudnopisowych i przepisywaniu ich do ksiąg czystopiso-
wych pod czujnym okiem zwierzchnika45. W urzędach, którym podlegały większe terytoria, było po 
kilku podpisków46, natomiast w mniejszych pisarze ustanawiali tylko jednego zastępcę. Ich status nie 
był przedmiotem odrębnych badań, ale prawdopodobnie byli oni prywatnymi zastępcami opłacanymi 
przez pisarza, który określał zakres ich czynności oraz kontrolował wykonywane przez nich prace.

Postępujące zwiększenie ilości wytwarzanych akt w formie wpisów do ksiąg, ekstraktów i doku-
mentów, na skutek uzyskania przez grody prawa wieczności, a także przyjmowania na większą ska-
lę do oblaty akt o charakterze publicznym, wymusiły zatrudnianie co najmniej kilku podpisków, i to 
również w kancelariach znajdujących się w mniejszych ośrodkach. Równoległa praca kilku osób 
wymagała ustanawiania zwierzchników, kierujących ich pracą pod nieobecność pisarza lub w przy-
padku jego zaangażowania do innych czynności. Zwano ich regentami (od łac. regere — zarządzać, 
kierować). Z chwilą ustanowienia regenta pisarz mógł mu powierzyć bieżące kierowanie pracą 
kancelarii47. Jego pozycję umocniło też składanie przysięgi48, przez co stawał się osobą zaufania 
publicznego, którą wcześniej w kancelarii był tylko pisarz. Regent przejmował także podstawowe 
obowiązki wypełniane wcześniej przez pisarza, polegające na rejestracji w protokołach czynności 
dokonywanych przez strony, przenoszeniu wpisów z jednych protokołów do innych, kontroli eks-
traktów wydawanych przez kancelarię (tzw. korekty) oraz ich uwierzytelniania. Z tego powodu 
musiał niemal codziennie przebywać w kancelarii i nadzorować zatrudniony w niej personel po-
mocniczy. Dowodem docenienia roli regentów w kancelarii oraz środowisku miejscowej szlachty 
było powierzanie im czasem przez szlachtę zgromadzoną na sejmikach obowiązków sądowych oraz 
administracyjnych49.

43 J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach 
i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004, s. 279–280.
44 VL VII, f. 735. 
45 J. Łosowski, Kancelaria, s. 127. 
46 P. Dąbkowski, Księgi sądowe przemyskie i przeworskie w dawnej Polsce, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu” 8, 1928–1937, s. 4; K. Maleczyński, Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783, 
Lwów 1938, s. 74–77.
47 J. Łosowski, Kancelaria, s. 128.
48 J. Bielecka, Kancelaria grodzka wielkopolska w XVI–XVIII wieku, SŹ 1, 1957, s. 132.
49 R. Jop, Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie 
XVII wieku, Lublin 2003, s. 157, 181.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



274 JANUSZ ŁOSOWSKI

Dalszy wzrost znaczenia kancelarii grodzkich, spowodowany, szczególnie w XVIII w., uwierzy-
telnianiem na szerszą skalę różnego rodzaju umów dotyczących spraw majątkowych, oświadczeń 
woli oraz aktów i dokumentów o charakterze publicznym, przyczyniał się do zatrudniania na więk-
szą skalę personelu pomocniczego, głównie praktykantów, których zwano palestrantami, o których 
więcej informacji podano niżej. Z powodu nawału obowiązków do prowadzenia suscepty (czyli 
protokołów) dla poszczególnych serii aktowych zaczęto ustanawiać niższych urzędników, zwanych 
susceptantami, od głównej wykonywanej przez nich czynności50. Ponieważ było ich z reguły kilku, 
powoływano wśród nich starszego, który określany był jako wiceregent i mógł zastępować regenta51. 
W ten sposób również on nie musiał codziennie przebywać w kancelarii, gdyż ciężar kierowania jej 
bieżącą pracą spoczywał już nie na nim, ale na jego zastępcy lub wyznaczonym susceptancie, miesz-
kającym w kancelarii lub w jej pobliżu. Susceptanci od 1. połowy XVIII w. musieli przed objęciem 
swojego urzędu składać przysięgę52. Badania kancelarii chełmskiej dowiodły, że oprócz mianowania 
na stanowiska susceptanta zdarzały się także przypadki wydzierżawiania przez regentów tego sta-
nowiska na określony czas, jednego roku lub kilku lat, wybranym kancelarzystom za odpowiednią 
opłatą. Z zachowanych kontraktów z l. 1765 i 1769 wynika, że za uzyskanie tego stanowiska i zwią-
zanych z nim dochodów, pochodzących z opłat kancelaryjnych, susceptanci musieli płacić regentowi 
sumę 400–600 zł53. Przejęcie przez nich suscepty było równoznaczne z rezygnacją przez regenta 
z przewidywanych dochodów, ale czasowy charakter kontraktu zapewniał ich odzyskanie.

Duża liczba akt, szybko narastających w kancelariach grodzkich w XVIII w., spowodowała 
konieczność zatrudniania dodatkowych urzędników do utrzymywania dokumentacji w należytym 
porządku i ich ochrony. Przejęli oni też większość kwerend, przeprowadzanych w księgach, co 
wcześniej należało do palestrantów, oraz sprawowali nadzór nad poszukiwaniami prowadzonymi 
przez strony procesowe. We Lwowie pracowników tych zwano komornikami aktowymi (camera-
rii actorum castrensium)54. W innych grodach, jak w Haliczu i Trembowli, mówiono o archiwi-
stach (archivarii)55. W grodzie chełmskim wprowadzono ich dopiero w 1783 r. Powołany wtedy 
archiwista złożył przysięgę wobec regenta, susceptanta oraz miejscowej szlachty zgromadzonej 
z tej okazji56.

Palestranci zaczęli pojawiać się w kancelariach grodzkich w XVII w.57, a więc w okresie wzrostu 
ich znaczenia i przyrostu produkcji kancelaryjnej. Byli angażowani przez zaprzysiężonych urzęd-
ników kancelaryjnych i godzili się wykonywać bezpłatnie lub jedynie za symboliczną opłatą po-
wierzone im czynności kancelaryjne. Zajmowali się głównie sporządzaniem akt czystopisowych, 
czasem za osobnym wynagrodzeniem, ale najczęściej bezpłatnie, ich sprawdzaniem z brudnopisami, 
a także sporządzaniem ekstraktów58, które przed wydaniem stronom kontrolował regent lub suscep-
tant. Przeprowadzali także w aktach poszukiwania różnego rodzaju informacji, mających znaczenie 
dla procesujących się stron. Za te dwie ostatnie czynności pobierali od stron opłaty, które stanowiły 
ich wynagrodzenie za wszelkie prace kancelaryjne. Dzięki pracy w kancelarii nie tylko poznawali 
tryb jej funkcjonowania oraz powstającą w niej dokumentację, ale także praktycznie uczyli się prawa 

50 J. Łosowski, Kancelaria, s. 133.
51 Tamże, s. 131.
52 J. Bielecka, Kancelaria, s. 133.
53 J. Łosowski, Kancelaria, s. 135.
54 P. Dąbkowski, Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy, s. 82.
55 Tenże, Urzędnicy kancelaryjni sądów ziemskich i grodzkich w dawnej Polsce, Lwów 1918, s. 22; tenże, Palestra 
i księgi sądowe trembowelskie, s. 35–36.
56 J. Łosowski, Kancelaria, s. 142.
57 Tamże, s. 139.
58 Tamże, s. 138.
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ziemskiego, co niektórzy z nich mogli wykorzystać, odgrywając rolę zastępców procesowych, co po-
zwalało im na uzyskiwanie dodatkowych dochodów, z reguły wyższych od osiąganych w kancelarii. 
Z czasem mogli sobie pozwolić na rezygnację z pracy w palestrze i poświęcić się tylko świadczeniu 
usług prawnych. Ten cel osiągnąć mogli jedynie najbardziej zdeterminowani i zdolni. Większość 
palestrantów poprzestawała na pracy kancelaryjnej, dającej im doświadczenie, które mogli spożyt-
kować później w działalności politycznej czy gospodarczej. Liczba palestrantów była w poszczegól-
nych kancelariach bardzo zróżnicowana. W końcu XVII w. w kancelarii przemyskiej mogło praco-
wać jedynie 20 palestrantów, gdyż na tylko tyle zgodził się miejscowy sejmik59. W XVIII w. w małej 
kancelarii halickiej ich liczba wahała się między 22 a 48, natomiast w większym grodzie bełskim 
w l. 1749–1756 pracowało 71 palestrantów60. W osiemnastowiecznej kancelarii chełmskiej prakty-
kowało ok. 30 palestrantów.

Kancelarie grodzkie działające w większych ośrodkach mieściły się w murowanych i okazałych 
zamkach królewskich (Lwów, Poznań, Przemyśl), murowanych budynkach starościńskich (Kra-
ków), drewnianych dworach starościńskich (Chełm). W Trembowli udało się dzięki inicjatywie re-
genta wznieść niewielki budynek murowany, w którym obok sieni były tylko trzy izby przeznaczone 
na prace kancelaryjne61. W niektórych budynkach pomieszczenia urzędowe sąsiadowały z kuch-
nią, spiżarnią i izbami mieszkalnymi dla urzędników, jak to było w Kościanie62. Akta województw 
wschodnich bywały w XVII w. niszczone przez wojska nieprzyjacielskie (Trembowla, Krasnystaw). 
Starano się je więc zabezpieczać w lepiej chronionych miastach (trembowelskie we Lwowie, chełm-
skie w Zamościu). Niejednokrotnie stan f zyczny pomieszczeń kancelaryjnych pozostawiał wiele 
do życzenia, szczególnie gdy nie remontowano ich na czas lub były rujnowane podczas wojen czy 
zamieszek wewnętrznych. Dokumentację urzędową przechowywano w odrębnych pomieszczeniach 
archiwalnych, które mieściły się w zamkach (Poznań), dworach starościńskich lub odrębnych bu-
dynkach. W celu ograniczenia dostępu do nich osobom niepowołanym lokale te były zamykane na 
kłódki lub zamki. Stan przechowywanych w nich akt grodzkich był różny. W większości archiwów 
znajdowały się nieuporządkowane materiały luźne, a część akt pozostających w złym stanie f zycz-
nym wymagała zabiegów konserwacyjnych (Kościan, Lwów). Kancelariom grodzkim nie udawało 
się uporać z przepisywaniem na bieżąco akt brudnopisowych. Ponadto niemal w każdym archiwum 
znajdowały się akta przepisane na czysto oczekujące na oprawę. Natomiast ilość akt, które udało się 
oprawić, pozostawała zbyt mała w stosunku do potrzeb (Przemyśl). Przeprowadzanie prac introliga-
torskich zależało głównie od inicjatywy regentów (Kościan, Sanok, Trembowla). Zły stan archiwów 
budził obawy szlachty, która niejednokrotnie wzywała starostów do wykazania o nie większej dba-
łości (sejmik ruski obradujący w Sądowej Wiszni, 1740, 1744, 1748 r.) 

4. KSIĘGI GRODZKIE

Księgi stanowiły główny produkt kancelaryjny kancelarii grodzkich. Można szacować, że na tere-
nie Rzeczypospolitej wytworzono ich kilkadziesiąt tysięcy, chociaż do chwili obecnej zachowało 
się w polskich archiwach i bibliotekach około 16 tys. jednostek archiwalnych. Ogrom istniejącego 
materiału źródłowego z jednej strony stwarza interesujące perspektywy badawcze, z drugiej jednak 

59 P. Dąbkowski, Księgi sądowe przemyskie, s. 9.
60 Tenże, Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie w dawnej Polsce, „Pamiętnik Historyczno–Prawny” 3, 1926, 
nr 2, s. 118.
61 Tenże, Palestra i księgi sądowe trembowelskie, s. 17.
62 Z. Chodyła, Opis archiwum i kancelarii grodu kościańskiego z lat 1750, 1755 i 1772, „Roczniki Historyczne” 74, 
2008, s. 205–206.
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utrudnia historykom badania pojedynczych kancelarii oraz jakiekolwiek próby syntetycznego spoj-
rzenia. W XIV i XV w. akta grodzkie posiadały jeszcze format dutki, ale od XVI w. stały się już dwu-
krotnie szersze (format folio fracto). Z czasem większa dostępność kancelarii grodzkich dla szlachty 
wpływała na wzrost liczby wpisów, w wyniku czego sukcesywnie rosła objętość księg. W XVIII w. 
często zdarzały się jednostki aktowe liczące ponad 2000 kart i ważące po kilka kilogramów. Z tego 
powodu musiano oprawić je w skórę, aby nie rozpadły się podczas przeglądania. Oprawy ksiąg 
miały niekiedy charakter ozdobny, a oprócz motywów roślinnych i geometrycznych umieszczano 
na nich superekslibrisy z herbem starosty. Księgi niejednokrotnie zaopatrywano w karty tytułowe, 
zawierające informacje o znajdujących się w nich rodzajach wpisów oraz aktualnych urzędnikach 
grodzkich, ozdabiano rysunkami przedstawiającymi ich herby oraz rośliny. 

Księgi powstawały przez łączenie i oprawę wcześniej przygotowanych składek czystopisowych. 
Do prowadzenia różnorodnych rejestrów kancelaryjnych wykorzystywano również gotowe księgi, 
ale zdarzało się to raczej rzadko. Cechę charakterystyczną ksiąg grodzkich stanowił chronologiczny 
układ wpisów zgodnie z kolejnością posiedzeń sądu, urzędu oraz kancelarii. Partię wpisów z danego 
posiedzenia opatrywano datą według kalendarza kościelnego, a w XVIII w. — dniem miesiąca. Od 
XVI w. z reguły każdy wpis opatrywano nagłówkiem informującym o rodzaju czynności prawnej 
i uczestniczących w niej stronach. Niekiedy na końcu ksiąg umieszczano jeszcze rejestr znajdują-
cych się w nich wpisów, ale zdarzało się to rzadko, ponieważ jego sporządzenie wymagało dokładnej 
i czasochłonnej analizy zawartości. W księgach grodów ruskich można natraf ć na rysunki wykonane 
piórkiem przez palestrantów, czasem nieudolnie, przedstawiające kwiaty, zwierzęta, herby, ale także 
postacie świata starożytnego (Judytę, Holofernesa, Pitagorasa, Scypiona Afrykańskiego, Arystarcha) 
czy współczesnego (hetman Mazepa, introligator Zeylik), a nawet sceny bitewne63. Mimo niskiego 
poziomu artystycznego stanowią one interesujące zjawisko dla badaczy kultury. 

Szlachta była w pełni świadoma znaczenia ksiąg, w których znajdowały się dowody jej stanu 
posiadania. W laudum sejmiku wielkopolskiego z 1708 r. wprost określono złożone w zamku po-
znańskim akta grodzkie jako „archiwum fortun naszych64. Z tych względów szlachta interesowała 
się stanem f zycznym akt, warunkami ich przechowywania oraz zabezpieczeniem. Liczne przejawy 
troski o księgi sądowe można znaleźć w instrukcjach i laudach sejmikowych. Trudno byłoby wska-
zać sejmik, który nie podejmowałby uchwał w sprawie akt lub nie zobowiązywał swoich posłów do 
podejmowania różnorodnych działań związanych z poprawą ich stanu. Ich realizacja przebiegała 
różnie i czasem przyczyniały się do poprawy sytuacji. W 1721 r. wyremontowano np. na zamku po-
znańskim pomieszczenia dla kancelarii i archiwum za znaczną sumę 12 700 zł65. Bywały też jednak 
niekiedy postulaty stanowiące jedynie świadectwo zamiarów, których nie udawało się zrealizować. 
Sejmik przemyski w 1645 r. podjął uchwałę o rewizji akt grodzkich, ponieważ czystopisy nie były 
sporządzane w kancelarii od 11 lat. Rok później okazało się, że zaległości w przepisywaniu są znacz-
nie większe i obejmują okres lat 20, dlatego ponowiono postulat sprawdzenia akt. Powtarzano go na 
sejmikach tej ziemi w l. 1651, 1653 i 166566. 

Akta grodzkie i znajdujące się w nich wpisy, początkowo służące do rejestracji czynności są-
dowych, z czasem stały się dla szlachty dogodnym miejscem uwierzytelniania różnych transakcji 
czasowych oraz wieczystych. Jednak ich rola na tym się nie kończyła. Akta te stanowiły niezbęd-

63 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie w dawnej Polsce, „Pamiętnik Historyczno–Prawny” 
3, Lwów 1926, z. 2, s. 181.
64 M. Zwierzykowski, Sejmikowe próby remontu zamku poznańskiego w XVIII wieku, „Kronika miasta Poznania” 
2004, nr 4, s. 280.
65 Tamże, s. 282.
66 P. Dąbkowski, Księgi sądowe i przemyskie i przeworskie w dawnej Polsce, „Rocznik Przemyski” 8, 1928–1937, 
s. 5–7.
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ny element systemu urzędowej informacji pośredniczący w jej przekazie między organami władzy 
centralnej (król i jego kancelaria, sejm) a szlachtą poszczególnych powiatów. Od XVI w. zaczęto 
oblatować w grodach różnego rodzaju akty publiczne, głównie uniwersały królewskie, których treść 
była później publicznie czytana przez woźnych sądowych w miejscach największych zgromadzeń 
mieszkańców miast (rynki). Dzięki temu zawarte w nich informacje szybko docierały do zaintereso-
wanych. Szlachtę zamieszkałą w dobrach ziemskich informowano w kościołach paraf alnych, gdzie 
plebani odczytywali wiernym przybyłym na mszę świętą odpisy uniwersałów sporządzone przez 
kancelarię grodzką i przekazane kurrendą (obiegiem) do paraf i. W ten sposób szlachta dowiadywała 
się o ważniejszych wydarzeniach w kraju, a także o terminach sejmu czy sejmików oraz terminach 
i miejscach zwoływania pospolitego ruszenia.

Do akt grodzkich wpisywano różnego rodzaju dokumentację o charakterze politycznym wytwo-
rzoną przez sejmiki ziemskie (lauda sejmikowe, instrukcje poselskie). Istotą tej czynności nie było 
nadawanie owym aktom mocy prawnej, którą miały już wszak w wyniku uwierzytelnienia pod-
pisami i pieczęciami marszałka sejmiku oraz innych uczestników. Aktykacja w aktach grodzkich 
miała na celu ich publikację, czyli upowszechnienie treści i zapewnienie publicznego do nich do-
stępu wszystkim zainteresowanym, aby mogli zapoznać się z nimi na miejscu lub uzyskać wierzy-
telny odpis. Do akt grodzkich traf ały także oświadczenia w sprawach politycznych, jak protestacje 
przeciwko konstytucjom sejmowym, uchwałom sejmikowym, konfederacjom, wojskom obcym czy 
też działaniom politycznym. Protesty przeciw uchwałom sejmikowym mogły spowodować skutki 
prawne, np. ich unieważnienie, natomiast pozostałe wpisy stanowiły dowód określonych działań lub 
wyrażania opinii przez pojedyncze osoby albo grupy szlachty. Dzięki temu akta grodzkie stawały się 
środkiem manifestacji poglądów i postaw politycznych.

Niekiedy możliwość oblatowania uchwał zjazdów szlachty prowadziła do paradoksów. Wyni-
kały one z wykorzystywania akt grodzkich do aktykacji uchwał zjazdów szlacheckich zwróconych 
przeciw królowi (np. w czasie rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego w l. 1606–1609 czy też konfe-
deracji radomskiej w 1767 r.). Tym samym urzędowa dokumentacja grodzka, stanowiąca ze swej 
natury instrument władzy królewskiej, zamieniała się w swoje przeciwieństwo — narzędzie party-
kularnych ruchów szlacheckich, zwalczających monarchę. Oczywiście królowie wydawali zarzą-
dzenia zobowiązujące kancelarie do usuwania wpisów aktów sporządzonych przez przedstawicieli 
konfederacji i takie polecenia musiały być wykonywane przez urzędników grodzkich. Tego rodzaju 
przypadki świadczą jednak, że część szlachty traktowała akta grodzkie nie tylko jako narzędzie 
władzy państwowej, którą ucieleśniał monarcha, ale przede wszystkim jako środek wyrażania opi-
nii swego stanu. 

Akta grodzkie stawały się też dogodnym środkiem uwierzytelniania dokumentacji powstającej 
w toku działań administracyjnych, jak zeznania o charakterze podatkowym, które składały wszelkie 
grupy podatników — szlachta, duchowieństwo, mieszczanie, a nawet chłopi. Dodatkowo podatnicy 
ci byli zobowiązani także do wykonywania przysiąg na krzyż św., potwierdzających prawdziwość 
informacji zawartych w tych zeznaniach. Dzięki uwiarygodnieniu stanowiły one podstawę do ustale-
nia należności podatkowych przy pobieraniu czopowego, podymnego, pogłównego oraz szelężnego. 
Zachowanie zeznań podatkowych w kancelarii powodowało, że można było w razie potrzeby sięgać 
do nich i weryf kować zarówno wiarygodność podatników, jak i uczciwość poborców.

W kancelarii grodzkiej uwierzytelniano również niektóre czynności urzędowe. Przykładowo 
poborcy podatkowi wybrani na sejmikach musieli przed rozpoczęciem poboru podatków składać 
przysięgi wobec urzędników grodzkich, zobowiązując się do należytego wypełniania obowiązków. 
Relacje z tej czynności zapisywano zaraz w aktach grodzkich. Dzięki temu urzędnicy, stając się 
w pełni wiarygodni i znani społeczności szlacheckiej całego powiatu, mogli przystąpić do wypeł-
niania powierzonych im obowiązków. Natomiast w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości co do 
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tożsamości poborców, mogli oni uzyskać ekstrakty wpisów złożenia przez nich przysięgi i okazywać 
je jako swego rodzaju świadectwa. W razie potrzeby także podatnicy mieli możliwość uzyskiwania 
z ksiąg informacji o przysiędze poborcy. 

Oblata nie zawsze służyła bieżącym potrzebom administracyjnym, ale miała na celu wyłącz-
nie archiwizację wybranej dokumentacji, aby mogła ona jak najdłużej służyć potomnym. Tak było 
z paraf alnymi metrykami ochrzczonych, które plebani musieli aktykować w aktach grodzkich na 
mocy konstytucji z 1764 r. Wcześniej były one dostępne w paraf ach dla wszystkich petentów, bez 
względu na przynależność stanową, w tym także dla chłopów, a plebani mieli obowiązek wydawać 
z nich wypisy zainteresowanym stronom. Jednak zróżnicowany stan zachowania i zabezpieczenia 
metryk, a nawet przypadki ich niszczenia, spowodowały wprowadzenie obowiązku wpisów w gro-
dzie. Szlachcie najbardziej zależało na trwałym zachowaniu metryk jako dowodów szlachectwa, 
które nie były dostatecznie chronione. Obowiązek oblatowania metryk nie był jednak wykonywany 
powszechnie, dlatego do akt grodzkich traf ały jedynie akty chrztów z nielicznych paraf i, wobec 
czego cel, jaki przyświecał inicjatorom wspomnianej konstytucji, nie został w pełni zrealizowany.

W niektórych kancelariach (np. chełmskiej) chłopi zamieszkujący wsie starościńskie, a nawet 
okoliczne dobra szlacheckie, mogli dokonywać zeznań zawartych przez nich transakcji wieczystych, 
których przedmiot stanowiły użytkowane grunty. Potem te umowy były wpisywane do akt grodzkich 
za odpowiednią opłatą. Tak działo się przez trzy stulecia począwszy od XVI w.67 Akta grodzkie nie 
tylko służyły zaspokajaniu potrzeb dokumentacyjnych szlachty, kleru czy mieszczan, ale stwarza-
ły także możliwość zabezpieczenia praw do nieruchomości chłopskich poddanym, oczywiście za 
opłatą z ich strony. Świadczy to, że kancelaria grodzka w pewnym zakresie obsługiwała również 
kompleks społeczno–gospodarczy, jakim było starostwo. Ten dodatkowy rys w obrazie jej funk-
cji, znajdujący bezpośrednie odzwierciedlenie w prowadzonej przez nie dokumentacji, zasługuje na 
szczególne podkreślenie.

Zawartość akt grodzkich można podzielić na wpisy i adnotacje68. Wpisy stanowią zasadniczy 
składnik treściowy akt, miały postać wielozdaniową i były od siebie wyraźnie oddzielone, a zazwy-
czaj opatrywane nagłówkami. Wpisy sporządzano dla celów urzędowych, dlatego miały znaczenie 
prawne. Natomiast adnotacji dokonywano rzadko. Były one zazwyczaj jednozdaniowe, umieszczano 
je na marginesie wpisów, pod nimi lub na wyklejkach okładek, a sporządzano dla ułatwienia prac 
kancelaryjnych lub archiwalnych69. Biorąc pod uwagę moc prawną, wpisy można podzielić na urzę-
dowe, powstające z konieczności prawnej w toku urzędowej działalności kancelarii, oraz nieurzędo-
we, sporządzane wyłącznie z inicjatywy personelu kancelaryjnego i bez jakiegokolwiek obowiązku, 
odzwierciedlające emocje i upodobania pracowników kancelarii70. O ile wpisy urzędowe powsta-
wały of cjalnie i z tego powodu dostępne dla wszystkich, o tyle nieurzędowe znane były jedynie 
wąskiemu kręgowi personelu kancelaryjnego, który mógł wiedzieć o ich istnieniu. Wpisy urzędowe 
zdecydowanie przeważają nad nieurzędowymi, jednak umieszczenie tych drugich w aktach zmusza 
badaczy dziejów kancelarii do odnotowania ich obecności i analizy zjawiska ich występowania.

Biorąc pod uwagę formę wpisów urzędowych, O. Balzer podzielił je na zeznania i oblaty71. Ze-
znaniami były oświadczenia zazwyczaj ustne, składane przed urzędem grodzkim lub kancelarią 
przez osoby f zyczne dla celów sądowych czy administracyjnych, których treść była wpisywana do 
akt przez pracowników kancelaryjnych. Z czasem, ze względu na zawiłość spraw kierowanych do 

67 J. Łosowski, Kancelaria, s. 361.
68 Tamże, s. 166.
69 Tamże.
70 Tamże.
71 O. Balzer, Kancelarie i akta grodzkie w wieku XVIII, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 9, 1881, s. 306.
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urzędu lub sądu grodzkiego, strony sporządzały swe zeznania na piśmie i przy udziale osób bieg-
łych w prawie. W takim przypadku zeznanie wpisane do akt zawierało zasadnicze elementy tekstu 
dostarczonego przez stronę, zaopatrzone w stosowne formuły kancelaryjne. Oblata z kolei stanowiła 
wpisaną do akt dosłowną kopię wcześniej sporządzonego dokumentu lub aktu. Przy sporządzaniu 
oblat kancelarzyści nie mogli dokonywać jakichkolwiek zmian, dodatków lub opuszczeń w przed-
łożonym tekście. Oblata stanowiła dogodną dla stron formę zabezpieczenia się przed zniszczeniem 
czy też utratą dokumentów, aktów czy listów wytworzonych przez inne urzędy bądź osoby f zyczne. 

Uwzględniając natomiast kryterium treściowe, wpisy urzędowe dzielą się na sądowe i mająt-
kowo–f nansowe72. Wpisy sądowe powstały na skutek działalności jurysdykcyjnej sądu i urzędu 
grodzkiego. Wpisami majątkowo–f nansowymi określa się transakcje, które szlachta wpisywała do 
akt w celu nadania im mocy prawnej lub zabezpieczenia przed utratą albo zniszczeniem. Ich liczba 
zaczęła gwałtownie rosnąć po uzyskaniu przez grody prawa wieczności, nadającego wpisanym do 
akt grodzkich transakcjom dotyczącym alienacji dóbr moc wieczystą, jaką do tej pory miały te wpi-
sane do akt ziemskich.

Ze względu na wielką liczbę oraz treściowe zróżnicowanie wpisów sądowych konieczny jest ich 
podział na wpisy dotyczące funkcjonowania sądu, procesu sądowego oraz postępowania egzekucyj-
nego73. Ich odrębność jest wyraźna ze względu na treść, jak i funkcję. Wpisy dokumentujące działa-
nia samego sądu wyraźnie różnią się od wpisów odzwierciedlających przebieg procesów toczonych 
przez poszczególne osoby. Również zupełnie odmienna jest zawarta w aktach dokumentacja będąca 
następstwem postępowania egzekucyjnego, pojawiająca się w dużej ilości ze względu na przewle-
kłość i formalizm dawnego ziemskiego postępowania egzekucyjnego.

a) Wpisy sądowe74

Wpisy należące do pierwszej podgrupy, występujące stosunkowo rzadko, miały charakter zeznań 
opatrzonych formułą publikacyjną informującą o ogłoszeniu ich treści przez woźnych sądowych. 
Dotyczyły one otwarcia posiedzenia sądu lub urzędu, czyli tzw. roków (cellebratio iudiciorum lub 
off ciorum), ich odłożenia (limitatio iudiciorum/off ciorum), zwykle z powodu nieobecności któregoś 
z urzędników, klęsk elementarnych czy ważnych wydarzeń o charakterze militarnym i politycznym 
(jak pospolite ruszenie), a także na skutek zamknięcia sesji sądowej po wyczerpaniu spraw (recla-
matio iudiciorum/off ciorum). W tej podgrupie mieszczą się również przysięgi (iuramenta), składane 
przez urzędników sądowych przed objęciem funkcji. Tu zaliczyć też należy wpisy raportów z dzia-
łalności jurysdykcyjnej sądów i urzędów grodzkich, sporządzane w latach 80. XVIII w. na polecenie 
Departamentu Sprawiedliwości Rady Nieustającej.

Podgrupę drugą, odzwierciedlającą przebieg poszczególnych faz procesu sądowego, można uznać 
za najbardziej rozwiniętą ze względu na wielką liczbę wpisów tego rodzaju wnoszonych do akt. Roz-
poczynają ją skargi stron (protestationes), które były też określane jako manifestacje (manifestatio-
nes). Formalnie nie rozpoczynały one procesu sądowego, który inicjował dopiero pozew, jednak 
ze względu na ich czasowe pierwszeństwo należy je wymieniać w pierwszej kolejności. Dopiero po 
stwierdzeniu naruszenia prawa wydawano stronie skarżącej jej pozew (citatio) w imieniu starosty. 
Do akt grodzkich wpisywano relację woźnego o dostarczeniu pozwu (positio citationis) wraz z jego 
treścią. Zaistnienie szczególnych okoliczności, spowodowanych śmiercią pozwanego, zmianą po-
woda lub sędziego albo niestawiennictwem pozwanego lub powoda o terminie rozprawy, wymagało 

72 J. Łosowski, Kancelaria, s. 167, 173–174.
73 Tamże, s. 167.
74 Tamże, s. 167–173.
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zmiany pozwu. Jego nową wersję określano jako przypozew (adcitatio). Podobnie jak w przypadku 
pozwu, do akt traf ała relacja woźnego o złożeniu przypozwu wraz z jego zasadniczą treścią.

W procesie mogło wystąpić odroczenie rozprawy (dilatio) ze względu na jedną ze stron. Pra-
wo ziemskie przewidywało dwa rodzaje odroczeń: zwyczajne (ordinaria) i nadzwyczajne (extra-
ordinaria). Pierwsze były spowodowane małoletniością jednej ze stron, chorobą, wykonywaniem 
obowiązków publicznych czy koniecznością stawienia się w innym sądzie. Dylację nadzwyczajną 
można było za zgodą sądu uzyskać z innych powodów. Odłożenie terminu rozprawy za obopólną 
zgodą stron określano jako prorogatio lub scriptio termini. Odroczenie ze względu na problemy 
sądu (np. niemożność zebrania kompletu sędziów, konieczność przedłożenia przez strony nowych 
dowodów lub powołania dodatkowych świadków) nazywano „zawieszeniem” (suspensio). Stresz-
czenie przebiegu rozprawy z wywodami stron, w których kwestionowano dowody przedstawione 
przez stronę przeciwną, nosiło nazwę controversia, choć czasem na określenie protokołu przebiegu 
posiedzenia sądowego używano też terminu deliberatio.

Często stosowanym środkiem dowodowym wykorzystywanym w procesie ziemskim była przy-
sięga (iuramentum). Jej odmianą było zaprzysiężone stwierdzenie wartości jakiegoś przedmiotu lub 
zaistniałej szkody (taxatio), dokonywane przez strony procesowe lub biegłych rzemieślników. Inny-
mi środkami dowodowymi były świadectwa sądowe dokonywane przez woźnych i zeznawane przez 
nich przed sądem, a dotyczące zmarłych w nieznanych okolicznościach (praesentatio corporum, 
cadaverum), ran zadanych w wyniku przestępstwa (obductio vulnerum, commonstratio vulnerum), 
szkód (visio damnorum) oraz prezentacje przypadkowo znalezionych koni czy wołów (praesentatio 
equorum, bovum). W trakcie procesu strony korzystały z pomocy zastępców procesowych, których 
ustanowienie określano mianem plenipotencji (plenipotentia). Mogła ona dotyczyć wszystkich czyn-
ności procesowych w konkretnej sprawie (plenipotentia generalis) lub tylko ściśle określonych (ple-
nipotentia specialis). Po ustanowieniu opiekuna nad nieletnim sporządzano wpis opieki (inscriptio 
tutelae). Opiekun przy jej obejmowaniu zobowiązany był sporządzić inwentarz (inventarium) przej-
mowanego majątku, przy czym powinni asystować co najmniej dwaj krewni ojca podopiecznego. In-
wentarze majątku ruchomego i nieruchomego wykonywano także po śmierci jednego z małżonków 
lub przy innych okazjach.

Wyroki bywały różne. Niestawiennictwo pozwanego pociągało za sobą wyrok zaoczny, tzw. kon-
demnatę (condemnatio). Niekiedy wyroki określano tak jak karę, na którą skazano powoda. Jeśli 
musiał uiścić należność, to mówiono o zapłacie (solutio). Czasem rozstrzygnięcia sprawy (np. do-
tyczącej szkód) dokonywano w terenie, co wiązało się z wyjazdem urzędników sądowych na miej-
sce, w którym można było ustalić szczegóły. Decyzję wydaną w takich okolicznościach (i związany 
z nią wpis) nazywano kondescensją (condescensio). Wyroki wydawane z udziałem rozjemców, po-
wołanych za zgodą stron, określano jako kompromisarskie (decreta compromissorialia). Zawarcie 
porozumienia kończącego spór, niekiedy dokonane dzięki udziałowi osób trzecich, zwanych media-
torami, określano jako ugodę (complanatio). Zmianę wyroku można było uzyskać przez tzw. naganę 
sędziego (motio), czyli zarzucenie mu wydania niesprawiedliwego wyroku. W przypadku dopusz-
czenia mocji, o czym decydował sąd wydający wyrok w pierwszej instancji, sprawę kierowano do 
rozstrzygnięcia przez Trybunał Koronny. Odrzucenie roszczeń powoda powodujące uniewinnienie 
pozwanego określano jako evasio, liberatio lub eliberatio. Tak samo jak decyzje nazywano związane 
z nimi wpisy.

Liczną podgrupę stanowiły też wpisy dotyczące postępowania egzekucyjnego. Pozew egzekucyj-
ny nosił nazwę przypowiastu (concitatio), a wydawano go w przypadku nieobecności pozwanego 
w trakcie ogłaszaniu wyroku, dając mu tym samym szansę dobrowolnego wykonania postanowień 
zawartych w dekrecie. Posiedzenie sądu, na którym następowało wykonanie wyroku, określano jako 
rok dośćczynny (terminus satisfactionis), rok przypowiastowy lub przypowieszczony (terminus con-
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citatus lub concitatorius), a nawet ustanie roku (astitio). Wykonanie wyroku, zwykle polegające na 
zapłaceniu sumy należnej stronie powodowej lub zwrocie należnej jej rzeczy, to kwitacja (quietatio). 
Urzędowe zajęcie przedmiotu sporu, zbiegłego poddanego, rzeczy lub sumy pieniężnej, określano jako 
areszt (arestum). W przypadku niemożności uiszczenia zasądzonej sumy skazany musiał zgodzić się 
na dokonanie tzw. wwiązania, czyli wprowadzenia powoda w posiadanie swoich dóbr (intromissio); 
dokonywało się ono w obecności woźnego oraz dwóch osób pochodzenia szlacheckiego. Dotyczący 
tego wpis posiadał formę relacji z wykonania tej czynności przez woźnego. Osoba skazana na karę 
ograniczenia wolności, co zwykle odbywało się w wieży sądowej, musiała udokumentować wpisem 
rozpoczęcie odbywania w niej kary (ingressio turris), a po jej odbyciu poświadczyć zakończenie kary 
(exgressio turris). W aktach zdarzały się też wpisy poręczeń (eff deiussio) za skazanych na tę karę, że 
stawią się na rozprawę wyznaczoną w dowolnym terminie i uregulują swoje zobowiązania f nansowe.

Komplikacja w procesie egzekucyjnym następowała w wyniku sprzeciwu skazanego wobec wpro-
wadzenia przeciwnika procesowego w dobra, do czego wystarczył słowny protest. W następstwie tego 
woźny sądowy zeznawał niedopuszczenie do wwiązania (denegatio intromissionis), które wpisywano 
do akt. Powodowało to negatywne konsekwencje dla sprzeciwiającego się, gdyż w przypadku założe-
nia w wyroku pojedynczego zakładu (interpositio primarium vadium), co było niemal regułą, musiał 
on zapłacić podwójny zakład, jeden z powodu kary i drugi jako karę za sprzeciw wobec intromisji, 
czyli podwójną karę „siedemnadziesta” (28 grzywien). Na podstawie wpisu negacji intromisji wy-
dawano pozew egzekucyjny (innotescentia), który zawierał groźbę nałożenia na egzekuta, czyli oso-
bę, wobec której dokonywano egzekucji wyroku, nałożenia potrójnego zakładu (interpositio vadium 
triplicatum). Niestawiennictwo na rozprawie i kolejny sprzeciw pociągały za sobą wydanie dekretu 
o zapłaceniu potrójnego wadium. W praktyce oznaczało to konieczność zapłacenia sumy sześć razy 
większej od pierwotnego roszczenia, bo doliczano jeszcze „szkodę” (damnum), równą pierwotnemu 
roszczeniu, i mnożono przez trzy. W dekrecie zapowiadano też kolejne wwiązanie.

Nieobecność egzekuta na kolejnym terminie procesowym powodowała wydanie przez starostę 
listu otworzystego (littera signif catoria), który również wpisywano do akt. Zawierał on główne 
postanowienia dekretu o założeniu potrójnego zakładu i nakazującego kolejną intromisję. Sprzeciw 
wobec niej pociągał za sobą kolejną innotescencję, informującą o konieczności zapłaty potrójnego 
zakładu. Jednocześnie zarządzano usunięcie z dóbr (rumatio) i zakładano banicję (interpositio bani-
tionis), czyli grożono odsądzeniem od czci. Dopuszczenie do rumacji przez egzekuta nie zwalniało 
go od konieczności zapłaty potrójnego zakładu i innych kar, natomiast jakikolwiek sprzeciw wobec 
rumacji, nawet w formie ustnej, powodował niedopuszczenie do niej, co woźny dokumentował, 
składając relację o tym do akt (relatio denegationis rumationis). Po niej kierowano do egzekuta 
trzeci pozew egzekucyjny wzywający go już nie na posiedzenie urzędu grodzkiego, ale sądu w celu 
wysłuchania wyroku banicji. Wydany przez sąd wyrok o odsądzeniu od czci (decretum banitionis) 
oznaczał odebranie prawa stawania w sądach i umożliwiał zastosowanie wobec niego f zycznego 
przymusu. Wyrok taki niezwłocznie wpisywano do akt i ogłaszano przez woźnego. Po wydaniu tego 
dekretu istniała możliwość dokonania kolejnej rumacji, a sprzeciw wobec niej upoważniał stronę 
dążącą do dokonania egzekucji wyroku (egzekwenta) do starania się o wydanie przez kancelarię 
królewską tzw. listów egzekucyjnych (litterae executoriales). Zwykle wydawała ona dwa takie listy, 
jeden skierowany do starosty z prośbą o wykonanie dekretu z użyciem siły, drugi — do szlachty ca-
łego powiatu, na terenie którego toczył się proces, wzywający do udzielenia pomocy w wykonaniu 
zapadłych wyroków. Egzekucja z udziałem szlachty, zwana zajazdem (inequitatio), stanowiła legal-
ną formę egzekucji wyroków z użyciem siły f zycznej, ponieważ starosta przeważnie poza kilkoma 
pachołkami nie dysponował aparatem przemocy.

Konstytucja z 1768 r. uprościła ten sformalizowany i skomplikowany tryb wykonywania wy-
roków. Zaangażowano do tego Trybunał Koronny, który miał obowiązek rozpatrywania wniosku 
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strony dążącej do egzekucji i oceny, czy zaistniały warunki do jej przeprowadzenia. W przypadku 
decyzji pozytywnej Trybunał wydawał dekret egzekucyjny, na podstawie którego starosta naka-
zywał dokonanie intromisji. Sprzeciw egzekuta wobec niej zmuszał egzekwenta do starania się 
o kolejny dekret egzekucyjny Trybunału, upoważniający tym razem starostę do wykonania wy-
roku z użyciem przymusu. Drugi sprzeciw wobec intromisji, udokumentowany relacją woźnego, 
umożliwiał skorzystanie z pomocy wojska. Upoważniał do tego ordynans od Komisji Wojskowej, 
a później od Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej, nakazujący pomoc w egzekucji de-
kretu. Dokument taki można było uzyskać na podstawie wymienionego wyroku i relacji woź-
nego, a był on oblatowany w aktach. Sprzeciw wobec egzekucji wojskowej był zagrożony karą 
trzech miesięcy więzienia w wieży dolnej (w której panowały bardzo ciężkie warunki) i zapłatą 
2000 grzywien. W 1776 r. po raz kolejny uproszczono procedurę egzekucyjną. Po tej zmianie 
strona posiadająca wyrok mogła udać się do starosty, który rozstrzygał, czy powinien być on przez 
niego wykonany. W przypadku decyzji pozytywnej zarządzał intromisję przez woźnego z udzia-
łem dwóch szlachciców. Opór wobec tej czynności powodował wystąpienie o pomoc wojskową 
na opisanych już warunkach.

b) Wpisy majątkowo–f nansowe75

Wpisy tego rodzaju dzieli się ze względu na czas trwania na wieczyste i czasowe. Wśród wpisów 
wieczystych zacząć należy, z racji częstotliwości występowania, od umów kupna–sprzedaży (ven-
ditio, emptio, resignatio), w której dotychczasowy właściciel nieruchomości przekazywał prawa 
do niej innej osobie za odpowiednią sumę pieniędzy. Umowa taka mogła mieć formę darowizny 
ze względu na obowiązywanie prawa bliższości, które przyznawało krewnym możliwość pierwo-
kupu nieruchomości otrzymanych w spadku. W takich przypadkach unikano podawania wysokości 
sumy, za którą faktycznie nabył ją nowy właściciel. Inną umową była właściwa darowizna (donatio) 
polegająca na nieodpłatnym przekazaniu innej osobie nieruchomości na czas nieograniczony. Daro-
wiznę dóbr pochodzących z wcześniejszej darowizny zwano redonacją (redonatio). Rzadziej wpisy-
wano do akt umowy zamiany (commutatio) dóbr nieruchomych, służące głównie uporządkowaniu 
stanu posiadania. Mianem ustępstwa (cessio) określano umowę obejmującą przekazanie innej osobie 
prawa do gruntu lub sumy pieniężnej. Tę czynność nazywano też przelewem (transfusio). W tej 
grupie mieści się też testament (testamentum), będący rozporządzeniem ostatniej woli zawierającym 
dyspozycje testatora o charakterze majątkowym i religijnym oraz dotyczące miejsca pochówku. Te-
stamenty zawierały też czasem ref eksje o treści religijnej i f lozof cznej, przeznaczone dla najbliż-
szych krewnych, czynione w obliczu nieuchronnie następującej śmierci76. Umowa przedślubna (in-
tercisa) regulowała stosunki majątkowe między małżonkami, określając wysokość posagu przyszłej 
małżonki darowanego przez jej rodziców oraz wiano, które miała otrzymać od męża77. Dożywocie 
(advitalitas) zapewniało jednemu z małżonków dożywotnie użytkowanie ich wspólnego majątku 
po śmierci drugiego. Mogło ono obejmować wszystkie dobra należące do małżonków lub tylko ich 
część. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw do majątku określano jako abrenuntiatio, a czyniono je po 
otrzymaniu należnej części spadku.

75 Tamże, s. 173–177.
76 Z licznych wydawnictw źródłowych można wymienić: Testamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII wieku. Wy-
bór tekstów źródłowych z lat 1650–1799, opr. A. Falniowska–Gradowska, Kraków 1997; Testamenty szlacheckie 
z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, wyd. P. Klint, Poznań–Wrocław 2008; Testamenty szlacheckie 
z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680, wyd. P. Klint, Wrocław 2011; Testamenty szlachty Prus Królew-
skich z XVII wieku, opr. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa 2013. 
77 J. Łosowski, Kancelaria, s. 173–177. 
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Transakcje czasowe w głównej mierze dotyczyły różnego rodzaju zobowiązań, głównie o charakterze 
f nansowym. Zaliczyć do nich można pożyczkę (mutuum), czyli transakcję polegającą na przekazywaniu 
przez wierzyciela pewnej sumy pieniędzy pożyczkobiorcy na określony czas. Umowy pożyczkowe róż-
niły się głównie sposobem zabezpieczenia praw wierzyciela, by mógł odzyskać pożyczone pieniądze. 
Pożyczona przez niego suma mogła być zabezpieczona na nieruchomościach dłużnika, umożliwiając 
przejęcie ich przez wierzyciela w przypadku niespłacenia pożyczonej sumy. Innym środkiem był zakład 
(vadium), będący dodatkowym zobowiązaniem f nansowym dłużnika, niekiedy w wysokości podwójnej 
wartości pożyczonej sumy. Gwarancję dodatkową dawało też postawienie rękojemców, zobowiązanych 
do uiszczania należności w przypadku zaniedbań ze strony właściwego dłużnika.

Odmiennymi środkami gwarantującymi wierzycielowi zwrot pożyczonej sumy były pożyczki na 
procent oraz zastawy z dzierżeniem, w których pożytki płynące z użytkowania przedmiotu zastawu 
nie pomniejszały kwoty pożyczonej przez dłużnika. Zwalczał je Kościół, który traktował je jako źród-
ło niesprawiedliwego dochodu, a nie formę pomocy bliźniemu znajdującemu się w potrzebie. W celu 
usunięcia tych obiekcji stworzono formę wyderkafu (wyderku, reemptio). Polegała ona na tym, że 
nabywca wchodził w posiadanie kupionej ziemi i czerpał z niej pożytki, ale pozbywca zachowywał 
prawo jej odkupienia w przewidzianym terminie w każdym roku. Na zasadzie wyderkafu sprzedawa-
no też czynsze (rentę, census), będące zawoalowaną formą kredytu, dopuszczalną przez Kościół. Na-
bywca czynszu przekazywał sprzedającemu odpowiednią sumę pieniędzy, a ten ostatni zobowiązywał 
się za to wypłacać co roku określoną kwotę (z reguły 5–10% sumy głównej); wypłacane w ten sposób 
czynsze nie uszczuplały ogólnej sumy zobowiązania. Czynsz taki również można było wykupić.

Odmiennym rodzajem umów czasowych była dzierżawa (arenda), polegająca na czasowym 
przekazaniu nieruchomości w zamian za określoną sumę pieniędzy. Dzięki niej właściciel gruntów 
i ich czasowy pozbywca zyskiwał regularny dochód, zaś wierzyciel mógł użytkować grunt i czerpać 
z tego tytułu określone dochody. Umowy tego rodzaju zawierane były z reguły na trzy lata. Często 
spotykaną formę transakcji kredytowej stanowił też zastaw (obligatio) zawierany na ściśle określo-
ny czas lub bezterminowo, a polegający na udzieleniu pożyczki i przekazaniu za to wierzycielowi 
w użytkowanie określonej nieruchomości. W XVII i XVIII w. wpisy umów czasowych zawartych 
wcześniej poza urzędem i mających charakter prywatno–prawny określano jako roboracje (robora-
tiones). Dzięki wpisaniu do akt transakcje te zyskiwały charakter publiczny.

c) Wpisy dotyczące spraw politycznych, podatkowych i militarnych
Wpisy tego rodzaju stanowią grupę mniej liczną od omówionych wpisów sądowych, ale dorównują 
im lub często przewyższają wartością źródłową. Biorąc pod uwagę ich pochodzenie kancelaryjne, 
należą do wytworów obcych, wytworzonych przez inne urzędy (kancelarię królewską, ministrów, 
senatorów czy sejmiki). Są przydatne dla badań nad historią polityczną i społeczną, ze względu na 
ich dużą ilość i niejednokrotnie kompletność, jeśli tylko akta zachowały się w całości. Do akt grodz-
kich traf ły w formie oblat do osobnych serii, zazwyczaj gromadzących także manifestacje i relacje. 
Do tej grupy zaliczyć można też oblaty wydawane przez króla lub prymasa (w okresie bezkrólewia) 
uniwersałów określających terminy odbywania sejmików ziemskich i generalnych, lauda sejmiko-
we oraz instrukcje poselskie uchwalane przez sejmiki, a niekiedy też protestacje szlachty z powodu 
różnych nieprawidłowości na sejmikach. Do akt grodzkich wpisywano też teksty konstytucji sej-
mowych, bądź w formie wpisów, bądź też wszytych druków, które kancelaria królewska rozsyłała 
do wszystkich kancelarii grodzkich. Do akt traf ały też niektóre akty konfederacji organizowanych 
przez szlachtę oraz rokoszów, jak uchwały, uniwersały czy też protestacje78.

78 Tamże, s. 211–245.
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W aktach grodzkich odnaleźć też można dokumentację o charakterze podatkowym, wytworzoną 
poza urzędem grodzkim w innych kancelariach79. Zaliczyć do niej można uniwersały w sprawach po-
datkowych określające wysokość podatków, warunki zwolnienia od nich oraz sposób poboru. Inny 
charakter miały wpisy przysiąg poborców, gdyż czynności tej dokonywano przed urzędem. Zeznania 
i przysięgi podatników były natomiast dokumentami sporządzonymi wcześniej i podlegały oblacie 
w aktach grodzkich. Zawierały one informacje o liczbie łanów, dymów, osób, ilości wytwarzanych 
trunków lub surowca użytego do ich produkcji (słodu). Podobnie było ze sporządzanymi wcześniej 
taryfami, czyli spisami ułatwiającymi pobór podatków, ale niezawierającymi informacji o zebranych 
kwotach. Dokładne dane o nich odnotowywano natomiast w rejestrach podatkowych, które również 
traf ały do akt grodzkich. W grodach oblatowano także dokumenty, powstające w wyniku rozliczeń 
podatkowych. Były to głównie pokwitowania wystawiane przez innych urzędników rozliczających 
poborców, głównie podskarbich i delegatów sejmików szlacheckich. Do oblaty kierowano też rozli-
czenia pobranych sum zawierające informacje o ich wydatkowaniu, głównie na rzecz wojska. Wpisy 
czynności dokonywanych w związku z procesami sądowymi wytaczanymi podatnikom zalegającym 
z zapłatą należą do grupy wpisów sądowych.

Kancelaria grodzka spełniała istotną rolę w sprawach związanych z obronnością80. Uczestniczy-
ła w przekazywaniu informacji o zagrożeniu militarnym, w związku z czym powstawały odrębne 
wpisy. Na czoło wysuwają się oblatowane w aktach uniwersały królewskie informujące o niebezpie-
czeństwie ze strony wroga i konieczności przygotowywania się przez szlachtę do wyprawy wojennej 
(tzw. wici). Trzecie wici zobowiązywały już szlachtę do wyruszenia na wojnę i wyznaczały czas 
oraz miejsce koncentracji danego województwa bądź ziemi. Regułę stanowiło też wpisywanie do 
akt grodzkich tzw. listów przypowiednich, czyli rozkazów upoważniających rotmistrzów do formo-
wania oddziałów.

Zdarzało się również, że do ksiąg wciągano uniwersały hetmańskie adresowane do szlachty lub 
do poszczególnych oddziałów wyznaczające im zadania (np. zwalczanie rabusiów) lub zakazują-
ce określonych działań (np. udziału w zajazdach). Aktykowano ordynanse (szczegółowe rozkazy) 
hetmanów dla poszczególnych chorągwi, z którymi utracili kontakt. Konieczna była też aktykacja 
w aktach grodzkich dokumentacji regulującej sprawy kwaterunku poszczególnych oddziałów woj-
skowych (uniwersałów i ordynansów) oraz ich zaopatrzenia w żywność i furaż. Podobną rolę odgry-
wało oblatowanie asygnat wystawianych chorągwiom zazwyczaj przez podskarbich lub hetmanów, 
a uprawniających je do odbioru należnego im żołdu od poborców podatkowych poszczególnych 
ziem lub powiatów. Rzadziej traf ała do akt dokumentacja sądów wojskowych (pozwy i wyroki), 
przesyłana szlachcie do wiadomości.

d) Wpisy nieurzędowe
Występują w księgach bardzo rzadko, ale stanowią cenne źródło ze względu na treść i funkcję. Na 
czoło wysuwają się wpisy ludyczne, tworzone głównie przez palestrantów lub susceptantów dla 
rozrywki. Tworzono je dla zapełnienia pustych miejsc w składkach czystopisowych. Dzięki ich wpi-
sywaniu unikano konieczności przekreślania pustych miejsc, które psuło ich wygląd. Wpisy te mają 
postać f kcyjnych czynności prawnych lub transakcji, które redagowano z zachowaniem formularza 
kancelaryjnego, dlatego trudno je na pierwszy rzut oka odróżnić od wpisów urzędowych, a wyszu-
kanie ich nie jest łatwe. Odzwierciedlają satyrę tego okresu, stanowią więc zjawisko z pogranicza 
literatury i obyczajowości, będąc cennym źródłem do dziejów kultury. W aktach grodzkich chełm-

79 Tamże, s. 251–266.
80 Tamże, s. 313–355.
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skich zachowało się ich kilka, ale już w materiale aktowym kancelarii lubelskiej odnaleziono ich 
ponad 120. Wiadomo, że znajdują się w księgach innych grodów ruskich, a także wielkopolskich81.

W aktach występują też epigramaty, a więc krótkie, czasem wierszowane, dowcipne utwory 
o treści religijnej, f lozof cznej, satyrycznej, lirycznej czy też panegirycznej, z zaskakującą niekie-
dy puentą. Umieszczano je nie wśród tekstów urzędowych, ale pod nimi, na wyklejkach okładek 
ksiąg lub w pustych miejscach kart tytułowych. W aktach można też natraf ć na wpisy kronikarskie 
zawierające informacje o aktualnych wydarzeniach ważnych dla kraju lub lokalnych społeczno-
ści. Przykładowo w księgach chełmskich odnotowano niespodziewane ocalenie klasztoru bazylia-
nów i pobliskiego grodu w czasie pożaru (1578), szczęśliwe zawarcie pokoju ze Szwecją w Oliwie 
oraz zwycięstwo w bitwie z wojskami moskiewskimi pod Połonką (1660), a także koronację króla 
Jana III Sobieskiego (1676) w dwa lata po jego obiorze82. Wpisy kronikarskie występują także 
w aktach grodzkich lubelskich83.

e) Adnotacje
Umieszczano je rzadko, zazwyczaj pod tekstem wpisów lub na marginesach kart. Pod względem 
ilościowym stanowią zjawisko mało istotne, zawierają jednak wartościowe informacje o poszcze-
gólnych stadiach pracy kancelaryjnej oraz o dalszych losach akt już w czasie przechowywania ich 
w archiwach. Niektóre z nich stanowią też przejaw kultury środowiska kancelarzystów i z tego po-
wodu zasługują na uwagę badaczy dziejów kancelarii. Adnotacje można podzielić na urzędowe i nie-
urzędowe. Pierwsze dokumentują kolejne etapy pracy kancelaryjnej, a więc początek lub koniec 
roku, datacje poszczególnych składek niezbędne do nadawania im prawidłowego układu, subskryp-
cje inducentów potwierdzające przepisanie przez nich określonych składek oraz lektantów spraw-
dzających zgodność przepisanych składek czystopisowych z brudnopisami, a także podpisy pisarzy 
oraz podstarościch świadczące o przeprowadzaniu przez nich kontroli dokumentacji84. W tej grupie 
mieszczą się także adnotacje o charakterze archiwalnym, sporządzone w wyniku kontroli w trakcie 
przechowywania akt w archiwum i zawierające informacje o dacie tej czynności, osobie przeprowa-
dzającej kontrolę, a niekiedy także liczbę kart85.

Adnotacje nieurzędowe mają wiersze w języku polskim lub łacińskim o zróżnicowanej objętości: 
od dwuwierszy aż po większe poematy. Najczęściej są formą modlitwy kancelarzystów adresowanej 
do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Najświętszej Marii Panny oraz świętych: Stanisława Kostki, Jana 
Nepomucena, Barbary czy Kazimierza. Odrębną grupę stanowią wiersze o treści panegirycznej na 
cześć króla, magnatów (np. Jerzego Lubomirskiego), określonych rodów (Herburtów, Mniszchów), 
sławiące zwycięskie kampanie militarne albo zawierające treści f lozof czne, etyczno–moralne czy 
też obyczajowe86. Ważne miejsce zajmują również sentencje, a więc jednozdaniowe myśli o treści 
religijnej czy f lozof cznej, z których wynikały wskazówki dotyczące postępowania w życiu. Zdarza-

81 Istnienie wpisów wzmiankowali O. Balzer, Kancelarie, s. 321; S. Sochaniewicz, Archiwum Krajowe Aktów 
Grodzkich i Ziemskich, Lwów 1912, s. 16; P. Dąbkowski, Księgi sądowe lwowskie, s. 118; J. Bielecka, Kancelaria, 
s. 151. Analityczne teksty poświęcili im: M. Trojanowska, Wpisy epickie w księgach grodzkich lubelskich XVII–
XVIII wieku, „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis” 23, 1981, nr 1, s. 11–15; J. Łosowski, Żart — formularz — 
intencja. Wpisy ludyczne w księgach kancelarii grodzkich XVII wieku, w: Formuła, archetyp, konwencja w źródle 
historycznym, Lublin 2006, s. 133–155; P. Klint, „Świat na opak” w wielkopolskich księgach grodzkich XVII wieku. 
O humorystycznej twórczości urzędników kancelaryjnych, „Roczniki Historyczne” 71, 2005, s. 173–184.
82 J. Łosowski, Kancelaria, s. 178.
83 R. Jop, Środowisko, s. 137.
84 J. Łosowski, Kancelaria, s. 178.
85 Tamże, s. 178–179.
86 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie w dawnej Polsce, s. 180.
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ły się też przysłowia łacińskie, a nawet włoskie, a także ref eksje i rady życiowe87. Niekiedy wpisy-
wano dowcipy słowne lub krótkie dopiski czynione dla rozrywki, imitujące zwroty urzędowe, któ-
re stanowiły przejaw ówczesnej satyry codziennej88. Te wszystkie teksty odzwierciedlały nie tylko 
chwilową, indywidualną ekspresję w trakcie wykonywania rutynowych czynności kancelaryjnych. 
Były też interesującym narzędziem komunikacji zachowującego anonimowość personelu kancela-
ryjnego ze szlacheckimi odbiorcami i przekazywania im indywidualnych ref eksji egzystencjalnych 
razem z urzędowymi tekstami.

f) Serie aktowe
Podstawowy produkt kancelaryjny stanowiły akta, czyli składki o różnej objętości, w których 
w formie urzędowych wpisów zapisywano przebieg poszczególnych czynności urzędowych lub 
treść umów wcześniej zawartych przez kontrahentów. W pierwszym okresie funkcjonowania kan-
celarii grodzkich do poszczególnych składek wnoszono wpisy różnej treści, a ze względu na ich 
małą liczbę oraz niewielką różnorodność nadawano im układ chronologiczny. Poszczególne składki 
łączono w komplety obejmujące po kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat i nadawano im skórza-
ne lub tekturowe obwoluty lub oprawiano w skórę. Z czasem, z powodu zwiększającej się liczby 
wpisów, zaczęto wydzielać akta o określonej treści, które współcześnie określane są mianem serii 
aktowych. Podział akt był dokonywany w celu ułatwienia poszukiwań poszczególnych wpisów, 
a ówcześni kancelarzyści zdawali sobie sprawę, że łatwiej odszukać daną sprawę w dokumentacji 
zróżnicowanej rzeczowo i chronologicznie niż w aktach, w których zachowano jedynie porządek 
chronologiczny.

Jednostki aktowe (księgi lub komplety składek) wchodzące w skład serii posiadały podobną za-
wartość, różniły się od siebie jedynie chronologią. Proces narastania dokumentacji zazwyczaj powo-
dował wzrost liczby serii aktowych, świadczący o szerszym zakresie pracy kancelarii oraz jej randze. 
Każdy urząd indywidualnie postępował z posiadaną dokumentacją i dlatego dowolnie kształtował jej 
układ akt, który zależał głównie od liczby przyjmowanych wpisów oraz inwencji personelu kance-
laryjnego, przy czym rola tego pierwszego czynnika była ważniejsza. W urzędach, z usług których 
korzystała mniejsza liczba interesantów, sporządzano mniej dokumentacji, dlatego jej podziały były 
proste, natomiast w kancelariach obsługujących większe grono szlachty, w rozleglejszych i bardziej 
zaludnionych powiatach, siłą rzeczy wpisów były więcej, co powodowało nie tylko powstawanie 
większej ilości dokumentacji, ale też bardziej złożony jej podział rzeczowy.

W poszczególnych kancelariach przemiany układu serii przebiegały odmiennie, stanowiąc re-
zultat różnych czynników specyf cznych dla danego urzędu. Przebadanie tego procesu wymaga-
łoby przeprowadzenia szczegółowych analiz dla większości kancelarii oraz uogólnienia ich wyni-
ków. Generalnie występowały pewne prawidłowości, których istnienie potwierdza wstępna analiza, 
dokonana na podstawie istniejących opracowań. W wielu kancelariach z czasem wydzielano serie 
o niemal jednorodnej zawartości, określane jako dekrety (z przewagą wpisów sądowych), inskryp-
cje (z wpisami umów wieczystych i czasowych), relacje (zawierające teksty dokonanych zeznań), 
manifestacje (gromadzące przeważnie wpisy dokumentujące tę czynność) oraz oblaty (założone dla 
aktykowania dokumentów sporządzonych w innych kancelariach). Później zaczęły się pojawiać re-

87 Nie jest uzasadnione nazywanie tego rodzaju zapisów kolofonami (zob. W. Maisel, Kolofony wielkopolskie, 
w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984, s. 221–229); kolofony bowiem z re-
guły informują o autorze lub okolicznościach powstania książki, a pojawiające się w nich osobiste ref eksje zwykle 
mają związek z ukończeniem dzieła, w którym go umieszczono.
88 P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie w dawnej Polsce, s. 179.
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jestry spraw (regestra causarum), regulujące porządek ich sądzenia, niezwykle istotny dla zaintere-
sowanych stron, akta plenipotencji (pełnomocnictw) oraz rejestry podatkowe.

Oprócz wymienionych serii rzeczowych występowały również serie formalne, obejmujące wpisy 
bądź akta kolejnych stadiów tworzenia dokumentacji. Najpierw powstawały protokoły, w których 
odnotowywano zasadnicze elementy czynności prawnej. W XVIII w. większość z nich sporządzano 
nie dzięki relacji ustnej strony zainteresowanej dokonaniem wpisu, lecz na podstawie tzw. kopii, 
czyli tekstu wpisu czynności lub umowy sporządzonego przez jedną ze stron z użyciem urzędowych 
formuł. Po sporządzeniu wpisów kopii nie niszczono, ale zbierano je, układając w takiej kolejności, 
w jakiej ich treść wpisano do protokołu. Do odnajdywania potrzebnych kopii służyło hasło (signum) 
wpisywane na niej oraz pod wpisem w protokole. Kopie należało utrzymywać w należytym porząd-
ku, aby można je było wykorzystywać jako materiał dowodowy, co nie było łatwe. Ze względu na 
swą luźną formę często ulegały bowiem one rozproszeniu. Dlatego też w niektórych kancelariach, 
szczególnie tych charakteryzujących się mniejszą produkcją aktową, przepisywano je na czysto, aby 
utrwalić ich treść. Gdzie indziej jednak nie czyniono tego, ze względu na znaczną liczbę gromadzo-
nych kopii oraz duże koszty i pracochłonność ich przepisywania, pozostawiając je w luźnym stanie, 
w którym znajdują się do chwili obecnej (np. w kancelarii lubelskiej kopie relacji). Częściej jednak 
łączono je w dowolnych wariantach, zmieniających się w zależności od miejsca i czasu, co świadczy 
o znacznym pragmatyzmie urzędników kancelaryjnych i jednocześnie o oryginalności tych podzia-
łów, odzwierciedlających indywidualizm decydujących o nich urzędników. Charakterystyczne jed-
nak, że ta różnorodność miała wyraźne granice, wyznaczone uznawaniem we wszystkich urzędach 
podziału akt na wyżej wymienione rodzaje.

W XV w. ze względu na małą liczbę akt ich podział rzeczowy nie był jeszcze potrzebny. 
W XVI w., wobec narastania wpisów, stał się już koniecznością. W kancelarii chełmskiej na przy-
kład akta najpierw podzielono na inskrypcje i dekrety sądu oraz relacje i wyroki urzędu, by później 
połączyć dekrety sądu i urzędu, a relacje umieścić razem z inskrypcjami. Potem prowadzono jed-
nocześnie już trzy serie aktowe: dekrety, inskrypcje i relacje, a następnie dodano do nich plenipo-
tencje. Oprócz nich występowały serie protokołów, kopii, rejestrów spraw, rejestrów podatkowych 
oraz ekstraktów89.

89 J. Łosowski, Kancelaria, s. 185.
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I faza (1444–1561)

Główne serie aktowe

rezygnacje, inskrypcje, relacje,
protestacje, oblaty

II faza (1561–1590)

relacje, manifestacje, oblaty, dekrety urzędu
(1561–1588)

inskrypcje, relacje, manifestacje, oblaty
(1561–1588)

inskrypcje i dekrety sądu grodzkiego
(1569–1590)

III faza (1591–1638)

dekrety
(1591–1743)

relacje, manifestacje, oblaty
(1639–1791)

dekrety
(1591–1743)

dekrety
cd.

inskrypcje
cd.

relacje, manifestacje, oblaty
cd.

plenipotencje
(1666–1791)

inskrypcje
(1639–1735)

protokoły inskrypcji
(1639–1790)

protokoły inskrypcji, relacji, manifestacji i oblat
(1633–1638)

protokoły dekretów
(1690–1791)

protokoły inskrypcji
(1639–1790)

protokoły inskrypcji, relacji, manifestacji i oblat
(1633–1638)

protokoły dekretów
(1690–1791)

rejestry podatkowe
(I połowa XVII w. — I połowa XVIII w.)

regestry spraw
(1601–1791)

V faza (1666–1791)

IV faza (1639–1665)

Pozostałe serie

2. Kształtowanie się układu akt w kancelarii grodzkiej chełmskiej
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5. DOKUMENTY

Popularność ekstraktów znacznie ograniczyła przydatność tradycyjnych dokumentów, ale nie spo-
wodowała ich zaniku. Dokumentami sporządzanymi masowo przez kancelarie grodzkie były pozwy 
sądowe90. Tym mianem określa się wezwanie do stawiennictwa pozwanego przed sądem na początku 
procesu. Pozew musiał mieć ustaloną treść, której zmiana mogła pociągnąć za sobą jego nieważność. 
Należało w nim umieścić informacje o organie władzy wydającym ten dokument, czyli reprezentu-
jącym króla staroście, o czym informowano w odrębnej klauzuli, z wyliczeniem wszystkich funkcji 
pełnionych przez tego urzędnika, nazwisko pozwanego z podaniem jego pochodzenia społecznego, 
stwierdzenie nakazu jego stawiennictwa przed sądem, określenie dnia rozprawy sądowej, wskazanie 
sądu (lub urzędu) z określeniem rodzaju roków, imię i nazwisko powoda z określeniem jego pocho-
dzenia społecznego, opis sprawy zawierający szczegóły dotyczące naruszenia prawa oraz okreś-
lenie roszczenia, ocenę wartości pieniężnej żądania i „szkody” (wynikłej ze zwłoki pozwanego), 
potwierdzenie konieczności stawiennictwa pozwanego w celu dania odpowiedzi powodowi, miejsce 
wydania pozwu i jego dokładną datę91. Podobny formularz miały pozwy wydawane w dalszych sta-
diach procesu sądowego — przypozew (adcitatio), przypowiast (concitatio) oraz pozew egzekucyj-
ny (innotescentia). Kolejność umieszczania informacji nie mogła być zmieniana, gdyż pociągnęłaby 
za sobą próbę podważenia wartości prawnej i spowodować mogłaby negatywne konsekwencje dla 
powoda. Pozew mógł być osobiście wręczony pozwanemu lub pozostawiony w jego dobrach. Zaj-
mował się tym woźny sądowy, przysięgły służebnik sądowy, mianowany przez króla, zazwyczaj 
wywodzący się ze stanu chłopskiego, rzadziej mieszczańskiego. Z dokonanej czynności musiał on 
złożyć relację i wpisać ją do akt grodzkich. Pozwy wydawano pod tytułem urzędującego starosty. 
Sporządzane były na papierze o różnym formacie i uwierzytelniane pieczęciami starosty, zgodnie 
z konstytucją z 1505 r.92

Ekstrakty grodzkie zazwyczaj miały format in folio. Biorąc pod uwagę układ poszczególnych 
części, można wyróżnić dwa typy wypisów: krakowski i wielkopolski, różniące się miejscem datacji. 
W ekstraktach krakowskich datacja była umieszczana pod tekstem wpisu, natomiast w ekstraktach 
wielkopolskich datacja była na początku wypisów. Na odwrociu wypisów umieszczano informację 
o rodzaju czynności oraz uczestniczącej w niej stronach, a także datę93. Środkami uwierzytelniający-
mi były podpis starosty oraz jego pieczęć. Zdarzało się, że podpis starosty zastępowały podpisy pod-
starościego i sędziego grodzkiego. W XVIII w. regułę stanowiło umieszczanie na wypisach z ksiąg 
grodzkich obok wyżej wymienionych środków uwierzytelniających podpisów korektora, który 
sprawdzał ich zgodność z oryginałem, oraz subskrypcji lektanta, zwykle czytającego tekst wypisu 
odbierającej go stronie. Niekiedy ekstrakty uwierzytelniano jedynie podpisami korektora i lektanta. 
Działo się tak w przypadkach, gdy strony nie zamierzały płacić za pieczęć i podpisy, ponieważ od-
pis nie był im potrzebny jako dowód przed sądem, ale służył im jedynie dla celów informacyjnych. 
Dla ułatwienia przechowywania wypisy składano niekiedy dwa, trzy, a nawet cztery razy, w wyniku 
czego karta była podzielona na cztery, sześć lub osiem pól94.

Pieczęcie używane do uwierzytelniania dokumentów grodzkich, w tym także ekstraktów, były 
w głównej mierze opatrywane pieczęciami starostów. W legendach napieczętnych wyliczano rów-

90 Tamże, s. 203.
91 Tamże, s. 204.
92 VC I/1, s. 139.
93 W. Budka, Uwagi o porządkowaniu ekstraktów grodu krakowskiego, „Archeion” 36, 1962, s. 38. 
94 Tamże, s. 39.
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nież inne urzędy piastowane przez starostów (hetmańskie, ministerialne, dygnitarskie)95, a pieczęcie 
opatrywano zazwyczaj ich herbem, wzbogacanym niekiedy panopliami (elementami uzbrojenia woj-
skowego w postaci włóczni, berdyszów, chorągwi, proporców, armat, kul) i trzymaczami96. Zdarzało 
się też, że do pieczętowania dokumentacji wytworzonej przez kancelarie grodzkie wykorzystywano 
prywatne pieczęcie sygnetowe z herbem starostów, szczególnie w XVI w., a nawet pieczęcie grodz-
kie, o czym świadczyły znajdujące się na nich napisy (Sigillum Cracoviense castrense)97. 

C. AKTA TRYBUNAŁU KORONNEGO
1. Stan badań. 2. Organizacja, kompetencje i działalność Trybunału. 3. Organizacja kancelarii. 
4. Dokumentacja

LITERATURA: M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. II, 
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku, Łódź 2010, s. 89–117; Archiwum Państwowe miasta Poznania 
i województwa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. Cz. Sko-
powski, Warszawa 1969, s. 169–170; Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku 
i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. I, red. F. Cieślak, M. Trojanowska, Lublin 1997, 
s. 144–145; W. Bednaruk, Dochody sędziów Trybunału Koronnego, CPH 60, 2008, z. 1, s. 9–22; tenże, Proces 
deputata Andrzeja Szulerzyckiego w Trybunale Koronnym, w: Księga pamiątkowa z okazji 10–lecia Wydzia-
łu Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
w Tomaszowie Lubelskim, Lublin 2006, s. 835–846; tenże, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w la-
tach 1578–1794, Lublin 2008; J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski 
XIV–XVIII wieku, Poznań 1965; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewod-
nik po zasobie archiwalnym, opr. A. Krochmal, Warszawa 2005, s. 87–88; A. Chmiel, Materiały sfragistyczne 
(Pieczęcie ziemskie i Trybunału Koronnego w Polsce), „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne” 3, 
1897, nr 3, s. 290–294; M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego, Lwów 1909 (odbitka z „Przeglądu Pra-
wa i Administracji”); M. Hlebionek, „Piotrkowska” księga Trybunału Koronnego, w: Tekst źródła, krytyka, 
interpretacja, Warszawa 2005, s. 345–352; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funk-
cje, Warszawa 1993, s. 184–185; H. Lisczyk, Trybunał Koronny w opiniach sejmików ziemskich 1587–1648, 
w: Dawne sądy i prawo, Katowice 1984, s. 51–63; A. Lityński, Prawnokarna ochrona Trybunału Koronnego, 
„Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 13, 1979, z. 1 (25), s. 101–113; W. Maisel, Trybunał 
Koronny w świetle laudów sejmikowych i konstytucji sejmowych, CPH 34, 1982, z. 2, s. 73–109; Z. Mayer, Wi-
zerunek Trybunału Koronnego. Studium historyczno–obyczajowe, „Pamiętnik Historyczno–Prawny” 7, 1929, 
s. 3–72; Monumenta iuris, t. I; Manuscriptorum quae in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur 
tabulae analyticae, wyd. T. Wierzbowski, t. I (Libri privilegiorum et sententiarum in Regni Poloniae cancel-
laria perscripti actorumque fasciculi in aliis quibsudam subselliis compositi ss. XV–XVIII), Varsoviae 1912, 
s. 139–222; A. Myśliwiec, Organizacja i działalność kancelarii Trybunału Koronnego. Wybrane zagadnienia, 
w: Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej, Lublin 2008, s. 71–92; S. Ochman, 
Trybunał koronny lat 1648–1668 w opinii szlachty, CPH 45, 1993, z. 1–2, s. 283–301; M. Stankowa, Nieco 
wiadomości o aktach Trybunału Koronnego Lubelskiego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie, 
w: 400–lecie utworzenia Trybunału Koronnego w Lublinie, Lublin 1982, s. 115–118; taż, Ocalałe fragmenty 
akt Trybunału Koronnego Lubelskiego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie 1578–1793, „Ar-
cheion” 40, 1966, s. 105–129; I. Wierzchowiecka, Kancelaria Trybunału Litewskiego, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis”, Prawo 273, 2001, s. 101–123; taż, Powinności sędziów Trybunału Litewskiego, CPH 55, 
2003, z. 1, s. 29–42; taż, Z dziejów Trybunału Litewskiego doby stanisławowskiej. Marszałek — „rządca 

95 J. Łosowski, Pieczęcie starostów chełmskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, w: Pieczęć w Polsce 
średniowiecznej i nowożytnej, Lublin 1998, s. 154–156; M. Adamczewski, Pieczęcie, cz. II, s. 11.
96 J. Łosowski, Kancelaria, s. 156–165.
97 Tamże, s. 153; W. Budka, Pieczęcie grodu krakowskiego z wieku XVI–XVIII, w: Studia historyczne ku czci 
Stanisława Kutrzeby, t. II, Kraków 1938, s. 87–98.
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Koła”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo 285, 2003, s. 101–118; W. Witkowski, Trybunał Koron-
ny w Lublinie, w: Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny, Lublin 1974, s. 79–96; tenże, Trybunał Koronny 
w Lublinie. Organizacja i funkcjonowanie, w: 400–lecie utworzenia Trybunału Koronnego w Lublinie, Lublin 
1982, s. 59–71; A. Wolff, Księgi Trybunału Koronnego 1574–1794, w: Straty archiwów i bibliotek warszaw-
skich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. I, Warszawa 1957, s. 128–131; W. Zarzycki, Trybu-
nał Koronny dawnej Rzeczypospolitej, Piotrków Trybunalski 1993.

1. STAN BADAŃ

Dorobek w zakresie badań nad kancelarią Trybunału Koronnego jest skromny. Najpełniejszy ob-
raz kancelarii trybunalskiej przyniosły opracowania historyczno–prawne — w mniejszym stopniu 
praca Mariana Goyskiego (1909), bardziej zaś książka Wacława Zarzyckiego (1993), zawierająca 
odrębny rozdział poświęcony kancelarii trybunalskiej, choć autor zbyt mało miejsca poświęcił do-
kumentacji aktowej. Najnowsza monograf a Trybunału pióra Waldemara Bednaruka (2008), stano-
wiąca najbardziej gruntowne opracowanie organizacji i działalności Trybunału, pominęła w zasa-
dzie kwestie kancelaryjne i dokumentacyjne, natomiast przyniosła szczegółową charakterystykę 
rejestrów spraw używanych w praktyce sądowej. Inne artykuły tego autora, wzbogacające wiedzę 
o funkcjonowaniu tego sądu, także są przydatne w badaniach kancelarii Trybunału (2006, 2008). 
Obraz kancelarii trybunalskiej przedstawiła też Agnieszka Myśliwiec (2008), bardziej skupiając 
się jednak na problemach organizacyjnych niż dokumentacyjnych. Materiału porównawczego do-
starczają opracowania Iwona Wierzchowieckiej dotyczące kancelarii, organizacji i funkcjonowania 
Trybunału Litewskiego (2001, 2003). 

Ważne miejsce zajmują inwentarze archiwalne. Pierwszy, autorstwa Teodora Wierzbowskiego, 
przyniósł wykaz nieistniejących już ksiąg Trybunału przechowywanych w warszawskim AGAD 
(1912) razem z ich ogólną charakterystyką. Drugi, sporządzony przez Janinę Bielecką, objął akta 
Trybunału poznańsko–bydgoskiego, znajdujące się w archiwum poznańskim, dostarczył podstawo-
wych informacji o kompetencjach sądu, jego organizacji, podziale akt oraz ich zawartości, a także 
o procesie archiwizacji (1965). W nurcie archiwoznawczym wyróżniają się praca Adama Wolffa 
o aktach trybunalskich przechowywanych w AGAD i zniszczonych po powstaniu warszawskim 
(1957) oraz artykuł Marii Stankowej (1966) o aktach luźnych Trybunału w archiwum lubelskim. 
Uzupełnia je artykuł Marcina Hlebionka (2005), dotyczący jednej z dwóch zachowanych ksiąg ka-
dencji lubelskiej. Do nielicznych opracowań poświęconych zagadnieniom sfragistycznym można 
zaliczyć reprodukcje trzech pieczęci trybunalskich z opisem (Adam Chmiel, 1897), opis trzech pie-
częci trybunalskich wraz z ich reprodukcjami (Stefan Krzysztof Kuczyński, 1993) oraz gruntowniej-
szą analizę pieczęci używanych w Piotrkowie (Marek Adamczewski, 2010).

Mimo że wiemy już sporo o kancelarii trybunalskiej, potrzebne są wciąż dalsze studia nad jej 
działalnością. Istniejące księgi oraz zachowane fragmenty powinny być w większym stopniu wy-
korzystane do analizy serii aktowych istniejących w kancelarii trybunalskiej. Zagadnieniem klu-
czowym wydaje się ustalenie stopnia odrębności stosowanych w niej rozwiązań w stosunku do 
kancelarii innych sądów szlacheckich. Przydałyby się także badania poświęcone poszczególnym 
typom dokumentów, pozwom, wyrokom i ekstraktom. Czeka na swojego badacza ważne zagadnie-
nie pieczęci używanych w pracy kancelaryjnej Trybunału. Bardzo potrzebna byłaby również anali-
za zakresu obowiązków poszczególnych urzędników, w tym wyjaśnienie roli pisarzy wybieranych 
przez poszczególne sejmiki, a także regentów, susceptantów i palestrantów. Równie cenne byłyby 
także prace dotyczące niższego personelu kancelaryjnego, a szczególnie jego pochodzenia, okresu 
pracy, sytuacji materialnej, a także prestiżu w społeczności szlacheckiej na terenie powiatu czy woje-
wództwa. Badania tego zagadnienia bardzo ułatwiłoby sporządzenie spisu personelu kancelaryjnego 
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Trybunału. Wszelkie analizy personelu ułatwią zrozumienie specyf ki pracy kancelarii trybunalskiej 
i sporządzanej przez nią dokumentacji.

2. ORGANIZACJA, KOMPETENCJE I DZIAŁALNOŚĆ TRYBUNAŁU

Od czasów średniowiecza monarcha miał prawo do rozpatrywania apelacji od wyroków wszelkich 
sądów. Lawinowo narastająca liczba apelacji pod koniec panowania Zygmunta Starego spowodo-
wała, że jego następca, Zygmunt August, miał do rozstrzygnięcia kilkadziesiąt tysięcy zaległych 
spraw sądowych, a ich liczba zwiększała się z każdym rokiem. Tę kryzysową sytuację można było 
rozwiązać przez powołanie nowego sądu apelacyjnego, co stało się ważnym postulatem szlachec-
kiego ruchu egzekucyjnego. Nie chcieli na to zgodzić się kolejni królowie, gdyż doprowadziłoby 
to do ograniczenia ich kompetencji jurysdykcyjnych. Do kompromisu udało się doprowadzić osta-
tecznie w 1578 r., gdy przeciwstawiający się dążeniom szlachty król Stefan Batory zgodził się na 
utworzenie sądu apelacyjnego dopiero pod groźbą odmowy przez posłów uchwalenia podatków na 
wojnę z Moskwą.

Kompetencje rzeczowe Trybunału obejmowały sprawy cywilne, wnoszone w trybie apelacji lub 
mocji od wyroków sądów niższych (ziemskich, grodzkich, podkomorskich, komisarskich i wieco-
wych), a także karne z zakresu czterech artykułów rozpatrywanych przez sądy grodzkie. Do Trybu-
nału kierowano też sprawy, dla których nie znaleziono przepisu w prawie pisanym lub zwyczajo-
wym. Traf ały wreszcie do niego sprawy przeciwko starostom i urzędnikom o zaniedbanie obowiąz-
ków przy wymiarze sprawiedliwości, których nie mogły rozpatrywać sądy grodzkie i ziemskie. Od 
rozstrzygnięć Trybunału nie przysługiwała apelacja, był on w zasadzie sądem ostatecznym. Jedynie 
sprawy duchownych, w przypadku braku rozstrzygnięcia na skutek równowagi głosów wchodzą-
cych w jego skład sędziów, Trybunał mógł odsyłać do sądu sejmowego. Zakres kompetencji rzeczo-
wych Trybunału stopniowo się rozszerzał. Trybunał rozpatrywał głównie sprawy między szlachtą, 
ale z jego usług korzystali też duchowni, Żydzi, mieszczanie, a nawet chłopi, pozywając szlach-
tę. Chłopi nie mogli występować przed Trybunałem samodzielnie, ale w obecności swojego pana. 
Oprócz rozpatrywania spraw Trybunał przyjmował do swoich ksiąg zeznania transakcji oraz aktów 
woli. Trybunał nie posiadał aparatu egzekucyjnego, a wykonaniem wydanych przez niego wyroków 
zajmowały się urzędy grodzkie.  

Siedzibami sądu były Lublin i Piotrków. Wchodzący w jego skład sędziowie mieli rozpatrywać 
w Piotrkowie sprawy z terytorium Wielkopolski w okresie od połowy listopada (od poniedziałku po 
św. Marcinie), a później od 1 września, do Niedzieli Palmowej, następnie zaś udawali się do Lublina 
dla rozpatrywania spraw z Małopolski na sesję sądową, trwającą od Niedzieli Przewodniej (pierw-
sza po Wielkanocy) aż do wyczerpania wszystkich spraw. Organizację tę zmieniono w XVIII w. 
W 1764 r. postanowiono, by sąd w Wielkopolsce funkcjonował naprzemiennie w latach nieparzy-
stych w Poznaniu, a w parzystych — w Bydgoszczy. Kadencje trwać miały od Niedzieli Przewodniej 
do św. Tomasza (3 VII). Z kolei Trybunał dla Małopolski obradował w Lublinie i we Lwowie. Od 
1768 r. Trybunał rozpatrywał sprawy wielkopolskie w Piotrkowie i Kaliszu, zaś małopolskie nadal 
w Lublinie. Znaczenie tego ostatniego miasta utrzymało się aż do upadku Rzeczypospolitej, nato-
miast kadencje wielkopolskie od 1775 r. ponownie odbywały się w Piotrkowie. Na Sejmie Wielkim 
dokonano podziału sądu na dwa oddzielne trybunały, pozostawiając je w Piotrkowie i Lublinie. Każ-
dy podzielono też na dwie izby, które miały rozpatrywać sprawy według poszczególnych rejestrów. 
Trybunał, tak jak znakomita większość organów jurysdykcyjnych w Koronie, nie posiadał stałej 
siedziby. W Lublinie obradował w znajdującym się w rynku budynku ratusza (obecnie zwanym Try-
bunałem), który rajcy i ławnicy musieli opuścić na czas kadencji trybunalskiej.
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Właściwość terytorialna Trybunału początkowo rozciągała się na tereny Małopolski i Wielko-
polski, Rusi Czerwonej oraz Podlasia. Dla Litwy w 1581 r. utworzono odrębny Trybunał Litewski 
z siedzibą w Wilnie, a okresowo w Nowogródku i Mińsku, wzorowany na swoim koronnym odpo-
wiedniku. W 1589 r. do podległości Trybunałowi Koronnemu przyłączyły się województwa pruskie 
(chełmińskie, malborskie i pomorskie), z których sprawy miały być rozpatrywane w czasie kadencji 
piotrkowskiej. W tym samym roku uczyniły to również województwa bracławskie i wołyńskie, a rok 
później kijowskie. Początkowo utworzono dla nich w 1578 r. odrębny trybunał w Łucku, który jed-
nak szybko zaprzestał działalności. W 1635 r. poddano też Trybunałowi Koronnemu przyłączone do 
Korony województwo czernihowskie. Sprawy z województw wschodnich rozpatrywano w trakcie 
kadencji lubelskiej. W 1641 r. jurysdykcji Trybunału Koronnego zostały poddane stanowiące lenno 
Rzeczypospolitej powiaty lęborski i bytowski, z których sprawy rozstrzygano w czasie kadencji 
piotrkowskiej.

W skład Trybunału wchodzili deputaci świeccy, wybierani co roku na sejmikach zwanych depu-
tackimi, oraz deputaci duchowni wyłaniani przez kapituły. Na sejmikach deputatów obierano więk-
szością głosów. Duchowni uczestniczyli w składzie sędziowskim w przypadkach rozpatrywania 
spraw duchowieństwa. Kadencja Trybunału trwała jeden rok. Po raz kolejny można było zostać de-
putatem dopiero po upływie czterech lat. Bierne prawo wyborcze przysługiwało osobom pochodze-
nia szlacheckiego mającym skończone 23 lata, odznaczającym się godnością osobistą oraz znającym 
procedury sądowe. 

Zwyczajowy skład sędziowski liczył sześciu deputatów pod przewodnictwem marszałka lub 
prezydenta, reprezentującego deputatów duchownych. W rozprawach sądu każda z osób biorących 
udział w sprawie mogła uczestniczyć samoczwart, czyli z trzema osobami. W świetle konstytucji 
z 1768 r. mogli to być mecenasi. Niejednokrotnie rekrutowali się oni z kręgu palestrantów, czyli 
praktykantów kancelaryjnych, którzy pracowali w kancelarii w celu nabycia wiedzy potrzebnej do 
pracy w charakterze zastępcy procesowego czy obrońcy sądowego. Wspomniana konstytucja do-
puszczała uczestniczenie w sądach jedynie 30 przysięgłych palestrantów, z których każdy mógł mieć 
swojego zastępcę, czyli dependenta.

3. ORGANIZACJA KANCELARII

Obsługę kancelaryjną Trybunału zapewniali pisarze ziemscy: sieradzki (dla Piotrkowa) i lubel-
ski (dla Lublina), którzy przed objęciem funkcji musieli być zaprzysiężeni98. Z racji wcześniej 
wykonywanej funkcji mieli już praktykę kancelaryjną i znali łacinę. Do ich obowiązków nale-
żało przede wszystkim sporządzanie dokumentacji, w tym dekretów oraz innych dokumentów 
i akt. Zobowiązani byli też do czuwania nad prawidłowością wysyłania pozwów w terminie co 
najmniej dwóch tygodni przed rozpoczęciem sesji i ich publikacji przez woźnego. Uczestniczyli 
również w posiedzeniach sądowych i jako znawcy zagadnień prawnych zapewne udzielali konsul-
tacji deputatom trybunalskim, nie zawsze biegłym w przepisach prawa. Z powodu sprawowania 
swej funkcji nie mogli odgrywać jednocześnie roli pełnomocników procesowych przed Trybuna-
łem ani też wspierać żadnej ze stron.

Na sejmie konwokacyjnym w 1764 r. postanowiono, że dekrety w sprawach z poszczególnych 
województw będzie sporządzał pisarz dekretowy wybierany na sejmiku szlacheckim razem z depu-
tatem. W przypadku nieobecności pisarza jego obowiązki mieli wypełniać sędzia ziemski, podsędek, 

98 Podstawowe znaczenie ma praca W. Zarzyckiego, Trybunał Koronny dawnej Rzeczypospolitej, Piotrków Trybu-
nalski 1993.
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pisarz grodzki lub podstarości pochodzący z danego województwa albo powiatu. Pisarze byli zobo-
wiązani do przyjeżdżania na dwa dni przed rozpoczęciem sesji poświęconej sprawom z ich terenu 
i składania przysięgi. Do ich obowiązków należało też spisywanie dekretów w dwóch egzemplarzach 
i przedkładania ich do podpisu marszałkowi. W ciągu tygodnia musieli jeden egzemplarz przekazać 
do archiwum Trybunału, zaś drugi w terminie dwóch tygodni od powrotu do domu dostarczyć do 
właściwej kancelarii grodzkiej. W czasie pełnienia funkcji sędziom i pisarzom przysługiwał immu-
nitet. W przypadku śmierci pisarza jego obowiązki miał objąć deputat pochodzący z województwa 
lub terenu, z którego pochodził zmarły. Na mocy konstytucji z 1792 r. podzielono Trybunał na izbę 
wyższą i niższą; w każdej mieli być zatrudnieni pisarz, pisarz aktowy, odpowiedzialny za kancelarię 
i archiwum, oraz cenzor. Wprowadzono również zasadę wybierania pisarza przez deputatów spośród 
kandydatur zgłoszonych przez szlachtę poszczególnych województw i dożywotniego sprawowania 
przez nich funkcji.

Pisarzowi trybunalskiemu przysługiwało stałe wynagrodzenie (salarium) w takiej wysokości, 
jakiej należało się ono pisarzom sądów zadwornych. Oprócz tego pobierał on opłaty na wykonane 
usługi kancelaryjne. Na mocy konstytucji z 1726 r. wprowadzono ich urzędowy cennik. Za spo-
rządzenie dekretu pisarz mógł pobrać od 6 do 32 zł, w zależności od jego rodzaju. Należność za 
wypisy uzależniano od liczby stron, licząc za każdą po 1 zł. Podobnie kosztowało dokonanie wpisu 
do rejestru, protestacji, manifestacji oraz oblat dokumentów z kancelarii grodzkich i ziemskich. 
Jednak za oblatę przywilejów wydanych przez kancelarię królewską należało płacić 4 zł. Konsty-
tucja z 1775 r. ustanowiła jednorazową pensję dla obu pisarzy trybunałów koronnego i litewskiego 
w wysokości 14 000 zł.

Pisarz miał do pomocy regenta, susceptantów oraz palestrantów, których obowiązki nie zosta-
ły szczegółowo zbadane, ale na pewno wspomagali oni pisarza w różnych czynnościach kancela-
ryjnych. Regenci mieli obowiązek składania przysięgi, nie wiadomo natomiast, czy podobnie było 
z niższymi pracownikami kancelaryjnymi. Miejscem pracy była siedziba sądu, która, jak już wspo-
mniano, zmieniała się. Początkowo Trybunał nie dysponował funduszami na działanie kancelarii, 
a wydatki związane z jej funkcjonowaniem pokrywano z opłat uiszczanych przez procesujące się 
strony. Później sytuacja zmieniła się na lepsze. W 1768 r. na wydatki kancelarii trybunalskiej prze-
znaczono już 4000 zł. Niewydane pieniądze miały być przekazywane na reperację ratusza i bruków 
miejskich. Konstytucja sejmu grodzieńskiego z 1793 r. na nowo określiła skład kancelarii, która 
miała składać się z pisarza wybieranego na kolejnych sejmikach deputackich oraz jego pomocników, 
regenta, archiwisty i dwóch instygatorów. Urzędnicy kancelaryjni mieli też do pomocy czterech 
woźnych. Przepisy te nie weszły w życie z powodu upadku Rzeczypospolitej.

4. DOKUMENTACJA

Akta Trybunału zostały przekazane w 1836 r. z archiwów akt dawnych w Piotrkowie i Lublinie do 
warszawskiego Archiwum Głównego99. W czasie powstania warszawskiego, 2 IX 1944 r., wszystkie 
bez wyjątku zostały spalone przez żołnierzy niemieckich, którzy tego dnia zajęli opuszczone przez 
powstańców Stare Miasto100. Tego barbarzyńskiego czynu dokonano wbrew złożonym wcześniej 
polskim archiwistom obietnicom zabezpieczenia dokumentacji znajdującej się w archiwum. W su-
mie Niemcy spalili wtedy 3956 tomów akt trybunalskich, w tym 1438 z kadencji piotrkowskiej oraz 

99 M. Stankowa, Ocalałe fragmenty akt Trybunału Koronnego Lubelskiego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Lublinie 1578–1793, „Archeion” 40, 1966, s. 115.
100 A. Wolff, Dzieje zniszczenia Archiwum Głównego Akt Dawnych, w: Straty archiwów i bibliotek warszawskich 
w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. I, Warszawa 1957, s. 27.
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2518 z kadencji lubelskiej101. Utrata dokumentacji Trybunału stanowiła niepowetowaną stratę dla 
nauki i kultury polskiej.

Jedyną pozostałość po działalności Trybunału stanowią materiały aktowe pochodzące z jego ka-
dencji lubelskich, które pozostawiono w archiwum w Lublinie ze względu na ich podrzędne znacze-
nie w porównaniu z kompletnymi seriami ksiąg przekazanymi do warszawskiego Archiwum Głów-
nego. Były to tzw. dissoluta, czyli akta luźne, które przechowywano powiązane w paczki. Przypad-
kowo też zachowała się jedna księga z 1591 r., której nie przekazano do Warszawy, gdyż uznano ją 
omyłkowo za księgę grodzką, oraz fragmenty trzech innych102. Akta te pozostały w archiwum lubel-
skim i razem z jego zasobem przetrwały okres wojny. Zachowało się też kilkanaście ksiąg kadencji 
poznańskich i bydgoskich Trybunału z XVIII w., które traf ły do pruskiego archiwum w Poznaniu 
i szczęśliwie przetrwały w nim do dziś103.

Dokumentacja trybunalska stanowiła wytwór kancelarii okresu księgi wpisów i dzieliła się na 
księgi rzeczowe oraz akta luźne. Wśród ksiąg można wyróżnić kilka głównych serii aktowych. 
Pierwszą stanowią relacje (relationes), do których wpisywano protestacje, manifestacje, a także ze-
znania woźnych sądowych o dostarczeniu pozwu, dokonaniu wizji lub obdukcji104. Do akt wyro-
ków (decreta) traf ały wpisy poszczególnych etapów procesu sądowego, głównie wyroki, natomiast 
księgi zapisów (inscriptiones) obejmowały wpisy transakcji uwierzytelnianych przed urzędnikami 
Trybunału. W aktach sentencjonarzy zapisywano treść wyroków zapadłych podczas posiedzeń, na 
których podstawie sporządzano później wpisy czystopisowe. Akta komparycji (comparitiones) obej-
mowały wpisy poświadczające niestawiennictwo stron przed sądem, które powodowało konieczność 
zapłaty kar sądowych, a w przypadkach powtarzania się, także wyroki skazujące strony nieobecne. 
W księgach plenipotencji (plenipotentiae) odnotowywano udzielone pełnomocnictwa procesowe105.

Cechę wyróżniającą dokumentację Trybunału stanowił podział geograf czny ksiąg. Wynikał on 
z funkcjonowania tego sądu w różnych miastach. Z tego powodu występują akta kadencji piotrkow-
skiej, lubelskiej, poznańskiej, kaliskiej oraz lwowskiej. Wśród dokumentacji kadencji poznańsko–
bydgoskiej występowały odrębne tomy dla wymienionych województw pomorskich, województw 
kujawskich (brzeskiego kujawskiego oraz inowrocławskiego) oraz wielkopolskich (poznańskiego 
i kaliskiego). W aktach kadencji lubelskiej występowały osobne księgi dla ziem ruskich, założone 
dla każdego województwa (bracławskiego, czernihowskiego, kijowskiego, wołyńskiego). Wewnątrz 
nich nie występował już wewnętrzny podział rzeczowy. Do 1674 r. księgi te pisane były po rusku 
pismem cyrylickim, potem używano już języka łacińskiego106.

W trakcie procesów szczególnie ważnym rodzajem akt były rejestry spraw (regestra causarum), 
w których odnotowywano kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw, oddziałującą na sku-
teczność wymiaru sprawiedliwości, niejednokrotnie decydującą o ostatecznym ich rozstrzygnięciu 
i w znacznym stopniu wpływającą na koszty procesowe. Wpisu do nich dokonywano na podstawie 
relacji o dostarczeniu pozwu. Początkowo używano tylko rejestrów wojewódzkich obejmujących spra-
wy z jednego województwa lub ziemi. Później musiano założyć odrębny rejestr dla spraw taktowych 
(od łacińskiego czasownika tango oznaczającego między innymi bić, naruszać, traf ać), obejmujących 
sprawy o naruszenie bezpieczeństwa Trybunału. Wcześnie też powstał rejestr mixti fori, w którym wpi-
sywano sprawy rozstrzygane z udziałem deputatów duchownych. W 1611 r. sejm stwierdził przepełnie-

101 A. Wolff, Księgi Trybunału Koronnego 1574–1794, w: tamże, s. 130.
102 M. Stankowa, Trybunał Koronny, w: Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku 
i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. I, Lublin 1997, s. 145. 
103 J. Bielecka, Inwentarze, s. 186.
104 W. Zarzycki, Trybunał Koronny, s. 62.
105 A. Wolff, Księgi, s. 129.
106 Tamże, s. 129–130.
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nie rejestru taktowego, dlatego wyodrębniono z niego dwie kolejne księgi przeznaczone dla spraw spo-
wodowanych zajęciem cudzej nieruchomości przy użyciu siły, naruszeniem przywilejów i wykupnem 
majątków (expulsionum et exemptionum). Konstytucja ta wzmiankuje też istnienie rejestru causarum 
off cii, przeznaczonego na sprawy wynikłe z zaniedbań obowiązków przez urzędników107.

Zaległości w sądzeniu spraw musiano usuwać w czasie kolejnych sesji Trybunału, co powodo-
wało wydłużanie istniejącej kolejki, dlatego chcąc szybciej rozstrzygać niektóre z nich, co postulo-
wała szlachta, tworzono specjalne rejestry. Taki specjalny status miały rejestry expulsionum, takto-
wy, spraw directi mandati (obejmujący sprawy kryminalne, w których strona ją wszczynająca ujęła 
sprawcę przestępstwa) oraz arianismi, do którego kierowano sprawy o bluźnierstwo przeciw religii 
katolickiej, o krzywoprzysięstwo, pozostawanie pod klątwą i gorszące życie. Konstytucja z 1726 r. 
wymieniła też istniejący już wcześniej rejestr poenalium przeznaczony na sprawy grzywien sądo-
wych niezapłaconych przez strony. W 1764 r. decyzją sejmu konwokacyjnego zlikwidowano rejestry 
militarium, off ci, cassandorum i conservatorum, pozostawiając jedynie pięć — dwa wojewódzkie 
(świecki i duchowny), f sci, expulsionum i taktowy108.

Cztery lata później (1768) kolejna konstytucja usankcjonowała istnienie już ośmiu rejestrów: 
wojewódzkiego, ekspulsyjnego, remisyjnego (obejmującego sprawy nierozstrzygnięte wcześniej 
z powodu równości głosów wśród sędziów, zawieszone z powodu pełnienia przez jedną ze stron 
obowiązków państwowych, czyli tzw. suspensy, oraz nierozstrzygnięte z powodu niestawiennictwa 
stron), terminorum tactorum, directi mandati, executionum processus (wpisywano dla niego sprawy 
zakończone prawomocnym wyrokiem, w których strona wygrana dążyła do uzyskania wyroku egze-
kucyjnego), poenalium oraz zawierający sprawy napływające z ordynacji zamojskiej109. Na Sejmie 
Czteroletnim zamierzano zlikwidować rejestry remisyjny, executionum i poenalium oraz ordyna-
cji zamojskiej, ustanawiając za to sześć nowych: apelacyjny, taktowy, ekspulsyjny, determinationis 
fori (dla spraw odesłanych przez sądy ziemiańskie, nierozstrzygniętych z powodu braku kompletu 
sędziów, sukcesyjnych i dotyczących właściwości sądu), directi mandati oraz kryminalny (obej-
mujący sprawy kryminalne niemieszczące się w rejestrze taktowym). Posłowie uchwalili jednak 
przywrócenie rejestrów executionum i poenalium, a więc w sumie niewiele się zmieniło. Sejm gro-
dzieński w 1793 r. usankcjonował sześć rejestrów: illationum (odnotowujący sprawy o właściwość 
sądu w sprawach sukcesji i majątku, gdy sporne dobra leżały w różnych województwach), off cii, 
wojewódzki, incarceratorum (obejmujący sprawy kryminalne, w których schwytano sprawcę), po-
wszechny (rejestrujący sprawy o bezprawne odebranie nieruchomości) oraz directi mandati (zawie-
rający sprawy przestępstw wobec sądu)110.

Księgi trybunalskie powstawały tak samo jak akta ziemskie i grodzkie — przez oprawę zapi-
sanych składek czystopisowych. Niektóre z nich były bardzo obszerne i zawierały często ponad 
3000 stron, dlatego, aby mogły być wykorzystywane do różnorodnych poszukiwań, oprawiano je 
w skórę. W księgach czystopisowych poszczególne wpisy, przy tworzeniu których używano skró-
tów, opatrywano nagłówkami, których szczegółowość zależała od regenta i jego pomocników. Ro-
dzaje wpisów były takie same jak w aktach grodzkich.

Oprócz ksiąg i dokumentów kancelaria trybunalska pozostawiła po sobie akta luźne, tzw. dissolu-
ta. Były to pojedyncze składki lub ich fragmenty, czystopisowe oraz brudnopisowe, wypisy z ksiąg 
trybunalskich, a także ekstrakty z różnych ksiąg grodzkich i ziemskich, które zostały przedłożone 
jako dowody przez strony procesowe. Akta te nie były uporządkowane, tylko zalegały w kancelarii 

107 W. Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin 2008, s. 143.
108 Tamże, s. 152–153.
109 Tamże, s. 153.
110 Tamże, s. 155–156.
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w prowizorycznych wiązkach. Dissolutów pozostałych po kadencji lubelskiej w XIX w. nie przewie-
ziono do archiwum warszawskiego, tak jak księgi, tylko pozostawiono w archiwum w Lublinie i tam 
dzieliły jego losy, ostatecznie unikając pożogi wojennej. 

Dokumentację lubelskiej części akt trybunalskich wyróżniały skorowidze osobowe i geograf cz-
ne w liczbie 190. Sporządzono je już po upadku Rzeczypospolitej na polecenie władz austriackich 
w celu ułatwienia poszukiwań. Skorowidze te nie obejmowały jednak wszystkich akt pozostałych 
po działalności Trybunału. Pracami skorowidzowymi nie objęto ksiąg o charakterze pomocniczym 
(jak rejestry) oraz akt brudnopisowych, jeśli na ich podstawie zostały sporządzone czystopisy111. To 
głównie dzięki tym rejestrom prowadzono w okresie międzywojennym kwerendy genealogiczne dla 
celów naukowych i prywatnych.

Początkowo za przechowywanie akt i ich bezpieczeństwo byli odpowiedzialni pisarze ziemscy. 
Konstytucja z 1764 r. nałożyła obowiązek opieki nad aktami na komorników lubelskich, regenta 
piotrkowskiego oraz regenta ziemskiego we Lwowie. Miejscem przechowywania akt z sesji piotr-
kowskich była specjalna izba przy kościele farnym w Piotrkowie, która jednak nie była należycie 
zabezpieczona. Z tego powodu pod koniec XVII w. akta przeniesiono do miejscowego klasztoru 
dominikanów, gdzie warunki przechowywania były dobre. W obawie przed wojskami szwedzkimi 
akta piotrkowskie okresowo zabezpieczono w fortecy częstochowskiej, a po ustaniu niebezpieczeń-
stwa z powrotem przewieziono je do Piotrkowa112. Miasto to z powodu przechowywania w nim akt 
trybunalskich korzystało z ulg podatkowych.

Akta Trybunału lubelskiego były przechowywane w specjalnie zbudowanym dla tego celu bu-
dynku na placu należącym do pobliskiego klasztoru dominikanów. Konstytucja sejmowa z 1588 r. 
wyznaczała opłatę za ten plac w wysokości 10 grzywien na rzecz klasztoru. Później akta traf ły do 
klasztornego refektarza, gdzie były przechowywane razem z aktami ziemskimi i podkomorskimi, 
a opiekował się nimi regent kancelarii trybunalskiej. Znacznie gorsze (głównie ze względu na pa-
nującą tam wilgoć) okazało się pomieszczenie w klasztorze bernardynów, do którego przeniesiono 
akta w 1811 r. Z kolei w Bydgoszczy akta przechowywano w miejscowym archiwum ziemskim. 
W Piotrkowie i Lwowie aktami trybunalskimi opiekowali się regenci ziemscy. Akta trybunalskie 
w przeddzień obrad były przenoszone z archiwum do siedziby kancelarii i zamykane w skrzyni na 
kłódki, do których klucze mieli pisarz, jego zastępca oraz obrany marszałek.

Podstawowymi dokumentami sporządzanymi w kancelarii trybunalskiej były dekrety. Spisywano 
je po łacinie, jedynie w sprawach pochodzących z województw ruskich dopuszczono możliwość 
używania języka ruskiego. Po 1768 r. zastąpiono go tam językiem polskim, którego powszechnie 
zaczęto używać w kancelarii trybunalskiej dopiero od 1792 r.113 Dekrety przeważnie posiadały formę 
składek liczących wiele stron. Zasadniczymi elementami treściowymi były: nazwa sądu, charakte-
rystyka stron postępowania (osoby prywatnej lub instygatora z delatorem), stwierdzenie ich osobi-
stego stawiennictwa przed sądem lub upoważnienie pełnomocnika, potwierdzenie prawidłowego 
doręczenia pozwu, określenie przyczyny skierowania sprawy do Trybunału (apelacja czy mocja), 
szczegółowy opis przedmiotu sporu, streszczenie wcześniejszych orzeczeń w tej sprawie, stwierdze-
nie wnikliwego rozpatrzenia jej przez sąd, orzeczenie o potwierdzeniu lub uchyleniu wcześniejszego 
wyroku, wyliczenie dowodów w sprawie, na których oparł się sąd, określenie kar, wskazanie urzędu 
odpowiedzialnego za wykonanie wyroku oraz opis zasad postępowania w razie oporu strony skaza-
nej. Środkami uwierzytelniającymi dekretu były podpisy deputatów oraz pieczęć114.

111 A. Wolff, Księgi, s. 130.
112 W. Zarzycki, Trybunał Koronny, s. 69.
113 W. Bednaruk, Trybunał Koronny, s. 188.
114 Tamże, s. 189.
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Na mocy konstytucji z 1578 r. dekrety miały być pieczętowane pieczęciami ziem lubelskiej i sieradz-
kiej115. W Lublinie od początku XVIII w. używano już oddzielnej pieczęci trybunalskiej z wyobrażeniem 
jelenia, tak jak w herbie ziemi lubelskiej116. Na pieczęciach używanych w Piotrkowie od XVII w. także 
znajdował się wywodzący się z herbu ziemi sieradzkiej orzeł bez korony, z herbem pisarza ziemskie-
go na piersi, a niekiedy też z literami oznaczającymi inicjały jego imienia i nazwiska oraz funkcję. 
W 1746 r. sporządzono pieczęć, w której oprócz orła, na którego piersi widniał herb sędziego ziemskiego 
sieradzkiego, znajdowały się herby sieradzkich urzędników ziemskich, pisarza i podsędka117.

Po rozdzieleniu Trybunału w 1764 r. każdy jego oddział miał mieć własną pieczęć z wyobraże-
niem orła oraz określeniem nazwy miasta, w którym obradował, a w 2. połowie XVIII w. na pieczę-
ciach trybunalskich pojawiło się już wyobrażenie orła państwowego118. W Trybunale piotrkowskim 
stało się to w 1781 r., kiedy to sporządzono pieczęć wyobrażającego orła ukoronowanego z herbem 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na piersi119. Konstytucja z 1792 r. uregulowała także spra-
wę wyglądu pieczęci, które miały posiadać wyobrażenie orła w koronie i napis: „Pieczęć trybunału 
prowincyi wielkopolskiey” (dla Piotrkowa) lub „małopolskiey” (dla Lublina). Obowiązek przecho-
wywania tych pieczęci miał pisarz aktowy, a do sporządzania odcisków polecono używać niebie-
skiego tuszu. Sejm grodzieński zdecydował o pozostawieniu orła jako wyobrażenia napieczętnego, 
zmieniając jedynie treść napisu („Pieczęć Trybunału Koronnego”). 

Równie częsty produkt stanowiły pozwy. Od początku funkcjonowania Trybunału do lat 30. 
XVII w. miały one format dutki (pagina fracta), później były już sporządzane na papierze o peł-
nym formacie. Wydawano je w imieniu króla i były opieczętowane pieczęcią ziemi lubelskiej lub 
sieradzkiej, a od początku XVIII w. — pieczęcią trybunalską. Rozpowszechnione były też ekstrakty. 
Uwierzytelniane były one, tak jak poprzednio opisane dokumenty, podpisami pisarza ziemskiego, 
a później pisarza trybunalskiego oraz pieczęcią ziemską, a od początków XVIII w. — trybunalską.

D. AKTA SĄDÓW PODKOMORSKICH
LITERATURA: Archiwum Państwowe miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa tere-
nowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. Cz. Skopowski, Warszawa 1969, s. 163–164; L. Białkowski, 
Wstęp, w: Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku, Lublin 1934, s. V–XI; J. Bielecka, Inwentarze 
ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku, Poznań 1965, s. 156–161, 493–495; 
P. Dąbkowski, Księgi sądowe przemyskie i przeworskie w dawnej Polsce, „Rocznik Przemyski” 8, 1928–1937, 
s. 3–86; tenże, Księgi sądowe lwowskie w dawnej Polsce, Lwów 1937 (Studia nad historią prawa polskiego 
16/1), s. 20–22; J. Gołaski, Technika rozgraniczenia dóbr ziemskich w końcu XVI i XVII wieku w świetle 
poznańskich ksiąg podkomorskich, „Przegląd Geodezyjny” 11–12, 1959, s. 449–455; T. Jurek, Pismo w życiu 
społecznym Polski późnego średniowiecza, w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, 
red. S. Gawlas przy współudziale Michała T. Szczepańskiego, Warszawa 2011, s. 203–231; Книга киïвського 
пiдкоморського суду (1584–1644), wyd. Г. В. Боряк ᴛа інші, Киïв 1991; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego 
Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 3, 
1909, s. 63–68; tenże, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich, RAU whf 40, 1901, s. 51–52; 42, 1902, 
s. 95, 221; Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku, wyd. L. Białkowski, Lublin 1934; Monumenta 
iuris, t. IV: Manuscriptorum quae in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur tabulae analyticae, 
wyd. T. Wierzbowski, t. II (Acta terrestria et castrensia XIV–XVIII ss. palatinatuum Poloniae Maioris), Var-

115 VC II/1, s. 410.
116 M. Stankowa, Ocalałe fragmenty, s. 109.
117 M. Adamczewski, Pieczęcie, cz. II, s. 106–108.
118 M. Stankowa, Ocalałe fragmenty, s. 109; W. Zarzycki, Trybunał Koronny, s. 69; M. Adamczewski, Pieczęcie, 
cz. II, s. 116. 
119 Tamże, s. 112.
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soviae 1917; F. Piekosiński, Sądownictwo w Polsce wieków średnich, RAU whf 35, 1898, s. 31–33; J. Rafacz, 
Dawne polskie prawo sądowe, t. II, Warszawa 1924; M. Stankowa, Księgi podkomorskie 1443–1793 — zbiór 
zespołów szczątkowych, w: Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu 
Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. I, Lublin 1997, s. 142–143; J. Soszyński, Księgi podko-
morskie bielskie według spisu z 1648 roku. Przyczynek do badań nad średniowieczną kulturą prawniczą, 
„Miscellanea Historico–Archivistica” 11, 2000, s. 91–96; J. Stoksik, Małopolscy miernicy w XV–XVII wieku, 
w: Społeczeństwo staropolskie, t. IV, Warszawa 1986, s. 71–103; taż, Geometrzy małopolscy do końca XVIII 
wieku. Z dziejów geodezji i kartograf i wielkoskalowej w Polsce, Kraków 2013; S. J. Tymowski, Zmiany 
w strukturze procesu mierniczego w Polsce, „Przegląd Geodezyjny” 12, 1956, z. 11, s. 430–433; z. 12, s. 468–
472; M. Wąsowicz, Księgi sądowe z obszaru Wielkopolski, w: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. 
Przewodnik po zespołach, t. I, Warszawa 1975.

Badania nad dokumentacją podkomorską praktycznie nie rozwinęły się, mimo powstania prac po-
święconych sądownictwu z okresu średniowiecznego, w których opisano także organizację i zada-
nia sądów podkomorskich (F. Piekosiński 1898; S. Kutrzeba 1901–1902). Sporo cennych informacji 
o prowadzeniu akt podkomorskich w województwie krakowskim przekazał w katalogu zasobu archi-
wum krakowskiego Stanisław Kutrzeba, dołączając spisy zachowanych ksiąg (1909). Nieco później 
ukazały się również spisy ksiąg podkomorskich przechowywanych w warszawskim AGAD (1917). 
Lubelską księgę podkomorską wydał Leon Białkowski (1934), natomiast wiele cennych informacji 
o dziejach akt podkomorskich ziem ruskich i odpowiedzialnych za nie urzędnikach zamieścił w dwóch 
pracach Przemysław Dąbkowski (1937). Charakterystykę procesu granicznego i problemy techniczne 
wytyczania granic pokazał Janusz Gołaski (1959). Pozostałość aktową po wielkopolskich sądach pod-
komorskich zestawiła i scharakteryzowała Janina Bielecka (1965). Wiele szczegółów dotyczących 
udziału komorników i geometrów w wytyczaniu granic zawierają prace Stanisława Janusza Tymow-
skiego (1956) oraz Janiny Stoksik (1986, 2013). Informacje o zachowanych księgach podkomorskich 
można też znaleźć w publikowanych przewodnikach archiwalnych (warszawski AGAD 1975, Poznań 
1969, Lublin 1997). Janusz Soszyński zainicjował publikację ewidencji istniejących ksiąg, wydając 
spis bielskich ksiąg podkomorskich (2000). Na uwagę zasługuje również wydanie przez historyków 
ukraińskich kijowskiej księgi podkomorskiej z l. 1584–1644 sporządzonej w języku ruskim (1991).

Dotychczas nie ukazała się żadna praca poświęcona bezpośrednio analizie zachowanych ksiąg 
podkomorskich lub kancelarii, która je wytworzyła. Potrzebne są więc podstawowe studia nad 
tymi zagadnieniami, i to zarówno analizy cząstkowe, jak i prace bardziej przekrojowe. Bardzo 
przydałaby się też analiza zawartości tych ksiąg, a także systematyzacja wpisów do nich, pozwa-
lająca na określenie ich specyf ki. Podjęcia wymaga też zupełnie niezbadany problem personelu 
kancelaryjnego.

Spory graniczne rozstrzygały pierwotnie sądy zadworne, powoływane przez króla i działające 
poza miejscem jego pobytu, a składające się z wyznaczonych przez niego urzędników. W Mało-
polsce od XIV w. sprawy te rozstrzygał podkomorzy, którego kompetencje rozciągały się na całe 
województwo krakowskie, a po wcieleniu księstw zatorskiego i oświęcimskiego w XV w. objęły 
również ich teren. W Wielkopolsce sprawy graniczne przeszły do sądów ziemskich, w składzie któ-
rych w XV w. występował podkomorzy. Z tego powodu odnotowywano je w księgach ziemskich. 
Odrębne księgi podkomorzowie poznański, kaliski czy inowrocławski zaczęli prowadzić od połowy 
XVI w. Sądy podkomorskie rozsądzały jedynie spory dotyczące przebiegu granic między posiadło-
ściami szlachty oraz między posiadłościami szlachty i dobrami kościelnymi. Oprócz rozstrzygania 
spraw spornych sąd podkomorski zajmował się wyznaczaniem granic, czego dokonywano pod prze-
wodnictwem komornika granicznego, czasem z udziałem przysięgłego mierniczego. Najczęściej po-
legało to na usypaniu kopców granicznych. Sprawy sporne między szlacheckimi właścicielami po-
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siadłości a dobrami królewskimi należały do kompetencji sądów komisarskich. Sądy podkomorskie 
były zorganizowane na wzór sądów ziemskich, nie miały jednak stałej siedziby, a sprawy rozpatry-
wały na miejscu sporu (in loco campestri, in loco controversiae), w polu lub w lesie. Z akt lubelskich 
wynika, że jeśli sprawa dotyczyła granic dóbr samego podkomorzego, rozstrzygał ją sąd komisarza 
wyznaczonego przez miejscowy wiec.

Podobnie jak w przypadku innych urzędników sądowych, podkomorzych mianował król spo-
śród czterech kandydatów przedstawianych przez sejmiki elekcyjne. Nowo mianowany podkomorzy 
składał przysięgę przed sądem ziemskim w obecności wojewody. Na czele tego sądu stawał najczęś-
ciej mianowany przez podkomorzego komornik graniczny, który wykonywał czynności jurysdykcyj-
ne razem z asesorami rekrutującymi się z grona urzędników ziemskich i grodzkich lub miejscowych 
posesjonatów. Komornicy na Litwie i Podlasiu mieli umiejętności miernicze, umieli też sporządzać 
mapy, czego nie potraf li ich odpowiednicy w Wielkopolsce i Małopolsce120. Konieczność sporzą-
dzania map spowodowała, że w procesach rozgraniczania dóbr częściej zaczęto angażować mierni-
ków. Obowiązek powoływania przysięgłych geometrów do wszystkich procesów granicznych wpro-
wadziła konstytucja sejmowa z 1768 r.121

Podkomorzowie wystawiali dokumenty, dotyczące przeważnie rozgraniczenia dóbr, odnowienia 
granic między nimi oraz dokonywanych wizji. Sprawy te zapisywano też do ksiąg podkomorskich. 
Przeważają w nich dekrety w sprawach rozstrzyganych przez sądy podkomorskie, a także wyroki są-
dów kompromisarskich oraz arbitrażowych, powoływanych przez strony w celu uniknięcia opłat po-
bieranych przez podkomorzego. Oprócz tego do ksiąg traf ały zeznania woźnych sądowych z czyn-
ności przeprowadzonych przy wytyczaniu granic. Z akt podkomorskich, podobnie jak innych ksiąg 
urzędowych, wydawano oczywiście ekstrakty.

Mapy w procesach granicznych zaczęto wykorzystywać w XVII w. W Wielkopolsce najstarsza 
mapa graniczna pochodzi z 1659 r. i została sporządzona przez podkomorzego122. Początkowo rzad-
kie, z czasem mapy stały się podstawowym środkiem przy rozgraniczaniu gruntów i na nich projek-
towano przebieg linii granicznej oraz rozmieszczenie znaków granicznych, które potem miały być 
ustanawiane w terenie. Do częstszego wykorzystywania map w procesach granicznych w znacz-
nym stopniu przyczyniła się praktyka Trybunału Koronnego, który przy rozpatrywaniu apelacji od 
wyroków sądów podkomorskich żądał mapy sporządzonej przez przysięgłego geometrę. Zdarzało 
się bowiem, że zwaśnione strony odmiennie przedstawiały przebieg granicy. Wprowadzenie map 
spowodowało ograniczenie roli opisu topograf cznego w dekrecie podkomorskim; niektóre jego 
składniki stały się komentarzem do mapy, a inne wprost przesunięto do niej123. Z czasem opisy gra-
nic w dekretach zanikły, co bardzo ograniczyło rolę komorników w procesie granicznym. 

Księgi podkomorskie zachowały się w słabym stopniu, ponieważ stanowiły własność podkomo-
rzego, a po jego śmierci przechodziły w ręce jego spadkobierców, którzy nie zawsze wydawali je 
następcy zmarłego. Prowadzono je zasadniczo dla całego województwa, co łamało generalną zasadę 
prowadzenia wszelkich akt sądowych dla pojedynczych powiatów. Choć w większości ziem księgi 
podkomorskie znamy dziś dopiero z XVI w., istniały jednak na pewno już w stuleciu poprzednim124. 

120 S. J. Tymowski, Zmiany w strukturze procesu mierniczego w Polsce, „Przegląd Geodezyjny” 12, 1956, z. 1, 
s. 432.
121 J. Stoksik, Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartograf i wielkoskalowej 
w Polsce, Kraków 2013, s. 54.
122 J. Gołaski, Technika rozgraniczenia dóbr ziemskich w końcu XVI i XVII wieku w świetle poznańskich ksiąg pod-
komorskich, „Przegląd Geodezyjny” 11–12, 1959, s. 453.
123 J. Stoksik, Geometrzy, s. 54.
124 Krakowskie księgi podkomorskie zachowane są od lat 20. XVI w., ale istniały już ok. 1470 r. (T. Jurek, Pismo, 
s. 224).

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



301AKTA SĄDÓW I URZĘDÓW SZLACHECKICH W XIV–XVIII WIEKU

Ich dostępność dla stron w XV w. musiała być jednak ograniczona, skoro rozjemcy graniczni doko-
nujący opisów granic wpisywali je do akt ziemskich i grodzkich125.

Z rewizji akt lwowskich przeprowadzonej w 1637 r. wynika, że istniało wtedy dziewięć ksiąg pod-
komorskich oznaczonych kolejnymi literami alfabetu (od A do I) z l. 1339–1620. Pierwsza księga 
zawierała akta pochodzące z l. 1339–1543, natomiast pozostałe obejmowały już krótsze okresy. Dwie 
pierwsze księgi były dutkami, zaś pozostałe miały format in folio, ale dokumentacja z okresu później-
szego (1620–1634) nie była oprawiona, tylko miała formę seksternionów, których było w sumie 181. 
Każdy z nich dotyczył jednej sprawy i był odrębnie oznaczony. W archiwum lwowskim w okresie mię-
dzywojennym znajdowały się fragmenty lwowskich akt podkomorskich z l. 1466–1494 oraz przemy-
skich z 1472 r., opublikowane w kilku tomach wydawnictwa obejmującego akta grodzkie i ziemskie126.

W 1618 r. podkomorzy krakowski Stanisław Cikowski przechowywał 13 ksiąg z l. 1465–1607, 
które po jego śmierci traf ły do jego następcy. Niecałe pół wieku później zachowała się z nich już 
tylko jedna. Niewątpliwie przyczyną tego spustoszenia były wojny (z potopem szwedzkim na 
czele). Do naszych czasów dochowało się jedynie 10 ksiąg krakowskich z 2. połowy XVII oraz 
z XVIII w.127

W Archiwum Państwowym w Poznaniu przechowuje się wielkopolskie księgi podkomorskie. Po-
znański sąd podkomorski wytworzył 11 z nich. Składają się na nie czystopisy od 2. połowy XVI w. 
do 1661 r. Z późniejszego okresu akta nie zachowały się. Dopiero z l. 1721–1791 pochodzą proto-
koły, które nie zostały przepisane. Podobna liczba tomów dotrwała do naszych czasów po sądach 
kaliskich, po sądzie wschowskim jedynie trzy, zaś po inowrocławskim i gnieźnieńskim pozostały 
tylko pojedyncze woluminy128.

W archiwum lubelskim pierwotnie przechowywano 38 ksiąg podkomorskich łukowskich i lubel-
skich z l. 1436–1791. Obecnie zachowało się tylko pięć z l. 1443–1793. Najstarsza (wydana dru-
kiem) księga ma format dutki. Została oprawiona w XVIII w. bez uporządkowania kart i składek129. 
Późniejsze są już formatu in folio. Prowadzono oddzielne księgi dla ziemi lubelskiej, powiatu urzę-
dowskiego i ziemi łukowskiej, ale w 1643 r. założono już księgę wspólną dla całego województwa130.

Z analizy rąk pisarskich w piętnastowiecznej lubelskiej księdze podkomorskiej wynika, że 
w ciągu kilkudziesięciu lat używania wpisów dokonywało w niej tylko kilka osób131. Można je 
uważać za kancelarzystów zatrudnionych przez podkomorzego, jednak rozstrzygnięcie kwestii, czy 
byli wśród nich sami podkomorzowie i komornicy, wymaga oddzielnych analiz. Akta krakowskie 
w XV w. prowadził podkomorzy, który w następnym wieku miał już do pomocy pisarza. Ważną rolę 
w pracy kancelaryjnej odgrywali komornicy, którzy mieli obowiązek wpisywania dekretów sądu 
do ksiąg własnego powiatu. W 2. połowie XVIII w. podkomorzy krakowski zatrudniał do spraw 
kancelaryjnych regenta, któremu powierzał także nadzór nad archiwum. W 1769 r. ówczesny pod-
komorzy krakowski Stanisław Łętowski po śmierci regenta Stanisława Korytowskiego mianował 
jego następcą Józefa Mąkolskiego, podpiska ziemskiego krakowskiego i subdelegata grodzkiego 
krakowskiego132.

125 Tamże.
126 P. Dąbkowski, Księgi sądowe lwowskie, s. 21.
127 S. Kutrzeba, Katalog, s. 66–68.
128 J. Bielecka, Inwentarze, s. 158–160.
129 L. Białkowski, Wstęp, w: Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku, Lublin 1934, s. VIII–IX; M. Stanko-
wa, Księgi podkomorskie 1443–1793 — zbiór zespołów szczątkowych, w: Archiwum Państwowe w Lublinie i jego 
oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. I, Lublin 1997, s. 142.
130 Tamże.
131 L. Białkowski, Wstęp, s. IX.
132 S. Kutrzeba, Katalog, s. 63–65.
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Akta podkomorskie często przechowywano razem z ziemskimi, ale niekiedy osobno. Np. akta 
lwowskie na skutek zalecenia sejmiku z 1618 r. zabezpieczono w ratuszu lub Zamku Dolnym. Zale-
cono też wtedy dokonywanie rewizji akt w celu ustalenia ich stanu. W 1704 r., po zdobyciu Lwowa 
przez Szwedów w czasie wojny północnej, obcy żołnierze zniszczyli księgi podkomorskie złożone 
w kilku skrzyniach w Zamku Dolnym133. Z kolei akta przemyskie (sześć ksiąg, a oprócz tego jeszcze 
materiały nieoprawne) przechowywano w XVII i na początku XVIII w. w klasztorze bernardynów 
w Przeworsku, a w latach 20. XVIII w. w kolegium jezuitów w Przemyślu, gdzie leżały bez jakie-
gokolwiek porządku. Dopiero na mocy uchwały sejmiku województwa ruskiego z 1728 r. przenie-
siono je do kancelarii ziemskiej134. Księgi lubelskie razem z ziemskimi od XVI w. były zabezpieczo-
ne w klasztorze dominikanów135. Akta krakowskie w XVIII w. przekazano w celu zabezpieczenia 
miejscowemu konwentowi kanoników de poenitentia od św. Marka. Po wielu zabiegach udało się je 
stamtąd odzyskać wspomnianemu regentowi Mąkolskiemu w 1781 r., po czym przekazał je pisarzowi 
podkomorzego Andrzejowi Rotermundtowi (1785), a później znalazły się w archiwum ziemskim136.

E. AKTA SĄDÓW KAPTUROWYCH 
LITERATURA: Archiwum Państwowe miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa te-
renowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. C. Skopowski, Warszawa 1969; Archiwum Państwowe 
w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, 
t. I, red. F. Cieślak, M. Trojanowska, Lublin 1997; A. Abramski, Sądy kapturowe ostatniego bezkrólewia 
(1763–1765), w: Dawne sądy i prawo, Katowice 1984, s. 30–50; O. Balzer, Geneza sądów kapturowych, „Ate-
neum” 38, 1885, s. 146–158; tenże, Początek sądów kapturowych, w: tenże, Studia nad prawem polskim, Po-
znań 1889, s. 267–285; J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII 
wiek, Poznań 1965; Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. II, Warszawa 1968, 
s. 157; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, „Teka Grona Konserwato-
rów Galicji Zachodniej” 3, 1909; tenże, Krakowskie sądy kapturowe, Lwów 1903 (odbitka z „Przeglądu Prawa 
i Administracji”); Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454–1772). 
Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004.

W studium Oswalda Balzera o genezie sądów kapturowych (1885) nie ma żadnych informacji o ich 
aktach bądź kancelariach. Stanisław Kutrzeba, któremu zawdzięczamy najpełniejsze opracowa-
nie tych sądów (1903), sprawom dokumentacji poświęcił zaledwie kilka wzmianek. Ten sam autor 
przedstawił zachowane księgi sądu krakowskiego (1909). Księgi wielkopolskie zestawiła w swym 
inwentarzu Janina Bielecka (1965), a krótki opis akt znaleźć można też w przewodniku po archiwum 
lubelskim (1997). Wzmianki o kancelarii sądów kapturowych zawiera poświęcony im artykuł An-
drzeja Abramskiego (1984). Nieco informacji o kancelariach dał ostatnio Zbigniew Naworski w pra-
cy o sądach pruskich (2004). Brakuje jednak oddzielnych opracowań poświęconych funkcjonowa-
nia kancelarii sądów kapturowych czy ich dokumentacji. Analizy z tego zakresu mogłyby wyjaśnić 
mechanizm obsługi kancelaryjnej tych organów i ustalić zakres ich współdziałania z kancelariami 
grodzkimi, co wzbogaciłoby zarazem wiedzę o działalności tych ostatnich.

Sądy kapturowe powstały w 1572 r. podczas pierwszego bezkrólewia po śmierci Zygmunta Au-
gusta i były sądami nadzwyczajnymi opartymi na zasadzie konfederacji, a swoje czynności wyko-

133 P. Dąbkowski, Księgi sądowe lwowskie, s. 20–22.
134 Tenże, Księgi sądowe przemyskie, s. 25–26.
135 T. Mencel, Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827–1887), „Rocznik Lubelski” 1, 1958, s. 8.
136 S. Kutrzeba, Katalog, s. 65–67.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



303AKTA SĄDÓW I URZĘDÓW SZLACHECKICH W XIV–XVIII WIEKU

nywały tylko podczas bezkrólewia. Nazwa wywodzi się z dawnego określenia konfederacji, które 
nazywano kapturami (confoederatio alias kaptur). W praktyce niektóre sejmiki określały się jako 
kaptury (np. średzki), inne zaś przybierały nazwę konfederacji (np. radziejowski). Forma konfede-
racji zapewniała podejmowanie uchwał większością głosów, co ułatwiało skuteczne działanie. Na 
czas bezkrólewia zawieszano działalność innych sądów szlacheckich, w których za źródło jurys-
dykcji uważano monarchę. Funkcjonowały jedynie kancelarie grodzkie, przyjmując wpisy niespor-
ne. W Wielkopolsce w okresie pierwszych bezkrólewi starosta generalny rozsądzał sprawy szlachty 
z terenu województw poznańskiego i kaliskiego. W czasie działania sądów kapturowych skrócono 
okres między dostarczeniem pozwu a rozprawą do tygodnia, co przyspieszyło wymiar sprawiedliwo-
ści, drastycznie ograniczono też odroczenia (dilationes), będące zmorą staropolskiego sądownictwa, 
uwzględniając jedynie te związane z ciężką chorobą jednej ze stron (vera inf rmitas). Od wyroków 
sądów kapturowych nie było apelacji. Organizację i kompetencje sądów kapturowych określały po-
szczególne sejmiki. W 1572 r. sejmik obradujący w Kole zdecydował o utrzymaniu w Wielkopolsce 
sądów grodzkich, dołączając jednak do ich składu sędziów ziemskich oraz po jednym deputacie 
z ramienia szlachty. 

Podstawowym zadaniem sądów kapturowych było sądzenie sprawców przestępstw kryminalnych 
w celu zapewnienia spokoju i porządku publicznego. Przejmowały więc one sądzenie przestępstw 
należących wcześniej do starosty, jak rozbój na drodze publicznej, napad na dom, gwałt na kobiecie, 
zajęcie dóbr siłą, zranienie czy porwanie chłopa. Za wydawanie pozwów i egzekucję wyroków był 
odpowiedzialny starosta, który w razie potrzeby mógł wezwać do pomocy szlachtę z całego powiatu. 
Wyroki w praktyce wykonywały urzędy grodzkie. W okresie późniejszych bezkrólewi sądy kaptu-
rowe przyjmowały do swoich akt również manifestacje, zeznania dłużne, relacje z dostarczenia po-
zwów oraz intercyzy, ale czyniły to rzadko, gdyż tego rodzaju wpisów można było dokonać w aktach 
grodzkich. W XVI i XVII w., wraz ze wzrostem znaczenia sejmików, sądy kapturowe rozszerzały 
swoje kompetencje o sprawy skarbowe, na co zezwolono w konstytucji z 1632, a czego zakazano 
w 1648 r. W województwie kujawskim miejscowy sąd kapturowy ustanowił nawet taksy na wyroby 
rzemieślnicze, co od dawna należało do kompetencji wojewody. Od 1668 r. w kompetencji sądów 
znalazły się jednak sprawy skarbowe, związane z egzekucją zaległych podatków.

Samodzielność sejmików w dziedzinie stanowienia prawa powodowała zrazu zróżnicowaną po-
zycję sądów kapturowych w poszczególnych powiatach czy województwach. Dlatego w konstytucji 
z 1587 r. ujednolicono kompetencje i procedurę działania tych sądów137. Dzięki niej usankcjonowano 
działalność sądów karnych w miastach w okresie bezkrólewia, wprowadzając zasadę sądzenia szla-
checkich sprawców przestępstw dokonanych w miastach przez wspólnie działające sądy kapturowe 
i miejskie. To postanowienie powtórzono w konstytucji z 1632 r. Od połowy XVII w. odrębne sądy 
kapturowe działały we wszystkich miastach, w których istniały starostwa grodowe (sprawujące jurys-
dykcję nad szlachtą). Jedynie w województwie inowrocławskim działał tylko jeden sąd kapturowy, 
mimo że były tam trzy starostwa grodowe (Inowrocław, Bydgoszcz, Bobrowniki). W województwie 
krakowskim w okresie pierwszych bezkrólewi istniały odrębne sądy w każdym z sześciu powiatów, 
ale już w czasie trzeciego bezkrólewia (1587) ustanowiono jeden sąd kapturowy, obejmujący swoją 
władzą całe województwo łącznie z terytorium księstw oświęcimskiego i zatorskiego. W kolejnych 
bezkrólewiach (1632–1633 i 1648–1649) księstwa te posiadały odrębne sądy, ale już w następnym 
(1668–1669) ponownie działał sąd obejmujący całe województwo.

Skład sądu kapturowego nie był stały, a zależał od ustaleń danego sejmiku i danego bezkrólewia. 
W Prusach Królewskich należeli do niego początkowo wojewodowie (co było miejscową specyf ką), 
deputaci szlacheccy (wybierani na sejmikach generalnych), a także pisarze zamkowi. Liczba deputa-

137 VC II/2, s. 19–26. 
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tów była zmienna, ale stale rosła. W XVIII w. w niektórych ziemiach przekraczała nawet 100 osób. 
Konstytucje sejmowe starały się liczbę tę ograniczyć. Na czele sądów stali wybierani przez samych 
sędziów marszałkowie. Sądy kapturowe zostały zlikwidowane na mocy konstytucji z 1764 r.138

W sądach kapturowych zasiadali pisarze ziemscy lub grodzcy i to oni prowadzili notatki z roz-
praw sądowych. Zagadnienie sporządzania czystopisów w ich kancelariach nie zostało zbadane. 
Angażowano prawdopodobnie do tych czynności personel pomocniczy, który zapewne wywodził 
się z kancelarii ziemskich lub grodzkich. Akta sądów kapturowych przechowywano czasem w ar-
chiwach ziemskich (jak było to w Kaliszu i Wschowie139), ale przeważnie jednak pozostawiano je 
w kancelariach grodzkich, które otwarte były codziennie dla zainteresowanych. Akta krakowskich 
sądów kapturowych przechowywane były, jak dowodzi spis z 1792 r., w archiwum ziemskim. Można 
z tego wnioskować, że przekazał je tam nieznany pisarz ziemski, który obsługiwał kancelarię są-
dów kapturowych. Pisarze ziemscy kierowali kancelariami sądów kapturowych do połowy XVII w. 
W okresach późniejszych bezkrólewi ich miejsce zajęli pisarze grodzcy, gdyż akta sądów kapturo-
wych z tego okresu znalazły się już w archiwum grodzkim, o czym świadczy spis przechowywanych 
tam materiałów aktowych pochodzący z 1818 r.140 Składki zapisane w toku działalności sądów kap-
turowych nie tylko przechowywano razem z aktami grodzkimi, ale je również wraz z nimi oprawia-
no, w wyniku czego obecnie stanowią element zespołów akt grodzkich.

W Prusach Królewskich od 1632 r. prowadzenie akt sądów kapturowych należało do kompe-
tencji pisarzy zamkowych (wojewodzińskich) lub wyznaczonych członków tych sądów. Później 
pisarz zamkowy przejął kierownictwo nad szlacheckimi kancelariami sądowymi, które przyjmowa-
ły wpisy. Do tych akt można było wpisywać transakcje wieczyste i czasowe, a także manifestacje 
i protestacje. W 1696 r. ordynacja sądu malborskiego zezwoliła na wnoszenie tego rodzaju wpisów 
do akt ziemskich.

Na terenie Wielkopolski wiele sądów wytworzyło odrębną dokumentację. Najwięcej akt (po kilka-
naście ksiąg) pozostało po działalności sądów poznańskich i kaliskich. Działalność sądów inowrocław-
skiego i nakielskiego dokumentuje po kilka ksiąg, zaś tylko dwie odnoszą się do sądu wschowskiego. 
Wśród nich znajdują się dekrety (w dwóch podseriach: czystopisów i brudnopisów), pozwy oraz reje-
stry spraw141. Z terenu województwa lubelskiego i ziemi chełmskiej zachowało się dziewięć ksiąg142.

Wśród akt krakowskich sądów kapturowych z kolejnych bezkrólewi, zachowanych nierówno-
miernie, występowały zarówno protokoły, jak i czystopisy inskrypcji oraz dekretów. Wszystkie za-
chowane akta zawierają wpisy czynności procesowych łącznie z wyrokami. Wpisy uwierzytelnia-
jące różnego rodzaju dokonywane przed sądami kapturowymi transakcje oraz oświadczenia woli 
znajdują się w księgach grodzkich. Oprócz akt prowadzono rejestry: zwykły (ex simplici), spraw kry-
minalnych (causae criminales), przestępstw wobec sądów i urzędów (termini tacti), spraw ex aresto 
(czyli tych, w których skazany zaocznie po wypełnieniu postanowień wyroku ponownie wszczynał 
sprawę) oraz spraw skarbowych (causae f sci).

Ordynacja z 1674 r. zalecała prowadzenie rejestrów akt zwykłych, ex aresto oraz causarum f -
sci, a podobne rozporządzenie z 1696 r. dodawało jeszcze rejestr terminorum tactorum, zaś rejestr 
causarum f sci miał być prowadzony w formie ex simplici i ex aresto. Z kolei ordynacja z 1764 r. 
pomijała rejestr taktowy, aczkolwiek był on stosowany w trzech rodzajach (simplicium, ex aresto 
oraz ex directo mandato iudicii atque incarceratorum in carceribus degentium sine benef cio aresti). 

138 VL VII, f. 185.
139 J. Bielecka, Inwentarze, s. 171.
140 S. Kutrzeba, Katalog, s. 70.
141 J. Bielecka, Inwentarze, s. 170, 498–500.
142 Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po 
zasobie archiwalnym, t. I, red. F. Cieślak, M. Trojanowska, Lublin 1997, s. 145–146.
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Konstytucja ta zobowiązywała do wprowadzenia rejestru spraw sędziów kapturowych i osoby im 
bliskie. Wiadomo, że używano wtedy także rejestrów causarum ordinariorum iuris ex limitationibus, 
remissionibus et conservationibus (w formie ex aresto), rejestru spraw wynikłych z niezapłacenia kar 
sądowych (poenales) oraz rejestru expulsionum (w formie simplex i ex aresto)143.

Dokumenty sądów kapturowych (pozwy i wyroki) były uwierzytelniane pieczęcią ziemską144. 
W Prusach Królewskich było inaczej, ponieważ do umacniania dokumentów sądowych używano 
pieczęci wojewody (np. w 1632), a w okresie następnych bezkrólewi (1648, 1668) pieczęci sądu 
zamkowego (wojewodzińskiego)145.

F. AKTA SĄDÓW WOJEWODZIŃSKICH
LITERATURA: Archiwum Państwowe miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa tere-
nowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. C. Skopowski, Warszawa 1969; J. Bielecka, Inwentarze ksiąg 
archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku, Poznań 1965; A. Falniowska–Gradowska, 
Sędziowie żydowscy w województwie krakowskim w XVI–XVII wieku, w: Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów 
osadnictwa i życia społecznego, Przemyśl 1991, s. 37–47; S. Grodziski, Z dziejów krakowskiego sądownictwa 
wojewodzińskiego nad Żydami, w: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991, s. 102–116; S. Kutrzeba, 
Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachod-
niej” 3, 1909, s. 71–73, 211; tenże, Studia do historii w Polsce. Sądownictwo nad Żydami w województwie 
krakowskim, „Przegląd Prawa i Administracji”, 26, 1901; Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości 
w Prusach Królewskich (1454–1772), Toruń 2004; Z. Pazdro, Organizacja i praktyka żydowskich sądów po-
dwojewodzińskich w latach 1740–1772, Lwów 1903; F. Piekosiński, Sądownictwo w Polsce wieków średnich, 
RAU whf 60, 1898.

Charakterystyki kompetencji sądowych wojewody w odniesieniu do szlachty, ludności chłopskiej 
oraz Żydów dokonał już Franciszek Piekosiński (1898), ale pominął on zagadnienia kancelarii i wy-
twarzanych w nich dokumentów. Zbigniew Pazdro, piszący o sądach lwowskich, ich strukturze 
i kompetencjach, zamieścił również wybrane dokumenty i akty związane z sądem wojewodzińskim 
(1903). O pozostałości aktowej sądów wojewodzińskich informują jedynie pojedyncze wzmianki 
w opracowaniach historyczno–prawnych i archiwalnych. Spis akt sądów krakowskich sporządził 
Stanisław Kutrzeba (1909), dając też zwięzłą ich charakterystykę. Dokumentację sądów wojewo-
dzińskich z terenu Wielkopolski przedstawiła Janina Bielecka (1965). Liczne wartościowe informa-
cje o działalności sądu krakowskiego podał Stanisław Grodziski (1991), a funkcjonowanie sądów 
w Prusach Królewskich przedstawił Zbigniew Naworski (2004). Brakuje jednak zarówno opraco-
wania dotyczącego organizacji pracy kancelaryjnej sądów wojewodzińskich i podwojewodzińskich, 
jak i analizy formy i treści zachowanej, choć rozproszonej dokumentacji. Nic praktycznie nie wiemy 
o personelu kancelarii sądów wojewodzińskich i podwojewodzińskich. Usunięcie tych zaniedbań 
stanowi pilny postulat badawczy. Jego realizacja byłaby łatwiejsza, gdyby wcześniej zaczęto publi-
kować zachowane w aktach grodzkich dokumenty sporządzone w kancelariach podległych wojewo-
dom, przede wszystkim wyroki, tak jak to się robi w stosunku do taks wojewodzińskich. Podobnie 
jak w przypadku innych kancelarii staropolskich, po których zachował się szczątkowy materiał ak-
towy, kluczową rolę odgrywa ewidencjonowanie i wydawanie dokumentów oblatowanych w aktach 

143 S. Kutrzeba, Katalog, s. 60.
144 M. Adamczewski, Pieczęcie, cz. II, s. 51–51. 
145 Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454–1772). Organizacja i funkcjo-
nowanie, Toruń 2004, s. 173–175.
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grodzkich, ziemskich czy miejskich. Tak potrzebne studia nad dokumentacją sądów wojewodziń-
skich będą miały znaczenie także dla dziejów relacji polsko–żydowskich.

Urząd wojewody powstał we wczesnym średniowieczu i od początku swojego istnienia odegrał 
wielką rolę w zarządzaniu państwem ze względu na szerokie kompetencje wojskowe, ustawodaw-
cze, sądowe i administracyjne. W okresie dzielnicowym nastąpiło przekształcenie tego dworskie-
go urzędu w terytorialny. Początkowo w przypadku połączenia w ręku danego księcia dwóch lub 
większej liczby księstw urzędy łączono. W ciągu XIII w. pod naciskiem możnowładztwa urzędy 
te zachowywano. Pozycja wojewodów uległa osłabieniu po wprowadzenia starostów, ponieważ to 
oni przejęli uprawnienia sądowe i administracyjne. Wojewodowie pozostawali jednak czołowymi 
przedstawicielami miejscowej wspólnoty szlacheckiej, a z czasem pozyskiwali nowe kompetencje, 
poszerzane w miarę słabnięcia władzy starostów. Wojewodowie zasiadali w radzie monarszej, a po-
tem w senacie. Od schyłku XV w. przejęli od starostów prawo zwoływania pospolitego ruszenia 
i doprowadzania go do miejsca koncentracji. Zwoływali sejmiki elekcyjne (wybierające kandydatów 
na urzędy sądowe). Na mocy statutu warckiego (1423) mieli prawo kontroli miar i ustalania cen 
w miastach (taksy wojewodzińskie). Zasiadali w sądach wiecowych, a w Wielkopolsce także w są-
dzie ziemskim. Sprawowali też kontrolę i sądownictwo nad Żydami. 

Przywilej księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego z 1264 r., potwierdzony przez Kazi-
mierza Wielkiego i rozciągnięty na całe Królestwo, traktował wszystkich Żydów jako poddanych 
monarszych. Sądy nad nimi wykonywali już w XIII w. wojewodowie. Sytuacja skomplikowała się 
wskutek poszerzenia się osadnictwa żydowskiego, które objęło także miasta prywatne. Na mocy 
konstytucji z 1539 r. Żydzi zamieszkujący mniejsze miasta królewskie mieli podlegać sądownic-
twu starostów, zaś w miastach prywatnych i wsiach — jurysdykcji ich właścicieli. Także w dużych 
miastach spod sądownictwa wojewodów zostali wyłączeni żydowscy mieszkańcy jurydyk (wyod-
rębnionych prawnie osad prywatnych istniejących na terenie miast) oraz gruntów starościńskich. 
Liczne kompetencje wojewody, a także zajęcia związane z jego funkcją senatorską, obowiązkiem 
czasowej rezydencji przy królu i dbałością o własne dobra, powodowały konieczność korzystania 
z zastępców. W sądach wojskowych wojewoda wyręczał się kasztelanem, ale właściwym zastępcą 
był podwojewodzi (vicepalatinus), zasiadający na roczkach ziemskich w powiatach, stojący na 
czele sądu dla Żydów i sprawujący nad nimi kontrolę administracyjną. Wojewodowie powoływali 
podwojewodzich w poszczególnych powiatach. Tak czynił wojewoda krakowski Szczęsny Potoc-
ki, mianując w l. 1682–1702 podwojewodzich dla powiatów sądeckiego, bieckiego, ksiąskiego 
oraz lelowskiego. Podobnie czynili wojewodowie ruscy, nominując podwojewodzich dla powiatów 
chełmskiego i krasnostawskiego. Konstytucja z 1633 r. wymagała, by podwojewodziowie wywo-
dzili się ze szlachty osiadłej w danym województwie, nie sprawowali żadnych funkcji w sądach 
grodzkich, a przed objęciem swojego urzędu składali przysięgę.

Sądownictwo nad Żydami w praktyce sprawował sąd składający się z podwojewodziego, sędzie-
go wojewodzińskiego i pisarza podwojewodzińskiego, a niekiedy także asesorów, których w Krako-
wie dobierano z grona seniorów gminy żydowskiej; w świetle praktyki krakowskiej obowiązkowa 
była obecność przynajmniej jednego asesora. We Lwowie w XVIII w. w imieniu wojewody odrębnie 
sądzili jednoosobowo sędzia podwojewodziński i podwojewodzi, bez udziału żydowskich asesorów. 
Sąd sędziego stanowił instancję niższą i istniała możliwość odwoływania się od jego wyroków do 
podwojewodziego. Apelacje od wyroków tego ostatniego kierowano do wojewody. Wojewoda nie 
sądził spraw w pierwszej instancji, tylko rozpatrywał odwołania od wyroków powoływanych przez 
siebie i podległych mu urzędników. Sąd podwojewodziński nie mógł działać po śmierci wojewody 
aż do czasu powołania jego następcy. Do kompetencji tego sądu należały sprawy sporne między 
Żydami, jeśli zwracali się oni z pominięciem swoich sądów kahalnych. Sąd podwojewodziński roz-
sądzał też sprawy między Żydami a chrześcijanami oraz odwołania od wyroków sądów żydowskich. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



307AKTA SĄDÓW I URZĘDÓW SZLACHECKICH W XIV–XVIII WIEKU

Mógł przyjmować zeznania Żydów o dokonanych transakcjach wieczystych i czasowych. Obowiąz-
ki oskarżyciela pełnił w nim instygator, także mianowany przez wojewodę. Był on dodatkowo komi-
sarzem targowym, stróżem porządku, nadzorcą więzienia, a także dowódcą zbrojnej straży podwo-
jewodzińskiej. W Krakowie czynności pomocnicze wykonywał także szkolnik, czyli sługa synagogi 
pełniący funkcję woźnego, a więc dostarczający pozwy, pilnujący porządku w czasie rozprawy itp. 
W XVIII w. wojewoda krakowski płacił sędziom wojewodzińskim po 1500 zł na rok, zaś pisarzom 
znacznie mniej, bo 400 zł. Oprócz tego obaj otrzymywali pewne świadczenia w postaci rzeczowej.

Na terenie Prus Królewskich pozycja wojewodów była znacznie silniejsza niż w pozostałych 
ziemiach Korony, ze względu na przejęcie przez nich sądownictwa komturskiego i jurysdykcji 
w sprawach kryminalnych, należących poza Prusami do kompetencji sądów grodzkich. Wojewo-
dowie pruscy orzekali więc w zakresie artykułów starościńskich, a także zajmowali się sprawami 
opiekuńczymi, majątkowymi, handlowymi, zbiegostwem poddanych, a także sądownictwem nad 
Żydami. W skład pruskich sądów wojewodzińskich, zwanych także zamkowymi, oprócz wojewody 
(zachowującego głos decydujący) wchodzili podwojewodzi i pisarz. Podwojewodziowie mogli jed-
nak sądzić wraz z pisarzami, w ramach uprawnień nadanych im przez wojewodów.

Sądy wojewodów w Prusach Królewskich do XVI w. nie miały stałych siedzib. Dopiero na mocy 
konstytucji sejmowej z 1611 r. wyznaczono siedziby sądów w Kowalewie (dla województwa cheł-
mińskiego), Skarszewach (dla województwa pomorskiego) oraz Dzierzgoniu (Kiszporku) dla woje-
wództwa malborskiego. Ustabilizowano w związku z tym także kancelarie sądowe. W 1. połowie 
XVII w. dzięki trosce szlachty zbudowano specjalne pomieszczenia dla przechowywania pomor-
skich i malborskich ksiąg zamkowych. Na czele kancelarii stali mianowani przez wojewodów pisa-
rze, którzy mieli do pomocy regentów i wiceregentów. W 1635 r. pruskie akta zamkowe otrzymały 
prawo wieczności. Szlachta pruska przywiązywała do tych ksiąg wielką wagę. W instrukcji na sejm 
walny z 1636 r. domagała się, aby inskrypcje i rezygnacje dotyczące dóbr ziemskich można było 
wpisywać do ksiąg ziemskich i zamkowych, a protestacje i relacje do ksiąg sądowych miejskich. 
Żądanie to powtórzono dwa lata później146. Za przechowywanie akt sądu odpowiedzialny był woje-
woda, podwojewodzi lub pisarz. Współpraca urzędów podwojewodzińskiego i grodzkiego powodo-
wała, że akta podwojewodzińskie przechowywano niekiedy w archiwum grodzkim. Świadczy o tym 
usztywnianie obwolut pergaminowych brudnopisami akt grodzkich.

Prace kancelaryjne związane z działalnością sądu podwojewodzińskiego wykonywał pisarz mia-
nowany przez wojewodę. We Lwowie na mocy przywileju Zygmunta Augusta z 1569 r. sędzia mia-
nowany przez wojewodę do rozsądzania spraw żydowskich miał obowiązek informowania starszych 
gminy żydowskiej o zamiarze nominacji pisarza. Na mocy ordynacji wojewody ruskiego Stefana 
Czarnieckiego z 1660 r. podwojewodzi mógł mianować pisarza po uzyskaniu zgody ze strony star-
szych kahalnych oraz pospólstwa147. Nie wiadomo, czy pisarz ten posiadał pomocników. Na uwa-
gę zasługuje fakt przyjmowania w 1659 r. przez poznańską kancelarię podwojewodzińską zeznań 
o zniszczeniach dokonanych w czasie potopu szwedzkiego w zastępstwie kancelarii grodzkiej, zam-
kniętej z powodu nieobecności starosty generalnego. Świadczy to o publicznym charakterze akt 
podwojewodzińskich. Później praktyka ta powtarzała się w okresie zamknięcia kancelarii grodzkiej 
na skutek wakansu na stanowisku starosty (1691, 1692, 1728, 1746, 1757)148.

Wytworami kancelarii sądów wojewodzińskich były akta (wśród nich księgi), dokumenty oraz 
ekstrakty. W archiwum krakowskim znajdują się jedynie trzy tomy akt sądu wojewodzińskiego 

146 Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości, s. 128–129.
147 Z. Pazdro, Organizacja i praktyka żydowskich sądów podwojewodzińskich w latach 1740–1772, Lwów 1903, 
s. 163, 172.
148 J. Bielecka, Inwentarze, s. 113.
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z l. 1620–1649. Wiadomo jednak, że było ich znacznie więcej. W 1662 r. przejęto od wdowy po pi-
sarzu sądu wojewodzińskiego Janie Chrząstowiczu 25 rękopisów, które przechowywał on w swoim 
domu. Były tam protokoły, indukta, kopie niewpisane do akt inskrypcji (non inductae) oraz różne 
rejestry. Spis ten dowodzi występowania dwóch stadiów tworzenia dokumentacji: brudnopisowego 
i czystopisowego. Już w momencie sporządzania tomów aktowych dzielono je na części, co stanowi 
ich cechę wyróżniającą na tle wytworów innych kancelarii. Wydzielano część księgi, przeznaczoną 
na wpisy sądu sprawowanego osobiście przez wojewodę, zwanego na wzór praktyki grodzkiej sądem 
(iudicium). W innej części umieszczano wpisy spraw rozstrzyganych przez sędziego wojewodziń-
skiego i pisarza, czyli urząd (off cium). W jeszcze innym miejscu znalazły się wpisy różnego rodzaju 
transakcji i relacji dokonanych czynności procesowych (acta inscriptionum, pignorum et relationum 
palatinalium). W ramach tych ostatnich, tworzących początkowo jedną grupę, później wydzielono 
trzy odrębne części, dotyczące zastawów (acta pignorum), pełnomocnictw (acta plenipotentiarum) 
oraz transakcji i relacji (acta inscriptionum, quietationum, protestationum et relationum). Zachowa-
ne księgi są czystopisami i zasadniczo pisane były po łacinie. Ponieważ jednak są w nich wstawki lub 
nawet całe wpisy polskie, skłania to do wniosku, że notatki z posiedzeń sądu prowadzono w języku 
ojczystym. Znakomita większość wpisów w aktach krakowskich dotyczy prawa cywilnego, przede 
wszystkim zobowiązań, i powstała z powodu toczonych sporów dotyczących pożyczek, zastawów 
i pokwitowań. Nie ma w nich wpisów dotyczących prawa małżeńskiego i spadkowego. Zupełnie 
wyjątkowo można odnaleźć w nich wpisy odnoszące się do spraw karnych149.

Najwięcej akt pozostało po wielkopolskich sądach wojewodzińskich, 14 tomów po poznańskim 
i jeden tom po inowrocławskim. Dotyczą one okresu od połowy XVII w. aż do końca Rzeczypo-
spolitej. Akta z wcześniejszego okresu zaginęły w czasie potopu szwedzkiego. Wśród akt poznań-
skich można wyróżnić protokoły (pierwopisy) oraz induktę (czystopisy). Początkowo nie występo-
wał w nich podział rzeczowy, czego dowodem jest pierwsza z zachowanych ksiąg, ale pod koniec 
XVII w. rozdzielono już akta sądownictwa spornego od niespornego, w rezultacie czego powstały 
dwie serie akt zapisów i zeznań (inscriptionum et relationum) oraz wyroków (decretorum). Akta te 
były brudnopisami i na ich podstawie nie sporządzano czystopisów. Jedyny zachowany tom akt sądu 
inowrocławskiego także zawiera wpisy obu tych rodzajów i jest protokołem150.

Po działalności lwowskiego sądu podwojewodzińskiego pozostało jedynie sześć ksiąg obejmują-
cych l. 1740–1775151. Reszta przepadła z niewiadomych przyczyn. Z opisu ksiąg dokonanego przez 
Z. Pazdro wynika, że prowadzono równolegle dwa rodzaje akt w formie odrębnych, luźnych wiązek, 
które później oprawiono. Były to akta sądowe (dekrety) oraz uwierzytelniające (zapisy), i to w trzech 
stadiach (kopie, protokoły i czystopisy), znanych z praktyki kancelarii grodzkich i ziemskich. Przed 
oprawą nie uporządkowano ich rzeczowo, nadając im jedynie układ chronologiczny, na skutek czego 
zanikła prostota i przejrzystość tego podziału.

W związku z toczącymi się procesami sądowymi sporządzano w kancelarii sądu podwojewodziń-
skiego liczne dokumenty i akty. Występowały pisma przedprocesowe, stwierdzające fakty, na które 
strony zamierzały się powołać w przyszłych procesach (jak protesty i manifestacje)152. Osoby, prze-
ciwko którym manifestowano, mogły wydawać oświadczenia, które nazywano manifestacjami. In-
nymi aktami procesowymi były prezentacje, czyli okazania przedmiotów czy też ran. W przypadku 
dokonania przestępstwa instygator kierował do sądu skargę. Zawierała ona szczegółowe informacje 

149 S. Grodziski, Z dziejów krakowskiego sądownictwa wojewodzińskiego nad Żydami, w: Żydzi w dawnej Rzeczy-
pospolitej, Wrocław 1991, s. 114–115.
150 J. Bielecka, Inwentarze, s. 114–115.
151 Z. Pazdro, Organizacja i praktyka, s. 2–5.
152 Tamże, s. 75.
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o przewinieniu i jego sprawcach oraz propozycję kary. Przygotowywano też pozwy i przypozwy, 
chociaż zdaniem Z. Pazdro, czynności związane z pozywaniem miały przeważnie charakter ustny. 
Typowy pozew pisemny zawierał nazwisko pozwanego, określenie terminu rozprawy, nazwę sądu, 
nazwisko powoda, określenie sprawy oraz miejsce i datę wystawienia dokumentu. Podobny układ 
miał przypozew, zawierając jednak dane innych osób, które zostały pozwane przed oblicze sądu 
wcześniej. Pozwy przed sąd lwowski nie zawsze miały ściśle sformalizowaną treść, jak w sądach 
grodzkich czy ziemskich, i niekiedy bardziej przypominały krótkie wezwania, określające tylko 
osobę wzywaną do sądu i termin jej stawiennictwa. Doręczaniem pozwów zajmował się żydow-
ski szkolnik. Z czynności tej należało dokonać urzędowej relacji i zapisać ją w odrębnych aktach, 
które się nie zachowały. Wpis taki stanowił dowód doręczenia i jednocześnie przesądzał o kolejno-
ści spraw rozstrzyganych przed sądem. Występowały też obwieszczenia lub innotescencje (litterae 
innotescentiales), czyli ogłaszane przez stronę za pośrednictwem sądu zawiadomienia, wzywające 
do stawiennictwa w sądzie wszystkich osób, które zgłosiły pretensje w określonej sprawie. Nie do-
starczano ich konkretnej osobie, lecz ogłaszano do publicznej wiadomości oraz przybijano do drzwi 
domu pozwanego lub zawieszano na murze kamienicy, w której mieszkał, na okres miesiąca. Skła-
dano o tym relację, zapisywaną w aktach sądu153.

W przypadku konieczności dostarczenia dowodów procesowych lub stawienia świadków sąd do-
konywał odroczenia sprawy, czyli dylacji (dilatio), czego dowodził odrębny wpis. Zawierał on uza-
sadnienie tej czynności oraz określał termin kolejnej rozprawy. Sprawę można było też przerwać na 
skutek suspensji (suspensio), np. z powodu usprawiedliwionej nieobecności jednej ze stron. W przy-
padku konieczności odesłania sprawy do właściwego sądu, np. do podwojewodziego lub wojewody, 
następowała tzw. remisja (remissio)154. Często spotykanym w tych sądach środkiem dowodowym 
były przysięgi (iuramenta), po wysłuchaniu których dokonywano stosownych wpisów do akt155. Dla 
ułatwienia dokonania tej czynności sędziowie sporządzali na kartkach opis czynności, od których 
miał odżegnać się przysięgający. Ważną rolę odgrywały też zeznania świadków, przy czym odróż-
niano zeznania dobrowolne (confessata libera) od wymuszonych torturami (cofessata corporalia)156. 
Często zapisywano wyroki (decreta), rozstrzygające sprawy sporne i kryminalne. Zawierały dokład-
ny opis sprawy, określenie występujących w niej stron, orzeczenia o winie oraz określenie kary157. 
Oprócz wpisów do akt pisarze wojewodzińscy sporządzali też dokumenty o charakterze administra-
cyjnym, jak statuty dla ludności żydowskiej, zarządzenia w sprawie cen na niektóre towary i wyroby 
oraz polecenia w sprawach porządkowych158. Niektóre wytwory kancelarii wojewody o charakterze 
administracyjnym, jak uniwersały oraz cenniki na żywność i wyroby rzemieślnicze sprzedawane 
w miastach, oblatowano w aktach grodzkich, aby ich treść była znana powszechnie, a one same do-
stępne dla zainteresowanych. Wydane przez wojewodów ordynacje regulowały działalność sądów 
i określały ich właściwość, miejsce i czas jego działania, tryb wydawania pozwów, środki odwoław-
cze, a także rozstrzygały sprawy egzekucji wyroków oraz ustalały wysokość opłat sądowych. 

Zarządzenia wydawane przez urzędy wojewodzińskie z reguły miały na celu usuwanie istnieją-
cych nieporządków, dlatego dla nadania im większej powagi niekiedy nazywano je wyrokami. Tak 
było z rozporządzeniem podwojewodziego lwowskiego z 1765 r. w sprawie cen wyziny (gatunek 
ryby słodkowodnej) i pozyskiwanego od niej kawioru oraz sposobu jej sprzedawania. Dla zwrócenia 

153 Tamże, s. 77–79.
154 Tamże, s. 84–87.
155 Tamże, s. 89–105.
156 Tamże, s. 111–115.
157 Tamże, s. 261–262.
158 Tamże, s. 213–215, 221, 235–237.
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uwagi mieszkańców miasta na jego postanowienia miał być ogłoszony przy dźwięku trąby159. Także 
statuty dla rzemieślników żydowskich wydawano nie dla realizacji określonej polityki gospodarczej 
czy handlowej, ale jedynie w celu rozładowania zaistniałych konf iktów, czego przykładem był do-
kument dla torbiarzy z 1761 r.160

G. AKTA SĄDÓW KOMISARSKICH
LITERATURA: J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wie-
ku, Poznań 1965; A. Falniowska–Gradowska, Ostatnie lata działalności sądu referendarskiego koronnego 
(1768–1793), Warszawa 1971; Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, t. II, wyd. A. Kec-
kowa, W. Pałucki, Warszawa 1957; S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich, cz. I, RAU whf 
40, 1901, s. 94–96; Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454–1772). 
Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004.

Podstawowe informacje o sądach komisarskich okresu średniowiecznego podał Stanisław Kutrzeba 
(1901). Ich spuściznę aktową z Wielkopolski opisała Janina Bielecka (1965). Najwięcej szczegółów 
o dokumentacji sądów komisarskich ustanawianych przez referendarzy dała Alicja Falniowska–Gra-
dowska (1971). Sądy komisarskie w Prusach zbadał Zbigniew Naworski (2004). Całość zagadnienia 
funkcjonowania sądów komisarskich czeka jednak na swego badacza, podobnie jak problemy ich 
obsługi kancelaryjnej, a szczególnie kwestia sporządzania dekretów. Istotne byłoby też ustalenie 
specyf ki dokumentacji tworzonej przez te sądy.

Komisarze byli pełnomocnikami do załatwienia ściśle określonych spraw. Były to głównie czyn-
ności administracyjne i sądowe, których nie mógł osobiście wykonać sam mocodawca. Komisarzy 
delegował król, mogli to też czynić urzędnicy mający określone kompetencje (np. burgrabiowie). 
Zakres obowiązków pełnomocników ściśle określano w wydawanej im pisemnej instrukcji. Komisa-
rze swoje obowiązki wypełniali stale lub jednorazowo. Ich zadania sprowadzały się do rozsądzania 
spraw spornych, a więc wysłuchiwania zeznań świadków, oceny innych dowodów, dokonywania 
wizji w terenie, pomiarów spornych gruntów, wydawania wyroków oraz ich egzekwowania. Wy-
roki komisarzy były niekiedy ostateczne, ale niekiedy przysługiwała od nich apelacja do samego 
monarchy. Komisarze królewscy rekrutowali się przeważnie ze szlachty, często z grona urzędników 
ziemskich i grodzkich (podkomorzych, sędziów grodzkich i ziemskich, pracowników kancelarii są-
dów szlacheckich), zamieszkujących lub pełniących funkcje publiczne w okolicy miejsca sporu. Do 
sądów komisarskich powoływano niekiedy także plebanów pobliskich kościołów.

Komisarzy angażowano do rozstrzygania sporów granicznych między dobrami królewskimi 
a prywatnymi, między szlachtą, a także między dzierżawcami dóbr królewskich a ich poddanymi; 
w tym ostatnim przypadku chodziło zazwyczaj o skargi chłopskie, kierowane do króla i odsyłane 
przez urzędników dworskich do sądów referendarskich — te zaś powoływały komisarzy, którzy 
działając na miejscu sporu, wyręczali sąd w rozpoznawaniu sprawy, ocenie stanowisk stron i przed-
stawianych przez nie dowodów oraz wiarygodności powoływanych świadków. Dekrety ferowane 
przez komisarzy stawały się podstawą wyroków wydawanych przez sąd referendarski. Komisarzy 
powoływał referendarz spośród osób proponowanych przez obie strony procesu. Ich nazwiska prze-
syłały one, oczywiście nie porozumiewając się ze sobą, w trybie tajnym do kancelarii sądu w zalako-
wanych kopertach. Osoby włączone do komisji otrzymywały królewskie dokumenty nominacyjne, 

159 Tamże, s. 211.
160 Tamże, s. 213.
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po czym musiały złożyć przysięgę wobec innych komisarzy, zobowiązując się nie pobierać od stron 
żadnego wynagrodzenia i podarków. Spierające się strony były natomiast zobowiązane do pokrywa-
nia kosztów pobytu komisarzy w miejscu sporu oraz zapewnienia im niezbędnych środków trans-
portu. O liczbie komisarzy decydowały strony. Przy zleconych czynnościach nie musieli być obecni 
wszyscy komisarze, wystarczyła obecność dwóch lub trzech osób. Komisarzom królewskim zlecano 
także dokonywanie lustracji dóbr królewskich. Ich działalność uregulowała konstytucja sejmowa 
z 1766 r. Komisarze (zaprzysięganie wobec komisji, nie wobec króla) działać mieli w grupach, które 
delegowano do poszczególnych województw i ziem. Opisy zlustrowanych dóbr traf ały do Metryki 
Koronnej, Archiwum Skarbu Koronnego, a niekiedy i do akt grodzkich. 

Dekrety sądów komisarskich spisywał zazwyczaj jeden z komisarzy, najczęściej urzędnik ziem-
ski czy grodzki lub zwykły szlachcic, mający umiejętności wyniesione z pracy w kancelarii sądowej. 
Do jego obowiązków należało też notowanie przebiegu obrad161. Ani on, ani też inni komisarze nie 
troszczyli się o oblatę dekretu. Najczęściej zajmowała się tym strona, której dekret przynosił więcej 
korzyści. Oblaty dokonywano w aktach grodzkich, które były bardziej dostępne od ziemskich i za-
pewniały szybsze uzyskanie ekstraktu. Najstarsze zachowane akta komisarskie pochodzą z terenu 
Wielkopolski i zostały sporządzone w l. 1501–1510 w wyniku działalności sądu komisarskiego wo-
jewody poznańskiego. W imieniu króla miał on pociągać do odpowiedzialności szlachtę, która nie 
wzięła udziału w wyprawach wołoskich z l. 1497–1498162. W archiwum poznańskim zachowały się 
także dwie inne jednostki aktowe z l. 1774 i 1776, które dotyczą sprawy majątku Mycielin w po-
wiecie kaliskim, rozpatrywanej przez komisarzy delegowanych przez sąd sejmowy. Zostały one 
włączone do akt grodzkich kaliskich. Jedna z nich to obszerny dekret sądu komisarskiego (liczący aż 
341 kart), natomiast druga jest ekstraktem tego dekretu sporządzonym dwa lata później163. Wiele akt 
sądów komisarskich zachowało się dzięki oblatowaniu ich w księgach grodzkich.

W inwentarzu akt grodzkich krakowskich z 1556 r. odnotowano dwie księgi, z których do naszych 
czasów dotrwała jedna, z l. 1498–1536, zawierająca wyroki sądów komisarskich głównie w sprawach 
związanych z niestawiennictwem na pospolite ruszenie w l. 1497 i 1509164. Druga jednostka obejmo-
wała akta z l. 1537–1556 i oprócz dekretów tych sądów zawierała nominacje woźnych sądowych. 
W okresie późniejszym wyroki sądów, tak jak w innych kancelariach, wpisywano do akt grodzkich.

Sądy komisarskie sporządzały także dokumenty. Ich rodzaj i treść najlepiej znany z 2. połowy 
XVIII w. Ważną rolę odgrywały pozwy, zwane innotescencjami, wystawiane przez dwóch lub trzech 
komisarzy i uwierzytelnione ich podpisami oraz pieczęciami sygnetowymi165. Komisarze powoły-
wali się w nich na mandat zleceniodawcy i nadane im uprawnienia, określali stronie pozwanej czas 
i miejsce stawiennictwa, którym była zazwyczaj wieś inicjująca proces sądowy. Innotescencje wrę-
czali stronom procesowym woźni sądowi, którzy następnie składali zeznania w kancelariach grodz-
kich i oblatowali treść pozwów. Jednocześnie strony powiadamiały komisarzy o terminie odbycia 
posiedzenia sądu, przy czym każda czyniła to w stosunku do osób, które sama proponowała włą-
czyć w skład sądu. Po rozpoczęciu posiedzenia sąd komisarski wzywał strony do przedstawienia 
dokumentów. Każda z nich musiała też złożyć sumariusze dokumentów, czyli ich spisy w układzie 
chronologicznym, podpisane przez urzędników gromadzkich wsi biorących udział w procesie i ich 
pełnomocnika oraz tenutariuszy i ich przedstawicieli prawnych. Potem sąd żądał od stron, aby za-
przysięgły kompletność wykazów, gdyż zatajenie choćby jedynego dokumentu mogło spowodować 

161 A. Falniowska–Gradowska, Ostatnie lata działalności sądu referendarskiego koronnego (1768–1793), Warsza-
wa 1971, s. 92.
162 J. Bielecka, Inwentarze, s. 118.
163 Tamże, s. 119, 415.
164 S. Kutrzeba, Katalog, s. 68.
165 A. Falniowska–Gradowska, Ostatnie lata, s. 89.
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wznowienie procesu referendarskiego przez stronę, dla której wyrok okazał się niekorzystny. Zda-
rzało się, że sumariusze wpisywano do dekretów. Po analizie dokumentów sąd komisarski ogłaszał 
wyrok i w krótkim czasie sporządzał go w trzech egzemplarzach. Miał on charakter przedstanowczy, 
czyli nie był ostateczny i kończył jedynie jeden etap procesu166. Dwa egzemplarze wyroku otrzymy-
wały strony, natomiast trzeci był przekazywany do archiwum sądu referendarskiego. W przypadku 
sporu dotyczącego wielkości gruntów użytkowanych przez obie strony i ich granic sąd orzekał ko-
nieczność przeprowadzenia pomiarów, a także ustalał datę ponownego posiedzenia w celu rozstrzyg-
nięcia spraw spornych oraz sporządzenia tabeli powinności poddanych. Po dokonaniu pomiarów 
przez przysięgłego geometrę, co odbywało się na koszt obu stron, sąd komisarski mógł przystąpić do 
odbycia posiedzenia i wydania wyroku ostatecznego167.

Po wydaniu kolejnych innotescencji i zawiadomień odbywała się ostateczna rozprawa. Strony 
musiały dostarczyć na nią mapy oraz dokumentację pomiarową. Po ich złożeniu komisarze wraz 
z przedstawicielami obu stron przeprowadzali skrupulatną wizję terenu, sprawdzając każdą część 
gruntu i ustalając ich klasyf kację odpowiednio do urodzajności, aby na tej podstawie ustalić wy-
miar powinności chłopskich. W wyniku wspólnej wizji sporządzano protokół rejestrujący czynności 
sądu oraz opisujący wszystkie grunta. Po stwierdzeniu zgodności protokołu ze stanem faktycznym 
i jego akceptacji obie strony uwierzytelniały go swoimi podpisami, które w przypadku niepiśmien-
nych chłopów przyjmowały formę krzyżyków. Zasadnicze elementy protokołu traf ały później do 
dekretu168. W przypadku doprowadzenia do porozumienia między stronami zamiast dekretu spisy-
wano ugodę, do której zazwyczaj dołączano ordynacje powinności i dobrego porządku. Ugodę taką 
przesyłano referendarii do zatwierdzenia. Treść wyroku po jego uzgodnieniu komisarze wpisywali 
do sentencjonarza, który sporządzali wyłącznie na swój użytek, a jego treść ogłaszali stronom. Po 
upływie kilku dni na jego podstawie sporządzano dokumenty na potrzeby stron, które niekiedy decy-
dowały się na ich oblatowanie w aktach grodzkich lub ziemskich169. Gdy tego zaniedbano, a wyrok 
zgubiono, nie było praktycznie możliwości odtworzenia jego treści. Komisarze ze względu na ciągłą 
zmianę ich składu nie prowadzili własnych ksiąg, a egzemplarze wyroków przesyłane do kancelarii 
referendarskiej nie były przez nią przechowywane.

H. AKTA SĄDÓW KONFEDERACKICH
LITERATURA: Archiwum Państwowe miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa tere-
nowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. C. Skopowski, Warszawa 1969; Archiwum Państwowe w Lu-
blinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. I, 
red. F. Cieślak, M. Trojanowska, Lublin 1997; A. Abramski, Sądownictwo konfederacyjne w czasach stani-
sławowskich (1764–1793), CPH 36, 1984, z. 2, s. 145–170; tenże, Sądownictwo podczas konfederacji w Pol-
sce (1672–1793), Katowice 1986; J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I, wyd. 4, Warszawa 1973, 
s. 450–452 (tam starsza literatura); J. Bielecka, Inwentarze archiwów ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich 
Wielkopolski XIV–XVIII wieku, Poznań 1965; J. Jankowska, Akta konfederacji 1767–1793, w: Archiwum Głów-
ne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach, t. I, Warszawa 1975, s. 364–366; W. Konopczyński, 
Konfederacja barska, t. I–II, Warszawa 1936–1938; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodz-
kich i Ziemskich, „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 3, 1909; Ordynacja sądu konfederacyjnego 
przemyskiego z roku 1673, wyd. Z. Pazdro, KH 14, 1900, s. 457–462; Z. Pazdro, Sądy konfederacyjne z roku 
1672–1673, KH 14, 1900, s. 409–446; W. Smoleński, Konfederacja targowicka, Kraków 1903; J. Sobczak, Sąd 

166 Tamże, s. 95.
167 Tamże, s. 104.
168 Tamże, s. 106.
169 Tamże, s. 122.
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konfederacji generalnej, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 14, 1980, z. 1 (27), s. 65–72; 
tenże, Sądy konfederacji barskiej w Wielkopolsce, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 
14, 1980, z. 1 (27), s. 93–103; tenże, Sądy konfederacji targowickiej województw wielkopolskich (1792–1793), 
„Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 13, 1979, z. 1 (25), s. 163–175; W. Szczygielski, Kon-
federacja barska w Wielkopolsce 1768–1770, Warszawa 1970; J. Wąsicki, Konfederacja targowicka i ostatni 
sejm Rzeczypospolitej z roku 1793. Studium historyczno–prawne, Poznań 1951.

Pierwsze wzmianki o dokumentacji sądów konfederackich (rejestrach) zawarł w swych pracach 
Zbigniew Pazdro (1900). Bardziej szczegółowe informacje o zachowanych aktach konfederac-
kich województwa krakowskiego podał Stanisław Kutrzeba (1909), a szczegóły dotyczące za-
chowanych szczątków akt sądów konfederackich z terenu Wielkopolski zestawiła Janina Bielec-
ka (1965). Kancelarii konfederackiej poświęcił nieco uwagi Andrzej Abramski (1986). Nieliczne 
wzmianki dotyczące dokumentacji konfederackich znaleźć można w opracowaniach historycz-
no–prawnych Jacka Sobczaka (1979, 1980). Krótką notatkę o aktach konfederacji targowickiej 
przechowywanych w archiwum lubelskim umieszczono w przewodniku po jego zasobie (1997). 
Potrzebne są odrębne studia dotyczące obsługi kancelaryjnej konfederackich organów jurysdyk-
cyjnych, jak i analizy wytworzonej przez nich dokumentacji. Wstępnym krokiem w tych bada-
niach powinno być sporządzenie inwentarza idealnego zachowanych akt sądów konfederackich, 
rozproszonych po różnych zespołach akt grodzkich w archiwach oraz działach rękopisów biblio-
tek polskich i zagranicznych.

Konfederacje powstawały już w średniowieczu. Zawiązywano je dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa na określonym terenie lub też w celu wymuszenia na władcy pewnych postulatów stanowych. 
Stanowiły element składowy ustroju feudalnego i były związkami osób łączących się w celu realiza-
cji założonego celu. Osoby te wyliczano zazwyczaj w dokumentach powołujących konfederację. Za 
pierwsze związki tego rodzaju uważa się konfederacje miast wielkopolskich dla ukrócenia rozbojów 
(1302, 1350), a pierwszą konfederację szlachecką zawiązano w Wielkopolsce pod wodzą wojewody 
Maćka Borkowica w 1352 r. w celu oporu przeciwko nadużyciom starosty. Kolejne związki two-
rzono podczas bezkrólewia w l. 1382–1384, a potem w okresie słabości władzy w l. 1434–1447. 
Znaczenie konfederacji rosło wraz ze wzrostem znaczenia stanu szlacheckiego, uważającego się za 
właściwego gospodarza państwa. W okresie bezkrólewia w 1572 r. konfederacje i związane z nimi 
sądy kapturowe stały się formą sprawowania rządów. Sądy kapturowe powoływano jednak tylko 
w okresach bezkrólewi, a właściwe sądy konfederackie to te działające w ramach konfederacji za-
wiązywanych za życia monarchy. Istniała między nimi istotna różnica: sądy kapturowe nie dopusz-
czały apelacji od swoich wyroków, gdyż po śmierci króla wymiar sprawiedliwości należał do sa-
mej szlachty, a więc wyroki zapadały od razu w ostatniej instancji (ultimae instantiae), natomiast 
od wyroków sądów konfederacyjnych można było się odwołać do sądu generalnego konfederacji. 
Konfederacje zazwyczaj zawiązywano w jednym województwie, a inne mogły się do niej przyłą-
czyć. W przypadku akcesu większości ziem i województw konfederacja nosiła nazwę generalnej. 
Na czele w poszczególnych województwach stawali marszałkowie. Z biegiem czasu przy władzach 
konfederacji pojawili się konsyliarze, którzy po złożeniu przysięgi razem z nimi kierowali ruchem. 
Najwyższym organem konfederacji była walna rada, która podejmowała decyzje większością gło-
sów. Uchwały konfederacji musiały być zatwierdzane przez sejm. Konfederacje, obejmując władzę 
w kraju, przerywały działalność sądownictwa królewskiego i ustanawiały własne sądy. Rozwinęły 
się one szczególnie w 2. połowie XVII w. Konfederackimi organami wymiaru sprawiedliwości były 
sądy wojewódzkie oraz sądy konfederacji generalnych.

Sądy wojewódzkie składały się z osób wybranych, sędziów innych sądów (ziemskich i grodzkich) 
oraz osób bez kwalif kacji sądowych, przy czym ich liczba była zmienna, od kilku do kilkudziesięciu 
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osób. Przewodniczył im marszałek wybrany spośród członków sądu na pierwszym posiedzeniu. Do 
ważności posiedzenia potrzebna była obecność kilku sędziów. Z wyboru pochodzili też instygato-
rzy (jeden lub dwóch), zobowiązani do ścigania i pozywania przed sąd osób zakłócających porzą-
dek publiczny. Oprócz niego służebnikiem sądu był woźny, który ogłaszał wyroki. Pozwy doręczali 
woźni przysięgli, mający przywileje królewskie uprawniające ich do sprawowania ich funkcji. Do 
kompetencji sądów konfederackich należało sądzenie sprawców przestępstw kryminalnych (zabój-
stwa, zranienia, podpalenia, zajazdu, rozboju, napadu, kradzieży), rozstrzyganie spraw cywilnych, 
ale tylko tam, gdzie chodziło o szybki wymiar sprawiedliwości (sprawy o posiadanie, o zagarnięcie 
cudzych nieruchomości, wykupna dóbr zastawnych) oraz usunięcie krzywdy (sprawy szkód mate-
rialnych, naruszenia depozytu, dopełnienia kontraktu, wydania zastawu, zapłaty czynszu). W kom-
petencji tych sądów znajdowały się także sprawy skarbowe (uchylania się od zapłaty podatku, jego 
bezprawny pobór, zaniedbywanie obowiązków przez poborcę). Za egzekucję wyroków wojewódz-
kich sądów konfederackich odpowiadały urzędy grodzkie.

Sąd generalny, w składzie przeważnie kilkunastoosobowym, tworzyli marszałek konfederacji 
i jej konsyliarze. Dla usprawnienia jego działania ustanawiano niekiedy minimalne liczby członków 
uprawnionych do sądzenia. W sądzie tym, tak jak w instancji niższej, dekrety zapadały większoś-
cią głosów. Ze względu na stosunkowo krótki okres działania konfederacji, a także zmieniającą się 
sytuację polityczną, działalność sądu generalnego była ograniczona. Zajmował się on głównie są-
dzeniem przestępstw przeciwko konfederacji, zdrady stanu czy obrazy majestatu, a także sprawami 
dyscyplinarnymi marszałków i konsyliarzy oraz nadużyciami dokonywanymi przez konfederatów. 
Ze względu na swój polityczny charakter sąd stawał się niejednokrotnie narzędziem walki z przeciw-
nikami. Rozpatrywał także odwołania od wyroków sądów wojewódzkich we wszystkich sprawach 
kryminalnych oraz większej wagi sprawach cywilnych.

Nic nie wiadomo na temat akt konfederacji z XIV i XV w. oraz sposobu ich tworzenia. Akta 
późniejszych konfederacji zachowały się w sposób szczątkowy, dlatego wszelkie badania nad ich 
dokumentacją są bardzo utrudnione i tym należy tłumaczyć brak odpowiednich opracowań. Akta 
konfederacji były przechowywane przez marszałków lub pisarzy, a po rozwiązaniu konfederacji 
zwykle traf ały do ich archiwów rodowych i później dzieliły ich skomplikowany nieraz los. Akta 
konfederacji targowickiej (1792–1793) zostały złożone w kancelarii grodzkiej poznańskiej, dzięki 
czemu udało się je zabezpieczyć. Konfederacja z okresu pierwszego bezkrólewia (1572) zawiesiła 
działalność sądów ziemskich i grodzkich, pozostawiając jedynie kancelarie grodzkie, które mogły 
przyjmować jedynie wpisy różnych transakcji w celu ich uwierzytelnienia oraz manifestacje stron. 
Podobnie postępowały późniejsze konfederacje, co odciążyło ich urzędników od tej formy pracy 
kancelaryjnej.

Obsługą kancelaryjną konfederacji danej ziemi czy województwa zazwyczaj zajmował się właś-
ciwy pisarz ziemski lub w jego zastępstwie — grodzki. Brał on udział w posiedzeniach sądu, sporzą-
dzał akta, gromadził je, a potem przekazywał do kancelarii grodzkiej, która je oprawiała i przecho-
wywała. Kancelaria grodzka oblatowała w swoich aktach uchwały i zarządzenia oraz pisma, które 
do niej były wysyłane. Do obowiązków pisarza konfederacji przemyskiej z 1673 r. należało sporzą-
dzanie rejestrów i dekretów170. Ze względu na niebyt duże obciążenie pisarza pracą nie zatrudniano 
zapewne dodatkowego personelu kancelaryjnego. Kancelarię sądu konfederacji generalnej sejmu 
delegacyjnego z l. 1773–1775 tworzyli pisarz, dwaj regenci oraz niżsi pracownicy kancelaryjni, któ-
rych liczba nie jest znana z powodu niezachowania się akt171.

170 Ordynacja sądu konfederacyjnego przemyskiego z roku 1673, wyd. Z. Pazdro, KH 14, 1900, s. 459.
171 J. Sobczak, Sąd konfederacji generalnej, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 14, 1980, z. 1 
(27), s. 69.
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Większość materiałów aktowych sądów konfederacyjnych uległa rozproszeniu i zaginęła. Archi-
wum poznańskie posiada jedynie akta konfederacji gołąbskiej (1673) z terenu województwa inowro-
cławskiego, które odnaleziono wśród akt znajdujących się w rozsypie172. Nie wiadomo, co się stało 
z aktami innych konfederacji. Z zachowanej ordynacji sądu konfederacyjnego ziemi przemyskiej 
z 1673 r. (konfederacji gołębskiej) wiadomo, że oprócz dekretów jego kancelaria miała prowadzić 
cztery rejestry. Do pierwszego traf ać miały sprawy kryminalne (zabójstwa, gwałty, rany, podpalenia, 
napady) sądzone w pierwszej kolejności, natomiast w dalszej miano rozpatrywać sprawy skarbowe, 
ujmowane w trzecim rejestrze sprawy taktowe, czyli wynikłe z powodu naruszenia bezpieczeństwa 
sądów; czwarty rejestr miał obejmować sprawy tzw. półkryminalne (semicriminales), czyli szkody, 
wydania zastawu, zapłaty czynszu, naruszenia depozytu. Sąd ten miał też prowadzić osobne akta 
przeznaczone do wpisywania manifestacji, zapisów i relacji, do których także miały traf ać relacje 
z dostarczenia pozwów przed sąd konfederacki, zawsze wydawanych w imieniu króla. Był za to 
odpowiedzialny pisarz ziemski, będący jednocześnie pisarzem konfederacji. Ekstrakty z tych akt 
musiały być uwierzytelniane pieczęcią powiatową, a pobierać miano za nie opłaty takie jak w Try-
bunale Koronnym173.

Nieco informacji na temat akt zawiera ordynacja sądów konfederacji generalnej z 1773 r.174 
Wynika z nich, że sprawy rozpatrywane przed jej sądem wpisywane były do pięciu rejestrów. Do 
pierwszego traf ały sprawy przestępstw wobec osób oraz sprawy majątkowe, które rozpatrywano 
w poniedziałki i wtorki. Do rejestru ekstraordynaryjnego wnoszono sprawy o pogwałcenie prawa, 
zbrodnie stanu oraz naruszenie dekretów i rozporządzeń konfederacji. Miano je rozpatrywać w środy 
i czwartki. W trzecim rejestrze, zwanym rejestrem off cii, wpisywano sprawy wytoczone urzędni-
kom zaniedbującym swoje obowiązki, a szczególnie nieprzestrzegającym praw ustanowionych przez 
konfederację. Miano je sądzić w piątki. Czwarty rejestr (poenalium) obejmował sprawy wynikłe 
z powodu niezapłacenia kar sądowych przez strony procesowe, a rozpatrywano je w soboty. Do pią-
tego rejestru taktowego nakazano wpisywanie spraw dotyczących przestępstw przeciwko powadze 
sądu i jego urzędnikom. Nad prawidłowością rejestracji spraw czuwać mieli regenci, osobni dla Ko-
rony i Litwy. Wyroki sądu miały być wpisywane do protokołów dekretowych prowadzonych osobno 
dla każdej prowincji. Sentencje wyroków miano wpisywać do rejestrów i musiały być one podpisane 
przez marszałka. Pozwy przed sąd tej konfederacji miały być sporządzane w języku polskim i uwie-
rzytelniane pieczęcią konfederacji.

Więcej informacji mamy o aktach konfederacji targowickiej województw wielkopolskich, które 
zachowały się w archiwum poznańskim. Są to protokoły i czystopisy dekretów z terenu województw 
kaliskiego i gnieźnieńskiego oraz czystopis dekretów z województwa poznańskiego175. Wśród akt po-
znańskich były jeszcze sentencjonarze (zawierające zasadniczą treść wyroków zanotowaną w trakcie 
posiedzeń), protokoły dekretów oraz rejestry spraw, które się nie zachowały. Z ordynacji tego sądu 
wiadomo, że istniały rejestry: ekspulsyjny (dla spraw o naruszenie stanu posiadania), taktowy (dla 
spraw kryminalnych i uczynkowych), ogólny (dla spraw cywilnych o zwrot długów i zapłatę czyn-
szu dzierżawnego), egzekucyjny (dla spraw związanych z egzekucją wyroków), a także rejestry 
directi mandati i cywilno–wojskowy (dla spraw należących do kompetencji komisji cywilno–woj-
skowych)176. W aktach grodzkich znajdują się manifestacje, zeznania woźnych o doręczeniu pozwów 
przed sąd konfederacji oraz oblaty aktów wydanych przez jej władze. 

172 J. Bielecka, Inwentarze, s. 167. 
173 Ordynacja, s. 459–460.
174 J. Sobczak, Sąd konfederacji generalnej, s. 70–71.
175 Tenże, Sąd konfederacji targowickiej, s. 165.
176 Tamże, s. 168.
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Kancelaria konfederacji targowickiej województwa sieradzkiego zaprowadziła w księdze zlikwi-
dowanego sądu ziemiańskiego (zachowanej w AGAD w ramach akt grodzkich sieradzkich) proto-
kół, do którego wpisywano kontrakty kupna–sprzedaży, skrypty dłużne, umowy dożywocia, działy 
majątkowe, relacje woźnych, różnego rodzaju pełnomocnictwa oraz potwierdzenia wykonania kary 
przez skazanych i zadośćuczynienia powodom. W protokole tym odnotowywano akty dobrowolnego 
przyjmowania poddaństwa przez chłopów, dokonywane w związku z zawieranymi przez nich mał-
żeństwami. Tego rodzaju wpisów nie zawierały normalnie księgi ziemiańskie177.

Konfederacja targowicka województwa krakowskiego pozostawiła po sobie cztery rodzaje pro-
tokołów: jeden dekretów, drugi obejmujący zeznania pozwów, skarg i oblat wraz z induktą, trzeci 
plenipotencji, recesów i różnych kwitów oraz czwarty akcesów do konfederacji oraz recesów (od-
stąpień) od konfederacji, dzięki której uchwalono Konstytucję 3 maja. Używano też pięciu różnych 
rejestrów spraw, z których trzy (taktowy, ekspulsyjny, directi mandati) wprowadzono na mocy ordy-
nacji, a dwa (egzekucji procesów i osób ukaranych) poza ordynacją178.

I. AKTA SĄDÓW I KOMISJI SKARBOWYCH
LITERATURA: Archiwum Państwowe miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa tere-
nowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. C. Skopowski, Warszawa 1969; J. Bielecka, Inwentarze ksiąg 
archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku, Poznań 1965; N. Cariowa, Materiały skarbo-
we w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, „Miscellanea Histo-
rico–Archivistica” 12, 2000, s. 9–12; L. Hiscowa, Dokumenty Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy 
w Kijowie odnoszące się do kompetencji skarbu koronnego Rzeczypospolitej, „Miscellanea Historico–Archi-
vistica” 12, 2000, s. 13–21; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, „Teka 
Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 3, 1909; A. Lityński, Deputacje skarbowe województwa płockiego 
(1609–1652), KH 91, 1984, s. 687–701, tenże, Małopolskie sądy skarbowe do 1717 roku, CPH 24, 1972, 
z. 2, s. 107–124; tenże, Sejmikowe sądy skarbowe województwa płockiego do 1717 roku, „Studia Iuridica 
Silesiana” 11, 1986, s. 77–103; tenże, Szlachecki samorząd gospodarczy w Małopolsce 1606–1717, Katowice 
1974; J. Rafacz, Trybunał Skarbowy Koronny, KH 38, 1924, s. 413–455; Z. Wojciechowska, Staropolskie akta 
skarbowe w Archiwum Państwowym w Poznaniu, „Miscellanea Historico–Archivistica” 12, 2000, s. 23–34; 
M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska. Organ samorządu sejmikowego oraz element administra-
cji skarbowej Rzeczypospolitej szlacheckiej (1686–1766), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 
62, 2002, s. 207–230; tenże, Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów twórcy archiwum skarbowego samo-
rządu sejmikowego w XVII i XVIII wieku, „Miscellanea Historico–Archivistica” 12, 2000, s. 35–52; tenże, Ko-
misja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego w Wielkopolsce 
w XVII i XVIII wieku, Poznań 2003.

Dokonania na polu badań dokumentacji sądów i komisji skarbowych są niewystarczające. Gdyby 
nie nowoczesna monograf a Michała Zwierzykowskiego poświęcona komisji poznańskiej, z osob-
nym podrozdziałem o organizacji kancelarii i dokumentacji (2003), posiadalibyśmy tylko garść 
podstawowych informacji, jakie znaleźć można w inwentarzach archiwalnych (S. Kutrzeby 1909, 
J. Bieleckiej 1965) oraz artykułach Adama Lityńskiego (1972, 1986). Pewne informacje o doku-
mentacji sądów i komisji skarbowych zwierają artykuły archiwoznawcze (N. Cariowa, L. Hisco-
wa, M. Wojciechowska). Postulować należy podjęcie badań nad dokumentacją wytwarzaną przez 
sądy skarbowe działające w innych województwach i ziemiach. Pozwolą one lepiej zrozumieć 
mechanizm funkcjonowania ówczesnego aparatu podatkowego oraz rolę kancelarii w jego działa-

177 A. Abramski, Sądownictwo konfederacyjne w czasach stanisławowskich (1764–1793), CPH 36, 1984, z. 2, s. 148.
178 S. Kutrzeba, Katalog, s. 82.
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niach. Powinny też one umożliwić określenie różnic regionalnych, zarówno w organizacji sądow-
nictwa skarbowego, jak i pracy kancelaryjnej. Pożądane byłyby analityczne studia poświęcone 
rejestrom prowadzonym przez komisje. Prace badawcze bardzo ułatwiłoby stworzenie katalogów 
archiwalnych, obejmujących informacje o aktach tych komisji i sądów rozproszonych po różnych 
zespołach. Najlepiej, aby miały one postać elektroniczną i były dostępne na stronach interneto-
wych archiwów lub bibliotek.

Działalność sądów skarbowych była konsekwencją specyf ki systemu skarbowego Rzeczypospo-
litej. Nie miała ona ani stałych podatków, ani w pełni profesjonalnego aparatu urzędniczego zajmu-
jącego się ich ściąganiem. Złe funkcjonowanie sejmu powodowało, że król nie zawsze mógł skłonić 
go do uchwalania potrzebnych państwu podatków, dlatego musiał zwracać się wprost do sejmików 
z propozycją uchwalenia poboru określonych należności. To sejmiki odpowiadały za ich ściągnięcie, 
dokonywały wyboru poborców i ich rozliczały. Ponieważ z czasem zaczęła obowiązywać zasada 
odprowadzania do skarbu z góry określonej sumy, niższej od rzeczywiście zebranej przez pobor-
cę, w danej ziemi czy województwie pozostawały pewne kwoty, których rozdysponowanie leżało 
w gestii sejmiku. W ten sposób tworzył się skarb wojewódzki. Oprócz tego sejmiki zyskały prawo 
uchwalania własnych podatków, które już w całości traf ały do skarbu lokalnego. W 1658 r. zaczęły 
tam wpływać czopowe i szelężne, czyli podatki pobierane od wytwarzanych napojów alkoholowych 
(miodu i gorzałki).

Konieczność rozliczania poborców, którzy uchylali się od stawiennictwa przed wyznaczoną ko-
misją i nie przekazywali zebranych kwot, zmusiła sejmiki w 2. połowie XVII w. do powołania spe-
cjalnych sądów skarbowych. Wcześniej wszelkie spory związane z kwestiami podatkowymi roz-
strzygały urzędy grodzkie jako causae f sci. Głównym zadaniem sądów skarbowych było sądzenie 
osób zalegających z uiszczaniem należności podatkowych (tzw. retentorów) oraz poborców niewy-
wiązujących się ze swoich obowiązków. Sądy te odciążały sejmiki od tych istotnych obowiązków. 
Składały się z osób wyznaczonych przez sejmiki, sędziów grodzkich i ziemskich, a także — za-
pewne w celu podniesienia autorytetu — wysokich urzędników ziemskich (kasztelanów, podkomo-
rzych i chorążych). Przy sądach ustanawiano też instygatorów, głównie dla pozywania retentorów. 
Członków tych sądów odrębnie wynagradzano. Marszałkowie sądów składali informacje o ich pracy 
sejmikom, a te aprobowały ich działania, chociaż czasem zmieniały też ich postanowienia.

W niektórych województwach, jak np. w inowrocławskim, tworzono odrębne sądy skarbowe, 
ale zdarzało się też, że powoływano je dla dwóch województw, czego przykładem może być Po-
znańska Komisja Skarbowa, ustanowiona w 1686 r. do rozstrzygania spraw podatkowych z terenu 
województw poznańskiego i kaliskiego, a działająca najpierw w Śremie, a później (od 1766 r.) 
w Poznaniu. W jej skład mieli wchodzić senatorowie z obu województw, starostowie grodzcy, ich 
surogatorzy, ziemscy urzędnicy sądowi, jak podkomorzowie, sędziowie i podsędkowie ziemscy 
oraz pisarze grodzcy. Łącznie komisja mogła liczyć 43 osoby, ale z reguły działała w mniejszym 
gronie. Zbierała się na sesjach zwoływanych raz do roku i ze względu na brak stałej siedziby ob-
radowała pod przewodnictwem marszałka w różnych miejscach (na zamku, w ratuszu, w budynku 
wagi miejskiej, a także w pomieszczeniach kolegium jezuickiego i klasztoru karmelitów). Komisja 
zatrudniała też niższych urzędników sądowych. Byli to przysięgły instygator, pełniący funkcje pro-
kuratorskie, oraz woźni. Konstytucja z 1717 r., zdecydowanie ograniczająca kompetencje skarbowe 
sejmików, zakazała działalności tych sądów, a sprawy skarbowe nakazywała ponownie rozpatry-
wać sądom grodzkim. Zlikwidowane organy działały jednak faktycznie dalej jako komisje (sądy) 
calculationum lub boni ordinis, ze względu na pozostawienie sejmikom możliwości dysponowania 
dochodami z podatków czopowego i szelężnego, choć w zawężonych ramach kompetencyjnych. 
Te zmniejszone uprawnienia sejmików zostały ostatecznie zniesione konstytucją z 1766 r., która 
położyła kres działalności komisarzy skarbowych.
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Obsługę kancelaryjną poznańskiej Komisji Skarbowej zapewniał urzędnik kancelaryjny, którym 
był z reguły pisarz grodzki lub ziemski albo regent zatrudniony w ziemstwie czy też grodzie179. Pisarz 
ten miał prawo do zatrudnienia zastępcy, czyli podpiska, którym najczęściej bywał niższy urzędnik 
kancelaryjny, np. susceptant. Podpisek mógł zastępować pisarza w przerwach między obradami ko-
misji lub w czasie jego nieobecności. W wyjątkowych przypadkach korzystano też z pomocy innych 
urzędników kancelaryjnych. Od 1717 r. funkcję pisarza wypełniał jeden z komisarzy wybrany na 
okres jednej kadencji. Do zadań personelu kancelaryjnego należało pisanie dekretów, sporządzanie 
ekstraktów, gromadzenie i utrzymywanie w należytym porządku dokumentacji napływającej. W ra-
zie potrzeby kancelarzyści komisji pełnili obowiązki kasjerów, przyjmując pieniądze od podatników. 
Miejscem pracy komisji i jej kancelarii był zamek poznański, a po jego zniszczeniu w czasie wielkiej 
wojny północnej — budynek wagi miejskiej. Akta wytworzone przez komisję i zgromadzone w toku 
jej działalności przechowywano razem z aktami grodzkimi. Do uwierzytelniania dokumentów komi-
sja używała dwóch pieczęci: większej i mniejszej. Widniała na nich okrągła tarcza, dzielona w słup, 
z herbami obu województw wielkopolskich (w prawym polu ukoronowany orzeł województwa po-
znańskiego, w lewym zaś głowa tura województwa kaliskiego)180. Umieszczenie korony na głowie 
orła stanowiło heraldyczną osobliwość, ponieważ wcześniejsze wyobrażenia herbu województwa 
poznańskiego nie zawierały tego elementu. 

Akta komisji przechowywane są w archiwum poznańskim jako odrębny zespół z l. (1650–1659) 
1686–1766 i liczą 151 jednostek archiwalnych181. Są to typowe księgi wpisów, wyodrębniane rze-
czowo, wśród których występowały zarówno czystopisy, jak i brudnopisy. Należą do nich protokoły 
czynności, w których odnotowywano dane o kwotach podatków pobranych przez Komisję, jak rów-
nież dekrety wydane przez nią w sprawach spornych. Niekiedy wszywano do nich różnego rodzaju 
kwity i asygnacje. Dekrety zdecydowanie odróżniały się od pozostałych wpisów, dlatego w kancelarii 
podjęto próbę wydzielenia z nich osobnych jednostek. Nie udało się jednak utworzyć odrębnej serii 
aktowej i poprzestano na jednej księdze. Później dekrety ponownie wpisywano do protokołów czyn-
ności. Liczną grupę akt stanowią rejestry rozliczeń miast z tytułu czopowego i szelężnego, zwanych 
regestra vocandorum, w nawiązaniu do rejestrów spraw sądowych. Odnotowywano w nich nazwy 
miast wraz z uiszczonymi sumami oraz kwoty wydane zgodnie z wystawionymi asygnacjami. W in-
nych jednostkach znalazły się rozliczenia z poszczególnymi chorągwiami wojska, wydatki na różne 
budowle, zapomogi dla szlachty, która ucierpiała na skutek niespodziewanych wydarzeń losowych, 
a także rozliczenia podatkowe z miastami. Istotną część akt komisji stanowią księgi, w których od-
notowywano przysięgi składane przez podatników dotyczące rozmiarów produkcji gorzałki i piwa. 
W innych jednostkach tej grupy znajdują się ekstrakty przysiąg składanych w celu uzyskania zwol-
nień podatkowych w związku ze stratami poniesionymi z powodu pożarów lub gradobicia. Ważną 
rolę w procesie poboru podatków odgrywały taryfy podatkowe, stanowiące koleją grupę rzeczową 
dokumentacji poznańskiej komisji. Odnotowywano w nich nazwiska podatników oraz przypadające 
na nich kwoty należności. Sporządzano je, dostosowując do zmieniającej się sytuacji podatników 
lub kopiując dawne rejestry poborowe. Taryfy stanowiły podstawowy instrument ułatwiający pobór 
podatków. Wśród zachowanych akt najliczniej występują jednak odrębne jednostki aktowe zawie-
rające asygnacje. Były to polecenia wypłaty, wystawiane przez komisję poszczególnym odbiorcom, 
głównie chorągwiom wojskowym oraz osobom prywatnym, którzy na tej podstawie otrzymać mogli 
od poborców podatkowych należne im sumy. Asygnacje sporządzano na osobnych kartach papieru 

179 M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej administracji i sądownictwa skar-
bowego w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku, Poznań 2003, s. 206–207.
180 Tamże, s. 210–211.
181 Tamże, s. 216–219, 404–414.
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różnego formatu, niekiedy na małych skrawkach. W innych jednostkach aktowych zgromadzono 
też pokwitowania sum odebranych przez upoważnione osoby. Zawierały one stwierdzenia odbioru 
określonej kwoty, datę czynności oraz podpis odbiorcy. Potwierdzenie takie znajdowało się na od-
rębnych kartach lub wprost na asygnacjach.

Istnieje też, odnaleziony w dissolutach, jeden tom akt sądu skarbowego województwa inowro-
cławskiego z l. 1693–1699 i 1705–1706. Wcześniejsze akta tego sądu oprawiono wraz ze składkami 
akt grodzkich inowrocławskich182. Po działalności sądów krakowskich pozostało tylko pięć tomów, 
protokół i indukta wyroków (protocollon et inducta iudiciorum f sci), rejestry spraw prowadzone 
osobno dla każdego powiatu (regestra causarum f sci), rejestr prosty (regestrum simplex) oraz rejestr 
spraw aresztowy (regestrum ex aresto)183.

J. AKTA KOMISJI BONI ORDINIS
LITERATURA: G. Bałtruszajtis, Z badań nad Komisjami Boni Ordinis. Płocka Komisja Dobrego Porząd-
ku, CPH 27, 1975, z. 2, s. 221–227; I. Baranowski, Komisje porządkowe (1765–1788), RAU whf 49, 1907, 
s. 107–150; M. Buliński, Monograf a miasta Sandomierza, Warszawa 1879; S. Chodyński, Rozporządzenie 
komisji dobrego porządku w mieście Włocławku roku 1787 uczynione, Włocławek 1913; W. Ćwik, Komisja 
Dobrego Porządku Lubelska jako sąd w sprawach prywatnych (1782–1791), CPH 17, 1965, z. 1, s. 137–164; 
tenże, Komisje boni ordinis dla mniejszych miast województwa lubelskiego (1784–1789), „Annales UMCS” 
sect. G 8, 1961, nr 9, s. 289–319; J. Deresiewicz, Wielkopolskie komisje dobrego porządku, CPH 18, 1966, 
s. 155–213; J. Gordziejew, Próby reform miejskich w Grodnie w okresie Oświecenia, „Rocznik Biblioteki 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 46, 2001, s. 227–257; M. Frančić, Krakowskie komisje boni ordinis 
(1776–1790), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 40, Prace Historyczne 6, 1961, s. 79–105; 
J. Jankowska, Akta Komisji Boni Ordinis Miasta Warszawy 1765–1788, w: Archiwum Główne Akt Dawnych. 
Przewodnik po zespołach, t. I, Warszawa 1975, s. 409–410; K. Krawczyk, Działalność komisji boni ordinis 
województwa kaliskiego i poznańskiego w latach 1756–1767, „Biuletyn Instytutu Filozof czno–Historycznego 
WSP w Częstochowie” 27, 2001, s. 196–201; W. Smoleński, Komisja boni ordinis warszawska 1765–1789, 
Warszawa 1914; M. Trojanowska, Inwentarz Archiwum Miasta Lublina 1465–1810, Lublin 1996; B. Tyszkie-
wicz, Działalność Poznańskiej Komisji Dobrego Porządku (1779–1784), Poznań 1965 (wyd. 2: Poznań 2005); 
A. Wejnert, Starożytności warszawskie, t. II, Warszawa 1848, s. 16–89; tenże, Zabytki dawnych urządzeń 
miasta Warszawy, Warszawa 1869; M. Wojtylak, Akta Komisji Dobrego Porządku w Łowiczu (1781–1784), 
„Archeion” 100, 1999, s. 97–108; A. Zahorski, Komisja Dobrego Porządku — Komisja Boni Ordinis, w: Dzie-
je Warszawy, t. II, Warszawa 1984, s. 360–364.

182 J. Bielecka, Inwentarze, s. 177. 
183 S. Kutrzeba, Katalog, s. 73–34, 211.
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W literaturze brakuje jakichkolwiek opracowań dotyczących kancelarii komisji i wytwarzanej przez 
nie dokumentacji. Opublikowano jedynie kilka rozporządzeń komisji warszawskiej (A. Wejnert 
1848). Wzmianki o pracach komisji i jej dokumentacji można znaleźć w pracach Melchiora Bu-
lińskiego (1879) i Ignacego Baranowskiego (1907), zaś pobieżnego opisu istniejących akt komisji 
warszawskiej dokonał Władysław Smoleński (1914). Wiele informacji o kancelarii i dokumentacji 
komisji wielkopolskich rozproszonych jest po różnych pracach (W. Ćwik 1961; M. Frančić 1961; 
J. Deresiewicz 1966; G. Bałtruszajtis 1975). Informacji o jednostkach aktowych komisji lubelskiej, 
jednak bez danych wstępnych, dostarcza inwentarz akt miejskich (1996), a charakterystykę frag-
mentarycznie zachowanych akt komisji łowickiej zawiera artykuł M. Wojtylaka (1999), który jednak 
bardziej zwraca uwagę na treść akt niż zagadnienia kancelaryjne. Nowsze opracowania, szczegóło-
wo charakteryzujące działalność komisji, pomijają niestety aspekt dokumentacyjny (B. Tyszkiewicz 
1965; A. Zahorski 1984; T. Srogosz 1995, 2010; J. Gordziejew 2001). Bardzo potrzebne jest zatem 
gruntowne opracowanie kancelarii przynajmniej jednej komisji. Przyszłe badania powinny objąć 
wszelkie rodzaje wytwarzanej dokumentacji, a także problematykę organizacji prac kancelarii i jej 
personelu. Odrębnych analiz wymaga zagadnienie stosowania w działalności komisji nowoczesnych 
form dokumentacji (druki, raporty). 

Zły stan miast w 2. połowie XVIII w. spowodował, że sejm konwokacyjny w 1764 r. uchwalił 
konstytucję „Ubezpieczenie miast”, wytyczając tym samym kierunek reform. Ustawa ta przyczyniła 
się do przywrócenia miastom dawnych praw i przywilejów. Zlikwidowano wszystkie organy sądo-
we, które mogłyby rywalizować z sądami miejskimi. Reformy te okazały się jednak niewystarczają-
ce i dlatego król w 1765 r. powołał swoim reskryptem odrębną komisję boni ordinis dla Warszawy, 
a potem następne. Dzięki konstytucji z 1768 r. powoływane przez króla komisje, w liczbie ponad 
20, miały zadanie polepszenia stanu zaniedbanych miast królewskich. Uzdrowić miały upadłą go-
spodarkę miast, kontrolować ich dochody i wydatki, nadzorować cechy i konfraternie kupieckie, 
dbać o wygląd zewnętrzny i stan ulic. Dążyły do unormowania sytuacji Żydów, starając się hamo-
wać antyżydowskie działania władz miejskich, ale zmuszać też gminy żydowskie do respektowania 
istniejącego prawa. Komisje nakazywały sporządzanie spisów przywilejów, porządne prowadzenie 
i przechowywanie akt miejskich, nadzorowały archiwa miejskie, polecały wreszcie tworzenie ewi-
dencji gruntów miejskich oraz sporządzanie ich map i planów. Komisje prowadziły też działalność 
sądową, rozpatrując spory między miastami a osobami prywatnymi. Najlepiej rozpoznana została 
działalność sądowa komisji z terenu województwa lubelskiego. Komisja lubelska rozsądzała sprawy 
z zakresu prawa rzeczowego, dotyczące sporów o posesje na terenie miasta, o spadki oraz zobo-
wiązania (głównie z tytułu długów), a także dotyczące egzekucji podatków. Zajmowała się także 
rozpatrywaniem oskarżeń pod adresem urzędników. Także komisje kazimierska i urzędowska roz-
strzygały spory między magistratem a mieszkańcami, a kazimierska rozpatrywała nawet odwołania 
od tzw. starościńskich sądów pośredniczych (instancji odwoławczej od wyroków sądów miejskich). 
Od wyroków sądów komisji można było odwoływać się do sądu asesorskiego. Nadzór nad komisja-
mi sprawował Departament Policji Rady Nieustającej. Organy te działały w różnych okresach aż do 
1789 r., kiedy zostały zastąpione przez komisje porządkowe cywilno–wojskowe. Do składu komisji 
powoływano senatorów i przedstawicieli miejscowej szlachty w liczbie kilkudziesięciu osób, którzy 
z reguły pracowali bez wynagrodzenia. Personel pomocniczy tworzyli instygatorzy, pisarz, geome-
trzy oraz woźni, opłacani z funduszy miejskich.

Wzorem komisji dobrego porządku działających w miastach królewskich tworzono podobne or-
gany w niektórych miastach należących do biskupów. Przykładem tego były komisja dla Łowicza 
i innych miast dóbr łowickich, powołana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Antoniego Ostrowskie-
go w 1781 r., oraz taki sam organ ustanowiony przez kapitułę włocławską dla Włocławka w 1787 r.
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Obsługę kancelaryjną każdej komisji zapewniał jeden z jej członków, mający dłuższą praktykę 
w tym względzie. W sądzie komisji lubelskiej funkcję pisarza pełnił jeden z komisarzy. Poznański ko-
misarz „trzymający pióro”, pisarz ziemski wschowski, otrzymał w 1780 r. za swoją roczną pracę pisar-
ską 2340 zł, co stanowiło 20% wszystkich wydatków komisji. Lepiej od niego wynagradzano jedynie 
geometrę. Znacznie więcej, bo aż 4050 zł, wypłacono komisarzowi za jego ośmioletnią pracę na rzecz 
komisji kaliskiej, co stanowiło 29% wszystkich wydatków komisji. Pewne prace kancelaryjne wykony-
wali dla komisji także urzędnicy miejscy. Z komisją poznańską współpracował pisarz wójtowski, który 
sporządził sumariusz dokumentów otrzymanych przez miasto. Na rzecz kancelarii komisji pracowali 
też sekretarz miasta, a także kontraregestrant miejski. Wójt kaliski opracowywał dla potrzeb miejsco-
wej komisji zestawienie tabelaryczne, zaś inni urzędnicy, w tym sekretarz, porządkowali przywileje 
i dokumenty miejskie, a następnie sporządzali ich sumariusz184. W niektórych komisjach zatrudniano 
także kancelarzystów, którzy wykonywali czynności pomocnicze, głównie przepisując na czysto róż-
nego rodzaju akta i dokumenty. W komisji poznańskiej było aż 10 takich pracowników, a wywodzili się 
oni spośród mieszkańców miasta zawodowo wykonujących prace pisarskie. Pobierali wynagrodzenie 
w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, od 30 do ponad 800 zł. W komisji kaliskiej pracowało 
pięciu skrybentów, którzy przepisywali sumariusz przywilejów i dokumentów miejskich oraz opraco-
wanie końcowe komisji. Ich praca pochłonęła sumę 1170 zł, z czego można wnioskować, że wysokość 
ich wynagrodzenia była porównywalna z honorarium ich poznańskich kolegów. 

Koszty funkcjonowania kancelarii komisji pokrywały miasta. Składały się na nie opłaty za kwe-
rendy i sporządzanie wypisów z innych kancelarii, a także za druk ordynacji ustanawianych przez 
komisje i uniwersałów, a nawet za ogłoszenia publikowane w ówczesnych gazetach. Obejmowały 
też wydatki na zaspokajanie potrzeb materialnych, jak stancje dla kancelarzystów, zakup papieru, 
inkaustu, łoju, świec i oliwy na oświetlenie oraz drewna na opał. W komisji kaliskiej wydatki na 
kancelarię stanowiły nieco ponad 16% wszystkich kosztów. 

Podstawowym produktem kancelaryjnym były księgi wpisów, w których odnotowywano czynności 
dokonywane przez komisje oraz wpisywano teksty przywilejów, dokumentów, różnego rodzaju przepi-
sów porządkowych czy wykazów, dostarczonych przez nadzorowane miasta. W odrębnych jednostkach 
aktowych gromadzono dokumentację sądową, dotyczącą spraw spornych rozstrzyganych przez komisje. 
Zdaniem I. Baranowskiego piśmiennymi pomnikami komisji były protokoły ich posiedzeń, sumariusze 
dokumentów nadzorowanych przez nie miast, nowe ordynacje miejskie sporządzone przez komisarzy, 
inwentarze dóbr i dochodów miejskich, spisy mieszkającej w nich ludności oraz mapy miast i gruntów 
podmiejskich wykonane przez geometrów, ale pod kierunkiem komisji. Cechę charakterystyczną dzia-
łalności dokumentacyjnej niektórych komisji stanowiło drukowanie ważniejszych materiałów, dzięki 
czemu skuteczniej upowszechniano ich treść wśród zainteresowanych odbiorców185.

Po działalności komisji lubelskiej funkcjonującej w l. 1780–1791 pozostały trzy rejestry sądowe, 
jedna księga zawierająca wyroki oraz jedna teczka akt luźnych186. Nie wiadomo, czy prowadzono osob-
ny protokół rozporządzeń komisji, ale jest to bardzo prawdopodobne. Kopie zarządzeń znajdują się 
obecnie w kopiariuszu przywilejów miejskich, księdze rady miejskiej oraz aktach grodzkich. Pierwotnie 
zakładano, że do rejestracji spraw załatwianych komisja będzie używać pięciu protokołów. W pierw-
szym miano odnotowywać skargi i odpowiedzi na nie, łącznie z zarządzeniami porządkowymi doty-
czącymi czystości, ochrony przeciwpożarowej, podatków i składek. Drugi protokół był przeznaczony 
dla spraw ekonomicznych oraz na sumariusz przywilejów, które otrzymało miasto i jego przedmieścia. 

184 W. Ćwik, Komisja Dobrego Porządku Lubelska jako sąd w sprawach prywatnych (1782–1791), CPH 17, 1965, 
z. 1, s. 141; J. Deresiewicz, Wielkopolskie komisje dobrego porządku, CPH 18, 1966, s. 180–181.
185 I. Baranowski, Komisje porządkowe (1765–1788), RAU whf 49, 1907, s. 116, 120–123.
186 M. Trojanowska, Inwentarz Archiwum Miasta Lublina 1465–1810, Lublin 1996, s. 123–124.
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Rozporządzenia porządkowe traf ać miały do trzeciego protokołu. Czwarty tom został przeznaczony na 
sprawy sporne między mieszczanami lubelskimi a mieszkańcami jurydyk. Piąty protokół miał wresz-
cie zawierać dekrety wydane przez komisję w sprawach prywatnych z rejestrów ordynaryjnego (czyli 
zwykłego) oraz taktowego (w którym odnotowywano sprawy wynikłe na skutek naruszenia bezpie-
czeństwa i powagi sądu). Komisja ta używała też ogólnych rejestrów sądowych, na podstawie których 
rozpatrywano poszczególne sprawy. Rejestry te odgrywały taką rolę jak obecne wokandy sądowe. Na 
każdej stronie takiego rejestru umieszczano po dwa wpisy informujące o stronach występujących przed 
sądem oraz rodzaju sprawy. Dane o rozstrzygnięciu sprawy dodawano później, wykorzystując miej-
sce pozostawione między wpisami. W przypadku, gdy strony nie stawiły się na rozprawę, w rejestrze 
umieszczano skrótowe adnotacje potwierdzające ten fakt, co stanowiło dowód w sprawie.

W kancelarii komisji krakowskiej w 1787 r. założono trzy rejestry187. W pierwszym odnotowywa-
no sprawy sporne dotyczące gruntów. Drugi przeznaczony był do wpisywania spraw wynikających 
z pomniejszania dochodów miejskich oraz skarg wysuwanych przez pospólstwo pod adresem magi-
stratu. W trzecim, zwanym rejestrem ubogich (miserabilium), zapisywano prawdopodobnie sprawy 
dotyczące opieki społecznej. Komisja zobowiązała się wtedy sporządzić sumariusze przywilejów 
miejskich oraz uniwersałów i rezolucji Rady Nieustającej. Na Komisję nałożono też obowiązek 
sporządzenia spisu mieszkańców i ich majątku (domów, placów, ogrodów oraz pól ornych). Dla 
celów kontrolnych sporządzano zestawienia dochodów i wydatków miejskich, przy czym chodziło 
o sprawdzenie celowości tych drugich. Inne zadanie Komisji polegało na stworzeniu spisu mieszkań-
ców z uwzględnieniem sposobu ich zarobkowania.

W wyniku działalności komisji poznańskiej powstały dwie księgi. W pierwszej mieszczą się 
przywileje, reskrypty, ordynacje odnoszące się do ustroju miasta, jego f nansów, spraw podatkowych 
i gospodarczych, a także ochrony przeciwpożarowej. Na prawie 400 stronach znajdują się odpisy 
przywilejów i dokumentów, które miasto otrzymało w ciągu ponad sześciuset lat swojego istnienia. 
Na końcu tej księgi mamy: inwentarz miasta, ustawy o komisji oraz teksty porozumień miasta z Ży-
dami w sprawie podatków i danin. W drugiej księdze umieszczono zbiór dokumentów, przywilejów 
i dekretów dotyczących handlu i rzemiosła oraz spraw żydowskich. Z dokumentacji komisji kaliskiej 
znana była tylko jedna księga, która obecnie nie istnieje (spłonęła w 1914 r.). W XIX w. wykorzy-
stywali ją miejscowi badacze, dzięki czemu wiadomo, że składała się z trzech części: zarządzeń 
wydanych przez komisję dla miasta, wykazu nadanych mu przywilejów oraz inwentarza miasta i na-
leżących do niego wsi, a także ustaw dla miejscowych cechów i bractw188.

We Wschowie na żądanie miejscowej komisji władze miejskie dostarczyły wszystkie posiadane 
przywileje i dokumenty, które następnie zostały przez nią uporządkowane. W wyniku prac porządko-
wych opracowano trzy sumariusze obejmujące dokumenty otrzymane przez władze Starej i Nowej 
Wschowy oraz Żydów nowowschowskich. Zostały one wydrukowane w 1783 r., razem z inwen-
tarzem Nowego Miasta oraz porozumieniem jego magistratu z miejscowymi Żydami, nakładem 
S. T. Pressera młodszego, uprzywilejowanego drukarza książąt Sułkowskich. Komisja postanowiła 
bowiem, aby z jego treścią zapoznało się szersze grono mieszczan. Drukiem tego dzieła zajął się 
magistrat, a jego koszty miały być pokryte z funduszy miejskich oraz przychodów pochodzących 
ze sprzedaży wydanej księgi. Opublikowane egzemplarze musiały być podpisane i opieczętowane 
przez pięciu komisarzy. Kilka przesłano do warszawskiego archiwum koronnego189.

187 M. Frančić, Krakowskie komisje boni ordinis (1776–1790), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 
40, Prace Historyczne 6, 1961, s. 98–99.
188 J. Deresiewicz, Wielkopolskie komisje, s. 168–169.
189 Tamże, s. 170–172.
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Komisja warszawska pozostawiła po swojej działalności sześć ksiąg i trzy poszyty. Wśród ksiąg 
znalazły się akta komisarskie, czyli protokoły czynności komisarzy z l. 1765–1779. Poszyty obejmu-
ją projekt ordynacji przygotowany dla Starej i Nowej Warszawy w 1767 r.190

Niektóre komisje, jak poznańska, były zobowiązane do sporządzania dokładnych raportów 
ze swojej działalności i przesyłania ich do Departamentu Policji Rady Nieustającej w Warszawie. 
Konieczność opracowania tego rodzaju aktów wymagała wcześniejszego gromadzenia potrzebnych 
informacji i zmuszała komisarzy do bardziej obiektywnej oceny własnych dokonań. Przesyłanie 
raportów do stolicy stanowiło podstawę przepływu informacji między jednostką podporządkowaną 
a organem zwierzchnim, co pozwalało mu na zapoznanie się z sytuacją w terenie. Znamionowało też 
pojawienie się w działalności organów administracyjnych nowych sposobów komunikacji charakte-
rystycznych dla nowożytnej biurokracji.

K. AKTA KOMISJI PORZĄDKOWYCH 
CYWILNO–WOJSKOWYCH

LITERATURA: M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. II: 
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku, Łódź 2010; Archiwum Państwowe miasta Poznania i wojewódz-
twa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. Cz. Skopowski, 
Warszawa 1969, s. 169; K. Badziak, Organizacja i formy działalności władz terenowych okresu Oświecenia 
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morza” 16, 1987, 2, s. 157–173; T. Mizia, Komisje porządkowe cywilno–wojskowe a szkolnictwo paraf alne 
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cywilno–wojskowych (1790–1792), „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 30, 1988, s. 351–359; tenże, 
Wielkopolskie komisje porządkowe cywilno–wojskowe a szkolnictwo paraf alne, „Rozprawy z Dziejów Oświa-
ty” 16, 1973, s. 7–21; B. Sobolowa, Akta komisji porządkowych cywilno–wojskowych 1790–1792, w: Archi-
wum Główne Akt Dawnych. Przewodnik po zespołach, t. I, Warszawa 1975, s. 404–406; T. Srogosz, Między 
sejmem rządzącym a inicjatywami własnymi. Działalność komisji porządkowych cywilno–wojskowych w opie-
ce społecznej i zdrowotnej do czerwca 1791 roku, w: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa 

190 J. Jankowska, Akta Komisji Boni Ordinis Miasta Warszawy 1765–1788, w: Archiwum Główne Akt Dawnych. 
Przewodnik po zespołach, t. I, Warszawa 1975, s. 409–410.
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profesora Krystyna Matwijowskiego, Toruń 2006, s. 693–704; tenże, Nowożytne lokalne organy administra-
cyjno–samorządowe na ukraińskich terytoriach Rzeczypospolitej w okresie panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne i ich kancelarie na polsko–ruskim 
pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku, Kraków 2010, s. 187–200; W. Szaj, Orga-
nizacja i działalność administracyjna wielkopolskich komisji porządkowych cywilno–wojskowych 1789–1792, 
„Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 12, 1976, z. 1 (23), s. 85–102; tenże, Sądownictwo 
cywilno–wojskowe w okresie sejmu czteroletniego, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 27, 1984, 
s. 169–175; Z. Wielebska, Krakowska komisja porządkowa cywilno–wojskowa (1789–1794), „Rocznik Na-
ukowo–Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, Prace Historyczne 12, 1987, s. 187–197; 
A. Wolff, Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego 1381–1835, w: Straty archiwów i bibliotek 
warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. I, Warszawa 1957.

Dotychczasowa wiedza o dokumentacji komisji jest niewielka. W kilku publikacjach istnieją wzmian-
ki o rodzajach akt wytworzonych w trakcie działania komisji, których nie poddano jednak głębszej 
analizie. Istnieją zestawienia i omówienia zachowanych akt (T. Wierzbowski 1917; A. Wolff 1957; 
J. Bielecka 1965; B. Sobolowa 1975). Opublikowano instrukcję kancelaryjno–archiwalną opracowa-
ną dla komisji (Piotr Bańkowski 1975), ale nie zajęto się zbadaniem jej wykorzystania w praktyce. 
Pieczęcie komisji omówili S. K. Kuczyński (1993) i M. Adamczewski (2010). Istnieją liczne prace 
charakteryzujące kompetencje oraz funkcjonowanie komisji, ale nie zajmują się ich kancelariami 
i dokumentacją, choć znaleźć w nich można różne interesujące szczegóły. Także w najnowszej mo-
nograf i działalności komisji litewskich Jerzego Gordziejewa (2010) część dotycząca kancelarii nie 
jest obszerna i nie przynosi zbyt wielu informacji. Dużą wartość stanowi charakterystyka wydawa-
nia przez komisje paszportów i ustalenia o stronie językowej dokumentacji. Zawartość akt komisji 
krakowskich przedstawił w artykule archiwoznawczym Przemysław Jędrzejewski (2013). Bardzo 
odczuwalny jest zatem brak opracowań poświęconych organizacji pracy kancelaryjnej przynajmniej 
jednej komisji; istnienie takiego studium ułatwiłoby lepsze poznanie obowiązujących zasad. Roz-
strzygnięcia wymaga problem, czy akta czynności prowadzone przez komisje można uznać za od-
mianę księgi wpisów, za inną formę kancelaryjną różniącą się od księgi wpisów, czy też za nowy już 
system kancelaryjny. Przydatne byłyby studia nad sporządzanymi przez komisje dokumentami i pi-
smami odzwierciedlającymi nowoczesne metody pracy administracyjnej. Dzięki temu łatwiej można 
byłoby ocenić znaczenie zamian charakteru i funkcji dokumentacji terenowych organów administra-
cji, jakie dokonały się na początku lat 90. XVIII w. Na uwagę badaczy zasługuje także zagadnienie 
pieczęci komisji. 

Komisje cywilno–wojskowe zostały utworzone w 1789 r. na podstawie dwóch konstytucji sej-
mowych wydanych osobno dla Korony i Litwy191. W każdej komisji miało zasiadać wybieranych 
na sejmikach 19 komisarzy, z czego 16 ze szlachty, a trzech z duchowieństwa świeckiego (w skład 
komisji nie mogli wchodzić zakonnicy). Na mocy prawa o miastach z 1791 r. do komisji włączono 
po trzech komisarzy miejskich, wybieranych na zgromadzeniach wydziałowych miast. Mogli oni 
pochodzić ze szlachty lub mieszczaństwa, ale musieli być posesjonatami. Komisje miały co dwa 
lata odnawiać swe składy, zachowując zawsze sześciu członków z poprzedniej kadencji, co zapew-
nić miało ciągłość rozpoczętych prac. Od komisarzy nie wymagano posiadania wykształcenia czy 
określonego majątku, musieli jedynie ukończyć 20 lat. Komisarze pracowali bezpłatnie i zakazano 
im jednoczesnego pełnienia funkcji posła, deputata do Trybunału lub członka komisji rządowej. 
Wybrani na sejmiku komisarze składali przed szlachtą przysięgę, że będą szanować prawo i dbać 
o dobro obywateli. Komisje były zobowiązane do codziennego urzędowania w składzie co naj-

191 VL IX, s. 136–143 (dla Litwy, 19 XI 1789), 146–156 (dla Korony, 15 XII 1789).
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mniej trzech członków. Członkowie komisji musieli przestrzegać porządku pracy wyznaczonego 
wcześniej. Nieusprawiedliwiona nieobecność któregokolwiek komisarza groziła mu utratą praw 
obywatelskich na trzy lata.

Podstawowe obowiązki komisji, określane jako „materie cywilno–wojskowe”, polegały na re-
krutacji do wojska, zapobieganiu dezercji żołnierzy i przeciwdziałaniu ich ewentualnemu włóczę-
gostwu. Komisje musiały również zapewnić oddziałom zakwaterowanie i żywność, zakładały ma-
gazyny, w razie potrzeby dostarczały podwód. Do „materii ekonomicznych” komisji należały pobór 
podatków państwowych, egzekucja zaległości podatkowych przy pomocy wojska oraz wypłacanie 
żołdu na podstawie asygnacji wystawianych przez komisje wojskowe: koronną i litewską. Intere-
sujące nas komisje miały troszczyć się o rozwój handlu, rzemiosła, zakładów wytwórczych oraz 
kopalnictwa, utrzymanie dróg i szlaków wodnych, zapobiegać klęskom głodu, nieurodzaju, zarazy 
i pomoru bydła, a także informować Komisję Skarbową o stanie gospodarczym podległego obsza-
ru. W gestii komisji znajdowały się też sprawy oświaty, polegające na kontroli wykonywania przez 
plebanów obowiązku zatrudniania i opłacania nauczycieli do nauczania dzieci chłopskich. Komisje 
były odpowiedzialne za urządzanie szpitali oraz zapewnienie im odpowiednich funduszów, a także 
za prowadzenie statystyki ludności. Komisje cywilno–wojskowe miały też kompetencje sądownicze. 
Należało do nich rozpatrywanie sporów między osobami cywilnymi a wojskowymi, a także spraw 
wynikających z kompetencji administracyjno–gospodarczych komisji. Komisje rozpatrywały też 
inne sprawy, które właściwie nie należały do ich kompetencji (np. długów, należności z dóbr miej-
skich, nadużyć przy dysponowaniu funduszami miejskimi czy nieprawidłowości przy stosowaniu 
miar i wag). Działały bowiem regularnie, szybko i stosunkowo tanio, a dysponowały też możliwo-
ścią skutecznej egzekucji wyroków przy pomocy wojska.

Kres działaniu komisji położyła konfederacja targowicka, ale sam pomysł ich wykorzystania 
nie zanikł, ponieważ konstytucja sejmu grodzieńskiego z 1793 r. przewidywała funkcjonowanie 
komisji porządkowych w poszczególnych ziemiach192. Każda z nich miała się składać z dziewię-
ciu komisarzy obranych na sejmiku spośród posesjonatów, komisarza duchownego wyłonionego 
przez miejscową kapitułę lub mianowanego przez biskupa, komisarza wojskowego mianowanego 
przez Komisję Wojskową oraz jednego mieszczanina, osiadłego na ziemi, mającego jednak tylko 
głos doradczy w sprawach miejskich (cum voce repraesentativa). Do kompetencji tych komisji 
należały sprawy związane z rozlokowaniem wojska, zaopatrywaniem go w żywność, furaż i pod-
wody. Oprócz tego komisje te posiadały uprawnienia określane jako „ziemiańskie”, polegające 
na wydawaniu paszportów, dbaniu o zabezpieczenie dróg, oczyszczanie rzek, osuszanie błot, za-
gospodarowanie pustek, sporządzanie spisów ludności, prowadzenie szkół wiejskich, utrzymanie 
akuszerek. Komisje miały też obowiązek kontrolowania miar i wag w miastach, utrzymywania po-
rządku i bezpieczeństwa przez władze miejskie oraz czuwania nad właściwym wykorzystywaniem 
funduszy miejskich. Posiadały uprawnienia jurysdykcyjne, głównie w zakresie sporów między 
ludnością cywilną a wojskiem.

Kancelaria stanowiła organ pomocniczy komisji, na bieżąco sporządzający niezbędną dokumen-
tację. Organizacja kancelarii i skład jej personelu nie zostały określone w konstytucji regulującej 
działania komisji. Stwierdzono tam jedynie, że kancelarią powinien kierować regent, wybierany 
przez komisarzy jednomyślnie lub większością głosów. Był on zobowiązany do złożenia przysię-
gi według roty przewidzianej dla regentów sądów ziemskich. Regent był także odpowiedzialny za 
prowadzenie archiwum. W ordynacji komisji powiatów krakowskiego i proszowickiego z 1790 r. 
przydzielono regentowi obowiązek nadzoru nad kasą komisji. Wyznaczono mu też wynagrodzenie 
w kwocie 1800 zł oraz zapewniono bezpłatne mieszkanie w budynku zajmowanym przez komisję 

192 VL X, s. 233–241.
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(„przy archiwum”)193. Nawał prac spowodował konieczność angażowania wiceregentów, których 
także zaprzysięgano przed dopuszczeniem do pracy. Pracowali oni w komisjach kaliskiej, lubelskiej 
czy chełmskiej. Ich kompetencje określano tylko ogólnie, stwierdzając, że powinni zastępować re-
gentów w przypadku ich absencji na skutek choroby lub wyjazdu; przypuszczać jednak można, że 
wspomagali oni regentów także w trakcie ich pracy bieżącej. Zwiększone potrzeby zmuszały też do 
zatrudniania personelu pomocniczego. W komisji lubelskiej musiano w 1791 r. do pomocy wicere-
gentowi zatrudnić kancelarzystę, wyznaczając mu płacę w wysokości 600 zł194, a rok później zaan-
gażowano jeszcze manualistę, który zapewne przepisywał zlecone mu teksty. W kancelarii komisji 
kaliskiej postanowiono w 1791 r. dodatkowo zatrudnić czterech skrybentów do sporządzania ksiąg 
ziemiańskich, z płacą po 150 zł195. W ordynacji komisji powiatów krakowskiego i proszowickiego 
(27 II 1790) przewidziano zatrudnienie subalterna opłacanego przez regenta z wynagrodzenia wy-
znaczonego mu przez komisję196. Komisje obradowały w różnych budynkach, w których zazwyczaj 
wykonywano też czynności kancelaryjne. Czasem wykorzystywano pomieszczenia ratuszów miej-
skich, jak to było w Kaliszu i Łukowie197. W tym drugim mieście akta komisji składano w archiwum 
grodzkim, zaś kasę umieszczono w miejscowym klasztorze bernardynów. W Lublinie ratusz był 
już zajęty dla potrzeb Trybunału oraz sądu ziemskiego, dlatego musiano poszukiwać innego lokalu. 
Z pomocą przyszedł brygadier Jan Potocki, który udostępnił komisarzom swój pałac (nazywany 
potem Pałacem Rzeczypospolitej)198. Nie wiadomo, jaka była wysokość czynszu płaconego za jego 
użytkowanie. W Krakowie komisja powiatu proszowickiego zajmowała pomieszczenia kamienicy 
Pod Wagą, naprzeciw Sukiennic199. W niektórych miastach zapewnienie odpowiednich pomieszczeń 
przysparzało kłopotów.

Sejm grodzieński, który powołał komisje porządkowe, uregulował także sprawę ich obsługi kan-
celaryjnej. Zapewniać miał ją pisarz obierany przez komisarzy, mający kwalif kacje określone przez 
pisarza Komisji Policji i pobierający stałą pensję. Pomocy mieli mu udzielać kancelarzyści w liczbie 
określonej przez komisarzy200.

Produktami kancelaryjnymi komisji były akta, posiadające formę połączonych składek, kore-
spondencja, dokumenty oraz wiązki dokumentów i aktów. Krótki okres działania sprawił, że akt luź-
nych nie zdążono oprawić. Niektóre z nich oprawę zyskały znacznie później. Komisje wytwarzały 
też dokumenty oraz akty, głównie w postaci pism. Podstawowym wytworem, który zachował się do 
chwili obecnej, są jednostki aktowe zwane protokołami. Ze względu na formę można je podzielić 
na cztery grupy. Pierwszą stanowią protokoły czynności odnotowujące obecność kompletu komisa-
rzy oraz informacje o czynnościach wykonywanych przez nich każdego dnia. Drugą grupę tworzą 
protokoły memoriałów i pism wpływających od organów władzy, urzędów czy też osób prywat-
nych. Trzecia grupa obejmuje protokoły podejmowanych w różnych sprawach rezolucji, do czwartej 
wreszcie zalicza się akta sądów sprawowanych przez komisarzy.

Autorzy instrukcji kancelaryjno–archiwalnej dla komisji, wydrukowanej w 1790 r.201, zalecali 
utworzenie 19 ksiąg rzeczowych dla dokumentacji powstającej w wyniku realizacji poszczególnych 

193 Kraków, AN, Akta komisji porządkowej cywilno–wojskowej województwa krakowskiego, sygn. 1, s. 15.
194 Lublin, AP, Księgi komisji cywilno–wojskowych, sygn. 2, k. 165v–166.
195 Poznań, AP, Komisja cywilno–wojskowa województwa kaliskiego, sygn. 3, k. 397.
196 Kraków, AN, Akta komisji porządkowej cywilno–wojskowej województwa krakowskiego, sygn. 1, s. 15.
197 Tamże, sygn. 3, k. 191; Lublin, AP, Księgi komisji cywilno–wojskowych, sygn. 2, k. 3v. 
198 Lublin, AP, Księgi komisji cywilno–wojskowych, sygn. 1, k. 19.
199 Kraków, AN, Akta komisji porządkowej cywilno–wojskowej województwa krakowskiego, sygn. 1, s. 16.
200 VL X, s. 234.
201 P. Bańkowski, Instrukcja kancelaryjno–archiwalna dla komisji porządkowych cywilno–wojskowych z lat 1790–
1792. Głos zza grobu do archiwistów, „Archeion” 62, 1975, s. 58–68.
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zadań. Z analizy zachowanego materiału źródłowego wynika, że w żadnej komisji nie założono 
jednak aż tylu jednostek. W każdej z nich używano natomiast po kilka protokołów rzeczowych 
o odmiennej formie i zróżnicowanym zakresie treściowym. Wiedza o ich zawartości nie jest pełna, 
gdyż nie wszystkie z nich się zachowały. Biorąc pod uwagę materię spraw, których dotyczyła doku-
mentacja, można wyróżnić protokoły kancelaryjne, sądowe, ekonomiczne, wojskowe oraz dotyczące 
spraw porządkowych. Protokoły kancelaryjne tworzono w celu usprawniania pracy komisji, a miały 
one dostarczać informacji o wykonanych czynnościach oraz treści dokumentacji określonego typu. 
Były to rejestry codziennych czynności komisarzy, dokumentujące wszelkie podejmowane przez 
nich decyzje. Ich wprowadzanie zalecała wspomniana instrukcja kancelaryjno–archiwalna. W pro-
tokołach ekspedycyjnych odnotowywano treść pism wysyłanych z kancelarii komisji, podobnie jak 
w protokołach rozporządzeń lub uniwersałów kopiowano te akty.

Do protokołów sądowych, nazywanych protokołami sentencji, dekretów lub sentencjonarzami, 
traf ały wpisy odzwierciedlające niektóre czynności jurysdykcyjne przeprowadzane przez komi-
sarzy. Tego rodzaju jednostki aktowe (nakazane przez wspomnianą instrukcję) zakładano w wielu 
ośrodkach. Odrębnie prowadzono też dekretały wojskowe lub cywilno–wojskowe, będące księgami 
sądowymi, do których traf ały wpisy spraw spornych między ludnością a oddziałami wojskowymi. 
Do spraw gospodarczych odnosiły się protokoły lub rejestry ekonomiczne (też wspomniane w in-
strukcji). Traf ała do nich dokumentacja dotycząca rzemiosła, cen w miastach, miar i wag, lustracje 
głównych traktów oraz spławnych rzek. Prowadzano je niemal we wszystkich komisjach. W niektó-
rych używano oddzielnych protokołów kasowych. Równie często prowadzono akta dotyczące spraw 
wojskowych, które mocno absorbowały wszystkie komisje. Zaliczyć tu należy protokoły rekrutów, 
magazynowy, kwaterunkowy, podwodowy oraz furażowy. Charakterystyczne, że instrukcja zalecała 
jedynie założenie księgi rekrutów. Do spraw porządkowych odnosiły się protokoły wydanych pasz-
portów oraz księgi ziemiańskie, w których rejestrowano szlachtę posiadającą dobra ziemskie.

Ordynacja komisji powiatu krakowskiego i proszowickiego przewidywała założenie 10 protoko-
łów. Dwa z nich (czynności codziennych i sentencji) miał prowadzić jeden z komisarzy, pozostałych 
osiem (dekretów, kasy, rekrutów i podwód, kwaterunkowy, magazynowy, ludności, materii ekono-
micznych, korespondencji z władzami zwierzchnimi) znajdowało się natomiast w gestii regenta, 
który był również odpowiedzialny za ich przechowywanie w kancelarii. Ich wydawanie na zewnątrz 
było zabronione202.

Nieco inny podział dokumentacji został wprowadzony w kancelarii komisji powiatów ksiąskiego 
i lelowskiego. W pierwszym protokole „każdodziennym”, czyli dotyczącym czynności codziennych, 
miano rejestrować obecność komisarzy lub ich zastępstwo oraz wpisywać treść memoriałów wpły-
wających do komisji. Do drugiego protokołu „raportowego z Komisją Wojskową” traf ać miała kore-
spondencja dotycząca rekrutacji do wojska oraz kwaterunku poszczególnych oddziałów, dostarcza-
nia im podwód oraz pomocy wojskowej przy wprowadzaniu porządku. Trzeci protokół „raportowy 
w Komisją Skarbową” służył do wpisywania treści dokumentacji odnoszącej się do spraw f nanso-
wo–gospodarczych, związanych z utrzymywaniem dróg, myt, mostowego i grobelnego, poszukiwa-
niem kruszców i kopalin oraz dóbr królewskich (starostw i wójtostw) pozostających bez użytkow-
nika. Czwarty protokół był przeznaczony do wpisywania korespondencji w sprawach „policji czyli 
dobrego porządku”, głównie dotyczących porządku w miastach, utrzymywania szkół paraf alnych 
i funduszy szpitalnych203. Piąty protokół „magazynowy” miał służyć do wpisywania akt dotyczących 
gromadzenia zboża na potrzeby wojska, głównie raportów w sprawie cen zbóż, żywności i furażu. 
W tym protokole zalecano też umieszczenie rejestru przychodów komisji oraz jej wydatków. Szó-

202 Kraków, AN, Akta Komisji Porządkowej Cywilno–Wojskowej Województwa Krakowskiego, sygn. 1, s. 14.
203 Tamże, sygn. 25, k. 5–7.
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sty protokół, nazwany „regestrem wpisów”, przeznaczony został do wpisywania skarg kierowanych 
do komisarzy. Na ich podstawie należało sporządzać wokandy, czyli spisy spraw rozpatrywanych 
danego dnia, które przybijano na drzwiach pomieszczenia sądowego. W tym samym protokole prze-
wodniczący sądu był zobowiązany do zapisywania treści sentencji wyroku. W siódmym „manuale 
wyroków” umieszczano wszelkie wpisy w sprawach spornych rozstrzyganych przez komisję204.

Na mocy konstytucji z 28 V 1791 r. nakazano komisjom zakładanie tzw. ksiąg ziemiańskich, 
służących do rejestracji szlacheckich posesjonatów, czyli właścicieli dóbr ziemskich, dożywotnich 
użytkowników oraz zastawników, uprawnionych do głosowania na sejmikach. W księgach tych mia-
no zapisać w układzie paraf alno–alfabetycznym wszystkie dobra ziemskie z nazwiskami właścicieli 
lub użytkowników oraz wielkością płaconego przez nich podatku205. Każdy nowy posesor było zo-
bowiązany do stawania przed komisją z dowodami w celu wpisania go do księgi najpóźniej na dwa 
tygodnie przed sejmikiem. W celu zabezpieczenia tych informacji miano sporządzać dwa egzem-
plarze tej księgi. Udzielanie wypisów z tych ksiąg było bezpłatne. Za wszelkie dokonywane w nich 
fałszerstwa groziła surowa kara.

Istotną nowość stanowiło drukowanie przez komisje swoich uniwersałów. W związku z tym wy-
nikały jednak problemy. Przykładowo komisja krakowska długo nie miała możliwości druku i dopie-
ro w marcu 1790 r. Szkoła Główna Koronna oddała dla potrzeb komisji swoją drukarnię, najpierw na 
pół roku, a potem na dłuższy okres206. Wydrukowane akty były rozsyłane do paraf i, gdzie ogłaszano 
je wiernym podczas mszy świętych. Ten tradycyjny sposób publikacji okazywał się zazwyczaj sku-
teczny, chociaż zdarzało się, że niektórzy księża zaniedbywali swoje obowiązki. Oprócz tego treść 
uniwersałów ogłaszali woźni sądowi na rynku miast, w których urzędowały komisje.

Wśród produktów kancelaryjnych komisji istotną rolę odgrywały dokumenty. W znacznych iloś-
ciach sporządzano paszporty, upoważniające ich posiadaczy, zarówno szlachtę, jak i mieszczan, do 
odbywania podróży w określonym kierunku. Dzięki ich masowemu wydawaniu zamierzano ułatwić 
podróżowanie osobom zamożnym i jednocześnie ograniczyć zjawisko włóczęgostwa wśród ludzi 
z marginesu społecznego. Ci bowiem z reguły nie starali się o te dokumenty, a nie posiadając ich, 
byli zatrzymywani przez wystawiane na drogach posterunki wojskowe. Paszporty miały krótkotrwa-
łą użyteczność, dlatego obecnie rzadko można na nie natraf ć w materiale aktowym, a zachowane 
pojedyncze egzemplarze nie dają wyobrażenia o masowej skali ich sporządzania i użytku. Z rejestru 
czynności komisji kaliskiej z 1790 r. wynika, że do pierwszej dekady sierpnia wydano tam ponad 
12 tysięcy blankietów paszportów207. Paszporty mogły wydawać nie tylko komisje, ale także właś-
ciciele dóbr dla swoich poddanych czy władze miejskie dla mieszkańców miast. Do sporządzania 
paszportów powszechnie używano drukowanych blankietów. W 1790 r. w Lublinie za 2 grosze mie-
dziane można było kupić w drukarni osiem blankietów paszportowych208.

Komisje prowadziły też ożywioną korespondencję, wysyłając zarówno różnego rodzaju listy do 
urzędów i osób prywatnych, jak i okólniki kierowane do szerokiego grona odbiorców na podległym 
terenie. Sporządzano też raporty dla władz zwierzchnich, czyli komisji skarbowych i wojskowych, 
koronnej i litewskiej, a potem Obojga Narodów. Dotyczyły one np. stanu dróg, stosowanych w mia-
stach miar i wag, miejsc wyznaczonych dla gromadzenia zboża na potrzeby wojska (tzw. zsypki) czy 
kwater przygotowanych dla poszczególnych oddziałów wojskowych.

204 Tamże, sygn. 25, k. 5–7.
205 VL IX, s. 240–241.
206 Z. Wielebska, Krakowska komisja porządkowa cywilno–wojskowa (1789–1794), „Rocznik Naukowo–Dydak-
tyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, Prace Historyczne 12, 1987, s. 193.
207 Poznań, AP, Komisja Cywilno–Wojskowa Województwa Kaliskiego, sygn. 1, k. 10.
208 Lublin, AP, Księgi komisji cywilno–wojskowych, sygn. 3, k. 4v.
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Do uwierzytelniania dokumentów i aktów komisje używały pieczęci dwojakiego rodzaju209. 
Większe stosowane były do uwierzytelniania ważniejszych dokumentów i pism. Z reguły umiesz-
czano na nich herby województw lub ziem. Zdarzały się też wyobrażenia ukoronowanego orła, na 
którego piersi umieszczano elementy herbu ziemskiego (komisja sandomierska), a towarzyszyły mu 
panoplia z elementów uzbrojenia, co symbolizowało wojskową stronę działalności komisji. W le-
gendzie pieczęci znajdował się napis, niekiedy dwurzędowy, z nazwą komisji, a niekiedy też datą 
sporządzenia tłoka. Pieczęci mniejszych używano do pieczętowania paszportów. Zawierały one tyl-
ko wyobrażenie z godłem herbu województwa lub ziemi oraz napis informujący o przeznaczeniu 
pieczęci. Przykładem jest pieczęć paszportowa województwa łęczyckiego na dokumencie z 1791 r. 
Wymieniona wcześniej ordynacja komisji powiatów krakowskiego i proszowickiego wprowadzała 
opłatę za przyłożenie pieczęci większej w wysokości 6 groszy miedzianych210.

Produkcja kancelaryjna komisji cywilno–wojskowych miała wiele cech wspólnych z dawną for-
mą ksiąg wpisów. Protokoły zakładane przez poszczególne komisje zgodnie z wydanymi ordyna-
cjami były księgami, do których wpisywano decyzje podjęte przez komisarzy, treść dokumentów 
i aktów wpływających do komisji, a także treść pism wysyłanych przez komisje do różnych osób 
czy urzędów. Wpisom w protokołach nadawano układ chronologiczny, co także upodabniało je do 
typowych ksiąg wpisów. Jednak można dostrzec też istotne różnice w stosunku do tradycyjnej doku-
mentacji. Starano się ujednolicić układ akt przez wydanie zaleceń regulujących liczbę zakładanych 
jednostek aktowych oraz ich zakres treściowy (czego dowodem wymieniona instrukcja ogólna oraz 
ordynacje komisji powiatowych), podczas gdy wcześniej podział dokumentacji rzadko był regulo-
wany przepisami i miał charakter zwyczajowy.

Cechę charakterystyczną organizacji pracy kancelaryjnej stanowiło jednak tworzenie jednostek ak-
towych, w których odnotowywano przebieg kolejnych czynności wykonywanych przez komisje, odby-
wanych przez nie posiedzeń, wydawanych wyroków czy też wpływającej oraz wysyłanej koresponden-
cji. Nowością było wpisywanie do protokołów wszystkich pism wpływających i wysyłanych, dzięki 
czemu nie tylko lepiej chroniono ich treść, ale ułatwiano ich wykorzystanie w codziennej pracy. Tego 
rodzaju jednostek aktowych nie sporządzano wcześniej w innych kancelariach okresu księgi wpisów, 
dlatego organy wytwarzające te akta słusznie nazywa się kancelariami akt czynności. Można je uznać 
za formę kancelaryjną odrębną w stosunku do typowej księgi wpisów. Problem specyf ki kancelarii akt 
czynności stanowi jedno z zagadnień kluczowych i wymaga dalszych, pogłębionych badań.

Wskazać należy również wykorzystywanie na większą skalę drukowanych uniwersałów, uła-
twiające przekazywanie ich treści odbiorcom, co uznać trzeba za nowoczesną formę komunikacji 
urzędów z ludnością. Używano także blankietów raportów, ułatwiających ich sporządzanie, a wła-
dzom zwierzchnim dostarczających ujednoliconych informacji. W raportach tych stosowano często 
zestawienia tabelaryczne, lepiej nadające się do oceny sytuacji w poszczególnych dziedzinach niż 
tradycyjne formy opisowe. Także przy masowym wystawianiu przez komisje paszportów wykorzys-
tywano drukowane blankiety, w których pismem ręcznym wypełniano jedynie dane osobowe.

L. AKTA SĄDÓW ZIEMIAŃSKICH
LITERATURA: M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. II: 
Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku, Łódź 2010; Archiwum Państwowe miasta Poznania i wojewódz-
twa poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. Cz. Skopowski, 

209 S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 194–196; M. Adamczewski, 
Pieczęcie, cz. II, s. 135–136.
210 Kraków, AN, Akta komisji porządkowej cywilno–wojskowej województwa krakowskiego, sygn. 1, s. 15.
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Warszawa 1969; J. Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku, 
Poznań 1965; A. Chursan, Organizacja sądu i kancelarii ziemskiej lubelskiej na tle przemian politycznych 
i ustrojowych końca XVIII wieku, „Studia Archiwalne” 2, 2004, s. 25–39; S. Kutrzeba, Katalog Krajowego 
Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 3, 1909; J. Sob-
czak, Wielkopolskie sądy ziemiańskie, Warszawa 1977; B. Sobolowa, Akta sądów ziemiańskich, w: Archiwum 
Główne Akt Dawnych. Przewodnik po zespołach, t. I, Warszawa 1975.

Dotychczasowy dorobek w zakresie badań nad dokumentacją sądów ziemiańskich nie jest imponu-
jący. Najwięcej szczegółów o kompetencjach i działalności wielkopolskich sądów ziemiańskich, 
w tym także o funkcjonowaniu ich kancelarii, zebrał w swej monograf i Jacek Sobczak (1977). 
Dokumentacja tych sądów z terenu województwa krakowskiego została opisana przez S. Kutrzebę 
(1909), a charakterystyki akt wielkopolskich dokonała J. Bielecka (1965). Mamy też informację 
o materiałach aktowych sądów działających na terenie Mazowsza (B. Sobolowa 1975). Nieco 
szczegółów dotyczących kancelarii lubelskiej znaleźć można w artykule Ann Chursan (2004), zaś 
analizę pieczęci sądów z województw sieradzkiego i łęczyckiego przeprowadził M. Adamczew-
ski (2010). Sądy ziemiańskie zasługują na pogłębione studia. Potrzebna jest przede wszystkim 
monograf a poświęcona ich kancelariom, która pozwoliłaby wyjaśnić, w jakim zakresie kontynu-
owano w nich dawne wzorce, w jakim zaś stopniu stosowano rozwiązania nowatorskie. Bardzo 
pomocne mogą być też cząstkowe analizy formy i treści zachowanych ksiąg oraz innych rodzajów 
dokumentacji. Przydałyby się też prace poświęcone personelowi kancelaryjnemu zatrudnionemu 
w tych sądach.

Sądy ziemiańskie utworzono na mocy ustawy Sejmu Czteroletniego z 10 I 1792 r. Przejęły kom-
petencje należące wcześniej do sądów ziemskich i grodzkich, w tym rozpatrywanie spraw karnych 
i cywilnych. Sprawy należące do kompetencji sądów podkomorskich przeszły na sądy graniczne, dla 
których przewidziano jedynie czteroletni okres działalności. Kwestia włączenia spraw granicznych 
do zakresu właściwości rzeczowej sądów ziemiańskich po okresie istnienia sądów granicznych po-
została otwarta. Sądy ziemiańskie działały na terenie powiatów. W niektórych miastach sądy dzia-
łały naprzemiennie na zasadzie alternaty (np. w wielkopolskich Kościanie i Wschowie). Sędziowie 
sądów ziemiańskich byli wybierani na cztery lata spośród szlachty uprawnionej do udziału w sej-
mikach. Bierne prawo wyborcze przysługiwało osobom pochodzenia szlacheckiego i posesjonatom, 
którzy ukończyli 23 lata. Tak jak w przypadku sądów grodzkich i ziemskich, objęcie funkcji sędzie-
go nie wymagało od kandydata posiadania jakichkolwiek kwalif kacji. Każdy nowo obrany sędzia 
musiał przed objęciem swej funkcji złożyć przysięgę. 

Sądy ziemiańskie miały urzędować stale w dwóch pięcioosobowych kompletach, a ich orzeczenia 
miały zapadać w składzie co najmniej trzech osób. Jedynie w prostych sprawach długów żydowskich, 
w których nie było żadnych wątpliwości, wyroki mogli wydawać pojedynczy sędziowie. Sądom 
wyznaczono trzy kadencje (kwietniowo–czerwcową, październikowo–grudniową oraz styczniowo–
marcową). W okresie letnim (lipiec–wrzesień) sądy miały przerwę i nie działały. Sądy ziemiańskie 
działały jedynie kilka miesięcy. Ich działalność przerywało wejście wojsk rosyjskich i rządy targo-
wicy. W Lublinie w obawie przed Rosjanami sąd ziemiański zakończył działalność już na początku 
lipca 1792 r.211 W województwie krakowskim księgi ziemiańskie zamknięto 10 IX 1792 r., chociaż 
likwidację zarządził marszałek konfederacji targowickiej Szczęsny Potocki w uniwersale wydanym 
już 13 VI tego roku212. W Wielkopolsce sądy poznański i kaliski zamknięto od razu po zawiązaniu 

211 A. Chursan, Organizacja sądu, s. 29.
212 S. Kutrzeba, Katalog, s. 75. 
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na tych terenach konfederacji, natomiast gnieźnieńska kancelaria ziemiańska działała aż do 24 IV 
1793 r., czyli do wkroczenia wojsk pruskich. 

Personel kancelaryjny213 stanowili dwaj pisarze: aktowy i sądowy. Pisarz aktowy był faktycznym 
kierownikiem kancelarii. Musiał być pochodzenia szlacheckiego, wybierano go na sejmiku i swoją 
funkcję miał piastować dożywotnio. Do jego obowiązków należało wydawanie ekstraktów w czasie 
urzędowania sądu. W okresie, kiedy sąd nie działał, pisarz aktowy miał prawo przyjmowania wpisów, 
w tym również transakcji wieczystych. Do pisarzy aktowych należało też przejęcie zasobu dawnych 
archiwów grodzkich i ziemskich oraz opieka nad nim. Natomiast powinnością pisarza sądowego było 
uczestniczenie w posiedzeniach sądu (bez prawa głosu), redagowanie wpisów, prowadzenie proto-
kołów sądowych, rejestrów, dziennika czynności sądów oraz wokand, czyli spisu spraw, które sąd 
był zobowiązany rozstrzygnąć w danym dniu. W trakcie kadencji sądu pisarz sądowy miał też prawo 
przyjmowania transakcji wieczystych. Był wybierany przez sędziów na okres siedmiu lat i tak samo 
jak pisarz aktowy, na początku swojego urzędowania musiał złożyć przysięgę. Do wykonywania po-
mocniczych czynności kancelaryjnych angażowano regenta. Miał on zastępować obu pisarzy w przy-
padku niemożności sprawowania przez nich funkcji. Regenta mianował pisarz aktowy i to on ponosił 
odpowiedzialność za jego pracę. Regent musiał wykonywać jego polecenia, ponadto sporządzał wpi-
sy do akt oraz wydawał z nich wypisy. Swą przysięgę składał przed obu pisarzami. Ustawa regulująca 
działalność sądów ziemiańskich przewidywała zatrudnianie też innych pomocniczych urzędników 
zwanych kancelarzystami. Niewiele o nich wiemy. Wiadomo, że takiego kancelarzystę zatrudnio-
no i zaprzysiężono w sądzie kaliskim. Znane są też roty przysiąg składanych przez kancelarzystów 
w Sieradzu. Wynika z nich, że do ich obowiązków należało utrzymywanie porządku w archiwum 
oraz kontrola zgodności wydawanych odpisów z oryginałami. W sądzie w Koninie zatrudniony był 
też przysięgły dozorca archiwum. Czynności kancelaryjne wykonywali nie tylko pracownicy kan-
celaryjni. Jeden z sędziów, wybrany przez pozostałych, wpisywał do sentencjonarza opinie sędziów 
w sprawie wydawanych wyroków. Chodziło o zachowanie w tajemnicy przebiegu narad.

Dokumentacja tych sądów nie została w sposób systematyczny przeanalizowana, dlatego podane 
tu uogólnienia zostały dokonane tylko na podstawie opublikowanych inwentarzy. Na mocy usta-
wy o sądach ziemiańskich ich dokumentację prowadzono w języku polskim, co stanowiło istotną 
nowość. Konstytucja nie regulowała jednak zasad tworzenia dokumentacji, poza sprawą rejestrów 
sądowych. Z tego powodu w każdej kancelarii sprawy te rozwiązywano inaczej. W sądach gnieź-
nieńsko–kcyńskim oraz kościańsko–wschowskim założono odrębne księgi, natomiast akta innych 
sądów, poznańskiego i międzyrzeckiego oraz województw i powiatu kaliskiego, połączono z aktami 
grodzkimi, nadając im jednak odrębną foliację.

Wśród akt sądów ziemiańskich z terenu Wielkopolski można wyróżnić protokoły czy dzienni-
ki czynności sądowych oraz wydanych dekretów, stanowiące typowe akta czynności. Jednocześnie 
w tradycyjny sposób, charakterystyczny dla kancelarii okresu księgi wpisów, prowadzone były sen-
tencjonarze, protokoły inkwizycji, protokoły stemplowanych zapisów i kwitów oraz akta dekretów, 
relacji i oblat. Sądy wielkopolskie, podobnie jak inne w Koronie, prowadziły rejestry ordynaryj-
ny (ogólny, obejmujący sprawy niewpisane do innych rejestrów), taktowy łącznie z ekspulsyjnym 
(spraw o naruszenie posiadania), kryminalny, egzekucyjny, kar (poenalium). Zachowały się jedynie 
niektóre z nich. Typowy był chyba podział akt w sądzie powiatu pyzdrskiego i średzkiego na dzien-
nik sądu, protokoły wyroków oraz relacje i oblaty214.

W aktach krakowskich sądów ziemiańskich występowały protokół i indukta dekretów, protokół, 
indukta i kopie relacji, protokół oblat dekretów Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawach z re-

213 J. Sobczak, Wielkopolskie sądy ziemiańskie, Warszawa 1977, s. 50–66.
214 J. Bielecka, Inwentarze, s. 508.
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jestru apelacyjnego województwa krakowskiego, a także protokoły inskrypcji, transakcji sporządzo-
nych na papierze stemplowym, plenipotencji, dostarczonych pozwów (wraz z kopiami). Ponadto za-
łożono protokół ziemiański do wpisywania recesów od Konstytucji 3 maja (sprzeciwów wobec niej), 
w którym notowano też akty akcesji do konfederacji targowickiej, oraz protokół obecności sędziów 
ziemiańskich, służący do kontroli ich czasu pracy. Do rejestracji spraw sądowych służyły rejestry: 
ordynaryjny dla wszystkich spraw cywilnych, taktowy i ekspulsyjny dla spraw uczynkowych i wy-
zucia z posiadania, kryminalny, kar (poenalium) oraz egzekucji pozwów215.

Pieczęcie, jakimi opatrywano dokumenty wydawane przez sądy ziemiańskie, w tym także ekstrakty, 
posiadały napisy w języku polskim, co jest zrozumiałe wobec ogólnej zasady stosowania języka ojczy-
stego w kancelariach tych sądów. Na pieczęciach tych konsekwentnie przedstawiano herby ziemskie216.

Miała rację J. Bielecka, twierdząc, że kancelarie tych sądów znajdowały się w okresie przejścio-
wym, w którym kontynuowano dawne sposoby tworzenia dokumentacji, ale pojawiły się już nowe 
rozwiązania kancelaryjne217. Sądy ziemiańskie zostały zobowiązane do składania królowi za po-
średnictwem ministra pieczęci raportów zawierających informacje o liczbie rozstrzygniętych spraw, 
z wyszczególnieniem ich rodzaju, oraz o liczbie sędziów orzekających w danej sprawie. Raporty te 
musiał sporządzać każdy komplet sędziowski po zakończeniu swej kadencji. Znane są takie raporty 
sądów w Gnieźnie, Koninie, Poznaniu i Pyzdrach218. Raporty te miały obrazować sprawność działa-
nia, nie stanowiły natomiast instrumentu kontroli prawidłowości orzecznictwa.

M. AKTA SĄDÓW WOJSKOWYCH
LITERATURA: Archiwum Państwowe miasta Poznania i województwa poznańskiego oraz jego archiwa te-
renowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym, red. Cz. Skopowski, Warszawa 1969; J. Bielecka, Inwentarze 
ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV–XVIII wieku, Poznań 1965, s. 171–175, 415; K. Hahn, 
Pospolite ruszenie wedle uchwał sejmikowych ruskich od XVI do XVIII wieku, „Pamiętnik Historyczno–Praw-
ny” 6, 1928, z. 4, s. 74–75; J. Kamiński, Historia sądownictwa wojskowego w dawnej Polsce, Warszawa 
1938; S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937; J. Łosowski, 
Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli 
w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004; W. Organiściak, Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775, 
Katowice 2001; J. Rudstein, Księga sądowa Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego litewskiego 1618–1622, 
„Pamiętnik Historyczno–Prawny” 7, 1929, z. 4, s. 3–28.

Dorobek badawczy w zakresie dokumentacji sądów wojskowych jest bardzo skromny, ale warto-
ściowy. Już w XIX w. Michał Bobrzyński wydał (1882) księgi sądów pospolitego ruszenia z wypraw 
w l. 1497–1498. Do badań ustrojowych przydatne są akty normatywne wydane przez Stanisława Ku-
trzebę (1937) oraz dokumenty praktyki procesowej zebrane przez Jana Kamińskiego (1938). Jerzy 
Rudstein dokonał charakterystyki odnalezionej księgi sądowej (1929). Cenne, choć ogólnikowe, są 
informacje o kancelarii sądów wojskowych przekazane u Janiny Bieleckiej (1965). Charakterysty-
kę dokumentacji sądów hetmańskich, oblatowanej w aktach grodzkich chełmskich, dał J. Łosowski 
(2004). Dokumentacja sądów wojskowych wymaga zatem podstawowych studiów, gdyż dotychcza-
sowa wiedza jest ogólnikowa i fragmentaryczna. Potrzebne są zarówno badania nad organizacją kan-
celarii sądów wojskowych, jak i powstającą w nich dokumentacją. Jako szczególnie ważny rysuje się 

215 S. Kutrzeba, Katalog, s. 79–81.
216 M. Adamczewski, Pieczęcie, cz. II, s. 121–124.
217 J. Bielecka, Inwentarze, s. 180.
218 J. Sobczak, Wielkopolskie sądy ziemiańskie, s. 42.
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problem specyf ki sądów wojskowych w tym zakresie. Krokiem wstępnym powinno być zebranie 
informacji o miejscu przechowywania materiałów źródłowych, jak wpisy do ksiąg grodzkich lub 
fragmenty dawnych archiwów hetmańskich. 

Siły zbrojne Rzeczypospolitej składały się z pospolitego ruszenia oraz formowanych w razie po-
trzeby, głównie na czas wojny, wojsk zaciężnych. Od schyłku XV w. pojawiły się stałe oddziały 
(obrona potoczna), których główne zadanie stanowiła osłona granic południowo–wschodnich. Roz-
budowane w stuleciu następnym tworzyły trzon sił zbrojnych, choć stały stan (komput) uzupełnia-
no w razie zagrożenia nowymi zaciągami lub zwołaniem pospolitego ruszenia. Formacje regularne 
dzielono pod względem organizacji na autorament narodowy i cudzoziemski. We wszystkich tych 
rodzajach wojsk istniały odrębne sądy. Najwyższym sędzią w wojsku był król, który mógł rozpa-
trywać każdą sprawę jako naczelny wódz. Osobiste wykonywanie funkcji sądowniczych było nie-
możliwe. W XVI w. jurysdykcja nad wojskami zaciężnymi przeszła na dowodzących nim hetma-
nów, co potwierdziła ostatecznie konstytucja z 1590 r. Przełomowe znaczenie miała ustawa sejmowa 
z 1621 r., która ograniczyła władzę sądowniczą króla nad pospolitym ruszeniem na rzecz senatu, sej-
mu oraz trybunałów sądowych (w tym także skarbowego) oraz urzędników ziemskich. Powiększono 
wtedy skład tych sądów o członków sądu ziemskiego (sędziego, podsędka i pisarza) oraz deputatów 
wybieranych przez szlachtę na sejmikach. Król miał jedynie rozpatrywać apelacje od ich wyroków. 
Apelacje te przyjmować mógł też Trybunał Koronny.

W średniowieczu jurysdykcję nad uczestnikami pospolitego ruszenia sprawowali z ramienia 
króla wojewodowie, dowodzący oddziałami z poszczególnych województw. Udokumentowana zo-
stała działalność sądów obozowych (wojewodzińskich) w czasie pospolitego ruszenia z l. 1497 
i 1498219. Członków tych sądów mianował wojewoda. Podlegali im wszyscy uczestnicy wyprawy 
wywodzący się z danego województwa. Sądy te przyjmowały do swoich akt także wpisy różnego 
rodzaju transakcji i aktów woli. W wiekach późniejszych sprawy cywilne (jak bezprawne pobiera-
nie żywności czy podwód) albo lżejsze przewinienia rozpatrywał właściwy kasztelan z asesorami 
spośród urzędników ziemskich. Poważnymi sprawami kryminalnymi, wynikłymi z powodu naru-
szenia artykułów wojskowych i zagrożonymi karą śmierci, konf skatą majątku i infamią, zajmował 
się sąd wyższy z wojewodą oraz urzędnikami ziemskimi. W XVIII w. zanikł podział na sądy cywil-
ne i kryminalne, a sądownictwo zaczęli sprawować marszałkowie albo wybrani do tego sędziowie, 
otrzymując za to wynagrodzenie. Sądy te kończyły swoją działalność z chwilą rozwiązania pospo-
litego ruszenia, a niezałatwione sprawy przekazywały sądom grodzkim, ziemskim i Trybunałowi.

Hetmani początkowo sprawowali jurysdykcję nad podległymi sobie oddziałami z upoważnienia 
królewskiego, później czynili to samodzielnie, co stwierdzały konstytucje sejmowe z XVI i XVII w. 
Od XVI w. hetmanom wielkim powierzano także władzę sądowniczą nad wojskami zaciężnymi. 
W świetle konstytucji z 1593 r. hetmani mogli osądzić każdego żołnierza samodzielnie lub z pomo-
cą powołanych przez siebie of cerów. Sądy wyższe rozpatrywały cięższe przestępstwa, a odbywały 
się z udziałem delegowanego of cera, przy czym w sprawach najcięższych (obrazy królewskiego 
majestatu, zdrady, szpiegostwa) obecność hetmana była obowiązkowa. Niższymi organami były 
w formacjach autoramentu cudzoziemskiego sądy pułkowe, składające się z pułkownika, sędziego 
wojskowego, asesorów, pisarza przysięgłego i woźnego, zaś w formacjach autoramentu narodowe-
go — sądy chorągiewne, rotmistrzowskie i „towarzystwa” (czyli szlachty służącej w tej samej cho-
rągwi). Sądownictwo hetmańskie przetrwało aż do 1764 r., kiedy to powołano komisje wojskowe, 
które przejęły hetmańskie obowiązki sądowe. Niektórym hetmanom udawało się jednak przejściowo 
odzyskiwać prerogatywy sądowe.

219 Starodawne prawa polskiego pomniki, t. VII, wyd. M. Bobrzyński, Kraków 1882.
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Kancelarie stałych sądów wojskowych, działających w czasie pokoju, tworzyli pisarze, wcho-
dzący jednocześnie w skład tych sądów. W świetle ordynacji wydanej za Jana Kazimierza (1649–
1668) w składzie sądów pułkowych powinien być obecny pisarz, natomiast w skład sądu wyższe-
go, działającego u boku hetmana, musiał wchodzić przysięgły sekretarz, który spełniał czynności 
 kancelaryjne220. Mieli oni zagwarantowane bezpieczeństwo i ochronę czci. Pisarze sporządzali do-
kumentację, a wspomniana ordynacja zobowiązywała ich także do publicznego odczytywania treści 
wyroków. W sprawach spornych między ludnością cywilną a wojskiem, które rozpatrywał urząd 
grodzki, wszystkie czynności dokumentacyjne wykonywała kancelaria grodzka. Nie wiadomo, czy 
pisarze sądów wojskowych zatrudniali personel pomocniczy, ale wykluczyć tego nie można.

Najczęstsze sprawy sądowe wynikłe w trakcie działań wojska dotyczyły szkód wyrządzanych 
podczas przemarszów w dobrach królewskich, szlacheckich i duchownych. Szkody te wynikały z ko-
nieczności dostarczania oddziałom wojskowym żywności i furażu bez zapłaty albo po zaniżonych 
cenach. Poszkodowani chłopi i dziedzice składali protestacje do urzędów grodzkich, a także spo-
rządzali rejestry szkód uwierzytelnione przysięgami, które były oblatowane w aktach  grodzkich221. 
Pozwy przed sądy wojskowe także oblatowano w aktach grodzkich, gdyż były rozsyłane do urzędów 
grodzkich i ogłaszane publicznie przez woźnych sądowych222. Z czynności tej musieli oni złożyć 
przed urzędami grodzkimi relacje, które wpisywano do akt. Odszukanie tych wpisów wymaga bar-
dzo czasochłonnych poszukiwań.

Dokumentami mającymi znaczenie dla działania sądów wojskowych były uniwersały hetmań-
skie z reguły kierowane do kancelarii grodzkich i oblatowane w ich aktach. Przekazywały one ogó-
łowi szlachty zamieszkującej w danym powiecie informacje o terminach funkcjonowania sądów 
hetmańskich i wzywały poszkodowanych przez wojsko do zgłaszania wszelkich spraw spornych223. 
Uniwersały te mogły sporządzać kancelarie hetmańskie, ale nie można też wykluczyć, że były spi-
sywane przez pisarzy sądów hetmańskich, skoro bezpośrednio regulowały czas ich funkcjonowania. 
W aktach grodzkich oblatowano też protestacje na dowódców składane przez podległych im żołnie-
rzy, z reguły wywodzących się ze szlachty. Dzięki oblacie uwierzytelniano tego rodzaju akty oraz 
gwarantowano zainteresowanym stronom możliwość uzyskiwania odpisów na użytek procesowy 
w dowolnym momencie.

Dokumentację sądów wojskowych działających w wojsku regularnym stanowiły z reguły pro-
tokoły przesłuchań oskarżonych i świadków, pozwy dostarczane oskarżonym, glejty gwarantujące 
posiadaczom czasową nietykalność, aby mogli stanąć przed sądem, protokoły rozpraw sądowych 
oraz dekrety. Wspomniana już wcześniej ordynacja z czasów Jana Kazimierza zobowiązywała prze-
wodniczących sądów do podpisywania wyroków224. W razie kierowania wyroku do zatwierdzenia 
przez hetmana, przesyłano do kancelarii hetmańskiej jego tekst wraz z materiałem dowodowym225. 
Protokoły rozpraw sądowych, jeśli nie uległy zniszczeniu w trakcie działań wojennych, były niekie-
dy włączane do archiwów hetmańskich, które później zazwyczaj ulegały licznym podziałom spo-
wodowanym ich dziedziczeniem. W rezultacie tego traf ały do rozmaitych zbiorów oraz zespołów 
aktowych znajdujących się obecnie w różnych archiwach i bibliotekach. 

W sądach pospolitego ruszenia także powstawała dokumentacja poszczególnych etapów postępo-
wania procesowego, akta i dokumenty. Sporządzali je pisarze ziemscy uczestniczący w wyprawach. 

220 S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937, s. 276.
221 J. Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Lublin 2013, 
s. 365–367.
222 Tenże, Kancelaria, s. 348–349.
223 Tamże, s. 346.
224 S. Kutrzeba, Polskie ustawy, s. 279.
225 Tamże, s. 281.
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Zdaniem J. Bieleckiej do protokołów sądowych wnoszono także wpisy różnego rodzaju transakcji 
zawieranych przez uczestników wyprawy226. Akta te, oprócz funkcji sądowej, odgrywały więc także 
rolę uwierzytelniającą dla czynności prywatnoprawnych. Świadczy o tym wspomniana wielkopolska 
księga obozowa (1497–1498). Po zakończeniu wyprawy wpisy transakcji tych przepisywano do akt 
grodzkich. Ranga dowodowa protokołów obozowych zatem malała, co powodowało, że nie dbano 
o ich trwałe zabezpieczenie. Dowód słuszności tych stwierdzeń stanowi księga z l. 1618–1622, doku-
mentująca jurysdykcję hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła, walczącego w Inf antach 
z wojskami szwedzkimi227. Zawierającą 147 stron czystopisową księgę prowadzono w języku pol-
skim. Znajdujące się w niej wpisy poprzedzały nagłówki określające nazwiska powoda, pozwanego 
oraz datę. W księdze odnotowywano przebieg czynności procesowych dotyczących przeważnie spraw 
karnych, rzadziej cywilnych. Oprócz wpisów sądowych są tam też uniwersały królewskie dotyczące 
bezpieczeństwa kraju, regulujące sprawy bezpieczeństwa w Inf antach i zawierające różne przestrogi 
dla podległych mu oddziałów wojskowych, ponadto kwity i atestacje dotyczące należności f nanso-
wych wobec żołnierzy, a do księgi traf ł także testament sporządzony przez jednego z rotmistrzów.

W „Procederze prawnym wojskowym” z 1775 r. znalazły się formularze dokumentów i aktów 
używanych w procesach przed sądami wojskowymi228. Były tam listy gończe zwane litterae subsi-
diales lub tzw. listy pogończe, między którymi nie było jakościowej różnicy w treści. Miały one for-
mę listu powiadamiającego o popełnieniu przestępstwa przez żołnierzy i kierowanego przez audyto-
rów wojskowych do dowódców poszczególnych oddziałów, właścicieli dóbr, urzędów grodzkich lub 
miejskich. Pisma te zawierały określenie odbiorcy oraz informacje o sprawcy, jego imię i nazwisko, 
opis wyglądu zewnętrznego, w tym cech szczególnych, dokonanym przestępstwie, prośbę o pomoc 
w jego ujęciu oraz zobowiązanie do odwzajemnienia tej przysługi. List taki kończyła data wysta-
wienia, a uwierzytelniały go pieczęć i podpis. Używano też glejtów, czyli listów żelaznych, zapew-
niających okazicielom bezpieczeństwo. Przedstawiony wzór takiego dokumentu składał się z nastę-
pujących formuł: informacji o adresatach dokumentu, którymi byli dowódcy wojskowi wszelkich 
szczebli, opisu przestępstwa i wskazania sprawcy, prośby obwinionego o wydanie tego dokumentu 
w celu udowodnienia swojej niewinności, decyzji wystawcy dokumentu o wydaniu glejtu, okreś-
lenia terminu ważności oraz deklaracji o zapewnieniu posiadaczowi bezpieczeństwa w tym czasie. 
W końcowej części umieszczono zobowiązanie oskarżonego do działania zgodnego z prawem oraz 
polecenie kierowane do odbiorców, by respektowali treść tego dokumentu, ogłoszenie treści glejtu 
do wiadomości publicznej, polecenie jego publikacji przez woźnego sądowego, wreszcie miejsce 
i datę wystawienia. Środkami uwierzytelniającymi były pieczęć wystawcy i jego podpis.

W powszechnym użyciu musiały być też pozwy kierowane do żołnierzy i of cerów podejrzanych 
o popełnienie przestępstw. Zawierały one imię i nazwisko pozwanego (występujące w drugiej osobie 
liczby pojedynczej), jego stopień wojskowy oraz nazwę oddziału wojskowego, do którego należał. 
W dalszej części umieszczano powołanie się na skargę powoda i polecenie instygatora wojskowego, 
wezwanie do stawiennictwa przed sądem wraz z podaniem terminu, określenie zarzuconego wykro-
czenia, zagrożenie konsekwencjami w przypadku odmowy, miejsce wydania oraz datę. Wzorami 
wyroków stały się dekrety Trybunału Skarbowego w Radomiu oraz sądu hetmańskiego. Wyrok sądu 
hetmańskiego składał się z datacji, nazwy sądu, określenia stron z podaniem ich imion, nazwisk, 
stopni i nazw jednostek wojskowych, zapewnienia o wysłuchaniu stron i ocenie okazanych dowo-
dów, sentencji, wyznaczenia kary, sposobu jej wykonania, oświadczenia o zwrocie stronom przed-

226 J. Bielecka, Inwentarze, s. 174.
227 J. Rudstein, Księga sądowa Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego litewskiego 1618–1622, „Pamiętnik Histo-
ryczno–Prawny” 7, 1929, z. 4, s. 3–28.
228 J. Kamiński, Historia sądownictwa wojskowego w dawnej Polsce, Warszawa 1938, s. 153–168.
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stawionych przez nie dowodów. Zamieszczono też formularz obdukcji osoby zabitej przez żołnierza, 
składający się z następujących formuł: daty i miejsca czynności, rozkazu dowódcy, opisu zdarzenia, 
nazwiska lekarzy dokonujących tej czynności, określenia ran, które spowodowały zgon, zakończenia 
czynności, podpisów of cerów, wskazania daty i miejsca.

W przypadku skazania żołnierza za przestępstwo kryminalne na karę wygnania był on zobowią-
zany przed opuszczeniem kraju do złożenia tzw. odprzysiężenia. Składało się ono z danych personal-
nych skazanego, opisu dokonanego przestępstwa, sentencji wyroku zapadłego w jego sprawie, zo-
bowiązania skazanego do wyrzeczenia się zemsty i natychmiastowego opuszczenia kraju na zawsze, 
zagrożenia surowszą karą w przypadku złamania obietnicy oraz prośby do Boga o pomoc w docho-
waniu przyrzeczenia. Odprzysiężenie podobnej treści składał żołnierz, który wytrzymał tortury i nie 
przyznał się do zarzucanych mu czynów. W oświadczeniu tym wyrzekał się z zemsty na sędziach 
i funkcjonariuszach sądowych, którzy uczestniczyli w tej czynności procesowej. Stosowano też kwi-
tacje z procesu, na które składały się: szczegółowe określenie stron, stwierdzenie zawarcia przez nie 
ugody procesowej i opis jej postanowień, deklaracja unieważnienia wszystkich manifestów w tej 
sprawie oraz rezygnacja z wysuwania jakichkolwiek pretensji prawnych, wypłacenie kwot przez 
pozwanego na rzecz powoda i jej kwitacja przez niego, określenie wadium płatne przez stronę naru-
szającą warunki umowy, data ugody i podpisy stron.

Przewidziano również formularz asekuracji, którą musiał złożyć wzięty do niewoli of cer przed 
swym zwolnieniem. Dokument taki składał się z danych dotyczących of cera, uznania jego jenieckie-
go statusu, zobowiązania do zachowania zgodnego z jego stanem (podporządkowanie się władzom 
polskim oraz rezygnacja z wszelkich działań skierowanych przeciwko nim), daty i miejsca oraz 
podpisu. Uwzględniono też różne typy przysiąg dla of cerów obejmujących funkcje, w tym audytora, 
kwatermistrza, felczera, a nawet dla zwykłych bazarników i markietanów. Rota, której wymagano 
od audytora wojskowego, obejmowała następujące formuły: imię króla, zobowiązanie do odpowied-
niego zachowania, okazywania posłuszeństwa przełożonym, przestrzegania przepisów prawnych 
obowiązujących w wojsku, wyrzeczenia się wszelkiej stronniczości i przyjmowania jakichkolwiek 
podarunków, zachowania tajemnicy. Formularz kończyła klauzula zaprzysiężenia wcześniej wypo-
wiedzianych słów z prośbą kierowaną do Boga o pomoc w dochowaniu tej przysięgi.

N. PODSUMOWANIE
Wytwory kancelaryjne sądów i urzędów szlacheckich przechodziły w ciągu pięciu wieków wyraźną 
ewolucję. Traktując zasadniczy produkt kancelaryjny jako podstawowy wyróżnik, można wymie-
niony bardzo długi okres podzielić na dwa podokresy: krótkiej przewagi dokumentów (XIV w.) oraz 
dominacji księgi wpisów (XV–XVIII w.). Przewaga dokumentów nie trwała długo, dlatego księgi 
wpisów stanowiły swego rodzaju symbol kancelarii polskich schyłku średniowiecza i czasów wcze-
snonowożytnych. W końcowych latach istnienia Rzeczypospolitej w niektórych sądach i urzędach 
(komisjach cywilno–wojskowych oraz częściowo w sądach ziemiańskich) pojawiły się tzw. akta 
czynności. Wyróżniały je odmienny tok pracy kancelaryjnej oraz wykorzystywanie nowych rodza-
jów dokumentacji i chociaż wykorzystywano wtedy również księgi wpisów, dlatego należy trakto-
wać ten czas jako zaczątek nowego podokresu. Upadek państwa przeszkodził w upowszechnieniu 
się tej bardziej nowoczesnej formy kancelaryjnej. Zaproponowane cezury mogą wydawać się dysku-
syjne i może zostaną w wyniku dalszych badań skorygowane, jednak odzwierciedlają przełomowe 
momenty w dziejach dokumentacji. 

W pierwszym okresie kształtowania się kancelarii (XIV w.) podstawowy ich produkt stanowiły 
dokumenty. Były to głównie pozwy, wyroki i zaświadczenia. Używano też tabliczek woskowych, na 
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których zapisywano porządek wnoszenia pozwów, wymazywany po rozsądzeniu spraw. W aktach, 
które pojawiły się w końcowej ćwierci tego wieku i posiadały wtedy formę składek, zapisywano 
jedynie niektóre czynności urzędowe, ponieważ proces sądowy miał charakter ustny. Przede wszyst-
kim odnotowywano w nich złożenie pozwu, nazwiska świadków, których zamierzano powołać, roty 
przysiąg oraz kary nałożone na strony. Te informacje musiał pamiętać sędzia ze względu na tok 
sprawy. Tworzeniu akt sprzyjało zobowiązywanie sędziów do pamiętania czynności sądowych prze-
prowadzonych z ich udziałem (pamiętne) oraz ich potwierdzania (wstecz). Odnotowywanie tych 
czynności w aktach bardzo ułatwiało sędziom wywiązanie się z tych obowiązków. Z tego powodu 
zapisywanie przebiegu innych czynności procesowych, w tym wyroków czy też zawarcia różnorod-
nych umów między kontrahentami, leżało w ich interesie. Na podstawie lakonicznych wpisów moż-
na było za opłatą sporządzać dokumenty dla zainteresowanych stron, w których używano już rozbu-
dowanych formuł. Z czasem akta zmieniały swoją formę, głównie ze względu na wzrost objętości 
wpisów, które z lakonicznych notatek stawały się protokołami. Opisywano w nich coraz bardziej 
szczegółowo przebieg czynności, używając do tego rozbudowanych formuł. Ponieważ wpis do ksiąg 
służyć mógł jako dowód przed sądem, księgi już w 1. połowie XV w. uzyskały pełną wiarygodność 
i stały się podstawową formą uwierzytelniania wszelkich czynności prawnych i majątkowych, wy-
pierając w tej roli tradycyjny dokument.

Księgi wpisów stały się głównym produktem kancelaryjnym u schyłku XIV w. i utrzymały tę 
pozycję do końca XVIII stulecia. Najbardziej rozwinęły się w kancelariach grodzkich i ziemskich. 
Wzrost liczby rozpatrywanych spraw oraz zawieranych transakcji powodował, że w miejsce jednej 
serii aktowej powstawały dwie, trzy lub nawet więcej. W kancelariach grodzkich i ziemskich wy-
stępowały główne serie rzeczowe, przeważnie zapisów, dekretów i oblat, oraz rejestry spraw, które 
spełniały rolę pomocniczą. W każdej serii rzeczowej mogły występować formalne podserie brudno-
pisów (protokół) i czystopisów (indukta) lub kopii (odpisów różnych dokumentów oraz projektów 
wpisów czynności prawnych). Zdarzało się, że niektóre mniej istotne akta miały jedynie wersję 
brudnopisową. W mniejszych kancelariach stosowano prosty podział dokumentacji na serie dekre-
tów i zapisów oraz rejestry, a nawet tylko dekrety i rejestry. W zupełności odpowiadał on istniejącym 
potrzebom i nie wymagał ulepszenia. 

W okresie funkcjonowania kancelarii księgi wpisów bardzo ważną rolę odgrywały ekstrakty. 
Wystawiano je na masową skalę ze względu na wielką różnorodność wpisów, z których stosun-
kowo łatwo można było wybrać ich rodzaj najbardziej użyteczny dla petenta. Do sporządzenia 
wypisów wystarczała jedynie umiejętność czytania i pisania, dlatego praktycznie każdy z pracow-
ników kancelarii mógł je przygotować. Atutem ekstraktów były też niskie koszty ich sporządze-
nia, zwłaszcza że istniała możliwość ich dodatkowego obniżania. W XVIII w. strony zamawiające 
odpisy dla celów informacyjnych, a nie dowodowych, zadowalały się jedynie podpisami niższych 
pracowników kancelarii (korektorów i lektantów), rezygnując z pełnego uwierzytelnienia, a więc 
pieczęci starościńskiej oraz podpisów urzędników grodzkich (starosty, podstarościego lub sędziego 
grodzkiego). Ekstrakty nie wyeliminowały całkowicie dokumentów. Pozwy musiały być dalej uży-
wane, ponieważ tego wymagały reguły procesu sądowego, a zaświadczenia były potrzebne stronom 
występującym w sądach.

Bardzo długie funkcjonowanie ksiąg wpisów w polskich kancelariach, zarówno centralnych, jak 
i lokalnych, stanowi swoisty fenomen, zwłaszcza że w krajach sąsiednich już wcześniej wprowadza-
no nowoczesne systemy kancelaryjne, których podstawę stanowiły akta spraw. Fakt ten zmusza do 
szukania przyczyn tego zjawiska intersującego nie tylko dla dyplomatyków, ale także dla paleogra-
fów, sfragistyków, kodykologów, badaczy dziejów prawa i administracji czy f lologów. Problem ten, 
dotychczas niemal niebadany, wymaga głębszych analiz, ale już na obecnym etapie badań można 
wskazać kilka czynników, które miały istotne znaczenie. Było ich zapewne więcej, ponieważ różne 
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przyczyny musiały decydować o zakładaniu ksiąg w kancelariach grodzkich czy kościelnych dys-
ponujących licznym personelem i odrębnymi pomieszczeniami na kancelarię i archiwum, a inne 
miały wpływ na zakładanie ksiąg przez gromady wiejskie, nieposiadające żadnych tego typu lokali, 
a czasem niezatrudniające nawet pisarzy. Najważniejsza była prostota wynikająca z odnotowywania 
w aktach lub księgach przebiegu różnorodnych czynności prawnych. Gdy zaistniała potrzeba po-
działu rzeczowego ksiąg, to zazwyczaj nie był on skomplikowany i nawiązywał do ogólnie znanych 
i stosowanych w innych kancelariach zasad systematyzacji. W rezultacie zakwalif kowanie wpisu do 
odpowiedniej serii, a potem jego odszukanie, jeśli tylko pismo księgi było staranne, nie stanowiło dla 
kancelarzystów istotnego problemu. Atutem ksiąg wpisów okazała się też ich okazała forma mate-
rialna. Mocne, skórzane oprawy nie tylko zapobiegały f zycznemu rozpadowi na mniejsze części, ale 
jednocześnie chroniły zawartość przed niesprzyjającymi warunkami, jak niska temperatura, kurz czy 
wilgoć. Również w czasie ewentualnego transportu duże rozmiary ksiąg powodowały, że trudniej je 
było zagubić niż cienkie fascykuły.

Istotną słabość kancelarii tego okresu stanowiło przechowywanie akt luźnych, na które składały 
się dokumenty okazywane przez strony i pozostawione w kancelarii, fragmenty brudnopisów i czy-
stopisów, a także nadsyłane uniwersały, dokumenty czy pisma, które po przepisaniu do akt czysto-
pisowych stawały się zbędne. Akta luźne z reguły nie były zszywane ani oprawiane, tylko zalegały 
w wiązkach lub obwolutach. Z czasem porządek, jaki im pierwotnie nadano, zanikał i powoli two-
rzyły rozsyp. Bywało też tak, że nigdy ich nie porządkowano, więc od początku zalegały w nieładzie. 
Bez względu na to, czy były uporządkowane prędzej czy później, usuwano je z kancelarii, aby nie 
zajmowały miejsca potrzebnego dla bardziej wartościowej dokumentacji. Bardziej dbano o kopie 
do akt relacji i oblat, ponieważ na ich podstawie sporządzano czystopisy. Kiedy rezygnowano z ich 
przepisywania, pozostawały jako jedyny ślad dokumentacji, którą strony przyniosły do oblaty.

Nowa organizacja pracy kancelaryjnej w komisjach cywilno–wojskowych w l. 1790–1792 spo-
wodowała powstanie specyf cznej dokumentacji, którą określa się mianem akt czynności. Zakładano 
je zgodnie z odgórnymi zarządzeniami lub wewnętrznymi postanowieniami komisji, co stanowiło 
istotną nowość, ponieważ ordynacje regulujące pracę kancelarii w okresie księgi wpisów nie zawie-
rały takich postanowień. Ważną rolę odgrywały sporządzane na bieżąco rejestry czynności komisji, 
które nie miały odpowiednika w kancelariach wcześniej działających organów sądowych szczebla 
regionalnego. Odrębnie rejestrowano też napływającą korespondencję oraz wszelkie pisma wysyła-
ne przez komisje do organów zwierzchnich oraz odbiorców na podległym terenie, czego również nie 
czyniono wcześniej. Osobno gromadzono oryginały otrzymanych pism czy też raportów, tworząc 
z nich odrębne jednostki archiwalne. Zakres działań, które znajdowały odzwierciedlenie w urzędo-
wej dokumentacji, był więc zdecydowanie szerszy niż dawniej i obejmował niemal wszystkie czyn-
ności urzędowe. W swojej działalności komisje na szeroką skalę wytwarzały nowe rodzaje akt. Do 
takich należały księgi ziemiańskie, w których w układzie paraf a — dobra ziemskie zapisywano 
wszystkich posesjonatów. Często sporządzano raporty dla potrzeb organów zwierzchnich, stanowią-
ce nowoczesną formę komunikacji między urzędami. Niejednokrotnie zawierały one dane ilościowe 
w tabelach i tworzyły nowy typ informacji, ułatwiający opracowywanie bardziej precyzyjnych ana-
liz różnych aspektów rzeczywistości. Sporządzenie wszelkich tabelarycznych zestawień oczywiście 
wymagało zebrania materiałów informacyjnych z podległych jednostek (magistratów, paraf i, dóbr 
ziemskich) oraz ich szczegółowej analizy. Jednocześnie stosownie do możliwości komisje starały 
się wykorzystywać różnego rodzaju druki, począwszy od uniwersałów i zarządzeń, a na blankie-
tach skończywszy. Na szczególną uwagę zasługuje też fakt masowego wystawiania przez komisje 
uprawniających do podróży paszportów. Wprowadzenie tego pierwowzoru dzisiejszych dowodów 
tożsamości niewątpliwie stanowiło przejaw pragmatycznego wykorzystywania dokumentów w roz-
wiązywaniu istotnych problemów społecznych.
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KANCELARIE I DOKUMENTACJA KOŚCIELNA

Maria Koczerska*

1. Kościół w Polsce późnośredniowiecznej. 2. Kancelarie biskupie. 3. Dokument biskupi. 4. No-
tariat publiczny na usługach Kościoła w Polsce średniowiecznej. 5. Kancelarie konsystorskie. 
6. Dokumentacja kapituł katedralnych i kolegiackich. 7. Statuty synodalne, 8. Dokumenty 
klasztorne. 9. Dokumentacja uniwersytecka. 10. Tendencje rozwojowe dokumentu kościelnego 
w czasach nowożytnych

LITERATURA: A. Adamska, Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych, SŹ 38, 2000, 
s. 1–33; M. Bielińska, Kancelarie kościelne i skryptoria klasztorne XII–XV w., w: K. Maleczyński, M. Bieliń-
ska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971, s. 230–283; A. Gąsiorowski, Admisje 
notariuszy publicznych w Wielkopolsce u schyłku wieków średnich, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, 
t. V, Warszawa 1992, s. 267–276; tenże, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog 
admisji w Gnieźnie i w Poznaniu. 1420–1500, Poznań 1993; S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim 
wieków średnich, wyd. 2, Poznań 2008; E. Knapek, Akta of cjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do 
połowy XVI wieku, Kraków 2010; M. Koczerska, De manu, signo et nomine, czyli o krakowskich notariuszach 
publicznych w późnym średniowieczu, w: Kultura średniowieczna i staropolska, Warszawa 1991, s. 191–206; 
taż, L’Utilisation de l’Écrit dans l’Administration du Diocèse de Cracovie au XVe Siècle, w: The Development 
of Literate Mentalities in East Central Europe, Turnhout 2004, s. 143–157; taż, Zbigniew Oleśnicki i Kościół 
krakowski w czasach jego pontyf katu 1423–1455, Warszawa 2004; A. Łosowska, Pennae investivi Praemi-
sliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, 
Przemyśl 2011; S. Mikucki, Początki notariatu publicznego w Polsce, „Przegląd Historyczny” 34, 1937–1938, 
s. 10–26; tenże, Mianowanie notariuszy publicznych imperiali auctoritate w diecezji krakowskiej i lwowskiej 
w w. XV, w: Studia historyczne ku czci S. Kutrzeby, t. I, Kraków 1938, s. 289–328; A. Rybicka (Adamska), 
Dokument i kancelaria biskupa krakowskiego Jana Grota (1326–1347), „Roczniki Humanistyczne” 37, 1989, 
z. 2, s. 77–142; I. Skierska, Dwór i urząd biskupi w późnośredniowiecznej diecezji poznańskiej, „Roczniki 
Historyczne” 60, 1994, s. 185–202; taż, Źródła do dziejów praktyk religijnych w średniowiecznej Polsce: akta 
sądów kościelnych i kapituł, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 87, 2007, s. 175–195; K. Skupieński, 
Le document judiciaire ecclésiastique en Pologne médiévale, w: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai 
placiti agli acta — secc. XII–XV), Roma 2004, s. 521–532; tenże, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, 
Lublin 1997; W. Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011; A. Tomczak, Kancelaria bi-
skupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV–XVIII w.), Toruń 1964; Z. Wilk–Woś, Późnośredniowieczna 
kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437–1493), Łódź 2013; A. M. Włoch, Kancelaria i dokumenty bi-
skupa krakowskiego Piotra Wysza (1392–1412), SŹ 46, 2009, s. 29–82.

1. KOŚCIÓŁ W POLSCE PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ

Zjednoczenie państwa po rozbiciu dzielnicowym i odnowienie królestwa w 1320 r. zmieniło stano-
wisko Kościoła i jego głównych przedstawicieli, w osobach biskupów. Zrealizowany został, cho-
ciaż w niepełnym kształcie, postulat arcybiskupa Jakuba Świnki zjednoczenia państwa polskiego 
w granicach metropolii gnieźnieńskiej. Najdotkliwszą stratą stało się włączenie Śląska do krajów 

* Podrozdziały 8 i 9 napisał Tomasz Jurek.
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Korony Czeskiej, mimo utrzymania formalnej podległości diecezji wrocławskiej metropolii gnieź-
nieńskiej. Modernizacja państwa w czasach panowania dwóch ostatnich Piastów wymagała oparcia 
się monarchy na wykształconych kadrach duchowieństwa. Kazimierzowi Wielkiemu nie udało się 
w pełni zrealizować sprawowania kontroli nad zmianami personalnymi w episkopacie1. Na drodze 
do niej był Ludwik Andegaweński, skrępowany jednak dążeniem do zapewnienia sukcesji w Polsce 
jednej ze swych córek. Wyraźne zmiany w pozycji Kościoła w państwie przyniosły dopiero rządy 
nowej dynastii Jagiellonów2. Z jednej strony rozszerzył się zasięg oddziaływania Kościoła polskiego 
na wschód, obejmując Litwę z nowymi biskupstwami (Wilno 1387 i Miedniki 1417), podporząd-
kowanymi metropolii gnieźnieńskiej, a także Ruś, gdzie powstała, równoległa do prawosławnej, 
organizacja Kościoła katolickiego, ujęta w ramy nowej metropolii — ze stolicą najpierw w Haliczu, 
a ostatecznie we Lwowie (od 1412 r.). Kształcenie kadry duchownej odbywało się na odnowio-
nym (w czterech wydziałach, włącznie z teologią, której nie było w 1364 r.) przez Władysława 
Jagiełłę (1400) Uniwersytecie Krakowskim. Już pierwsi Jagiellonowie osiągnęli to, czego nie udało 
się dokonać Kazimierzowi Wielkiemu — zapewnili sobie kontrolę nad obsadą katedr biskupich. 
Należy zaznaczyć, że królewskimi kandydatami na najważniejsze biskupstwa w centralnej Polsce 
(arcybiskupstwo gnieźnieńskie i biskupstwa: krakowskie, włocławskie, poznańskie) byli wyłącznie 
pracownicy kancelarii królewskiej, co było regułą już w Polsce ostatnich Piastów, a także w innych 
państwach europejskich. Władysław Jagiełło korzystał z szeroko stosowanej w tym czasie w całej 
Europie, choć rzadkiej wcześniej na polskim gruncie, praktyki przenoszenia biskupów z jednej sto-
licy na drugą, z zasady wyższą w hierarchii prestiżu i bardziej dochodową. Zapewniało to uległość 
biskupów, którzy liczyli na awans. Dopiero osiągnięcie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (z którego 
nie było już dokąd awansować) zapewniało swobodę wobec króla. Podobnie swobodni bywali bisku-
pi krakowscy, jeśli nie dążyli do „awansu” na archikatedrę w Gnieźnie.

Obsada biskupstw odbywała się przy formalnym zachowaniu elekcji kanonicznej przez członków 
kapituły katedralnej, ale wybór ich przestał być w istocie wolny. Wyjątkiem był niezależny od króla 
wybór Wincentego Kota na arcybiskupa gnieźnieńskiego (1437–1448), dokonany w 1436 r. pod-
czas małoletniości Władysława III. Najbardziej spektakularnym i skutecznym przejawem przeciw-
stawienia się przez biskupa woli królewskiej było uzyskanie przez Zbigniewa Oleśnickiego biskupa 
krakowskiego (1423–1455) potwierdzenia godności kardynalskiej (1449). Wywołało to przyjęcie 
z inicjatywy króla przez sejm piotrkowski w 1451 r. uchwały potwierdzającej pierwszeństwo w epi-
skopacie polskim arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa (ten tytuł przysługiwał mu od 1417 r.) oraz 
zabraniającej biskupom ubiegania się o godność kardynała lub legata papieskiego bez zgody króla 
i jego rady. 

1 Z. Kaczmarczyk, Monarchia Kazimierza Wielkiego, t. II, Poznań 1946; S. Gawlas, Człowiek uwikłany w wielkie 
procesy — przykład Muskaty, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997, s. 391–401; tenże, 
Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo, w: Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecz-
nej, Toruń 1999, s. 197–236; J. Kurtyka, Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza 
Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków 2001.
2 W. Abraham, Prawne podstawy królewskiego mianowania biskupów w dawnej Polsce, w: Studia historyczne ku 
czci Stanisława Kutrzeby, t. I, Kraków 1938, s. 1–12; J. Wiesiołowski, Episkopat polski w XV w. jako grupa społecz-
na, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. IV, Warszawa 1990, s. 236–295; A. Gąsiorowski, Arcybiskupi gnieź-
nieńscy w Polsce pierwszych Jagiellonów, „Roczniki Historyczne” 59, 1993, s. 93–111; tenże, Gniezno monarsze 
i Gniezno biskupie w średniowieczu. Problem rezydowania, w: 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, Gniezno 2000, 
s. 143–163; A. Radzimiński, Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. 
Studium nad rekrutacją i drogami awansu, Toruń 1995; M. Koczerska, Biskup w Polsce późnego średniowiecza na 
tle porównawczym, w: Kolory i struktury średniowiecza, Warszawa 2004, s. 109–127; T. Graff, Episkopat monarchii 
jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008.
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Pierwsi Jagiellonowie nie chcieli zawrzeć z papiestwem konkordatu, przyznającego im prawo 
mianowania biskupów, ponieważ uważali je za jedno z podstawowych i starodawnych praw Króle-
stwa, nie zaś łaskę papieską. Argumentowali przy tym, że biskupem może być tylko człowiek miły 
królowi i cieszący się jego zaufaniem, ponieważ biskupi są w Polsce głównymi doradcami króla. 
Szczególny konf ikt wewnętrzny w Polsce wywołał papież Pius II (Eneasz Sylwiusz Piccolomi-
ni), sławny pisarz i uczony, popierając kandydaturę Jakuba Sienieńskiego na biskupstwo krakow-
skie w 1460 r. O biskupstwo to walczyło w l. 1460–1462 aż trzech kandydatów: papieski nominat 
Sienieński, kandydat kapituły katedralnej, podkanclerzy Jan Lutek z Brzezia i kandydat królewski, 
kanclerz i biskup włocławski Jan Gruszczyński. Sienieński musiał w końcu ukorzyć się przed królem 
(1462), co pozwoliło mu w niedalekiej przyszłości otrzymać nominację królewską na biskupstwo 
włocławskie, a potem osiągnąć — również za sprawą króla — arcybiskupstwo gnieźnieńskie. W cią-
gu całego swego panowania Kazimierzowi Jagiellończykowi nie udało się przeforsować własnych 
kandydatów jedynie na biskupstwo warmińskie w Prusach, przyłączone do Polski w 1466 r. w wy-
niku wojny trzynastoletniej. 

Przypomnieć należy jeszcze jeden ważny epizod polityki pierwszych Jagiellonów w stosunku 
do Kościoła. Jest nim przeznaczenie przez Kazimierza Jagiellończyka swego najmłodszego syna, 
Fryderyka, do kariery kościelnej. W 1488 r. nominowano go, za aprobatą papieską, na biskupstwo 
krakowskie. Odbyło się to z pogwałceniem przepisów prawa kanonicznego ze względu na młody 
wiek kandydata (20 lat). Przeznaczanie młodszych synów do kariery duchownej było normą w ro-
dzinach dynastycznych3. Już po śmierci ojca, a za protekcją brata, Jana Olbrachta, objął Fryderyk 
w 1493 r. arcybiskupstwo gnieźnieńskie i został w tym samym roku podniesiony przez papieża do 
godności kardynalskiej. Dzięki temu dynastia uzyskała w Kościele dodatkowe wpływy, wynikające 
z połączenia w jednym ręku dwóch najważniejszych w kraju stanowisk, możliwość dysponowania 
olbrzymimi dochodami obu biskupstw oraz obsadzania większości najważniejszych i najbogatszych 
prebend kanonickich w kraju.

Większością bogatych benef cjów, czyli prałaturami i kanoniami w kapitułach katedralnych i ko-
legiackich oraz niektórymi bogatymi paraf ami, dysponowali w Polsce biskupi, mając nad nimi pa-
tronat, z którym wiązało się prawo prezentacji (prezenty) kandydata do jej objęcia. Król polski był 
patronem stosunkowo niewielu takich benef cjów, chociaż na ogół miał w dyspozycji te najwyższe 
w danej kapitule4. Raczej więc wpływał na ich obsadę, niż miał do tego prawo. Jedynie kanonie 
wszystkich nowych biskupstw litewskich i ruskich, fundowanych przez królów, były patronatu mo-
narszego, ale nie mogły się one zwykle równać pod względem prestiżu i bogactwa z tego rodzaju 
benef cjami w centralnej Polsce. Benef cja katedralne i kapitulne, czyli prebendy prałackie i kano-
nickie przy katedrach i kolegiatach, uzyskiwali głównie synowie szlacheccy. W 1414 r. szlachta, za 
poparciem Jagiełły, uzyskała papieskie przywileje wyłączności w obejmowaniu kanonii przy kate-
drach krakowskiej i gnieźnieńskiej. Jedynie dwie lub cztery kanonie w tych katedrach (na ok. 30 pre-
bend w każdej z nich) miały być obsadzane przez mistrzów teologii, prawa i sztuk wyzwolonych, 
a w praktyce rezerwowano je dla uczonych pochodzenia plebejskiego, głównie mieszczańskiego. 
Tego rodzaju przywileje (potwierdzane potem i poszerzane) były wyrazem ekskluzywizmu szlachec-
kiego w dostępie do najbardziej lukratywnych benef cjów kościelnych. Prebendy katedralne były 
zwyczajowym uposażeniem urzędników kancelarii królewskiej, której personel, prawie wyłącznie 
duchowny, też wywodził się ze szlachty.

3 N. Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503), Kraków 2011; 
H. Rybus, Królewicz kardynał Fryderyk Jagiellończyk jako biskup krakowski i arcybiskup gnieźnieński, Warszawa 
1935.
4 A. Radzimiński, Duchowieństwo, s. 199–209.
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Patronat nad większością kościołów paraf alnych w Polsce sprawowała szlachta. Prawo to wy-
nikało z faktu ufundowania danego kościoła przez dziedzica lub jego przodków. To szlachcic decy-
dował więc o osobie kandydata na plebana. Pisemną prezentę przyjmował biskup, który zazwyczaj 
zgadzał się na przedstawionego kandydata. Patroni często prezentowali swoich synów, braci lub 
dalszych krewnych czy powinowatych, co jednak nie było regułą. W miastach prawo patronatu ko-
ściołów paraf alnych miały na ogół władze miejskie, a wszelkie znajdujące się w nich benef cja były 
zwykle obsadzane przez synów mieszczańskich.

W późnym średniowieczu kontynuowano budowę sieci paraf alnej, której podstawowy zrąb po-
wstał już w końcu XIII w. W czasach Kazimierza Wielkiego, przy intensywnej kolonizacji na prawie 
niemieckim, nowe wsie uzyskiwały często własny kościół paraf alny. W XV w. dużo nowych pa-
raf i powstało na terenie Lubelszczyzny, Podlasia oraz Podkarpacia. Zwłaszcza na obszarze dwóch 
pierwszych z tych ziem rozwinęło się osadnictwo, dotychczas hamowane przez niszczące najazdy 
litewskie i tatarskie. Na wszystkich tych terytoriach zagęszczała się znacznie dotychczasowa sieć pa-
raf alna5. Ze względu na istniejący w średniowieczu przymus paraf alny, zobowiązujący wszystkich 
wiernych do słuchania niedzielnej mszy św. i przyjmowania sakramentów we własnym kościele pa-
raf alnym, poziom duchowieństwa paraf alnego miał szczególny wpływ na religijność mieszkańców 
wsi, stanowiących znakomitą większość społeczeństwa. 

Fundacje kościołów i osobista pobożność wielu przedstawicieli społeczeństwa szlacheckiego 
nie przeszkadzały istnieniu różnych kontrowersji między duchowieństwem a szlachtą, a nawet wy-
raźnym tendencjom antyklerykalnym w środowisku szlacheckim, których wyraźnym odzwiercie-
dleniem jest przypisywany Janowi Ostrorogowi (zm. 1501) traktat Monumentum pro rei publicae 
ordinatione6, w którym znaczna część poświęcona została krytyce stosunków Polski z papiestwem 
i poziomu polskiego duchowieństwa; autor postulował obciążenie duchowieństwa świadczeniami na 
rzecz państwa. Różne interpretacje budzi polski husytyzm, a zwłaszcza ruch w Małopolsce pod przy-
wództwem Spytka z Melsztyna, twórcy szlacheckiej konfederacji z 1439 r.7 Wyraźniejsze oblicze 
religijne miały wpływy husyckie penetrujące z Czech do Wielkopolski, gdzie głównym ośrodkiem 
tego ruchu był Zbąszyń, własność sędziego poznańskiego Abrahama z rodu Nałęczów. Ministrowie 
husyccy odprawiali tam msze i udzielali Komunii Świętej pod dwiema postaciami8. Główne postula-
ty późnośredniowiecznej szlachty polskiej w stosunku do duchowieństwa koncentrowały się jednak 
na sprawie dziesięcin. Najbardziej zapalnym punktem były tzw. dziesięciny z nowizn, czyli z ziem 
świeżo wziętych pod uprawę w ramach lokacji na surowym korzeniu. Rościł sobie do niego prawo 
biskup danej diecezji, podczas gdy szlachta dążyła do tego, aby benef cjentem stawał się miejscowy 
pleban, zwłaszcza w kościele fundowanym przez szlachcica lub jego przodków. Szlachta postu-
lowała ponadto wprowadzanie dziesięciny pieniężnej, zwłaszcza na terenach nowego osadnictwa. 
Duchowieństwu o wiele bardziej opłacała się jednak dziesięcina snopowa, wybierana w formie co 
10. snopa z pola po żniwach. Konf ikty dziesięcinne ciągnęły się od czasów Władysława Łokietka 
i Kazimierza Wielkiego, który zresztą wygrywał je przeciw biskupowi krakowskiemu. Mediatora-
mi byli arcybiskupi gnieźnieńscy (Janisław w 1330, Jarosław Bogoria ze Skotnik w 1361 r.). Przez 
kilkadziesiąt lat zapowiadano potem całościowe rozwiązanie tej sprawy. Ok. 1437 r. doszło do kom-

5 E. Wiśniowski, Paraf e w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004; S. Bylina, Chry-
stianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002; Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w., 
red. B. Geremek, Warszawa 1997.
6 Jan Ostroróg, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, w: Filozof a i myśl społeczna XIII–XV wieku, opr. J. Do-
mański, Warszawa 1978 (700 lat myśli polskiej, [t. I]), s. 236–261.
7 A. Sochacka, Konfederacja Spytka z Melsztyna z 1439 r. Rozgrywka polityczna czy ruch ideologiczny?, „Rocznik 
Lubelski” 16, 1973, s. 41–63.
8 P. Kras, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998.
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promisowej ugody między szlachtą małopolską a biskupem Zbigniewem Oleśnickim, oznaczającej 
właściwie wiele ustępstw ze strony duchowieństwa (m.in. w sprawie dziesięcin z nowizn), przy 
zachowaniu dziesięciny snopowej jako dominującej formy świadczeń.

Mimo różnych dramatycznych spięć i konf iktów między królami a duchowieństwem oraz mię-
dzy duchowieństwem i szlachtą, wszystkie strony korzystały z wiedzy duchownych, stanowiących 
ważny segment kadr aparatu państwowego i dyplomacji. Benef cja i urzędy kościelne stanowiły 
źródło prestiżu i bogactwa, głównie dla synów szlacheckich, choć dawały też jedną z nielicznych 
dróg awansu społecznego plebejom, oczywiście gdy posiadali odpowiedni majątek, talent i wy-
kształcenie, a także cieszyli się protekcją hierarchów.

2. KANCELARIE BISKUPIE

Prac ściśle dyplomatycznych o personelu i produkcji piśmiennej kancelarii biskupiej jest niewiele. 
Należą do nich przedwojenny podręcznik dyplomatyki Stanisława Kętrzyńskiego, który w zakresie 
kancelarii kościelnych i ich wytworów zajmuje się obszerniej tylko notariatem publicznym9, oraz 
nowszy podręcznik Dyplomatyka wieków średnich, w którym odpowiedni rozdział napisała Maria 
Bielińska10. Szczegółowe opracowanie poszczególnych kancelarii biskupich zaczyna monograf a 
Andrzeja Tomczaka, dotycząca głównie kancelarii wczesnonowożytnej11. W ostatnim dwudziesto-
pięcioleciu powstało kilka dalszych monograf i kancelarii polskich biskupów12.

Kancelaria biskupia stanowiła zorganizowany zespół ludzi (notariuszy, pisarzy) pracujących 
w miejscu przebywania biskupa i dokumentujących pisemnie jego działalność. Tworzyli oni do-
kumenty, których wystawcą był biskup, listy biskupie i wszelkie inne rodzaje pism, w tym również 
księgi, dokumentujące czynności prawne biskupa. Dobrze zorganizowana kancelaria zajmowała się 
również archiwizowaniem wszystkich lub wybranych dokumentów i listów otrzymanych przez bi-
skupa lub pism własnych biskupa, a także tworzyła pomoce kancelaryjne, w tym formularze13. Kan-
celaria wchodziła w skład szerszego urzędu — kurii biskupiej, która obejmowała cały zespół osób 
duchownych i świeckich obsługujących biskupa w zakresie jego urzędu kościelnego, ale również 
wielu spraw prywatnych i rodzinnych. Świecka część kurii biskupiej obsługiwała biskupa jako pana 
feudalnego. Tworzyli ją marszałek dworu, podczaszy, pokojowcy. W pismach biskupich termin kuria 
pojawia się także w stosunku do zespołu notariuszy i kancelistów. W listach świadków dokumentów 
biskupich występują pisarze nazywani notarius curiae nostrae lub notarius noster, secretarius meus 
(noster), cancellarius noster. Wbrew zdaniu części literatury przedmiotu, w średniowiecznych źród-

9 S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, wyd. 2, Poznań 2008, s. 198–208.
10 M. Bielińska, Kancelarie kościelne i skryptoria klasztorne XII–XV w., w: K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gą-
siorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971, s. 230–283.
11 A. Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV–XVIII w.), Toruń 1964
12 A. Rybicka (Adamska), Dokument i kancelaria biskupa krakowskiego Jana Grota (1326–1347), „Roczniki Hu-
manistyczne” 37, 1989, z. 2, s. 77–142; I. Skierska, Dwór i urząd biskupi w późnośredniowiecznej diecezji poznań-
skiej, „Roczniki Historyczne” 60, 1994, s. 185–202; M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w cza-
sach jego pontyf katu 1423–1455, Warszawa 2004; A. M. Włoch, Kancelaria i dokumenty biskupa krakowskiego 
Piotra Wysza (1392–1412), SŹ 46, 2009, s. 29–82; Z. Wilk–Woś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów 
gnieźnieńskich (1437–1493), Łódź 2013. Istnieją ponadto dwie niepublikowane prace przechowywane w Bibliote-
ce Instytutu Historycznego UW: P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria biskupów płockich w późnym średniowie-
czu (1439–1522), Warszawa 2004 (praca doktorska) i K. Przeszowski, Tomasz Strzępiński jako biskup krakowski 
(1455–1460), Warszawa 2010 (praca magisterska). Całościową bibliograf ę zestawiła A. Adamska, Bibliographie 
de la diplomatique polonaise, 1956–1996, AfD 44, 1998, s. 275–336.
13 Podobną szeroką def nicję zakresu działalności biskupa podał A. Tomczak, Kancelaria, s. 5.
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344 MARIA KOCZERSKA

łach nie jest natomiast stosowane rozróżnienie między kancelarią zadworną14, czyli tą, która zajmuje 
się sprawami urzędu biskupiego, oraz nadworną, a więc tą, która obsługuje dostojnika kościelnego 
w zakresie spraw ściśle dworskich. Pojęcia takie pojawiają się dopiero w końcu okresu nowożytne-
go, w 2. połowie XVIII w.15

O wiele bardziej dyskusyjna jest sprawa uznawania za część kurii biskupiej of cjała generalne-
go i wikariusza generalnego in spiritualibus wraz z podległym im aparatem16. Ci dwaj urzędnicy 
byli najbliższymi współpracownikami ordynariusza. Biskup mianował ich i odwoływał, a w doku-
mencie mianowania określał zakres kompetencji każdego z nich, przekazując istotną część swoich 
uprawnień, jak np. prawo instytucji na niższe benef cja kościelne. Co więcej, zdarzało się, że biskup 
korzystał z usług notariuszy stale pracujących w sądzie konsystorskim of cjała. Należy podkreślić 
jednak cechy wyłączające tych urzędników wraz z ich kancelariami z kurii biskupiej. Cechą charak-
terystyczną kurii biskupiej była bowiem mobilność. Podążała wraz z biskupem do jego rezydencji, 
znajdujących się w kluczach majątkowych jego dóbr stołowych, lub też towarzyszyła mu na synody 
diecezjalne czy prowincjonalne, zjazdy szlacheckie itp. Mogło się oczywiście zdarzyć, że część dwo-
ru i kancelarii pozostawała w pałacu biskupim w stolicy diecezji. Tym, co różni zasadniczo urzędy 
of cjała generalnego i wikariusza generalnego in spiritualibus od kurii biskupiej, jest ich stałe umiej-
scowienie w stolicy diecezji, a ściśle — w domu danego urzędnika17. Oczywiście zdarzało się, że 
of cjał generalny lub wikariusz wyjeżdżali poza stolicę diecezji, np. towarzysząc swemu biskupowi, 
ale były to przypadki rzadkie. Ich urząd pozostawał wówczas jednak w zwykłym miejscu w stolicy 
diecezji, pod kierunkiem wyznaczonego przez of cjała surogata. Należy wszakże wziąć pod uwagę, 
że of cjał generalny wykonywał w świetle prawa kanonicznego biskupią władzę zwyczajną, a więc 
sąd of cjała i sąd biskupa stanowił jedno i to samo forum, a biskup nie był instancją odwoławczą18. 
W praktyce XV w. jednak biskup sprawował sądy niezależnie od działającego sądu of cjała, a nawet 
niekiedy odwoływano się od sądu of cjała do sądu miejscowego biskupa19, mimo że instancją odwo-
ławczą miał być wyłącznie arcybiskup gnieźnieński (w praktyce jego of cjał) lub papież.

Personel późnośredniowiecznej kancelarii biskupiej nie był liczny, ale dobrze wykształcony i wy-
specjalizowany. Większość z notariuszy legitymowała się studiami uniwersyteckimi, nie zawsze 
zresztą zwieńczonymi stopniem naukowym. Wiadomo, że szczególnie dobrze wykształconych no-
tariuszy (jeden z kanclerzy — Mikołaj ze Skroniowa — był doktorem prawa kanonicznego, trzech 
notariuszy osiągnęło tytuł magistra, a dwóch innych studiowało na uniwersytecie20) miał biskup 
krakowski Piotr Wysz (1392–1412), sam zresztą doktor dekretów (prawa kanonicznego). W kance-
lariach biskupich pracowały przeważnie nie więcej niż 2–3 osoby mające uprawnienia notariuszy 
publicznych21. Poza tym zatrudnieni w niej byli pisarze, którzy nie mieli takich kompetencji; acz być 
może przygotowywali się do ich uzyskania. Mogli oni ingrossować dokumenty, których koncept 

14 Zob. ks. S. Librowski, Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. I: Wizytacje diecezji kujawskiej i pomorskiej, t. I, z. 1, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 8, 1964, s. 49, 55–59; ks. H. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w ar-
chiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1990, s. 227; I. Skierska, Dwór i urząd, s. 187.
15 A. Tomczak, Kancelaria, s. 55.
16 Tak I. Skierska, Dwór i urząd, s. 188.
17 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 189 n.; taż, Siedziby krakowskich urzędów kościelnych w XV w., w: Czas, 
przestrzeń i praca w dawnych miastach, Warszawa 1991, s. 81–91.
18 T. Nowicki, Of cjał, w: Encyklopedia katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 407; A. Vetulani, Prawne stanowisko 
of cjałów biskupich w Polsce w XV stuleciu, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. I, Kraków 1938, 
s. 479.
19 Tak było w diecezji krakowskiej za pontyf katu Oleśnickiego (M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 195–199).
20 A. M. Włoch, Kancelaria i dokumenty, s. 34 n., 54.
21 Zob. niżej, podrozdział o notariacie publicznym.
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(minutę) tworzyli wykwalif kowani notariusze. Wiadomo jednak, że niektórzy pracujący w kancela-
riach kościelnych (biskupa, of cjała generalnego, wikariusza in spiritualibus, kapituły itd.) notariusze 
publiczni, szczególnie ci, którzy mieli piękne pismo, sami sporządzali czystopisy dokumentów. Po-
dawali wtedy w klauzuli notarialnej, że napisali dokument własnoręcznie (manu propria). Niższych 
rangą pisarzy, niemających uprawnień notariuszy publicznych, zatrudniano z pewnością w charakte-
rze kopistów korespondencji. Nie wiemy jednak, ilu ich było i jakie czynności wykonywali.

W większości kancelarii biskupich spotykamy kanclerza. W wielu kapitułach powstawała 
w XIV w. specjalna prebenda kanclerska, pomyślana jako uposażenie biskupich urzędników. Jej 
posiadacze stawali się prałatami kapituły i tracili szybko związek z kurią biskupią, a ordynariusze 
powoływali osobnych kanclerzy dla kierowania swą kancelarią. Wzajemny stosunek owych kanc-
lerzy nie jest całkiem jasny22. Obraz zaciemnia dodatkowo fakt, że, jak słusznie zwracał uwagę 
A. Tomczak, także rola kanclerza biskupiego nie jest w XV–XVIII w. całkiem klarowna. Niektórzy 
biskupi nie mianowali wcale kanclerzy, a kierownikiem kancelarii bywał wtedy notariusz23. Kancle-
rzem biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego przez 15 lat, od 1440 do śmierci mocodawcy 
w 1455 r., był Jan Długosz24, który rozpoczął swoją karierę jako notariusz publiczny25. Kanclerze 
byli w znakomitej większości notariuszami publicznymi, ale nie było to regułą — np. poprzedni-
kiem Długosza był Jan Elgot, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, mąż zaufania biskupa, of cjał 
generalny przez kilka lat oraz wikariusz in spiritualibus aż do swej śmierci w 1452 r.26 W przypadku 
niedostatku notariuszy publicznych, zwłaszcza na początku pontyf katu danego biskupa, możliwe 
było okazjonalne zatrudnianie w kancelarii biskupiej notariuszy pracujących w kancelarii of cjała.

W kancelariach biskupów częste było przejmowanie kanclerzy i notariuszy publicznych poprzed-
nika. W kancelarii arcybiskupów gnieźnieńskich kanclerzem trzech kolejnych arcybiskupów — Win-
centego Kota (1437–1448), Władysława Oporowskiego (1449–1453) i Jana Sprowskiego (1453–
1464) — był Mikołaj z Kiełkowic27, który do Gniezna przeszedł z Krakowa, gdzie był ulubionym 
notariuszem Jana Elgota jako of cjała i wikariusza in spiritualibus28. Wszystko wskazuje na to, że 
był to chłopski syn, który dzięki wykształceniu uniwersyteckiemu (był bakałarzem sztuk), zdolno-
ściom i praktyce w kancelariach kościelnych zdobył tę wysoką funkcję w kurii biskupiej i prebendy 
w kolegiatach diecezji gnieźnieńskiej. Należy też wspomnieć o importowaniu notariuszy przez bi-
skupów przechodzących z jednego biskupstwa na drugie. Jakub Sienieński, długoletni prałat katedry 
krakowskiej, jako biskup włocławski (1464–1473) uczynił swym kanclerzem Pawła z Jeżewa, który 
poprzednio był wikariuszem katedralnym i notariuszem konsystorza w Krakowie29. Z kolei biskup 
włocławski Zbigniew Oleśnicki Młodszy (1473–1481) miał jako notariusza Bartłomieja z Górki, 
poprzednio notariusza w kancelarii swego stryja, biskupa krakowskiego (1423–1455) i jego następcy 
Tomasza Strzępińskiego (1455–1460)30.

22 P. Dembiński, Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograf czne 1428–1500, 
Poznań 2012, s. 33–34.
23 A. Tomczak, Kancelaria, s. 64 n.
24 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 47–50.
25 Pierwszy zachowany dokument sporządzony przez Długosza w formie instrumentu notarialnego pochodzi 
z 1434 r. (Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, t. I–II, Lublin 1965–1973, tu t. II, 
nr 335, 20 VIII 1434).
26 H. Barycz, w: PSB X (1948), s. 227 n.; K. Niemczycka, Jan Elgot — życie i twórczość, „Przegląd Tomistyczny” 
5, 1992, s. 9–42.
27 Z. Wilk–Woś, Późnośredniowieczna kancelaria, s. 162–164.
28 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 54, 187, przyp. 93.
29 A. Tomczak, Kancelaria, s. 65; M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 466.
30 A. Tomczak, Kancelaria, s. 69; M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 115, przyp. 164.
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Przechodzenie notariuszy między różnymi kancelariami kościelnymi, zarówno w ramach tej sa-
mej diecezji, gdzie notariusze konsystorza bywali przechwytywani przez kancelarię biskupa, jak 
również z jednej diecezji do drugiej, a zwłaszcza z diecezji krakowskiej, w którym znajdowało pracę 
wielu młodych ludzi kończących studia na uniwersytecie, do innych diecezji, miało ważne konse-
kwencje dla rozwoju piśmienności i tworzenia się warstwy ludzi pracujących umysłem i piórem. 
Przenosili oni wzory różnego rodzaju pism, głównie o charakterze kościelnym — w pierwszym rzę-
dzie formularze oparte na dokumentach, okólnikach, instrukcjach i listach, rzeczywiście powstałych 
w kancelarii tego lub innego biskupa, a recypowanych potem w innych diecezjach. Były one dosko-
nałą pomocą dla personelu różnych kancelarii.

3. DOKUMENT BISKUPI

W późnym średniowieczu, a zwłaszcza w XV w., dokument kościelny osiągnął szczytowy punkt 
swego rozwoju ze względu na w pełni ukształtowaną formę oraz znaczenie prawne. Dotyczy to 
zwłaszcza dokumentu biskupiego. Pod koniec XV w. i w okresie nowożytnym większą rolę zaczyna-
ją już odgrywać księgi wpisu, korespondencja, protokoły wizytacyjne itp. Podobnie jak dokumenty 
wystawców świeckich, także dokumenty biskupie dzielimy na wieczyste i doczesne — o ważności 
przemijającej. Dokumenty wieczyste mają bardziej rozwinięty formularz. Istnieje kilka rodzajów 
dokumentów wieczystych, a podział ten zależy od ich treści i rodzaju aktu prawnego, który tworzył 
lub potwierdzał dany dokument. Formularz poszczególnych typów dokumentów był zróżnicowany 
i ściśle dostosowany do typu dokumentu. Można uznać, że o jakości danej kancelarii biskupiej świad-
czyło właśnie dostosowanie dyktatu dokumentu do rodzaju sprawy. Wśród dokumentów biskupich 
rozróżniamy zatem dokumenty erekcyjne (dotyczące ustanawiania instytucji kościelnych), fundacyj-
ne (dotyczące ich uposażenia), brackie (potwierdzające statuty bractw kościelnych), odpustowe, są-
dowe (zwłaszcza wyroki), inwestytury (instytucje, czyli wprowadzania na benef cja), nominacje na 
urzędy kościelne (np. of cjała generalnego i wikariusza generalnego, zwane autentykami — authen-
ticum off cialatus), zaświadczenia o udzielonych święceniach (formaty), zezwolenia na opuszczenie 
diecezji, transumpty lub widimusy (widymaty) starszych dokumentów, wreszcie dokumenty w spra-
wach gospodarczych. Część tych ostatnich miała charakter wieczysty, jak np. dokumenty lokacji wsi 
i miast czy przywileje na sołectwa lub młyny. Wszystkie dokumenty wieczyste spisywane były na 
pergaminie. Na papierze natomiast sporządzano mandaty biskupie, które jedni badacze kwalif kują 
do dokumentów, a inni — do listów (z którymi łączy je papierowy materiał oraz występowanie for-
muły salutacyjnej). W odróżnieniu od listu mandat ma jednak charakter aktu prawnego31.

Najpełniejszy formularz mają dokumenty erekcyjne, te, za pomocą których biskup powoływał do 
życia nowe instytucje kościelne, których podstawy materialne zapewniał sam ze swoich funduszy 
prywatnych lub przeznaczał dla nich dochody stołu biskupiego. Należą tu dokumenty powołujące 
klasztory, kolegiaty, ołtarze lub ministeria ołtarzowe (altarie), kościoły paraf alne, szpitale, kaplice 
itd., niezależnie od tego, czy fundatorem był sam biskup, czy też inna osoba. W przypadku, gdy 
chodziło o własne fundacje danego biskupa, dokumenty — potwierdzając stosowne nadania ma-
jątkowe — mają zarazem charakter fundacyjny. Często zresztą biskup występował w charakterze 
współfundatora, wzbogacając uposażenie cudzej fundacji. Miało to miejsce zwłaszcza w przypadku 
erekcji nowych paraf i — którym uposażenie zapewniali w zasadzie szlacheccy dziedzice danej wsi, 
ale biskup dorzucał dziesięciny.

31 Jako dokument traktuje mandat S. Kętrzyński, Zarys, s. 51 n.; do listów zalicza mandat: J. Szymański, Nauki 
pomocnicze historii, wyd. 6, Warszawa 2006, s. 444.
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Dokument fundacyjny lub erekcyjny miał pełny formularz i wszystkie cechy dokumentu uroczy-
stego. W XIV i XV w. nie występuje już inwokacja graf czna, a tylko słowna. Najczęściej przyjmuje 
ona formę In nomine Domini amen, taką samą, jak w dokumentach innych wystawców, w tym w do-
kumentach królewskich. Niekiedy jednak występuje dawna, trynitarna postać: In nomine Sanctae et 
Individuae Trinitatis (W imię Świętej i Niepodzielnej Trójcy). Zauważano, że forma taka pojawia się 
wyłącznie w najważniejszych dokumentach. Biskup krakowski Piotr Wysz stosował ją tylko w doku-
mentach erekcyjnych (pięć wypadków jej użycia na 195 analizowanych dokumentów)32. Kancelaria 
biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego zastosowała tę inwokację tylko trzy razy33 (na doku-
mencie fundacyjnym antyfony maryjnej w katedrze krakowskiej z 1443, fundacji biskupiej kolegiaty 
nowosądeckiej z 1448 i klasztoru paulinów w Pińczowie w 1449 r.) na 238 znanych jego dokumen-
tów. W dokumentach arcybiskupów gnieźnieńskich w ciągu przeszło półwiecza od Wincentego Kota 
(1437–1448) do Zbigniewa Oleśnickiego młodszego (1480–1493) inwokacja tego typu w ogóle nie 
występuje. W kancelarii biskupów płockich zbadanej w okresie od Pawła Giżyckiego (1439–1463) do 
Erazma Ciołka (1504–1522) pojawia się tylko w trzech dokumentach erekcyjnych tego ostatniego34. 
Wynika z tego niedwuznacznie, że kancelarie biskupie były bardziej tradycjonalistyczne i solenne 
w podejściu do dokumentu niż kancelaria królewska, podkreślając przez tę rozbudowaną, staromodną 
inwokację wyjątkowość niektórych, najważniejszych treściowo dokumentów.

Dotychczasowa historiograf a zwróciła uwagę na intytulację w dokumentach biskupów, a właś-
ciwie na wkomponowaną w nią formułę dewocyjną. Szczególne zainteresowanie budzi rozszerze-
nie zwyczajowej formuły Dei gratia do postaci Dei et Apostolicae Sedis gratia itp.35 Z biskupów 
krakowskich jeszcze Nanker (1320–1326) używał słów Dei gratia, natomiast już jego następca Jan 
Grotowic (1326–1347) zaczął stosować zwrot: divina et Apostolicae Sedis providentia, akcentując 
tym swą zależność od papiestwa36, które w czasach awiniońskich rościło sobie prawa do nominacji 
biskupów w całym zachodnim chrześcijaństwie. Żyjący w czasach wielkiej schizmy Piotr Wysz 
powraca do inwokacji w postaci Dei gratia37. Inni biskupi XIV i XV w. używali na przemian prost-
szej formuły Dei gratia lub divina providentia (jak stale i konsekwentnie arcybiskup gnieźnieński 
Jarosław Bogoria Skotnicki) oraz pełniejszej Dei et Apostolicae Sedis gratia. Można sądzić, że ich 
używanie było uwarunkowane zwyczajami tej czy innej kancelarii, a niekiedy wiązało się też z ro-
dzajem dokumentu. Np. w dokumentach odpustowych biskupi posługiwali się zawsze formułą Dei 
gratia bez odwołania do Stolicy Apostolskiej. Arcybiskupi gnieźnieńscy dodali do swej intytulacji 
tytuł prymasa, od czasu, kiedy podczas soboru w Konstancji zaczął go używać Mikołaj Trąba38. 
Kardynałowie stosowali formułę dewocyjną w brzmieniu: miseratione divina oraz dodawali tytuł 
kardynalski, związany z wezwaniem konkretnego kościoła rzymskiego. Zbigniew Oleśnicki jako 
kardynał używał więc od 1449 r. tytułu: Sbigneus miseracione divina tituli sancte Prisce sancte Ro-
mane ecclesie presbiter cardinalis et episcopus Cracoviensis39, natomiast Fryderyk Jagiellończyk od 

32 A. M. Włoch, Kancelaria i dokumenty, s. 62.
33 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 84 n.
34 P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 29.
35 J. Fijałek, O tytułowaniu się biskupów w wiekach średnich przez wyrazy „Dei et Apostolicae Sedis Gratia”, 
„Przewodnik Naukowy i Literacki” 21, 1893, s. 414–421.
36 A. Rybicka (Adamska), Dokument i kancelaria, s. 122–125.
37 A. M. Włoch, Kancelaria i dokumenty, s. 62–64, podaje jedyny przykład zastosowania przez tego biskupa odwo-
łania się w tej formule do Stolicy Apostolskiej, ale odnośny dokument pochodzi z księgi formularzowej.
38 Nicolaus Dei gracia sancte Gneznensis eclesie archiepiscopus et primas (KDW XI, nr 1907, 27 I 1419); por. T. Sil-
nicki, Arcybiskup Mikołaj Trąba, Warszawa 1954, s. 177–181; S. M. Kuczyński, w: PSB XXI (1976, s. 97–99), 
gdzie dawniejsza literatura.
39 Np. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, t. II, nr 542.
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1493 r. tytułował się jako: Fredericus miseracione divina sacrosancte Romane Eclesie tituli sancte 
Lucie in Septemsoliis presbiter cardinalis archiepiscopus Gneznensis et primas episcopusque Cra-
couiensis40.

Formuła perpetuacyjna występuje w najbardziej typowym brzmieniu, czyli: Ad perpetuam rei 
memoriam; Ad futuram rei memoriam, lub — dużo rzadziej — Ad rei memoriam sempiternam.

Arenga jest tą formułą dokumentu średniowiecznego, która odzwierciedla cel ideowy wystawie-
nia dokumentu. Może się znajdować w różnym jego miejscu41. W klasycznym schemacie następuje 
po formułach wstępnych, składających się na protokół, i rozpoczyna tekst właściwy dokumentu42. 
W dokumentach polskich biskupów często występuje bezpośrednio po inwokacji43 lub po inwokacji 
i formule perpetuacyjnej44. Arengi dokumentów średniowiecznych stały się przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania historyków45. Okazało się, że arengi czerpią swą treść z różnych wcześniej 
wystawionych dokumentów, stanowiących wzór dla nowego dokumentu. W dokumentach wystaw-
ców kościelnych opierały się często na dyplomatyce papieskiej. Cechą dobrze zorganizowanych 
kancelarii, zatrudniających wysoko kwalif kowany personel, jest twórcze dostosowanie istniejących 
wzorów do treści danego dokumentu. Arengi, będące z natury rzeczy dość krótkimi tekstami, stawa-
ły się popisem kunsztu pisarskiego i inwencji notariuszy. W polskiej literaturze arengami religijnymi 
zajęła się Anna Adamska46. Arengi odwołujące się do Boga —wszechmocnego i miłosiernego, lub 
do Chrystusa — odkupiciela świata z grzechu pierworodnego, dobrego pasterza, który zbudował 
swój Kościół, pojawiały się w dokumentach różnych wystawców (również świeckich), ale szcze-
gólnie często u wystawców duchownych. Natomiast arengi, które podkreślały obowiązki pasterskie 
biskupów oraz zbawczą rolę Kościoła–Matki, spotykane są prawie wyłącznie w dokumentach pro-
weniencji kościelnej, zwłaszcza w dokumentach biskupich. Szczegółowe badania nad kancelariami 
biskupimi wykazały ścisłe dostosowanie areng do typu i treści prawnej dokumentu. Dokumenty 
fundacyjne i erekcyjne wskazują na rolę powoływania nowej instytucji kościelnej dla zbawienia 
dusz oraz na obowiązki duszpasterskie biskupów47, tłumaczą też wezwanie nowego kościoła. Doku-
menty brackie opierają się na wzorze areng papieskich, zaczynających się od słów: Salvator humani 
generis48, podkreślają wyzwolenie człowieka przez Chrystusa z niewoli grzechu i wzywają ludzi do 

40 Sandomierz, Archiwum Kapituły Katedralnej, dok. perg. 6 II 1495; por. Pergaminy Archiwum Kapituły Katedral-
nej Sandomierskiej, opr. F. Kiryk, Sandomierz 2002, nr 99.
41 Wskazywał na S. Kętrzyński, Zarys, s. 59.
42 A. Gieysztor, Zarys nauk pomocniczych historii, wyd. 3, Warszawa 1948, s. 74; J. Szymański, Nauki pomocnicze 
historii, Warszawa 2001, s. 448 n.; A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris 1925, s. 537–546; O. Guyotjeannin, 
J. Pycke, B.–M. Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout 1993 (Atelier du médiéviste), s. 72–85.
43 R. Trawka, Arengi i motywacje w dokumentach arcybiskupa halickiego Jakuba Strepy, SŹ 53, 2015 (w druku).
44 Z. Wilk–Woś, Późnośredniowieczna kancelaria, s. 115, 120, 122, 124, 126.
45 Badania nad nimi zainicjował H. Fichtenau,  Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, 
Graz–Köln 1957.
46 A. Adamska, Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych, SŹ 38, 2000, s. 1–33, tam też 
bogata literatura przedmiotu. Zob. taż, Klasztor jako rajski ogród. Arenga dokumentu Zbigniewa Oleśnickiego dla 
klasztoru paulinów w Pińczowie z 1449 roku, w: Christianitas et cultura Europae, cz. 1, Lublin 1998, s. 229–234.
47 Np. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we 
Lwowie, t. IV, wyd. O. Pietruski, Lwów1873, nr 88 (8 V 1448): Ad regimen ecclesie Cracowiensis, licet immeriti 
Domino disponente evocati, divinis preceptis et salubribus monitis incitamur, ut iuxta credite nobis dispensacionis 
off cium, ad ea presertim, que ad salutem animarum, divini quoque cultus augmentum, laudem, decus et gloriam et 
miserabilium personarum provisionem ordinantur, mentis nostre aciem convertamus et eis, quantum ex alto conce-
ditur, feliciter intendamus.
48 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, Aneks III, s. 441; A. M. Włoch, Kancelaria i dokumenty, s. 67; por. A. Adam-
ska, Treści religijne, s. 7 n.
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miłości wzajemnej. Dokumenty odpustowe z kolei naśladują wzór papieskiej arengi: Splendor pa-
ternae gloriae49, wskazując na pomoc udzielaną wiernym ze strony świętych. Najprostsze i najpopu-
larniejsze w dokumentach wszystkich wystawców były w średniowieczu arengi głoszące pochwałę 
wspomożenia pamięci przez pismo. W dokumentach biskupów i innych wystawców kościelnych są 
one stosowane zazwyczaj w pismach o mniejszym ciężarze gatunkowym, w tym w tych o charakte-
rze gospodarczym50.

W dokumentach erekcyjnych występuje też promulgacja w typowych formach, takich jak signif -
camus tenore praesentium; signif camus, quibus expedit universis; signif camus tenore praesentium, 
quibus expedit universis, tam praesentibus quam futuris itp.

Salutacja (salutem in Domino itp.) występuje w dokumentach odpustowych, erygujących bractwa 
kościelne i wszelkiego typu mandatach, w tym również w dokumentach instytucji na dane bene-
f cjum, które zawierają mandat, czyli polecenie skierowane do osób, które powinny wprowadzić 
benef cjenta w posiadanie benef cjum.

Dyspozycja była oczywiście zróżnicowana w zależności od charakteru akcji prawnej. Dla po-
szczególnych rodzajów spraw, w których biskupi wystawiali swe dokumenty, istniały jednak powta-
rzalne wzory. Dotyczyło to zwłaszcza różnych zaświadczeń. Np. formaty poświadczające udzielenie 
święceń ujmowane były zawsze, niezależnie od diecezji, w bardzo podobnym kształcie.

W wielu sytuacjach, gdy wymagało tego prawo kanoniczne, dokument winien być zaopatrzony 
w konsens kapituły51. Był biskupowi niezbędny przy wszystkich działaniach oznaczających alienację 
(sprzedaż, darowizna, zastaw) majątku stołu biskupiego. Takim aktem alienacji było np. obdarowa-
nie dziesięcinami. Nawet wtedy, gdy biskup nadawał je samej kapitule, musiała się ona zgodzić na 
taki akt. Wyrażała również zgodę na sprzedaż sołectwa czy lokację wsi w dobrach biskupich, a jako 
współgospodarz katedry — na fundacje i erekcje ołtarzy w jej obrębie. Konsens kapituły wyrażała 
odpowiednia formuła dokumentu biskupiego, np.: sub ratihabicione venerabilium fratrum nostro-
rum capituli, lub też: de consensu venerabilis capituli dictae nostrae ecclesiae52. Niezbędne było też 
imienne wymienienie w liście świadków dokumentu członków kapituły, którzy wyrazili zgodę na 
działanie biskupa. Dokumenty takie wystawiano zatem zazwyczaj podczas trwania kapituły general-
nej, które odbywało się dwa lub trzy razy w roku. Niekiedy formuła konsensu była zapisywana w te-
stacji w formie: presentibus et consencientibus. Niezbędnym uzupełnieniem tych słownych formuł 
było przywieszenie do dokumentu biskupa większej pieczęci kapituły (do czego wrócimy za chwilę). 
Brak śladu po jej przywieszeniu wskazuje, że biskup nie uzyskał wymaganej zgody. Akt wyrażony 
w takim dokumencie nie miał mocy prawnej.

Koroboracja dokumentów biskupich jest wyrażona najczęściej słowami: In cuius rei testimonium 
sigillum nostrum praesentibus est appensum. Gdy wchodzi w grę konsens kapituły, wtedy formuła ta 
brzmi: In cuius rei testimonium nostrum et capituli nostri sigilla praesentibus sunt appensa itp. Nie-
kiedy koroboracja przybiera inne formy, np. zaczynając się od słów: Harum quibus sigillum nostrum 
est appensum testimonio litterarum, która to formuła była w ogóle bardzo popularna (występuje 
np. w kancelarii królewskiej za Kazimierza Jagiellończyka53). Można uznać użycie tej koroboracji 

49 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, Aneks III, s. 441; A. Adamska, Treści religijne, s. 4; Z. Wilk–Woś, Późnośre-
dniowieczna kancelaria, s. 138.
50 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 85; A. M. Włoch, Kancelaria i dokumenty, s. 66.
51 S. Zachorowski, Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, wyd. 2, Kraków 2005, s. 166–170.
52 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 217–226; A. M. Włoch, Kancelaria i dokumenty, s. 48 n.; Z. Wilk–Woś, 
Późnośredniowieczna kancelaria, s. 252–260.
53 I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław 1967, s. 62 n.
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za wpływ formularza kancelarii królewskiej, zwłaszcza wtedy, gdy (arcy)biskup pełnił funkcję kanc-
lerza lub podkanclerzego Królestwa Polskiego54.

Datacja dokumentów biskupich w XIV w. posługiwała się zazwyczaj kalendarzem rzymskim, 
czyli określała kolejne dnie miesiąca według kalend, non i id. W XV w. kancelarie biskupie (podob-
nie jak kancelaria królewska) stosują najczęściej kalendarz chrześcijański (kościelny), określając 
dzień tygodnia (feria secunda, tertia itd.) w stosunku do najbliższego święta kościelnego. W XV w. 
kancelarie kościelne w niektórych dokumentach, zwłaszcza tych, które uwierzytelniano notarialnie, 
stosowały planetarne określenia dni tygodnia. W użyciu było także liczenie kolejnych dni w miesią-
cu, tak jak czynimy to obecnie. Taką datacją posługiwali się notariusze publiczni, ale występuje ona 
również w dokumentach niemających formy instrumentu notarialnego55. Z naśladowania wzorów 
notarialnych wynika też tendencja do rozbudowywania datacji o podanie pory dnia (godziny) i pre-
cyzyjne określenie miejsca wystawienia dokumentu.

Lista świadków (testacja) występuje we wszystkich dokumentach biskupich, z wyjątkiem do-
kumentów odpustowych i brackich, które biskup wystawiał na mocy swojej władzy biskupiej, nie-
krępowany czyimkolwiek konsensem lub koniecznością zapewnienia świadków. W dokumentach 
wymagających zgody kapituły, wystawianych przeważnie podczas jej posiedzeń, występują prawie 
wyłącznie jej członkowie. W związku z tym wiele dokumentów biskupich wymienia jako miejsce 
wystawienia stolicę diecezji. Rodzi to szczególne kłopoty przy konstruowaniu itinerariów bisku-
pich56, zwłaszcza dla tego czasu, z którego nie zachowały się księgi czynności biskupich (acta epi-
scopalia). Wbrew obrazowi, jaki się wyłania z itinerariów, konstruowanych wyłącznie na podstawie 
dokumentów (nie tylko wystawionych przez biskupa), biskupi bardzo często i długo przebywali poza 
stolicą diecezji. Na nielicznych dokumentach wystawianych w zamkach i dworach biskupich świad-
kują kanonicy z najbliższego otoczenia biskupa oraz jego krewni, notariusze i dworzanie.

Dokumenty opatrywane były notami kancelaryjnymi. W dokumentach arcybiskupów gnieźnień-
skich występowała formuła transivit per manus, połączona z imieniem kanclerza kapituły lub innego 
kanonika. Pojawiała się ona wyłącznie w dokumentach wystawianych z konsensem kapituły. Często 
napisana była na zakładce dokumentu (czyli już po sporządzeniu czystopisu) i oznaczała aproba-
tę kapituły dla treści dokumentu arcybiskupa57. Formuły tej nie spotykamy w kancelarii biskupów 
krakowskich. Do rzadkości należało użycie w dokumentach biskupich popularnej w kancelariach 
świeckich formuły habuit in commisso (commissis). Tylko dwukrotnie (1434, 1436) pojawiła się 
w dokumentach biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, za każdym razem wskazując kanc-
lerza biskupiego Jana Elgota58. W kancelarii arcybiskupów gnieźnieńskich w l. 1437–1493 formuła 
ta wystąpiła natomiast siedem razy (w okresie 1443–1448) w czasach pontyf katu Wincentego Kota 
i też związana jest wyłącznie z jedną osobą, kanclerzem arcybiskupim Mikołajem z Kiełkowic, by-
łym notariuszem wspomnianego Jana Elgota. Formuła ta przeszła do polskich kancelarii biskupich 
ze Śląska, gdzie występowała w kancelariach książęcych i oznaczała osobę, której wystawca doku-

54 Por. Z. Wilk–Woś, Późnośredniowieczna kancelaria, s. 123.
55 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 98 n.
56 Zob. A. Gąsiorowski, Polskie itineraria późnośredniowieczne, „Zapiski Historyczne” 50, 1985, z. 1, s. 221–238; 
J. Maciejewski, „Per totam terram equitando...”. Z badań nad itinerarium biskupów włocławskich w średniowie-
czu, cz. 1, „Nasza Przeszłość” 90, 1998, s. 57–93; P. Węcowski, Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. 
Przegląd badań i propozycje badawcze, SŹ 37, 2000, s. 13–48. Itineraria biskupów zawierają też monograf e: 
G. Lichończak–Nurek, Wojciech herbu Jastrzębiec arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362–1436), Kraków 1996, s. 247–
265; Z. Wilk–Woś, Władysław z Oporowa (ok. 1395–1453), podkanclerzy królewski, biskup włocławski, arcybiskup 
gnieźnieński, „Studia Claromontana” 21, 2003, s. 380–392; taż, Późnośredniowieczna kancelaria, s. 295–334.
57 Tamże, s. 261 n., 334–337; zob. P. Dembiński, Poznańska kapituła, s. 33.
58 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 103 i przyp. 123.
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mentu powierzył pieczę merytoryczną nad wystawieniem danego dokumentu59. Można przyjąć, że 
przeszczepiona na grunt polskich kancelarii kościelnych, miała taki sam sens.

Formuły skrypcyjne (scriptum per manus, samo per manus lub manu propria) występują w pięt-
nastowiecznych dokumentach biskupów gnieźnieńskich, a pierwsza z tych form zwłaszcza w kan-
celarii Jana Sprowskiego60. Pojawiają się one na końcu testacji, a wymienia się w nich wyłącznie 
kanclerzy lub notariuszy kancelarii biskupiej. O ile formuła manu propria wywodzi się z subskrypcji 
instrumentu notarialnego i na pewno oznacza pisarza dokumentu, o tyle dwie pierwsze mogą odnosić 
się nie tylko do spisania (choć przeważnie tak pewnie jest), ale także do zredagowania dokumentu61.

Pewne kategorie dokumentów miały bardzo specyf czny formularz. Na przykład dokumenty od-
pustowe62 różnią się od innych tym, że nigdy nie zawierają testacji, jak również nigdy nie przyjmu-
ją formy instrumentu notarialnego (o której szerzej będzie mowa niżej), są pozbawione inwokacji 
i zaczynają się od intytulacji biskupa, zawierają natomiast salutację. Niektóre z nich są pięknie ilu-
minowane63, ponieważ bywały często wystawiane na widok publiczny i miały przyciągnąć wzrok 
widza oraz wzbudzić jego pragnienie uzyskania odpustu. Biskupie dokumenty odpustowe naśladują 
wyraźnie analogiczne dokumenty wystawiane przez papieży, z tym że biskupi i arcybiskupi mogli 
nadać tylko 40 dni odpustu, kardynałowie — 100 dni, a możliwości papieża były w zakresie długości 
trwania odpustu nieograniczone.

Podstawowym środkiem uwierzytelnienia dokumentu biskupiego lub listu i wszelkich innych 
pism biskupich była pieczęć64. W późnym średniowieczu biskupi używali na ogół trzech rodzajów 

59 T. Jurek, Formuła komisyjna w czternastowiecznej kancelarii świdnickiej, SŹ 43, 2005, s. 13.
60 Z. Wilk–Woś, Późnośredniowieczna kancelaria, s. 122, 340–341.
61 Do takiego wniosku skłania mnie analiza aktu królewskiego unii horodelskiej: Scriptum vero per manus Czolko-
nis canonici Sandomiriensis, secreti nostri notarii (Akta unii Polski z Litwą 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Sem-
kowicz, Kraków 1932, nr 51, s. 72). Zob. W. Semkowicz, Paleograf a łacińska, Kraków 2002, s. 379, przyp. 317; 
P. Rabiej, Dokumenty unii horodelskiej, w: 1413 M. Horodlės aktai. (Dokumentai ir tyrinėjimai). Akta horodelskie 
z 1413 roku (Dokumenty i studia), Vilnius–Kraków 2013, s. 107 n.; M. Koczerska, Twórcy unii horodelskiej, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne” 141, 2014, z. 2, s. 282.
62 W. Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011.
63 M. Koczerska, Miniatura na dokumencie odpustowym kardynała Oleśnickiego z 1449 roku, „Biuletyn Historii 
Sztuki”, 45, 1983, nr 2, s. 163–174; M. Walczak, Ikonograf a miniatury na dokumencie odpustowym kardynała 
Zbigniewa Oleśnickiego z roku 1449 w świetle papieskiej i soborowej propagandy w średniowieczu, w: Magistro 
et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 481–504.
64 O pieczęciach biskupich zob. Sfragistyka, opr. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960, s. 209–
222; M. Gumowski, Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966; P. Rabiej, Herb kardynała Zbigniewa Ole-
śnickiego i jego funkcje, „Historia” 1, 1993, s. 71–114; J. Pakulski, O najstarszych, przedherbowych pieczęciach 
arcybiskupów gnieźnieńskich, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne of arowa-
ne Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 429–445; P. Mrozow-
ski, „Imago potestatis” na pieczęci Jana Gruszczyńskiego, w: Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 265–273; 
M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 155–172; P. Pokora, Herby arcybiskupa Mikołaja Trąby, w: Mikołaj Trąba 
mąż stanu i prymas Polski, Kraków 2009, s. 151–169; Z. Wilk–Woś, Późnośredniowieczna kancelaria, s. 145–154. 
Wszyscy badacze pieczęci biskupich czerpią wiele z uprzejmości dr. Piotra Pokory (Instytut Historii UAM w Po-
znaniu), autora nieopublikowanej wciąż rozprawy doktorskiej pt. Pieczęcie episkopatu Polski w monarchii pierw-
szych Jagiellonów, Poznań 2004; zob. tenże, Stan i perspektywy badań nad pieczęciami episkopatu średniowiecznej 
Polski, w: Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, Warszawa 2006, s. 135–167. Z literatury 
zagranicznej zob. F. Philippi, Siegel, w: Urkunden und Siegel in Nachbildungen für den akademischen Gebrauch, 
z. 4, Berlin 1914; G. Bascapé, Lineamenti di sigillograf a ecclesiastica, w: Scritti e giuridici in memoria di Alles-
sandra Visconti, Milano 1955, s. 53–144; R.–H. Bautier, Chartes, sceaux et chancelleries: études, de diplomatique 
et de sigillographie médiévales, t. I–II, Paris 1990; tenże, Apparition, diffusion et évolution typologique du sceau 
épiscopal au Moyen Age, w: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250, Innsbruck 1995, s. 225–241; L’héral-
dique religieuse. Religiöse Heraldik. Religious Heraldry, München 1999.
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pieczęci: pieczęci większej (sigillum maius), pieczęci mniejszej lub średniej (sigillum minus, sigilum 
mediocre) i pieczęci sygnetowej (signetum). Pieczęcie biskupie mają w tym czasie kształty zarów-
no okrągłe, jak i ostroowalne (kształt mandorli, czyli zbliżony do migdału). Rzadko (z wyjątkiem 
sygnetów) przybierają kształt sześcio– lub ośmioboku. W XIV i XV w. większe pieczęcie biskupie 
mają charakter pieczęci dewocyjnej, tj. przedstawiają scenę, w której centralne miejsce zajmuje pa-
tron katedry (np. św. Stanisław w wypadku katedry krakowskiej, a św. Wojciech — gnieźnieńskiej), 
a biskup zajmuje miejsce adoranta. Znakomita większość pieczęci biskupich wszystkich trzech ty-
pów zawiera w polu pieczęci tarczę z herbem danego biskupa. Pieczęcie mniejsze lub średnie mają 
często pole dzielone w pas — w górnej połowie znajduje się popiersie biskupa (ewentualnie świę-
tego biskupa, patrona katedry), a w dolnej umieszczony jest herb osobisty biskupa. Na sygnetach 
zwykle znajdował się herb biskupa, ale mogły być to też oprawione gemmy antyczne lub ich naśla-
downictwa. Zdarzało się, że biskupi zmieniali swoje pieczęcie podczas trwania pontyf katu, zwłasz-
cza wtedy, gdy trwał on długo.

Cechą dobrze zorganizowanej kancelarii biskupiej jest dostosowywanie poszczególnych typów 
pieczęci do różnych rodzajów pism biskupich. Pieczęcią większą biskupa pieczętowano doku-
menty o charakterze wieczystym. Były one przywieszane na zakładce dokumentu na sznurach je-
dwabnych, często wielobarwnych, po prawej heraldycznie stronie (czyli lewej z punktu widzenia 
czytelnika), podczas gdy pieczęć kapituły wisiała obok pieczęci biskupa po lewej heraldycznie 
stronie. Mniejsze pieczęcie biskupie przywieszano na dokumentach mniejszej wartości, np. na 
dokumentach inwestytury na benef cja, mandatach, niekiedy na listach. Pieczęć mniejsza z reguły 
przywieszona była na pasku pergaminowym, ale mogła być też wyciśnięta w wosku na zamknięciu 
listu. Najczęściej jednak listy, złożone w prostokąt, zamykane były pieczęcią sygnetową. Wyci-
skano ją w wosku bezpośrednio na papierze lub przez papier (gorący wosk przykryty zostawał 
wtedy małym kawałkiem papieru o kształcie kwadratu i przez ten papier odciskano sygnet). Od 
wskazanych reguł istniały wyjątki. Biskup podróżował z pieczęcią średnią, większą zostawiając 
w stolicy diecezji w celu jej ochrony przed utratą. Zdarzało się z tego powodu, że nawet do do-
kumentów najwyższej wagi (np. gwarantujących traktaty międzynarodowe) biskupi przywieszali 
pieczęcie średnie.

W niektórych diecezjach tłoki pieczętne danego biskupa niszczono po jego śmierci. Tak było 
w archidiecezji gnieźnieńskiej, w której tłoki rozbijano przy grobie danego metropolity, a dzierżący 
je urzędnicy przysięgali, że po jego śmierci nie użyli ich do opieczętowania żadnego dokumentu65. 
Niszczenie pieczęci poprzednika nie było jednak wszędzie regułą, czego namacalnym dowodem jest 
przerobienie przez Tomasza Strzępińskiego, biskupa krakowskiego (1455–1460), tłoku pieczęci kar-
dynalskiej większej swego poprzednika, Zbigniewa Oleśnickiego, na swoją pieczęć biskupią. Został 
wtedy zmieniony napis otokowy, a w miejscu tarcz z herbem Dębno Oleśnickiego znalazły się tarcze 
z herbem Prus Strzępińskiego. Zostawiono nawet wyobrażenie św. Pryski, patronującej rzymskiemu 
kościołowi tytularnemu Oleśnickiego jako kardynała66.

Niewiele wiadomo o prowadzeniu w kancelariach biskupich regestracji wydawanych dokumen-
tów własnych. Ślady przechowywania przy katedrach odpisów wystawianych dokumentów mamy 
już z końca XIII w. Wiemy, że we Włocławku jeszcze u schyłku XIV w. gromadzono ich luźne kopie. 

65 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t. I, Kraków 1894, nr 1583 
(po śmierci i pogrzebie Mikołaja Trąby, 22 XII 1422: Dnus Symon de Staw, olim cancellarius dni N. archiepi nuper 
mortui presentavit sigillum mediocre et unum parvum signetum dicti dni archiepi et iuravit ad s. Dei Evangelia, 
quod nunquam aliquas litteras sigillavit cum dictis sigillis post mortem predicti dni archiepi et ea tradidit ad ma-
nus prefati dni V. administratoris et peciit a me notario instrumentum), 1584 (Nobilis Paszko olim marszalcus dni 
archiepi presentavit dnis sigillum maius dicti dni archiepi cum uno parvo signeto).
66 AKKK, dp 479 (10 V 1459).
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Nie ma jednak dowodu, by czyniono to systematycznie, w postaci specjalnych ksiąg, co stawało się 
standardem w większych kancelariach świeckich. Jest to wręcz zdumiewające, jako że Kościół grał 
dotąd zawsze rolę prekursora nowych rozwiązań w zakresie sposobu utrwalania czynności prawnych 
na piśmie, a w XV w. rzeczywiście szeroko zaczął stosować rozmaite księgi urzędowe67.

Produktem kancelarii biskupiej były również księgi czynności ordynariuszy (acta episcopalia). 
Zachowały się od połowy XV w. (w Poznaniu od 1439, w Gnieźnie 1440, w Płocku od 1448, 
w Krakowie od 1466, we Włocławku od 1479 r.)68, ale prowadzone były najpewniej już wcześniej. 
Ich zbiór pozostaje praktycznie niezbadany. Zachowane księgi dotyczą na ogół czynności admini-
stracyjnych i sądowych, a więc doczesnych (temporalia). Istniały jednak także księgi czynności 
w zakresie kompetencji duchowych (spiritualia), jak choćby udzielanych przez biskupów święceń. 
Z XV w. znamy tylko jedną taką księgę w Gnieźnie z czasów arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego. 
Akta biskupie swą formą przypominają księgi konsystorskie, które omówimy w osobnym podroz-
dziale. Różnią się znacznie w zależności od diecezji i czasu powstania. Stosunkowo znaczna stabil-
ność pisma wskazuje, że prowadził je stały notariusz, podróżujący wraz z biskupem. W Poznaniu 
wykształcił się z czasem nawet zwyczaj, że notariusz ten podpisywał się pod poszczególnymi zapi-
skami. Księgi zawierają wpisy spraw sądowych, rozstrzyganych przez ordynariusza, oraz różnych 
innych czynności urzędowych. Notowane były w różnych miejscach, tam gdzie znalazł się akurat 
biskup. Stanowią zatem ważne źródło do badania jego itinerarium. Przed forum biskupie traf ały 
sprawy małżeńskie szlachty, która w ogóle bardzo niechętnie stawiała się przed sądami kościelny-
mi. Zdarzało się, że biskup rezerwował sobie jakąś sprawę sądową, wyjmując ją spod kompetencji 
of cjała, ale sam nie zajmował się jej rozstrzygnięciem, tylko zlecał ją swym mandatem komisarzo-
wi, zaufanemu duchownemu o wysokich kwalif kacjach w dziedzinie prawa kanonicznego. Niektó-
re sprawy traf ały pod sąd polubowny, tj. każda ze stron wybierała sobie paru sędziów, zobowiązu-
jąc się zaakceptować uzgodniony przez nich wyrok i nie apelować od niego do wyższej instancji. 
Sąd taki działał sine strepitu et f gura iudicii, czyli bez zgiełku i formalności sądowych. Zdarzało 
się, że w takim procesie polubownym biskup był stroną, a najczęściej chodziło wtedy o kwestię 
dotyczącą dziesięcin. 

4. NOTARIAT PUBLICZNY NA USŁUGACH KOŚCIOŁA 
W POLSCE ŚREDNIOWIECZNEJ

Na temat notariatu publicznego istnieje znaczna i rosnąca literatura przedmiotu, tak obca69, jak i pol-
ska70. Niegdyś produkcja instrumentów notarialnych przez notariuszy publicznych była niedoceniana 

67 A. Tomczak, Kancelaria, s. 119–127. Zob. też wyżej, w rozdziale Rozwój dokumentu polskiego w XIII wieku, 
przyp. 132–135.
68 I. Skierska, Źródła do dziejów praktyk religijnych w średniowiecznej Polsce: akta sądów kościelnych i kapituł, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 87, 2007, s. 178.
69 F. Luschek, Notariatsurkunde und Notariat in Schlesien von den Anfängen (1282) bis zum Ende des 16. Jahr-
hunderts, Weimar 1940; P.–J. Schuler, Südwestdeutsche Notarzeichen. Mit einer Einleitung über die Geschichte 
des deutschen Notarzeichens, Sigmaringen 1976; tenże, Notare Südwestdeutschlands. Ein prosopograf sches Ve-
rzeichnis für die Zeit von 1300 bis ca. 1520, t. I–II, Stuttgart 1987; Notariado público y documento privado: de los 
orígenes al siglo XIV, t. I–II, Valencia 1989; R. Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und hohen 
Mittelalter, Wien–München 2011; J. Nuhliček, Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do 
husitské revoluce, Praha 2011.
70 S. Kętrzyński, Zarys, s. 198–211; S. Mikucki, Początki notariatu publicznego w Polsce, „Przegląd Historyczny” 
34, 1937–1938, s. 10–26; tenże, Mianowanie notariuszy publicznych imperiali auctoritate w diecezji krakowskiej 
i lwowskiej w w. XV, w: Studia historyczne ku czci S. Kutrzeby, t. I, Kraków 1938, s. 289–328; tenże, Remarques sur 
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przez niektórych wydawców dokumentów, którzy ograniczali się do ich regestowania, zamiast wy-
dawać in extenso, lub przynajmniej skracali formuły notarialne71. Obecnie szuka się w instrumentach 
notarialnych informacji o praktyce kancelaryjnej w zakresie badania autentyczności przedkładanych 
w sądach dokumentów, sporządzania ich dokładnych kopii urzędowych, a dzięki opisowi pieczęci 
traktuje się je jako źródło sfragistyczne. Bada się środowisko notariuszy publicznych jako grupę za-
wodowych pracowników pióra, doskonale rozpoznawalnych terytorialnie i w dużym stopniu — sta-
nowo, twórców znacznej części produktów piśmiennictwa pragmatycznego późnego średniowiecza.

Notariusze publiczni (notarii publici), zwani także tabellionami (tabelliones), pojawili się w Eu-
ropie Środkowej dopiero w XIII w. Średniowieczny notariat publiczny wywodził się z Włoch. Już 
w końcu XII w. dekretał papieża Aleksandra III wskazywał, że gdy wymrą świadkowie akcji praw-
nej, wiarygodnym jej świadectwem będzie dla papieża dokument opatrzony autentyczną pieczęcią 
lub też sporządzony przez notariusza publicznego. Postanowienie to weszło do dekretałów papieża 
Grzegorza IX i słało się elementem prawa kanonicznego72. Notariusze publiczni sporządzali doku-
menty poświadczeniowe, np. testamenty, pełnomocnictwa, apelacje. W 1284 r. papież udzielił arcy-
biskupowi gnieźnieńskiemu Jakubowi Śwince prawa mianowania dwóch notariuszy publicznych. 
Notariusze publiczni w Polsce rozpowszechnili się m.in. za sprawą działalności papieskich kolekto-
rów opłat na rzecz Stolicy Apostolskiej (świętopietrza, annat itp.). Część z nich była mianowana na 
mocy przywileju papieskiego, nosząc określenie apostolica auctoritate. Częściej jednak na terenie 
średniowiecznej Polski działali notariusze z nominacji cesarskiej (imperiali auctoritate), którzy zo-
stali mianowani przez komesów i wicekomesów cesarskich. Nominacji dokonywano po sprawdze-
niu umiejętności kandydatów w zakresie kompozycji dokumentów według reguł sztuki notarialnej 
(ars notariae). Początkowo komesami i wicekomesami cesarskimi w Polsce byli cudzoziemcy z te-
renu Cesarstwa. Z biegiem czasu prawa te posiedli od komesów cesarskich Polacy i to oni mianowali 
u nas notariuszy imperiali auctoritate. Informacje o nich czerpiemy z zapisów kościelnych ksiąg 
sądowych. Dopiero w XVI w. wzrasta w Polsce liczba notariuszy publicznych nominacji papieskiej 
i to oni zdobywają na ziemiach polskich liczebną przewagę.

W przeciwieństwie do Niemiec i krajów Europy Zachodniej notariusze publiczni byli w Polsce 
wykorzystywani prawie wyłącznie przez władze kościelne, mimo że widać próby wciągnięcia ich do 

les origines du notariat public en Pologne. Etude diplomatique, „Revue Historique de Droit Français et Etranger”, 
ser. 4, t. XVI, Paris 1937, s. 333–350; K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997; ten-
że, O znaku notarialnym jako źródle poznania polskiej heraldyki średniowiecznej, w: Discernere vera ac falsa. Prace 
of arowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 1992 (Annales Universitatis Mariae 
Curie–Skłodowska, Sectio F: Historia, vol. 45, 1990), s. 231–243; tenże, Miejsce notariatu publicznego wśród środ-
ków realizacji programu politycznego arcybiskupa Jakuba Świnki, KH 96, 1989, s. 63–84; M. Koczerska, Zbigniew 
Oleśnicki, s. 127–154; taż, De manu, signo et nomine, czyli o krakowskich notariuszach publicznych w późnym śred-
niowieczu, w: Kultura średniowieczna i staropolska, Warszawa 1991, s. 191–206; A. Gąsiorowski, Admisje notariu-
szy publicznych w Wielkopolsce u schyłku wieków średnich, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. V, Warszawa 
1992, s. 267–276; tenże, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji w Gnieźnie 
i w Poznaniu. 1420–1500, Poznań 1993; tenże, Mieszczanie w notariacie publicznym późno średniowiecznej Polski, 
w: Czas — przestrzeń — praca w dawnych miastach. Studia of arowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesią-
tą rocznicę urodzin, Warszawa 1991, s. 343–348; A. Łosowska, Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii 
kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011.
71 Tak postępował S. Kuraś w Zbiorze dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, t. II, nr 311, 312, 336, 339, 345, 
403 itd.
72 Corpus iuris canonici, editio Lipsiensis secunda, wyd. Ae. Friedberg, cz. 1, Graz 1955, kol. 344 (tit. XXII, 
cap. II): Scripta vero authentica, si testes inscripti decesserint, nisi forte per manum publicam facta fuerint, ita, 
quod appareant publica, aut authenticum sigillum habuerint, per quod possint probari, non videntur nobis alicuius 
f rmitatis robur habere.
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pracy w kancelarii królewskiej za Kazimierza Wielkiego73. Potem zarówno w kancelarii królewskiej, 
jak w kancelariach miejskich pracowali urzędnicy mający uprawnienia notariuszy publicznych, 
ale nie funkcjonowali tam w zakresie tych uprawnień. Do upowszechnienia się w Polsce instytucji 
notariatu publicznego przyczyniły się prowadzone przez sędziów papieskich procesy polsko–krzy-
żackie (inowrocławski w l. 1320–1321, warszawski w 1339 r., przed legatem papieskim Zenonem 
w 1422 r.). Wszystkie akta tych postępowań spisywane były przez notariuszy publicznych i uwierzy-
telniane ich znakami i podpisami notarialnymi. Podstawowym miejscem zatrudnienia notariuszy pu-
blicznych w Polsce były kancelarie kościelne, biskupie i konsystorskie; również kapituły katedralne 
zatrudniały notariuszy publicznych jako własnych notariuszy.

W końcu XIV i na początku XV w. napotykamy utyskiwania na nieuctwo i nieuczciwość nota-
riuszy publicznych w statutach polskich biskupów: krakowskiego Piotra Wysza (1396), płockiego 
Jakuba z Kurdwanowa (1398), arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego (1406). Sprawa 
znalazła rozwiązanie w statutach prowincjonalnych arcybiskupa Mikołaja Trąby ogłoszonych na 
synodzie w Wieluniu w styczniu 1420 r.74 W obszernym artykule De f de instrumentorum postano-
wiono zaradzić praktykom tych, którzy są nieokrzesani i nieumiejętni (rudes et ignari), a mienią się 
być notariuszami publicznymi, nakazując im zaprezentowanie biskupowi lub of cjałowi albo ka-
pitule świadectwa swojej kreacji notarialnej. Każdy taki zaaprobowany w diecezji notariusz miał 
dostać świadectwo swojej admisji (przyjęcia), wpisać swoje imię, znak i podpis, których od tej pory 
nie mógł zmieniać, do odpowiednich akt i złożyć przysięgę co do rzetelności wystawianych in-
strumentów notarialnych i niewydawania pustych blankietów (zwanych membrana, czyli pergamin) 
opatrzonych swym znakiem i podpisem notarialnym. Osobną księgę admisji notarialnych zaprowa-
dzono wtedy natychmiast w Gnieźnie. Objęła ona wpisy notariuszy od 1420 r. do połowy XVII w. 
W innych diecezjach nie prowadzono osobnej księgi, a admisje notariuszy znajdują się w księgach 
biskupich, konsystorskich lub kapitulnych. Antoni Gąsiorowski opublikował katalog wielkopolskich 
notariuszy publicznych z l. 1420–150075 na podstawie ich admisji we wspomnianej księdze gnieź-
nieńskiej i w aktach diecezji poznańskiej, opatrując go podobiznami ich znaków notarialnych. Podo-
bizny znaków znajdują się ponadto w niektórych dziewiętnastowiecznych kodeksach dyplomatycz-
nych oraz w większości cytowanych wyżej prac poświęconych notariatowi publicznemu.

Notariusze byli świadkami różnych akcji prawnych, np. oświadczenia ostatniej woli; ustanawia-
nia pełnomocników procesowych; przekazywania właścicielowi lub spadkobiercom cennych przed-
miotów, instalacji na benef cjum, czyli objęcia w posiadanie benef cjum kościelnego. Notariusz pu-
bliczny, który został poproszony o to, aby być świadkiem aktu prawnego, sporządzał w miejscu 
jego dokonania, np. w domu chorego lub kapitularzu katedralnym, dokładny protokół wydarzenia 
i wpisywał go do swych ksiąg (zwanych imbrewiaturą), a następnie sporządzał na tej podstawie — 
obowiązkowo na pergaminie — czystopis według określonych reguł. Dokument taki zaczynał się od 
inwokacji, potem następowała datacja wraz z dokładnym określeniem miejsca i czasu akcji praw-
nej76, a następnie właściwa treść dokumentu, gdzie opisywano czynność prawną. Dokument kończył 
się skrótowym powtórzeniem datacji (Anno, die, loco, quibus supra) i listą świadków. Poniżej no-

73 K. Skupieński, Notariat, s. 41–43.
74 Statuty synodalne wieluńsko–kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420, wyd. B. Ulanowski, J. Fijałek, A. Vetulani, Kra-
ków 1915–1920–1951, s. 43 n.; zob. A. Gąsiorowski, Wprowadzenie w życie uchwały synodu wieluńskiego 1420 r. 
De f de instrumentorum, w: Discernere vera et falsa, „Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska”, vol. 45, 
sectio F, 1992, s. 203–208.
75 A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni.
76 Np. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, t. I, nr 196 (Kraków, 2 VIII 1412: Sub anno nativitatis eius-
dem millesimo quadringentesimo duodecimo, indicione quinta, mensis augusti die secunda, hora nona vel  quasi, 
pontif catus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Johannis divina providencia pape vicesimi tercii 
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tariusz uwierzytelniał dokument, rysując piórem na dole po lewej stronie karty pergaminowej swój 
znak notarialny, a naprzeciwko, po prawej kładł swój rozbudowany podpis (subkrypcję). Subskryp-
cja notarialna zaczynała się zawsze od słów Et ego, zawierała imię notariusza, imię jego ojca, nazwę 
miejscowości, z której pochodził, i jej przynależność diecezjalną, informację o rodzaju nominacji, 
(cesarska lub apostolska) i stwierdzenie, że był on obecny przy wyraźnie wskazanej czynności praw-
nej i, poproszony o to, spisał dokument własnoręcznie (manu propria) i użył do jego uwierzytel-
nienia zwykłego swego znaku i imienia77. Bywało, że spisania dokumentu dokonywała na zlecenie 
„zajętego innymi sprawami” notariusza inna osoba78, co skrupulatnie odnotowywano w subskrypcji. 
To podpisany brał jednak zawsze odpowiedzialność za poprawność tekstu i jego zgodność z rzeczy-
wistością. W przypadkach takich widać rozbieżność pisma całego dokumentu i subskrypcji. W pod-
pisie notariusz zwracał też uwagę na zdarzające się w tekście poprawki i dokładnie je opisywał.

Tego rodzaju instrument notarialny, w którym jedynymi środkami uwierzytelnienia są znak i pod-
pis notarialny, jest nazywany w literaturze przedmiotu czystym lub właściwym instrumentem nota-
rialnym79 albo też dokumentem własnym notariusza80, które to określenie wydaje się trafniejsze. No-
tariusze używali do sporządzania swoich instrumentów małych arkuszy pergaminu, które zapisywali 
drobnym pismem wzdłuż węższego boku karty pergaminowej, a więc w formacie carta transversa.

Notariusze publiczni sporządzali także, zwłaszcza wtedy, gdy byli zatrudnieni w kancelarii bisku-
pa, of cjała lub wikariusza generalnego in spiritualibus, innego rodzaju dokumenty, których wystaw-
cami byli ich mocodawcy. Były to dokumenty opieczętowane pieczęciami owych wystawców, ale 
ponadto uwierzytelnione dodatkowo znakiem notarialnym i podpisem notariusza publicznego, który 
je spisywał. Przypomnijmy, że w XV w. we wszystkich kancelariach kościelnych byli zatrudniani na 
odpowiedzialnych stanowiskach wyłącznie notariusze publiczni. Jedynie pomocniczy personel kan-
celaryjny mógł obywać się bez uprawnień notarialnych, a tylko się przygotowywać do ich uzyskania. 
Zdarzało się jednak, że uprawnień notarialnych nie miał sam kanclerz biskupi, będący raczej doradcą 
biskupa niż kierownikiem kancelarii. Notariusze publiczni nie tylko sporządzali dokumenty, ale sami 
je pieczętowali pieczęcią biskupa, of cjała itp., co jest zapisane expressis verbis w subskrypcjach 
notarialnych.

Głównym powodem dodatkowego notarialnego uwierzytelniania dokumentów kościelnych było 
dążenie ich wystawców do zapewnienia możliwego pełnego uznania w Kurii papieskiej, przyzwy-
czajonej do operowania instrumentami notarialnymi. W Polsce dokument opieczętowany pieczęcią 
biskupią był uważany na forum kościelnym za w pełni wiarygodny. Z tego powodu większość do-
kumentów biskupich nie otrzymywała uwierzytelnienia notarialnego. Stosowano je przede wszyst-
kim w dwóch sytuacjach: gdy biskup widymował starszy dokument lub był wykonawcą mandatu 

anno secundo, in ecclesia monasterii s. Heduigis — — extra muros Cracouienses sita, in mei notarii publici testiu-
mque infrascriptorum ad hoc vocatorum — — presencia).
77 Tamże (z uzupełnieniem według oryginału: Kraków, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, perg. 372): Et ego Lau-
rencius Nicolai de Chocecz clericus Gneznensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, quia dictis rati-
f cacioni, constitucioni, ordinacioni et ratihabicioni aliisque omnibus et singulis, dum sic ut premittitur agerentur 
et f erent, unacum prenominatis testibus presens interfui eaque sic f eri vidi et audivi, et in hanc publicam formam 
manu propria conscribens redegi, signo et nomine meis solitis et consuetis consignavi, requisitus in f dem et testi-
monium omnium singulorum et premissorum.
78 Do notariuszy publicznych, którzy nigdy sami nie pisali dokumentów, należał Jan Długosz, zob. np. jego sub-
skrypcję na dokumencie biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego z 11 V 1436 r. (Zbiór dokumentów zakonu 
oo. Paulinów w Polsce, t. I, wyd. J. Fijałek, Kraków 1938, nr 109, s. 208: me aliis occupato presens transsumptum, 
per alium f delem scriptum, auscultatis f deliter diligenterque litteris originalibus cum presentibus in hanc formam 
publicam redegi).
79 M. Koczerska, De manu, s. 193. 
80 Zaproponował ją K. Skupieński, Notariat, s. 138, a zaakceptowała M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 134.
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papieskiego81. Uwierzytelnienie notarialne zdarzało się też jednak w innych okolicznościach, zawsze 
wtedy, gdy można było przypuszczać, że sprawa załatwiana danym dokumentem traf  do Kurii pa-
pieskiej. Dlatego dodatkowe uwierzytelnienie notarialne mają często dokumenty dotyczące instytu-
cji biskupiej na benef cjum kościelne, zwłaszcza na kanonię w kapitule katedralnej.

Dokument biskupi z subskrypcją notarialną niewiele różni się od innych dokumentów biskupich, 
które nie miały tego dodatkowego elementu. Formularz jest poza tym taki sam; zmienia się tylko 
koroboracja i datacja. W koroboracji pojawia się wzmianka, że wystawca kazał sporządzić doku-
ment notariuszowi publicznemu i opieczętować swoją pieczęcią. Datacja takiego dokumentu zawie-
ra dodatkowe elementy właściwe dla instrumentu notarialnego, czyli niekiedy bardziej szczegółowe 
określenie miejsca wystawienia dokumentu (np. Actum et datum Cracouie in curia nostra episco-
pali82), datę dzienną według kolejnych dni w miesiącu, określenie indykcji, pontyf katu papieskiego 
i godziny sporządzenia dokumentu. Tego rodzaju dokumenty uwierzytelnione zarówno pieczęcią 
kościelnego wystawcy, jak i znakiem oraz podpisem notariusza publicznego, nie były bynajmniej 
polską osobliwością. W archiwach polskich zachowały się dokumenty sędziów papieskich w spra-
wach polskich (legatów lub audytorów), które były tak samo podwójnie uwierzytelniane — pieczę-
cią sędziego i subskrypcją notarialną83.

Widimus (widymat) jest to dokument, którego wystawca sporządza kopię przedstawionego sobie 
dokumentu, ale nie potwierdza jego treści, ponieważ nie ma takich uprawnień, nie będąc prawnym 
następcą wystawcy kopiowanego dokumentu. W początkowej części dokumentu informuje o przed-
stawieniu mu danego dokumentu, następnie opisuje jego wygląd, zwracając szczególną uwagę na to, 
czy tekst nie jest uszkodzony lub wyskrobany; opisywana jest też dokładnie pieczęć widymowanego 
dokumentu. Dzięki temu widimusy sporządzane przez notariuszy publicznych mogą być traktowane 
przez historiograf ę jako doskonałe źródło sfragistyczne84. Widimusy, czyli urzędowe kopie przed-
kładanych dokumentów, były sporządzane głównie przez kancelarie kościelne, ponieważ dyspono-
wały one notariuszami publicznymi, a dokumenty takie były traktowane jako wiarygodne kopie 
dokumentów tak w użytku krajowym, jak zagranicznym, głównie w Kurii papieskiej. W subskrypcji 
notarialnej notariusze niekiedy dodatkowo stwierdzali, że skolacjonowali tekst kopii z przedłożo-
nym oryginałem. Z widymowania dokumentów przez kancelarie kościelne korzystali królowie pol-
scy, którzy przedstawiali przez swych urzędników do widymowania świadectwa w sprawach pol-
sko–krzyżackich, jak również teksty unii polsko–litewskich85.

Uwierzytelnienie notarialne zapewniano zawsze dokumentom wystawianym w sprawach sądo-
wych przez of cjała generalnego, stojącego na czele sądu konsystorskiego w stolicy diecezji. Kan-
celarie sądów konsystorskich — które dokładnie omówimy niżej — zatrudniały wysoko wykwalif -
kowanych notariuszy publicznych, którzy prowadzili księgi i spisywali dokumenty (głównie wyro-
ki), wystawiane przez of cjała pod jego pieczęcią oraz opatrzone znakiem i podpisem notarialnym. 
Dokumenty of cjałów często przybierały duże rozmiary, ponieważ zapisywano w nich różne etapy 
procesu kanonicznego oraz cytowano dokumenty przedstawiane przez strony procesowe jako do-
wody w sprawie. Często tekst takiego dokumentu nie mieścił się na jednej karcie pergaminu i dla-
tego używano kilku kart pergaminowych, które składano na pół i zszywano pośrodku. Powstawał 
w ten sposób poszyt kart pergaminowych, opatrzony znakiem i podpisem notariusza oraz pieczęcią 

81 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 153 n.
82 Tamże, Aneks I, nr 65.
83 Tamże, s. 138–140, gdzie przykłady.
84 Jako jeden z pierwszych wykorzystał ten typ źródeł S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści 
funkcje, Warszawa 1993, s. 61 n.; zob. też M. Koczerska, Opisy pieczęci Jagiełły i Jadwigi w widymacie Zbigniewa 
Oleśnickiego z 1427 roku, w: Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 229–254.
85 Akta unii, nr 52, 53, 84, 85, 86.
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of cjała. W innych krajach stosowano w tym celu formę rotulusa (rotułu), czyli zwoju kart pergami-
nowych, sklejanych lub zszywanych wzdłuż węższego brzegu. Pojedyncze rotulusy zachowały się 
na terenie Śląska. Znamy wielki, mierzący 25 metrów, rotulus z aktami toczonego w Nowym Sączu 
przed polskimi sędziami (jako komisarzami papieskimi) procesu między duchownymi węgierskimi 
(1331–1332)86. Formę rotulusu spisanego przez notariusza publicznego miał spis cudów św. Stani-
sława, sporządzony w 1252 r. przez Jakuba z Velletri, papieskiego komisarza. Rotulus ten zachował 
się do dzisiejszego dnia w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie na Wawelu, ale zaginęły karta 
pierwsza i ostatnia, na której powinny być znak i podpis notarialny.

Znaki notarialne notariuszy publicznych działających w Polsce są podobne do znaków notarial-
nych notariuszy z całej Europy, ale mają również pewne cechy swoiste. Ze względu na to, że polscy 
notariusze świadczyli swoje usługi na gruncie kościelnym, symbolika ich znaków jest głównie reli-
gijna: przedstawiają krzyż w różnych odmianach, niekiedy osadzony na drzewie życia, symbolizo-
wanym przez pień z ociosanymi gałęźmi, litery IHS (Ihesus) kwiaty, szczególnie stylizowaną lilię 
i różę, będące symbolami maryjnymi. Często znak notarialny przedstawia monogram notariusza 
w postaci plecionki liter. W ogóle popularne były plecionki, pętle, f gury geometryczne. Nie ma 
natomiast symboli o charakterze antropomorf cznym lub zoomorf cznym, z wyjątkiem ryb (sym-
bolu chrystologicznego). Nie ma też narzędzi rzemieślniczych, charakterystycznych zwłaszcza dla 
notariuszy niemieckich, pochodzących głównie ze środowiska mieszczańskiego. Z biegiem czasu, 
zwłaszcza w pierwszych dziesięcioleciach XVI w., pewną popularność w Polsce zdobywają umiesz-
czane na znakach herby szlacheckie. Wcześniej jednak stanowiły one rzadki element, nie przekracza-
jący 5% wszystkich wyobrażeń87, mimo dużej liczby notariuszy pochodzenia szlacheckiego. Wyli-
czone elementy mają na ogół jako podstawę stopnie; przestrzeń między nimi wykorzystywana bywa 
przez notariuszy do zapisywania swego imienia i imienia ojca. Imię ojca często miało formę grecką 
(w rodzaju Nicolaides itp.), co dowodzi istnienia w Polsce, wśród ludzi wykształconych, mody na 
język grecki. Na stopniach znaku notarialnego Długosza widnieje napis: Johannes Dlugonidis. Nie-
kiedy na stopniach znajdujemy pobożne dewizy: wezwania do Jezusa i Maryi albo imiona  świętych, 
jak np. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki uczonych. Zdarzało się, choć bardzo rzadko, że teksty 
te były pisane po polsku, np. Ninognew Strzescouicz, Schebyensky lub Maria myloscziua mathko88.

Subskrypcje notariuszy publicznych w dokumentach i wpisy admisyjne w księgach kościelnych 
pozwalają poznać w sposób precyzyjny ich pochodzenie terytorialne, jak również, choć mniej do-
kładnie — pochodzenie społeczne. Z dotychczasowych badań wynika, że istniały duże różnice mię-
dzy poszczególnymi diecezjami w tym zakresie. W diecezji gnieźnieńskiej znakomita większość 
(ok. 77%) notariuszy publicznych zatrudnionych w urzędach kościelnych wywodziła się z tej właś-
nie diecezji, podczas gdy w diecezji krakowskiej tylko 49% notariuszy miało miejscowe pochodze-
nie89. Również skład społeczny tej grupy zawodowej bywał różny w poszczególnych diecezjach. 
Podczas gdy w diecezji gnieźnieńskiej około połowy notariuszy pochodziło z miast, to w diecezji 
krakowskiej dotyczyło to aż 65%90. Równocześnie jednak to konsystorz gnieźnieński miał skupiać 
notariuszy raczej pochodzenia plebejskiego, podczas gdy w Krakowie przeważali ci pochodzenia 
szlacheckiego91. Od pełnienia funkcji notariusza publicznego w stolicy diecezji zaczynały się kariery 
ludzi uzdolnionych, legitymujących się przynajmniej częściowym wykształceniem uniwersyteckim, 
na ogół bez zdobytych stopni naukowych lub rozkładających ich zdobywanie na etapy. Za dobrą 

86 S. A. Sroka, Rotulus z Lewoczy (1332), „Roczniki Historyczne” 67, 2001, s. 131–148.
87 K. Skupieński, Notariat, s. 196.
88 M. Koczerska, De manu, s. 201 n.; A. Gąsiorowski, Notariusze, nr 504.
89 K. Skupieński, Notariat, s. 75.
90 A. Gąsiorowski, Admisje, s. 274; tenże, Mieszczanie; K. Skupieński, Notariat, s. 75.
91 Tamże, s. 83.
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pracę w kancelariach biskupich wynagrodzeniem były bogate paraf e lub kanonie kolegiackie, a na-
wet katedralne92. Wydaje się, że dla części notariuszy, zwłaszcza pochodzenia szlacheckiego, zdo-
bycie uprawnień notarialnych wypływało z asekuracji życiowej i było wstępem do wyższej kariery 
kościelnej. Praca w kancelariach of cjałów generalnych i wikariuszy generalnych in spiritualibus 
trwała zwykle dłużej niż w kancelariach biskupich. Najlepsi spośród notariuszy konsystorskich sami 
obejmowali z czasem godności of cjała lub wikariusza generalnego93. Warto wspomnieć, że wśród 
notariuszy publicznych znajdowali się także ludzie stanu (według naszych pojęć) świeckiego, któ-
ry sami siebie określali w subskrypcji mianem clericus coniugatus, czyli „żonaty duchowny”. Jak 
wiadomo, dopiero wyższe święcenia (od subdiakonatu wzwyż) stanowią przeszkodę dla zawarcia 
małżeństwa. Ci nieliczni żonaci notariusze publiczni musieli mieć w swoim życiorysie przyjęcie 
niższych święceń, co w połączeniu z pracą w instytucji kościelnej dawało im zaliczenie do stanu 
duchownego i prawo stawania przed sądem duchownym.

Na ogół zajmowano się w historiograf i badaniami nad personelem konkretnej kancelarii. Zba-
danie całego środowiska ludzi żyjących z usług pisarskich na terenie Przemyśla, będącego siedzibą 
sądu ziemskiego i grodzkiego, biskupstwa, kapituły i sądów kościelnych oraz władz miejskich, po-
zwoliło Annie Łosowskiej stwierdzić, że tworzyli oni wspólne środowisko ludzi pióra, jedną grupę 
zawodową94. Widoczne są kontakty między notariuszami konsystorza a pisarzami władz miejskich 
i przechodzenie, choćby czasowe, notariuszy konsystorskich na urząd pisarza miejskiego.

Badania nad notariuszami publicznymi pokazują tworzenie się w Polsce u schyłku średniowiecza 
środowiska ludzi o podobnych kwalif kacjach, grupy zawodowej, zróżnicowanej w zakresie pocho-
dzenia terytorialnego i społecznego, ale charakteryzującej się zbliżonym statusem społecznym i mo-
delem kariery życiowej. Badanie kontaktów środowiska wyższego duchowieństwa i związanego 
z nim aparatu urzędniczo–pisarskiego ze społeczeństwem świeckim wskazuje na dużą siłę oddziały-
wania tego środowiska w zakresie upowszechniania form piśmienności pragmatycznej, poprzez wy-
magania odpowiedniej formy pisanej przy realizacji praw ludzi świeckich (np. w zakresie fundacji 
lub wykonywania prawa patronatu).

5. KANCELARIE KONSYSTORSKIE

Istnieje dość bogata literatura na temat sądownictwa kościelnego, zwłaszcza instytucji of cjała (wy-
konującego jurysdykcję biskupią) i wikariusza generalnego (uważanego za pierwszą po biskupie 
osobę w diecezji i sprawującego ogólne zastępstwo ordynariusza, także w wymiarze sądowym); 
wikariusz mógł zastępować biskupa in spiritualibus, czyli w sprawach duchowych (oczywiście 
z wyjątkiem tych, które wymagały sakry biskupiej), lub też in temporalibus, czyli w sprawach 
doczesnych (np. gospodarczych). Ze względu na uniwersalny charakter tych instytucji znacze-
nie mają prace zagraniczne95. W literaturze polskiej podstawowe znaczenie mają prace Adama 

92 M. Koczerska, De manu, s. 195 n.
93 Spektakularną karierę najpierw w Krakowie, a następnie w Gnieźnie zdobył Mikołaj z Kiełkowic, s. Stanisława: naj-
pierw notariusz Jana Elgota jako wikariusza generalnego in spiritualibus biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, następnie 
kanclerz kolejnych arcybiskupów gnieźnieńskich, Wincentego Kota, Władysława Oporowskiego i Jana Sprowskiego 
(zob. M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 53 n.; Z. Wilk–Woś, Późnośredniowieczna kancelaria, s. 162–164). Szcze-
gółowe dane o karierze prawie 700 wielkopolskich notariuszy publicznych podaje A. Gąsiorowski, Notariusze.
94 A. Łosowska, Pennae investivi Praemisliae; zob. wyżej, przyp. 68.
95 P. Fournier, Les off cialités au Moyen Age. Etude sur l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux 
ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328, Paris 1880; E. Fournier, Les origines du vicaire général. Etude 
d’histoire et de droit canon, Paris 1922; J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Eglise à l’époque classique, Paris 1979 
(Histoire du droit et des institutions de l’Eglise en Occident, red. G. Le Bras, J. Gaudemet, t. VIII), s. 166–172; 
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 Vetulaniego96, obszerna monograf a Elżbiety Knapek o konsystorzu krakowskim97, studia Anto-
niego Gąsiorowskiego i Izabeli Skierskiej98 oraz wiele innych prac o poszczególnych konsysto-
rzach99. Literatura ta skupia się raczej na funkcjonowaniu sądów konsystorskich, mniej natomiast 
na sprawach kancelarii i jej wytworów (ksiąg sądowych i dokumentów)100. Wiele użytecznych dla 
badaczy wiadomości zawierają informatory i przewodniki po archiwach kościelnych, omawiające 
pokrótce zbiory ksiąg sądowych w nich przechowywanych. Nie są to jednak prace źródłoznawcze, 
prezentujące ten typ źródeł, którym są kościelne księgi sądowe, ich specyf kę, metody prowadze-
nia krytyki tych świadectw źródłowych i oceny ich wartości dla różnego rodzaju badań. Istnie-
ją też wydawnictwa źródłowe zawierające wypisy ze średniowiecznych i wczesnonowożytnych 
ksiąg sądowych101. Wydawnictwa te mają jednak — ze względu na rozmiary źródeł sądowych — 
charakter selektywny, a wybór jest z natury rzeczy subiektywny. Choć bywa to przedmiotem suro-
wej oceny102, przyznać trzeba, że wydawnictwa te dobrze służą pokoleniom historyków. Wypada 
wyjaśnić, że urząd of cjała nazywa się często of cjalatem, przy czym odróżniamy of cjałów gene-

A. Lefebvre–Teillard, Les off cialités à la veille du concile Trente, Paris 1973; Z. Hledíková, Administrace pražské 
diecéze na sklonku prvé poloviny 15. století, w: taż, Svět české středověké církve, Praha 2010, s. 354–369; taż, Pra-
žské arcibiskupství a písemná kultura ve středověku, w: tamże, s. 340–353; taż, Soudní akta generálních vikárů, 
„Sborník archívních prací” 16, 1966, s. 157–171; taż, Z dějin církevního soudnictví doby předhusitské (Soudní 
agenda pražského arcibiskupství), „Zápisky Katedry československých dějin a archivního studia” 5, 1961, s. 43–59; 
taż, Z diplomatické praxe pražského of cialátu ve druhé polovině 14. století, „Sborník archivních prací” 22, 1972, 
s. 135–162.
96 A. Vetulani, Początki of cjalatu biskupiego w Polsce, „Nova Polonia Sacra” 1, 1934, s. 1–56; tenże, Prawne 
stanowisko of cjałów biskupich w Polsce w XV stuleciu, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. I, 
Kraków 1938, s. 471–491.
97 E. Knapek, Akta of cjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków 2010.
98 A. Gąsiorowski, I. Skierska, Średniowieczni of cjałowie gnieźnieńscy, „Roczniki Historyczne” 61, 1995, s. 37–86; 
ciż, Of cjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej, CPH 47, 1995, nr 1–2, s. 93–124; 
ciż, Początki of cjalatu kamieńskiego archidiecezji gnieźnieńskiej (wieki XIV–XV), KH 103, 1996, nr 2, s. 3–21; 
I. Skierska, Of cjalat kaliski w XV w., „Rocznik Kaliski” 25, 1995, s. 95–132; taż, Późnośredniowieczny konsystorz 
poznański, w: Ostrów Tumski — kolebka Poznania, Poznań 2004, s. 79–135.
99 E. Wółkiewicz, Organizacja konsystorza wrocławskiego w średniowieczu, w: Kultura prawna w Europie Środ-
kowej, Katowice 2006, s. 240–261 (tu też najnowsza literatura niemiecka); M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, 
s. 173–215; S. Chodyński, Konsystorze w diecezji kujawsko–pomorskiej, Włocławek 1914; P. Hemperek, Of cjalaty 
okręgowe w Polsce, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne” 18, 1971, z 5, s. 51–73; tenże, Powstanie i terytorium 
of cjalatu okręgowego w Lublinie, tamże 19, 1972, z. 5, s. 53–75; tenże, Of cjalat okręgowy w Lublinie XV–XVIII w., 
Lublin 1974.
100 Zob. I. Skierska, Źródła, s. 175–195.
101 Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t. I–III, Kraków 1894–1918; 
Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych w wieku XV, wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Ko-
misji Historycznej, t. V, Kraków 1888, s. 87–195. Charakter kompletny ma tylko edycja: Najstarsze akta konsy-
storza lwowskiego, t. I–II, wyd. W. Rolny, Lwów 1927–1930. Zob. też Cracovia artif cum. Supplementa. Teksty 
źródłowe do dziejów kultury i sztuki z najdawniejszych of cjaliów krakowskich lata 1410–1412 oraz 1421–1424, 
wyd. B. Przybyszewski, Wrocław 1985; ditto Cracovia artif cum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kul-
tury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1433–1440, wyd. B. Przybyszewski, Wrocław 
1988; ditto, 1441–1450, wyd. B. Przybyszewski, Kraków 1993; ditto, 1451–1460, wyd. B. Przybyszewski, Kra-
ków 2001; Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1440–1500, 
wyd. B. Przybyszewski, Kraków 1960; ditto, 1501–1515, wyd. B. Przybyszewski, Kraków 1965; ditto, 1516–1525, 
wyd. B. Przybyszewski, Kraków 1970.
102 A. Gąsiorowski, I. Skierska, Of cjalaty okręgowe, s. 96, przyp. 11. Sprawa dotyka dyskusji nad metodą edycji 
źródeł sądowych, gdzie mamy do wyboru dwie drogi — wydawać in extenso niewielkie całości lub w subiektyw-
nym wyborze starać się ogarnąć szerszy materiał. Propagowane obecnie publikowanie skanów rękopisów w Inter-
necie ułatwia oczywiście dostęp do tekstów, ale nie jest przecież właściwą ich edycją.
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ralnych, czynnych w stolicach diecezji, oraz of cjałów okręgowych (foralnych), stojących na czele 
okręgów sądowych, na jakie podzielone były rozległe diecezje (w samej archidiecezji gnieźnień-
skiej było ich dziewięć). Sąd sprawujących w imieniu biskupa jurysdykcję of cjała lub wikariusza 
generalnego określa się jako konsystorz biskupi, sąd konsystorski. Kompetencje of cjała i wikariu-
sza były bardzo zbliżone. Dlatego też często obydwa urzędy łączono w ręku jednej osoby (było to 
np. regułą w Poznaniu od połowy XV w.). Biskup mógł jednak mianować na stanowiska of cjała 
i wikariusza generalnego różne osoby, tak było to praktykowane w diecezji krakowskiej.

U genezy urzędu of cjała biskupiego leży konstytucja Innocentego IV z 21 IV 1246 r., rozpoczy-
nająca się od słów Romana ecclesia, która zawiera wyjaśnienie skierowane do arcybiskupa Reims, 
że of cjałowie podległych mu biskupów stanowią z nimi unum et idem consistorium, czyli: „ten sam 
sąd” i dlatego apelacja od wyroków tychże of cjałów powinna być kierowana nie do poszczególnych 
biskupów, ale do kurii samego arcybiskupa. To orzeczenie papieskie w sprawie, jak widać, partyku-
larnej stało się normą powszechnego prawa kościelnego103. Zgodnie z nią of cjałowie biskupi mieli 
władzę zwyczajną, od której wyroków nie można apelować do swego biskupa diecezjalnego, ale 
jedynie do metropolity lub papieża.

Zasługę wprowadzenia instytucji of cjała w Polsce jako głównego urzędnika sądowego przypisu-
je się statutom uchwalonym w 1248 r. za sprawą legata papieskiego Jakuba, archidiakona Leodium, 
który kategorycznie nakazał biskupom mianowanie of cjała w każdej diecezji jako urzędnika sądo-
wego, z możliwością rezerwowania sobie przez biskupów poszczególnych spraw do własnego roz-
strzygnięcia. Of cjał powinien mieć pieczęć (sigillum curie domini sui); jego działalność nie miała 
wykluczać aktywności sądowniczej archidiakonów, ale od wyroku archidiakona można było odwo-
ływać się do of cjała, podczas gdy apelację od wyroku of cjała — kierować jedynie do arcybiskupa, 
zgodnie z cytowaną już papieską konstytucją Romana ecclesia. Kończył się ten statut zobowiąza-
niem of cjałów do składania dymisji biskupowi corocznie w święto św. Jana104. W ostatnim z tych 
postanowień, które nie było realizowane, zawarta była wskazówka, że of cjał był odwoływalny 
przez biskupa105, w praktyce w każdej chwili. O oporach polskiego episkopatu przy wprowadzaniu 
tej nowej instytucji świadczą statuty kolejnego legata, kardynała Gwidona, który w lutym 1267 r. 
zagroził biskupom suspensą, jeżeli w ciągu najbliższego Wielkiego Postu nie ustanowią przy swych 
katedrach of cjałów106. Jako czynnik sprzyjający recepcji of cjalatu wskazuje się walkę episkopatu 
polskiego o wprowadzenie privilegium fori, czyli autonomii sądów kościelnych w odniesieniu do 
miejscowego duchowieństwa, co spowodowało potrzebę rozbudowy własnego, kościelnego apara-
tu sądowniczego107. Statuty prowincjonalne z 1420 r. sankcjonują instytucję of cjała jako w pełni 
już ukształtowaną, przypominając biskupom, że powinni mianować of cjała w ciągu miesiąca od 
rozpoczęcia swego pontyf katu i dalej — idąc ściśle za statutem legata Jakuba z 1248 r. — o moż-
liwości rezerwowania większych spraw do własnego sądu i potrzebie posiadania przez of cjała 
pieczęci108. Badania A. Gąsiorowskiego i I. Skierskiej nad of cjalatem gnieźnieńskim dowodzą, że 
arcybiskupi późnośredniowieczni rzeczywiście mianowali of cjałów wkrótce po potwierdzeniu ich 
elekcji biskupiej, a jeszcze przed sakrą109.

103 Corpus iuris canonici, cz. II, Graz 1955, kol. 1015 (lib. II, tit. XV, cap. 3).
104 Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis, wyd. R. Hube, Petropoli 1856, s. 27; SUB II, 
nr 346, § 36.
105 Por. E. Knapek, Akta, s. 25 n.
106 Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, Kraków 1856; art. 11, s. 262; SUB IV, nr 5, § 7.
107 A. Vetulani, Początki, s. 22–27.
108 Statuty synodalne wieluńsko–kaliskie, s. 29 n.
109 A. Gąsiorowski, I. Skierska, Średniowieczni of cjałowie, s. 42.
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Pierwszym znanym z imienia of cjałem w Polsce średniowiecznej był Gosław, kanonik krakow-
ski, określony jako primus off cialis et penitenciarius domini Pauli Cracouiensis episcopi, który 
zmarł 11 IX 1267 r.110 Of cjałowie innych polskich diecezji pojawili się w źródłach w końcu XIII 
i na początku XIV w.111, często jako świadkowie dokumentów. Zakres kompetencji poszczególnych 
of cjałów i wikariuszy biskupich in spiritualibus był zróżnicowany, a zależny od woli i zaufania 
ze strony biskupa. Istnieje kilka rodzajów źródeł, które pozwalają ustalić konkretne uprawnienia, 
jakimi cieszył się dany urzędnik. Są to przede wszystkim akty nominacyjne, wydawane of cjałom 
i wikariuszom przez biskupów, a ponadto dokumenty wydawane przez tych urzędników oraz księgi 
sądowe z czasów ich urzędowania. Akty nominacyjne dochowały się jedynie w kopiach. W of cja-
lacie gnieźnieńskim istniał chwalebny zwyczaj zamieszczania tego rodzaju mandatu biskupiego na 
początku księgi sądowej danego of cjała112. W Krakowie tak nie czyniono i dlatego znamy tylko nie-
liczne dokumenty, zwane przez samych zainteresowanych „autentykami”, zachowane zwykle w for-
mie niepełnej kopii w księgach formularzowych i pozbawione, w związku z tym danych osobowych 
i datacji. W tej postaci zachowane są nominacje biskupa krakowskiego Piotra Wysza (1392–1412) 
dla wikariuszy113, związane z wyjazdami zagranicznymi i chorobą po powrocie do kraju, nomina-
cja biskupa Wojciecha Jastrzębca dla of cjała Andrzeja Myszki z Nieprześni z 1419 r.114 oraz dwie 
nominacje biskupa Zbigniewa Oleśnickiego: dla wikariusza Jana Elgota i of cjała Jana Pniowskie-
go115. Znamy nominacje czynione przez arcybiskupa Mikołaja Trąbę w związku z wyjazdem na 
sobór do Konstancji dla Mikołaja Strzeszkowica z Łagiewnik na wikariusza i of cjała (1414), a także 
przez arcybiskupa Wincentego Kota dla of cjała Stanisława z Uścia (1438), of cjała i wikariusza Jana 
z Brzostkowa (1440) oraz of cjała i wikariusza Mikołaja z Kalisza (1443)116. Dysponujemy wresz-
cie aktem nominacyjnym niedoszłego biskupa poznańskiego Mirosława z Brudzewa dla wikariusza 
Mikołaja Kickiego (1426)117. Jest to materiał wystarczający dla przeprowadzenia zarówno analizy 
dyplomatycznej, jak i merytorycznej, dla określenia zakresu kompetencji tych dwóch f larów władzy 
biskupa w diecezji.

Jedynie akty nominacyjne wystawiane przez kancelarię Piotra Wysza nie mają uwierzytelnienia 
notarialnego. Późniejsze nominacje przybrały tę formę i zawierają również listę świadków. Wszyst-
kie akty nominacyjne, z wyjątkiem jednego dokumentu Piotra Wysza, stanowią mandaty, skierowa-
ne formalnie albo do mianowanego urzędnika, albo do całej społeczności diecezji, od opatów i pra-
łatów katedralnych poczynając. Inskrypcja tych mandatów płynnie przechodzi w salutację: salutem 
et sinceram (fraternam118) in Domino caritatem. Forma dwóch nominacji — Wojciecha Jastrzębca 
z 1419 i Wincentego Kota z 1438 r. — jest prawie identyczna, z archaicznym nazwaniem of cjała: 
off cialis noster principalis i z takim samym wyłączeniem spod sądownictwa of cjała członków 

110 Rocznik kapituły krakowskiej, wyd. Z. Kozłowska–Budkowa, MPH series nova, t. V, Warszawa 1978, s. 95.
111 A. Vetulani, Początki, s. 35 n.
112 A. Gąsiorowski, I. Skierska, Średniowieczni of cjałowie, s. 45, przyp. 38.
113 Formulae ad ius canonicum spectantes, ex actis Petri Wysz episcopi Cracoviensis (1392–1412) maxima parte 
depromptae, wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. V, Kraków 1888, nr 76 (dla Jana Szafrańca), 
81, 82; W. Seńko, Piotr Wysz z Radolina (*ok. 1354 — †1414) i jego dzieło „Speculum aureum”, Warszawa 1995, 
nr 124 (dla Jana Szafrańca).
114 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, t. II, nr 229 (27 X 1419).
115 Biblioteka Jagiellońska, rkps 7759 (Formularz wilanowski), k. 38v–40 (of cjalat), 234–235 (wikariat), 38v–40 
(of cjalat); zob. M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 176–179; E. Knapek, Akta, s. 35 n.
116 KDW X, nr 1508 (1440), 1607 (1443), XI, nr 1890 (1414), 2009 (1438); por. A. Gąsiorowski, I. Skierska, Śre-
dniowieczni of cjałowie, s. 45 n.
117 KDW IX, nr 1110.
118 Tak w sytuacji, gdy adresatem mandatu był sam nominat.
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kapituły119. Stanowi to m.in. dowód przepływu wzorów między kancelariami kościelnymi w Polsce 
i szczególnie bliskich związków między kancelariami krakowską i gnieźnieńską, między którymi 
następowała transmisja kadr (notariuszy, a nawet biskupów). Doktor prawa kanonicznego Stani-
sław z Uścia, dla którego przeznaczona była w 1438 r. nominacja na of cjała gnieźnieńskiego, był 
poprzednio surogatem (zastępcą) w konsystorzu krakowskim, skąd przybył do Gniezna po fałszy-
wym oskarżeniu go w sprawach obyczajowych120.

Dla poznania zakresu kompetencji biskupiego wikariusza in spiritualibus szczególnie ważne 
są te dokumenty nominacyjne, które odnoszą się tylko do of cjała lub wikariusza, a nie obu tych 
funkcji razem. Widać szerokie kompetencje wikariackie, nieustępujące uprawnieniom of cjała, 
a obejmujące także sprawy małżeńskie121. Zdarzały się jednak niekiedy wyłączenia w zakresie 
uprawnień wikariusza in spiritualibus. I tak Jan Elgot jako wikariusz generalny in spiritualibus 
biskupa Zbigniewa Oleśnickiego mógł nadawać i udzielać inwestytury i instytucji na te tylko 
benef cja, do których prawo patronatu i prezenty (przedstawiania kandydata) miały kapituły i uni-
wersytet, ale biskup zastrzegł sobie nadawanie prebend, w których prawo prezenty przysługiwało 
osobom świeckim122.

Sąd of cjała działał trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki, natomiast dniami sądo-
wymi dla wikariusza in spiritualibus, kiedy działał on jako osobny urzędnik, były wtorki, czwartki 
i soboty. Wpisy w sprawach niespornych przyjmował urząd of cjała we wszystkie dni tygodnia. 
Zarówno w Krakowie, jak i w Gnieźnie oraz Poznaniu siedzibą sądu było mieszkanie of cjała lub 
wikariusza in spiritualibus123, ale np. we Wrocławiu siedziba taka znajdowała się początkowo przy 
katedrze124, zgodnie ze wskazaniami statutów legackich. Brak stałej siedziby wpływał niekorzystnie 
na przechowywanie akt sądowych, które przy każdej zmianie na urzędzie wędrowały do mieszkania 
nowego sędziego. Odbiło się to fatalnie zwłaszcza na stanie zachowania ksiąg sądowych wikariusza 
generalnego w Krakowie, ponieważ zmiany personalne na tym urzędzie odbywały się szczególnie 
często125. Darowanie przez braci Długoszów kupionej specjalnie w 1451 r. na siedzibę konsystorza 
kamienicy przy ul. Kanoniczej w Krakowie, zwanej Lisią Jamą126, nie polepszyło sytuacji, ponieważ 
budynek ten był wykorzystywany nie jako siedziba sądu, ale głównie jako archiwum.

W wypadku sprawowania obu funkcji w danej diecezji przez jedną osobę sądy of cjała i wikariu-
sza generalnego określano razem jako konsystorz, a więc uważano za jedną instytucję. Obsługiwała 
je więc najpewniej jedna kancelaria. W Poznaniu najstarsze akta, w których wpisywano w jednym 

119 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, t. II, nr 229: salva tamen iurisdictione capituli nostri et praela-
torum et canonicorum ecclesiae nostrae Cracouiensis, quos iudicandos per nos vel illum, cui , hoc commisseran-
dum per nostras litteras speciales reservam(us); por. KDW XI, nr 2009, s. 274.
120 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 192; E. Knapek, Akta, s. 127 n.
121 Formulae ad ius canonicum, nr 76: causas personales, reales, iniuriarum, prophanas, benef ciales, decimales, 
matrimoniales, criminales, civiles et quascunque alias; Biblioteka Jagiellońska, rkps 7759 (Formularz wilanowski), 
k. 234–234v: dantes et concedentes eidem magistro Jo[hanni] nostro in spiritualibus vicario generali plenam et 
omnimodam potestatem et omnes et singulas causas civiles et criminales tam de iure quam de consuetudine ad no-
strum forum eccesiasticum spectantes; podobnie KDW IX, nr 1110.
122 Biblioteka Jagiellońska, rkps 7759, k. 234v: benef cia ecclesiastica, que de iure patronatus laicorum existunt, 
personis ydoneis ad ipsorum presentacionem laicorum commutandi et super iure patronatus eorundem benef cio-
rum de causis iure quascunque personas cognoscendi et decidendi personasque ad nos pro institucione ad ipsa 
benef cia remittendi.
123 M. Koczerska, Siedziby krakowskich urzędów, s. 81–91; E. Knapek, Akta, s. 73–76.
124 E. Wółkiewicz, Organizacja, s. 250–252.
125 E. Knapek, Akta, s. 145.
126 Joannis Długosz, Liber benef ciorum dioecesis Cracoviensis, t. I, Kraków 1863, s. 185 n.; Dokumenty sądu ziem-
skiego krakowskiego 1302–1453, wyd. Z. Perzanowski, Kraków 1971, nr 219.
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ciągu sprawy rozpatrywane przez of cjałów i wikariuszy, prowadził ten sam pisarz127. Kancelarie 
konsystorskie w stolicach diecezji należały do największych i najaktywniejszych kancelarii średnio-
wiecznych i stanowiły niewątpliwie największe kancelarie kościelne w każdej diecezji. W Krakowie 
było czynnych równocześnie 5–8 pisarzy128. Pracowali w niej notariusze publiczni oraz pomocniczy 
pisarze, którzy przygotowywali się dopiero do egzaminu notarialnego. Do składu kancelarii zaliczyć 
też można prokuratorów spraw (procuratores causarum), pełniących funkcje adwokatów stron, pro-
wadzących proces kanoniczny129, o bardzo sformalizowanym i skomplikowanym charakterze. Pro-
kuratorzy wykonywali też zapewne pewne prace kancelaryjne. Środowisko prokuratorów pozostaje 
bliżej niezbadane. Byli to ludzie wykształceni, w znacznej mierze pochodzenia mieszczańskiego, 
nierzadko żonaci. Ponieważ praca w konsystorzu stanowiła podstawowe źródło ich utrzymania i nie 
mieli perspektyw na osiągnięcie benef cjów, widzieć w nich można właściwy zalążek inteligencji 
jako grupy zawodowej130.

Pierwsze księgi sądowe of cjałów metropolii gnieźnieńskiej zachowały się dopiero z początku 
XV w.: gnieźnieńskie są znane od 1403 r. (początkowo z lukami, a nieprzerwanie od 1436 r.), poznań-
skie — od 1403 r., a krakowskie dopiero od 1410–1412, z przerwą do 1421, by zachować ciągłość 
dopiero od 1433 r.131 We Wrocławiu średniowieczne księgi konsystorskie w ogóle się nie zachowa-
ły132. Geneza tych ksiąg pozostaje niezbadana. Nie ulega jednak wątpliwości, że krakowskie księgi 
sądowe zaczęto prowadzić dużo wcześniej133. Dowodem tego jest m.in. fakt, że już w pierwszych 
zachowanych księgach widoczny jest podział na serie, a należy wnosić, że początkowo w jednej 
księdze notowano wszystkie czynności procesowe. W Poznaniu z kolei wpisy w pierwszych księ-
gach mają jeszcze formę mało wyrobioną, co zdaje się wskazywać, że były prowadzone stosunkowo 
niedługo. Średniowieczne księgi of cjalatu krakowskiego w okresie swego pełnego rozwoju miały 
następujące serie: podstawową stanowiły acta actorum, czyli księga czynności (protokoły dokumen-
tujące kolejne fazy postępowań), acta sententiarum (księgi wyroków), acta obligationum (księgi 
spraw niespornych, zawierające np. sprawy zastawów, testamentów, sprzedaży, np. dziesięcin itp.), 
acta constitutionum procuratorum (wyznaczanie pełnomocników stron procesowych) oraz acta 
pronuntiationum (ogłaszania niestawiennictwa w sądzie). Nieliczne zachowane księgi wikariuszy 
in spiritualibus dzieliły się na analogiczne serie134. Wśród ksiąg krakowskich brakuje bardzo ważnej 
serii depositiones testium (zeznania świadków), która w sposób szczątkowy zachowała się w począt-
kowych zachowanych zapiskach z l. 1410–1412. Seria ta reprezentowana jest w szerszym zakresie 
w księgach of cjalatu gnieźnieńskiego i poznańskiego. W Gnieźnie prowadzono też odrębną księgę 
dla admisji notarialnych. Zaprowadzanie osobnych serii służyło wygodzie pisarzy: osobno notowa-
no sprawy, do których najczęściej sięgano (jak wyroki i ustanowienia prokuratorów) lub które (jak 
zeznania świadków), z racji swej objętości, rozbijałyby ciąg serii podstawowej. Księgi w Gnieźnie 
i Poznaniu prowadzono od początku w formacie folio (zbliżonym do A4). W Krakowie natomiast 

127 Poznań, AA, sygn. AC 1, AC 2.
128 E. Knapek, Akta, s. 98–100; podobnie było w Poznaniu (I. Skierska, Późnośredniowieczny konsystorz, s. 107–
111).
129 Zob. E. Knapek, Akta, s. 76–88.
130 A. Gąsiorowski, Circumspecti ac iluminati viri. Adwokaci gnieźnieńscy początków XV wieku, w: Mente et litteris. 
O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984, s. 247–252.
131 I. Skierska, Źródła, s. 177–178; M. Aleksandrowicz, Źródła rękopiśmienne do dziejów archidiecezji gnieźnień-
skiej w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, w: 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, Gniezno 2000, s. 423; 
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Poznań 1964, s. 231; E. Knapek, Akta.
132 E. Wółkiewicz, Organizacja, s. 242 n.
133 Różne argumenty dowodzące tej tezy podaje E. Knapek, Akta, s. 113–119.
134 Zob. tamże, s. 118–158.
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najstarsza księga ma format wąskiej dutki (folio złożone wzdłuż dłuższego boku), preferowany też 
potem przez cały XV w. w seriach sententiarum oraz obligationum. Wpisy wnoszono zasadniczo 
w porządku chronologicznym. Każde posiedzenie sądu otwierała zapiska z datą, po czym następo-
wały w ciągu zapisy dotyczące poszczególnych spraw rozpatrywanych w danym dniu. Bardzo prosty 
początkowo formularz wpisów ulegał z czasem rozbudowie, co wpływało oczywiście na wzrost 
objętości akt. Księgi, prowadzone być może w postaci luźnych składek, zszywano, nadając im dość 
proste oprawy w postaci arkusza pergaminu (niekiedy był to stary dokument). Solidne oprawy księgi 
otrzymywały dopiero w XVI w. W Poznaniu starano się w jednym woluminie łączyć zapisy z jedne-
go roku (choć nie było to ściśle obserwowaną regułą).

Kościelne księgi sądowe stanowią wyjątkowo cenne źródło dla badań historycznych. Zawierają 
zapisy dotyczące osób duchownych, jak i świeckich, ponieważ do kompetencji sądów kościelnych 
należały sprawy duchowne, causae spiritualibus annexae, czyli sprawy łączące się z duchownymi, 
jak np. sprawy małżeńskie (dotykające wszak sakramentu), dziesięcinne, testamentalne, dotyczące 
prawa patronatu. Najbardziej wykorzystywana przez historyków jest główna seria ksiąg (acta ac-
torum, acta causarum), która przynosi mnóstwo wiadomości natury biograf cznej, ponieważ przed 
sądem kościelnym przewijały się osoby różnych stanów i zajmujące wszystkie szczeble w hierarchii 
społecznej. Stosunkowo licznie występują tu ludzie niskiej kondycji, mieszkańcy przedmieść dużych 
miast i małych miasteczek, chłopi, także ludzie luźni. Należy też podkreślić, że wszystkie zapiski 
ksiąg sądowych mają bardzo dokładną i nieposzlakowaną datację, co wzmacnia ich walor źródłowy. 
Do najciekawszych należą sprawy znajdujące się w krakowskich księgach of cjalatu z rzadko wy-
korzystywanej serii obligationes. Zawierają one wszystkie zobowiązania majątkowe osób duchow-
nych, np. pożyczki pod zastaw, transakcje dziesięcinami, dzięki czemu poznajemy spółki złożone 
z mieszczan i bardzo często chłopów, które sprzedawały zboże pochodzące z dziesięcin należących 
do wyższych duchownych, np. członków kapituł. Szczególnie ciekawy materiał przynoszą zeznania 
świadków, opowiadających własnym głosem o rozmaitych sprawach codziennego życia, emocjach, 
często o miłości, zdradzie, a czasem nienawiści.

Of cjałowie i wikariusze generalni wystawiali także dokumenty. Najczęściej spotykany typ sta-
nowią wyroki sądowe. Wyrok konsystorski miał formę dokumentu pieczętnego z uwierzytelnieniem 
notarialnym. Spotykamy wiele takich dokumentów, które traf ały do stron procesowych i często za-
chowały się w oryginale. Spisywano je na pergaminie. Są to na ogół dokumenty bardzo obszerne 
objętościowo. Jako przykład omówimy oryginalny wyrok wikariusza in spiritualibus i of cjała gene-
ralnego gnieźnieńskiego Benedykta z Modły z 27 IV 1436 r. w sprawie o dziesięciny z Czarnotula, 
o których zabór przez szlachcica skarżył opat mogileński135. Dokument zaczyna się od inwokacji, po 
czym następuje intytulacja, a dalej inskrypcja, skierowana do ogółu, publikacja (volumus fore no-
tum) i obszerna narracja z opisaniem przedmiotu sporu, przytoczeniem skargi strony pokrzywdzonej 
(libellus) oraz opisem działań prawnych of cjała dla zbadania jej zasadności. Właściwa sentencja 
(w oryginale wyróżniona graf cznie) zaczyna się od sformułowania typowego dla wszystkich wyro-
ków tego typu: Cristi nomine invocato pro tribunali sedentes et solum Deum pre oculis habentes, per 
hanc nostram sentenciam diff nitivam, quam ferimus in hiis scriptis, pronunciamus. Dalej następuje 
akapit dotyczący otaksowania kosztów i opłat sądowych. Formuły końcowe zaczynają się od słów 
Lecta, lata et in scriptis pronunciata est hec nostra sentencia, po czym następuje rozbudowana da-
tacja wydania wyroku, a dalej jest podana data otaksowania kosztów oraz kolejna data otaksowania 
opłat sądowych (expensarum et perceptorum taxatio). Wszystkim tym trzem datacjom towarzyszą 
odrębne testacje, wymnieniające świadków każdej z tych czynności. Kończy dokument formuła 
koroboracyjna, po której następują już tylko znak i podpis notariusza publicznego, który wylicza 

135 KDW X, nr 1401.
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wszystkie czynności, których był świadkiem, i podaje, że przywiesił pieczęć of cjalatu (unacum 
off cialatus appensione sigilli).

Warto podkreślić, że formuła koroboracyjna zawarta w samym tekście dokumentu of cjała i po-
wtórzona w subskrypcji notarialnej dowodzi pieczętowania w tym okresie dokumentów gnieźnień-
skich of cjałów i wikariuszy generalnych pieczęcią urzędu of cjalskiego, nie zaś pieczęcią danego 
of cjała czy wikariusza lub też pieczecią osobistą duchownego pełniącego te urzędy. Wskazuje to 
na istnienie w of cjalacie gnieźnieńskim w tym okresie wieczystej pieczęci of cjalatu, analogicznie 
do wieczystej pieczęci of cjalatu poznańskiego, której istnienie wykazał Piotr Pokora136. Pieczęć ta, 
używana w konsystorzu od l. 1399–1411 do ok. 1540 r., przedstawiała Chrystusa jako sędziego Sądu 
Ostatecznego i opatrzona była odpowiednim napisem otokowym: S(igillum) perpetuum off cialatus 
ecclesie Posnaniensis. W tym samym czasie w Krakowie of cjałowie i wikariusze generalni zaprze-
stali nawet podawać na pieczęciach nazwy pełnionego urzędu, zadowalając się pieczęciami osobisty-
mi137, co zdaje się wynikać z częstych zmian na tych urzędach w diecezji krakowskiej.

Of cjałowie i wikariusze wystawiali też wiele innych dokumentów i pism. Szczególnie częste 
były pozwy, kierowane do osób wzywanych przed oblicze sądów, oraz rozmaite kategorie pism pro-
cesowych. Zachowało się ich niewiele, nie miały bowiem trwałej wartości. Charakterystyczna była 
procedura egzekwowania pozwu. Po dostarczeniu właściwej osobie musiał on wrócić do wystawcy 
z odpowiednią adnotacją naniesioną (na ogół na odwrociu) przez osobę, której zlecono wykonanie 
pozwu.

Wzajemny stosunek dokumentu i księgi nie został dotąd zbadany i wyjaśniony. Wystawianie 
dokumentów (zwłaszcza w sprawie wyroków) pokazuje, że to one stanowiły właściwe świadectwo 
na przyszłość i dowód w razie ewentualnych wątpliwości. Co najmniej od początku XVI w. funkcjo-
nowały już jednak proste ekstrakty z ksiąg konsystorskich, świadczące z kolei, że zapis w księdze 
miał już samodzielną moc dowodową, nawet bez ubierania go w formę samodzielnego dokumentu 
z pieczęcią. W gromadzącym obszerny materiał pism kościelnych kopiariuszu wikariuszy katedry 
poznańskiej ekstrakty takie pojawiają się w części powstającej na początku XVI w., a od schyłku 
lat 20. tego stulecia zdecydowanie już dominują wśród narastających sukcesywnie wpisów138. Etap 
przejściowy zdaje się odzwierciedlać sytuacja z 1457 r., kiedy to of cjał poznański wydał zaintere-
sowanym specjalny dokument (opatrzony tradycyjnie pieczęcią i podpisem notariusza), zawierający 
w sobie insert zapiski z akt konsystorskich, po to, aby zapis ten mógł się cieszyć pełną wiarą, tak jak 
sama księga139. Analogiczną formę spotykamy jednak jeszcze w XVI w.140, co świadczy o współist-
nieniu różnych form. Przyszłość należała jednak zdecydowanie do ekstraktu.

136 P. Pokora, „Sigillum perpetuum off cialatus ecclesie Posnaniensis”. Przyczynek do badań nad sfragistyką urzę-
dów kościelnych w Polsce, SŹ 39, 2001, s. 37–45.
137 M. Koczerska, Dwie pieczęcie Jana Elgota, w: E scientia et amicitia. Studia poświęcone E. Potkowskiemu 
w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa 1999, s. 87–94.
138 Poznań, AA, sygn. CP 10, k. 417–419, 456, 459, 460v–461, 480–480v, 482v–483, 484v–486, 486v, 487v, 493, 
511–516, 520–526v.
139 Tamże, k. 266v–268v: Signif camus — —, quomodo ad nostram — — veniens presenciam — — vicedecanus et — 
— procurator et divisor vicariorum — — revolutis actis co(n)sistorii Poznaniensis — — cum actu concordie — —: 
Ibidem constituti personaliter — —. Post cuiusquidem note oblacionem — — et revolucionem prefati domini — — 
iuris dictamen (et) notam petiverunt, quatinus eandem auctoritate ordinaria et ex off cio nostro approbare, ratif ca-
re et conf rmare decretumque nostrum apponendo renovare, transsumere et in formam publicam redigere mandari 
dignaremur. Nos vero — — predictam notam omniaque in ipsa contenta approbamus, ratif camus et conf rmamus 
perque notarium nostrum infrascriptum transsumere mandavimus, decernentes, quod eidem transsumpto auctori-
tate ordinaria in iudicio et extra tanquam actis consistorii Poznaniensis stetur, credatur et plena f des adhibeatur.
140 AKKK, dp 720 (3 VII 1531: Signif camus — — quomodo nos in actis nostris certum actum sive notam donationis 
domus — — scriptum invenimus ut infra: Constituti coram nobis itd.), 724 (13 VIII 1532: Manifestum facimus te-
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Konsystorz posiadał odrębne archiwum, w którym gromadzono przede wszystkim jego księgi. 
Dość liczne luki w zasobie piętnastowiecznym świadczą, że nie wszystkie akta, traktowane wówczas 
często jako prywatna dokumentacja osoby sprawującej dany urząd, traf ały do archiwum. Doty-
czyło to w większym stopniu akt wikariuszy generalnych, w mniejszym zaś — of cjałów. Archi-
wum konsytsorskie gromadziło też różnego rodzaju pisma składane przez strony w trakcie procesów 
(tzw. producta in consistorio). Zwyczaj ten utrwalił się chyba jednak dopiero w czasach nowożyt-
nych. W Poznaniu zdecydowaną większość znanego jeszcze przed II wojną światową materiału sta-
nowiły dokumenty z XVII–XVIII w.141

W zakresie organizacji of cjalatów okręgowych (foralnych) wzorcowe pozostają badania A. Gąsio-
rowskiego i I. Skierskiej dotyczące archidiecezji gnieźnieńskiej142. Ich ustalenia są następujące. Of -
cjałowie okręgowi sądzili sprawy tego samego rodzaju, co of cjałowie generalni w Gnieźnie, łącznie 
ze sprawami małżeńskimi; jedynym ograniczeniem była ranga spraw, przy czym wskazywano, że of -
cjał okręgowy nie powinien sądzić tych, w których wartość przedmiotu przekraczałaby 12 grzywien, 
co w ciągu XV w. podwyższono do 40 grzywien. Niejasne jest, czy of cjałowie okręgowi w Polsce 
repezentowali zwyczajną władzę biskupią, czy też od ich wyroków przysługiwała apelacja do of cjała 
generalnego. Niektóre przynajmniej of cjalaty okręgowe w różnych diecezjach działały niezależnie od 
of cjała w stolicy diecezji, jak np. of cjalat czerski (warszawski) w diecezji poznańskiej, którego of cjał 
zrównany został w prawach z of cjałem generalnym143. Cytowani autorzy sądzą ostatecznie, że wszyscy 
of cjałowie foralni mieli władzę zwyczajną, a apelacje od ich wyroku szły do metropolity. Siedzibami 
of cjalatów okręgowych w archidiecezji gnieźnieńskiej były zawsze ośrodki kluczy dóbr stołu arcybi-
skupiego; w miejscowościach tych przeważnie znajdowały się kolegiaty i zwykle były one siedziba-
mi archidiakonatu. Kadra of cjałów foralnych przedstawiała się skromniej niż środowisko of cjałów 
generalnych. Jeżeli of cjałowie generalni wywodzili się w przeważającej części ze średniej szlachty, 
mieli wyższe wykształcenie (zwłaszcza prawnicze), byli członkami gnieźnieńskiej kapituły katedralnej 
i sięgali nawet po rangę biskupią, to okręgowi mieli pochodzenie średnio– lub drobnoszlacheckie albo 
wręcz plebejskie, posiadali kanonie w kolegiatach, a żaden z nich nie został biskupem. 

6. DOKUMENTACJA KAPITUŁ KATEDRALNYCH I KOLEGIACKICH

Kapituły katedralne w Polsce w XIV i XV w. były już w pełni ukształtowanymi korporacjami144. 
Najważniejsze i najliczniejsze dwie kapituły katedralne istniejące w granicach Królestwa Polskie-
go to kapituła gnieźnieńska, licząca 31 członków (siedmiu prałatów i 24 kanoników) i krakowska 

nore presentium — — quia nos in actis nostris certam concordiam — — factam reperimus, quam ad postulacionem 
prefati venerabilis capituli nostri Cracouiensis transcribi et exemplari fecimus).
141 J. Nowacki, Dzieje, t. II, s. 231.
142 A. Gąsiorowski, I. Skierska, Of cjalaty okręgowe; ciż, Początki of cjalatu kamieńskiego; I. Skierska, Of cjalat 
kaliski.
143 J. Nowacki, Dzieje, t. II, s. 237–238; I. Skierska, Późnośredniowieczny konsystorz, s. 86 n.
144 Wartość zachowuje praca S. Zachorowskiego, Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 
1912 (wyd. 2: Kraków 2004). Nowsze badania podsumowuje A. Radzimiński, Duchowieństwo kapituł katedralnych 
w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. Studium nad rekrutacją i drogami awansu, Toruń 1995; tenże, Od ka-
talogu duchownych do komputerowej „kolektywnej biograf i”. Uwagi o dawnych i współczesnych kierunkach i ten-
dencjach w badaniach średniowiecznych i nowożytnych kapituł katedralnych w historiograf i niemieckiej, „ Roczniki 
Historyczne” 60, 1994, s. 173–184; tenże, Stan i potrzeby badań nad duchowieństwem katedralnym i kolegiackim 
w Polsce średniowiecznej, „Nasza Przeszłość” 90, 1998, s. 35–56. Do tego ostatnio: M. D. Kowalski, Uposażenie 
krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu, Kraków 2000; K. Lutyński, Kapituła katedralna w Poznaniu 
w XVI wieku. Organizacja i majątek, Poznań 2000; M. Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki 
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z 36 członkami (sześciu prałatów i 30 kanoników). Rekrutacja w skład kapituły odbywała się kil-
koma drogami. Każdy z członków kapituły miał swoją prebendę, która stanowiła jego uposażenie. 
Na to uposażenie składały się głównie dziesięciny, ale niektóre prebendy posiadały dobra ziemskie. 
Kapituły miały ponadto majątek wspólny w postaci wsi prestymonialnych, oddawanych w czasowe 
posiadanie swym członkom, a także inne wsie, wypuszczane w dzierżawę, oraz dziesięciny. Kapituła 
była na równi z biskupem gospodarzem katedry — ponosiła w 1/3 koszty naprawy z funduszu bu-
dowlanego (fabrica ecclesiae). Członkowie kapituły otrzymywali jeszcze refekcje, czyli dystrybucje 
codzienne, przypadające tym, którzy rezydowali przy katedrze i uczestniczyli we mszy konwentu-
alnej (sumie).

W okresie awiniońskim (1309–1378), a i później, podczas wielkiej schizmy (1378–1417), papie-
że rościli sobie prawo do obsady wszystkich większych benef cjów w całym Kościele, nie zważając 
na prawa kolatora zwyczajnego, którym był biskup ordynariusz. W wyniku wielkich soborów zaczę-
ła obowiązywać zasada alternatywnych miesięcy — na benef cja zwolnione w miesiącach nieparzy-
stych, od stycznia poczynając, udzielał prowizji papież, a w miesiącach parzystych — miejscowy bi-
skup. W Polsce również król rościł sobie prawo do promowania na benef cja kapitulne, zwłaszcza te 
najbogatsze. Szlachta zabiegała o zapewnienie monopolu na obejmowanie kanonii dla swych synów, 
co zapewniały przywileje papieskie dla Gniezna i Krakowa (1414) oraz Poznania (1421), a osta-
tecznie potwierdziła konstytucja sejmowa z 1496 r. Szlachecki ekskluzywizm łagodziła możliwość 
obejmowania pewnych kanonii przez osoby plebejskiego pochodzenia legitymujące się stopniami 
naukowymi. Stanowe ograniczenia nie obowiązywały na Śląsku, gdzie synowie mieszczańscy stano-
wili wręcz większość kanoników145. Jedną z głównych bolączek kapituł katedralnych była kumulacja 
prebend i związana z tym nieobecność wielu kanoników, co w jeszcze ostrzejszej formie występowa-
ło w kapitułach kolegiackich. Obowiązku rezydencji przestrzegano najczęściej podczas Wielkiego 
Postu oraz Adwentu. Obowiązkowe było również uczestnictwo w kapitułach generalnych, odbywa-
nych 2–3 razy w roku. Stale rezydowała przeważnie grupa od kilku do 10 członków kapituły, którzy 
nie mieli innych prebend, byli silnie związani z daną diecezją. To oni decydowali o większości spraw 
kapituły146.

Do zadań kapituły katedralnej należało czuwanie nad służbą liturgiczną przy katedrze, w czym 
wyręczali ją w znacznej mierze wikariusze wieczyści — mający święcenia kapłańskie zastępcy ka-
noników i prałatów, posiadający własne stałe uposażenia (i określani niekiedy jako „kapituła mniej-
sza”)147. Najważniejszym uprawnieniem kapituły katedralnej było dokonywanie wyboru biskupa po 
śmierci dotychczasowego ordynariusza, jak również opieka nad majątkiem podczas sediswakan-
cji (kiedy zarząd dóbr przejmował wyznaczony przez kapitułę administrator z jej grona). Swobodę 
wyboru kanonicznego ograniczał nacisk ze strony króla. Głównym jednak zadaniem kapituły było 
służenie radą biskupowi i kontrola jego działań majątkowych. Jak była już mowa, kapituła musiała 
udzielić biskupowi zgody na wszelkie działania oznaczające alienację majątku biskupiego. Kon-
sens kapituły zaznaczany jest w odpowiednich dokumentach biskupich, a jego wyrazem było przy-
wieszenie do dokumentu biskupiego pieczęci większej kapituły. Nie jest dokładnie znana związana 
z tym procedura. Wiadomo, że gdy dokument dotyczył przywileju dla danej osoby, to obdarowany 

z lat 1408–1448, Poznań 2003; P. Dembiński, Poznańska kapituła katedralna; M. Bilska–Ciećwierz, Powstanie 
i organizacja kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków 2007.
145 Zob. interesujące uwagi E. Wółkiewicz, Kapituła kolegiacka Św. Mikołaja w Otmuchowie. Dzieje — organiza-
cja — skład osobowy (1386–1477), Opole 2004, s. 184–187.
146 A. Gąsiorowski, Kanonicy włocławscy w najstarszej metryce kapitulnej, w: Duchowieństwo kapitulne w Polsce 
średniowiecznej i wczesnonowożytnej, Toruń 2000, s. 18–21;  P. Dembiński, Poznańska kapituła, s. 267–298.
147 A. Radzimiński, Wikariusze katedralni w Polsce średniowiecznej, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 211–220.
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sam udawał się do kapituły z prośbą o zgodę i przyłożenie pieczęci148. Z protokołów obrad kapituły 
wynika, że pod koniec posiedzeń generalnych dokonywano masowej sigillacji dokumentów bisku-
pich pieczęcią kapitulną. Uprzednio dokonywano dokładnego sprawdzenia treści przedstawionych 
dokumentów149. W czasach nowożytnych dodatkowym, obok pieczęci, znakiem konsensu stał się 
podpis jednego z prałatów, składany na dokumencie biskupim. Ponieważ dokumenty biskupie po-
wstawały niezależnie od terminów kapituł generalnych, na pieczęć kapituły i podpis prałacki trzeba 
było niekiedy długo czekać. Trwać to mogło nawet rok, jak w przypadku dokumentu biskupa Fran-
ciszka Krasińskiego datowanego w Warszawie 16 V 1573, który opieczętowany został przez kapitułę 
dopiero 14 V 1574 r., na co zwracała uwagę specjalna nota umieszczona w miejscu, gdzie powinien 
znaleźć się podpis150.

Kapituły, zwłaszcza katedralne, same też wystawiały dokumenty lub występowały jako współwy-
stawcy dokumentów biskupich. W Krakowie nosiły one intytulację: Nos prelati et canonici totumque 
capitulum Cracouiense (1474) lub Capitulum ecclesie cathedralis Cracouiensis (1528)151. Imienne 
wyliczenie prałatów i kanoników, którzy w danym dniu reprezentowali kapitułę, znajdowało się 
w liście świadków. Można sądzić, że taki właśnie formularz dokumentów wystawianych przez ka-
pitułę wskazywał na poczucie wspólnoty w ramach grupy kanonickiej. Inną intytulację stosowano 
np. w dokumentach kapituły lwowskiej, wymieniając poszczególnych jej członków, co wskazuje 
być może na słabsze więzi korporacyjne152. Liczba dokumentów wystawianych przez krakowską 
kapitułę katedralną wzrasta w epoce nowożytnej, co odzwierciedla wzrost jej aktywności w sytu-
acji zaangażowania politycznego biskupów i widocznych postępów reformacji. Kapituła wystawiała 
szczególnie dużo dokumentów dotyczących swych dóbr pabianickich (w ziemi łęczyckiej), w za-
rządzie którymi współdziałała z arcybiskupami gnieźnieńskimi, uzyskując od nich np. przywileje 
dziesięcinne. Dobra pabianickie były stałym przedmiotem zainteresowania kapituły, w tym jej pro-
kuratorów (urzędników gospodarujących majątkiem wspólnym kapituły). Widać szczególną troskę 
kapituły o posiadanie dokumentów, dowodzących własności posiadanych przez nią nieruchomości 
lub świadczeń, jak również o stan przechowywanych w jej archiwum dokumentów. Stąd zabiegi 
o transumpty. W 1523 r. np. kapituła krakowska przedstawiła królowi do transumowania stare przy-
wileje z 1228 i 1258 r., zwalniające poddanych dóbr kościelnych od ciężarów prawa książęcego153.

Kapituła prowadziła też księgi. Najważniejszą z nich były akta jej czynności (acta actorum), 
czyli metryka kapitulna. Zawierają one protokoły z posiedzeń kapituł generalnych i partykularnych; 
niekiedy także teksty statutów kapitulnych i dokumentów oraz zapisy innych ważnych dla kapituły 
informacji. Akta te zachowały się od początku XV w. Najstarsza jest księga kapituły gnieźnieńskiej 
z l. 1408–1448. Pisana jest starannym, choć kursywnym, pismem przez pięciu notariuszy kapituły 
gnieźnieńskiej, będących notariuszami publicznymi. Powoływanie się w jej tekście na wcześniej-
sze zapisy w metryce wskazuje, że istnieć musiał wcześniejszy tom lub tomy, niezachowane do 
naszych czasów. W podległym metropolii gnieźnieńskiej Wrocławiu metryka kapituły istniała na 
pewno już w końcu XIV w. W Krakowie najstarsza zachowana księga (w dwóch częściach) pocho-
dzi z l. 1438–1461 i nie ma pewności, czy istniały wcześniejsze akta. Wątpliwości co do tego budzi 
nieporządny sposób prowadzenia owej księgi. Notariusz kapituły został w Krakowie powołany do-

148 A. Tomczak, Kancelaria, s. 103.
149 S. Kętrzyński, Zarys, s. 340.
150 AKKK, dp 829. 
151 Tamże, dp 540 (11 V 1474), 699 (24 VII 1528).
152 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwo-
wie, t. V, Lwów 1875, nr 89 (26 IX 1442); Центральний Державний Історичний Архів України, м. Львів, fond 
131, opis 1, sprawa 181 (8 III 1463), sprawa 402 (18 III 1538).
153 Tamże, dp 680 (26 IX 1523).
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piero w 1454 r.154 Kolejny tom z l. 1463–1523 jest już prowadzony dość starannie i systematycznie. 
Metryka poznańska zaczyna się od 1428, włocławska od 1435, a płocka (w odpisach i ekscerptach) 
od 1437 r.155

Trudno przecenić znaczenie, jakie metryki mają dla badania mechanizmów działania kapituł. Jak 
pierwszy pokazał A. Gąsiorowski, zawarte są (dzięki zawartym listom obecności na posiedzeniach 
oraz zapisom o instalacji, czyli przyjęciu na prebendę) jedynym źródłem, na podstawie którego moż-
na ustalić rzeczywistą przynależność danej osoby do danej kapituły, a także odtworzyć skalę udziału 
poszczególnych członków w życiu korporacji156. Acta actorum ukazują też kondycję danej kapituły 
jako grupy społecznej, jej zaangażowanie w nadzór nad katedrą i proces podejmowania decyzji. 
Decyzje te dotyczyły przydzielania domów kapitulnych oraz tzw. wsi prestymonialnych, a także 
wydzierżawiania poszczególnych wsi z majątku wspólnego. W Krakowie np. co trzy lata wydzierża-
wiano jednemu z kanoników dobra pabianickie za wysoki czynsz; przy okazji kapituła sporządzała 
obszerny dokument, w którym wyznaczała kolejne zadania do wykonania służące melioracji dóbr 
pabianickich i podniesieniu ich dochodowości. Na rok lub na pół roku kapituła wybierała prokura-
tora, czyli urzędnika do spraw f nansowych, oraz komisję do rozliczenia go. Biskup, uczestniczą-
cy na ogół w kapitułach generalnych, przedstawiał kapitule swoje dezyderaty, zazwyczaj w formie 
gotowych do opieczętowania dokumentów. Na kapitułach, zwłaszcza tych odbywających się sede 
vacante, zapadały decyzje o wysyłaniu poselstw do króla, na synody i sejmy.

Podczas trwania kapituł generalnych przygotowywano i uchwalano również statuty kapitulne157. Te 
starsze (jeszcze z XIV w.) wydawano w postaci wspólnych dokumentów biskupa i kapituły, potem zaś — 
dokumentów kapitulnych. W czasach istnienia metryki kapitulnej wpisywano je do tej księgi (niekiedy 
na wybranych kartach, zwłaszcza ostatnich), z czasem zaś gromadzono w osobnych tomach. Statuty ka-
pitulne w porównaniu do statutów synodów prowincjonalnych i diecezjalnych są o tyle interesujące, że 
przekazują raczej nie zasady ogólnego prawa kanonicznego, ale miejscowe normy zwyczajowe (consue-
tudines). Można je podzielić na te nadawane kapitule (za jej zgodą i współdziałaniem) przez biskupów 
oraz te, na ogół późniejsze, ustanawiane przez samą korporację. W XV w. ważniejsze kapituły polskie 

154 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, Aneks I, nr 229.
155 Metrica capituli Wladislaviensis antiquissima (1435–1518), wyd. A. Gąsiorowski, Kórnik 2001 (CD z repro-
dukcją rękopisu); M. Czyżak, Kapituła, s. 14–16; M. D. Kowalski, Uposażenie, s. 10–12; P. Dembiński, Poznańska 
kapituła, s. 10–12. Fragmenty wydane w: Acta capitulorum nec non iudiciorum, t. I (Gniezno, Poznań, Włocławek); 
Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438–1523; 1438–1525), wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum 
Komisji Historycznej, t. VI, Kraków 1891. W całości wydane: Acta capituli Wratislaviensis 1500–1562, wyd. A. Sa-
bisch, t. I–II, Köln–Wien 1976, do tego zaś C. Grünhagen, Protokolle des Breslauer Domkapitels. Fragmente aus 
der Zeit 1393–1460, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” 5, 1863, s. 118–159.
156 A. Gąsiorowski, Kanonicy włocławscy, s. 9–51.
157 Statuta capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis a. MCCCXXVIII–MCCCCLXXVIII, wyd. U. Heyzmann, Sta-
rodawne prawa polskiego pomniki, t. IV, Kraków 1875, s. 115–170; Statuta capitularia ecclesiae cathedralis Cra-
coviensis, wyd. I. Polkowski, Kraków 1884; Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis eccesiarumque colle-
giatarum Varsoviensis et Lanciciensis, wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Komisji Prawniczej, t. V, Kraków 1897, 
s. 451–546; Statuty kapituły katedralnej włocławskiej, wyd. J. Fijałek, Kraków 1915; Statuta capituli et ecclesiae 
cathedralis Posnaniensis ex annis 1298–1763, wyd. W. Pawełczak, Poznań 1995. Z literatury zob. M. D. Kowal-
ski, Piętnastowieczne statuty kapituły katedralnej w Krakowie, w: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, 
Kraków 2000, s. 233–253; M. Koczerska, Modele prawne, społeczne i kulturowe kleru kapitulnego — wizja opty-
mistyczna, w: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. I, Warszawa 
2008, s. 317–328; A. Radzimiński, Modele prawne, społeczne i kulturowe kleru kapitulnego w Polsce średniowiecz-
nej w kontekście ich religijności, w: tamże, s. 299–316; M. Bilska–Ciećwierz, Statuty kapituł kolegiackich metro-
polii gnieźnieńskiej w średniowieczu, „Nasza Przeszłość” 108, 2007, s. 183–213; taż, Statuty kolegium kanoników 
przy kolegiacie łęczyckiej z lat 1383–1467, „Klio” 2, 2002, s. 21–47; taż, Statuty wikariuszy kolegiaty wiślickiej 
z 1442 roku, „Roczniki Historyczne” 72, 2006, s. 115–126.
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nakazały kodyf kację swoich statutów, co na ogół udało się zrealizować, po kilku wcześniejszych, nie-
udanych próbach, w latach 60. i 80. Kodyf kacje takie były niezbędne ze względu na odrzucanie pew-
nych statutów przez praktykę życia codziennego i potrzebę ochrony żywotnych interesów kanoników. 
Do zbierania statutów skłaniał też wymóg ich czytania na początku każdej kapituły generalnej.

Porównanie statutów kapitulnych różnych kapituł prowadzi do wniosku o powtarzaniu się proble-
mów. Przeważają kwestie majątkowe, przy stosunkowo niewielkiej liczbie statutów poświęcanych 
sprawom ściśle religijnym, w tym liturgicznym. Statuty kapitulne rozstrzygają zagadnienia codzien-
nych dystrybucji (pieniędzy i naturaliów) dla rezydujących kanoników, związane z tym wymogi 
rezydencji, porządek przydzielania domów kapitulnych i wsi prestymonialnych. Wyraźnie korpo-
racyjną wymowę miały statuty tworzone przez samą kapitułę, dotyczące uczestnictwa jej członków 
w pogrzebach konfratrów i związanych z tym nabożeństwach, jak również ustanawiania i odpra-
wiania aniwersarzy za zmarłych. Przypominają one statuty bractw religijnych. Lektura statutów 
przynosi wiele informacji na temat funkcjonowania kapituł, ale nie dają się porównać z bogactwem 
danych zawartych w metrykach.

Z metryk kapitulnych wyodrębniły się też z czasem akta gospodarcze. Szczególnie ważne były 
rachunki prokuratorów, którzy zarządzali majątkiem kapituły. Z urzędników ściśle f nansowych 
stawali się ludźmi strzegącymi przestrzegania praw i zwyczajów, wypełniania przez jej członków 
obowiązków związanych z gratyf kacjami, a także egzekwowania płatności z tytułu użytkowania 
wsi patrymonianych i dzierżawionych. Prokuratorzy byli wybierani na jednej z kapituł generalnych 
i składali sprawozdanie f nansowe przed komisją powoływaną co roku do ich rozliczenia. W boga-
tych kapitułach obracali bardzo dużymi sumami, dochodzącymi nawet do tysiąca grzywien rocznie. 
Potrzeba zapisywania rachunków zrodziła się właśnie z wymogu owych rozliczeń. Przeważnie jed-
nak po zyskaniu absolutorium rachunków nie przechowywano, tak że do naszych czasów dotrwały 
tylko przypadkowo. Dlatego np. dla Krakowa mamy fragment rachunków z końca XIV w., a potem 
dopiero od 1514 r., kiedy zachowała się najstarsza ich księga158. Natomiast skromna kolegiata łę-
czycka ma rachunki już od 1406 r.159 Rachunki kapitulne są źródłem znamienitym. Służą np. do ba-
dania rezydencji przy katedrze, pozwalają na wgląd w realizację anniwersarzy, podają ceny różnych 
produktów i usług rzemieślniczych, pokazują roczny koszt utrzymania katedry lub kolegiaty. Różny 
też był sposób prowadzenia rachunków. Najprostszy stanowiło chronologiczne zestawienie docho-
dów i wydatków. W systemie bardziej skomplikowanym, wymagającym robienia brulionów, wpro-
wadzano działy rzeczowe wydatków: osobno na dystrybucje codzienne, na wino i wosk, na chór, na 
różne drobne wydatki, jak dekorowanie ołtarzy podczas procesji czy drobne naprawy. Zachowały się 
też z końca XV w. rachunki kolegium wikariuszy wieczystych160.

Potrzeba prowadzenia różnorodnej dokumentacji wymagała stworzenia pewnej struktury kance-
laryjnej. Służyło temu powoływanie przez kapituły stałych notariuszy161. Mieli oni zawsze upraw-

158 Rationes Zbignei a Nasięchowice archidiaconi Cracoviensis, wyd. W. Kętrzyński, MPH V, s. 917–925; M. Ko-
czerska, Rachunki kapituły krakowskiej z początku XVI w. — analiza zawartości pierwszej zachowanej księgi, 
w: Świat średniowiecza. Studia of arowane Henrykowi Samsonowiczowi, Warszawa 2010, s. 258–275.
159 Kraków, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, rkps 6558; zob. A. Kowalska–Pietrzak, Wydatki kapituły łęczyckiej na 
rzecz kolegiaty w świetle not prokuratorów (1406–1419), „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica” 72, 2001, 
s. 43–62; I. Skierska, Ornaty, sierpy i węgiel. O rachunkach łęczyckiej kapituły kolegiackiej w pierwszej połowie 
XV wieku, w: Ecclesia, cultura, potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga of arowana Siostrze Pro-
fesor Urszuli Borkowskiej OSU, Kraków 2006, s. 169–184.
160 E. Knapek, Rachunki kolegium wikariuszy wieczystych katedry krakowskiej z lat 1493–1495 i 1497–1498, SŹ 52, 
2013, s. 113–148.
161 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 428–429; M. Czyżak, Kapituła, s. 16; P. Dembiński, Poznańska kapituła, 
s. 10.
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nienia notariuszy publicznych. Ich zadaniem było przede wszystkim prowadzenie metryki oraz spi-
sywanie dokumentów (rachunki sporządzali sami prokuratorzy lub ich prywatni pisarze). W Krako-
wie notariusza kapitulnego powołano, jak była już mowa, dopiero w 1454 r., co wskazuje, że można 
było jednak obywać się długo bez takiego etatowego pracownika. W kręgu kapituły było wszak 
zawsze dość ludzi potraf ących biegle władać piórem. Środowisko notariuszy kapitulnych jest słabo 
rozpoznane. Wywodzili się przeważnie z kręgu niższego kleru katedralnego. Najpewniej w ramach 
wynagrodzenia za swą pracę otrzymywali mniej znaczące benef cja, przeważnie altarie w katedrze. 
W Poznaniu notariusze kapitulni zostawali często kustoszami położonej na Ostrowie Tumskim ko-
legiaty NMP.

Kapituła, stanowiąca instytucjonalny wyraz ciągłości biskupstwa, dbała też o dokumentację za-
rządu diecezji. W jej gestii znajdowało się gromadzenie i strzeżenie archiwum diecezjalnego. Tra-
f ały do niego dokumenty dotyczące majątku stołu biskupiego. Ze względu na polityczną rolę bisku-
pów jako reprezentantów miejscowego społeczeństwa w archiwach kapitulnych mogły znajdować 
się ważne akta publiczne. W Krakowie np. przechowywano przywileje Władysława Laskonogiego 
(1228) i Wacława czeskiego (1291) dla ziemi krakowskiej, dokument unii krewskiej (1385), przywi-
leje jedleński Jagiełły (1430) i piotrkowski Władysława III (1438)162. Archiwum kapitulne było prze-
chowywane w katedrze wraz ze skarbcem katedralnym i podlegało kustoszowi. Niewiele wiadomo 
o sposobach porządkowania i zabezpieczania narastającego zasobu dokumentów i ksiąg. We Wrocła-
wiu kanonik Jan Paszkowic jako prokurator kapituły sprawił w 1455 r. zachowaną do dziś specjalną 
szafę archiwalną, zaopatrzoną w odpowiednio oznakowane przegródki na poszczególne kategorie 
dokumentów163. Świadczy to o istnieniu dość skomplikowanego systemu ich układu. Wrocławskie 
archiwum katedralne liczyło już wtedy tysiące dokumentów. W diecezjach na obszarze Królestwa 
Polskiego archiwa były skromniejsze, ale i tak dość znaczne. Dbałości o zasób dowodzą znajdują-
ce się na odwrociach zachowanych oryginałów sygnatury, noty i streszczenia średniowieczne lub 
wczesnonowożytne (które nigdzie nie zostały jednak należycie przeanalizowane), a także tworzenie 
kopiariuszy. Sporządzanie tego rodzaju ksiąg były wypróbowanym sposobem zabezpieczania zbioru 
przez zniszczeniem. Także w tym zakresie prekursorską rolę odgrywał Wrocław, gdzie pierwszy ko-
piariusz archiwum katedralnego (tzw. Liber niger) sporządzono w połowie XIV w., a potem uzupeł-
niano. W pozostałych diecezjach metropolii gnieźnieńskiej podobne księgi zakładano dopiero w stu-
leciu następnym. W Poznaniu nastąpiło to za sprawą biskupa Andrzeja Łaskarzyca ok. 1420, w Kra-
kowie — na polecenie biskupa Zbigniewa Oleśnickiego w 1445 r., w Gnieźnie dopiero po połowie 
stulecia, natomiast w Płocku i Włocławku dopiero po 1500 r.164 Kopiariusze poznański i gnieźnieński 
spisano jeszcze tradycyjnie na pergaminie, inne już na papierze. Tworzenie kopiariuszy wynikało 
na pewno z potrzeby porządkowania archiwów, ale być może także w związku z przygotowaniem 
pomocy dających szybki wgląd w tytuły własności i przywileje posiadłości biskupich i kapitulnych; 
mogły one okazać się przydatne wobec antyklerykalnych nastrojów niesionych przez ruch husyc-
ki. Powstanie kopiariusza poznańskiego wpisuje się w szerszy widocznie zamiar zabezpieczania 
archiwaliów. Jednocześnie założono też odrębną księgę (tym razem papierową) dla dokumentów 

162 M. Koczerska, Autentyczność dokumentu unii krewskiej z 1385 roku, KH 99, 1992, nr 1, s. 62–63.
163 M. Rehorowski, Gotycka szafa archiwalna Jana Paszkowicza z r. 1455, „Archeion” 31, 1959, s. 83–86.
164 B. Turoń, „Liber Niger”. Kopiarz biskupstwa wrocławskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Historia XIX, 
1970, s. 47–96; tenże, Kopiarz biskupstwa poznańskiego — Liber privilegiorum B, tamże XXVI, 1974, s. 67–89; 
tenże, „Liber antiquus”. Kopiarz biskupstwa krakowskiego, tamże IX, 1965, s. 67–97; tenże, Kopiarz arcybiskup-
stwa gnieźnieńskiego — Liber Privilegiorum XV sec., tamże XXXIII, 1980, s. 39–50; M. Koczerska, Zbigniew 
Oleśnicki, s. 15–21; Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej, wyd. B. Ulanowski, S. Zachorowski, w: Archiwum 
Komisji Historycznej, t. X, Kraków 1916, s. 310; S. Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjal-
nego we Włocławku, dz. II: Dokumenty w kopiariuszach, t. I–II, Włocławek 1999.
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wikariuszy katedralnych165. Z kolei powstanie wspomnianego kopiariusza krakowskiego (Liber an-
tiquus privilegiorum) wiązało się z szerszymi zamysłami biskupa Oleśnickiego, w ramach których 
już w 1440 r. zlecił on Janowi Długoszowi stworzenie inwentarza dóbr stołowych biskupstwa. Wia-
domo też, że przeprowadził akcję rejestrowania i transumowania wszystkich przywilejów sołtysich 
w swoich dobrach166.

7. STATUTY SYNODALNE

Statuty synodów prowincjonalnych i diecezjalnych budzą szczególne zainteresowanie historyków 
prawa i historyków Kościoła, a także historyków kultury, zwłaszcza zaś badaczy obyczajowości. Jak 
wszystkie źródła historyczne wymagają stosowania zasad krytyki historycznej, może nawet szcze-
gólnie starannej, dostosowanej do tego właśnie typu źródeł167. Należą do źródeł normatywnych, któ-
re pokazują często zastaną rzeczywistość w ciemnych barwach, aby uzasadnić potrzebę jej zmiany. 
Ocenę stopnia odzwierciedlenia przez statuty rzeczywistości danego terenu utrudnia częste zapoży-
czanie norm jednej prowincji lub diecezji kościelnej przez inną. 

Zaszczepianiu norm powszechnego prawa kościelnego służyły początkowo szczególnie synody 
prowincjonalne zwoływane przez przybywających do Polski legatów papieskich. Ich rola w tym 
zakresie kończy się jednak w początku XIV w., co świadczy o usamodzielnieniu się polskiego Ko-
ścioła. Już od czasów arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199–1218) aktywność ustawodawczą oka-
zywały także synody gromadzące się bez udziału legatów, aczkolwiek ich statuty ustępują jednak 
wyraźnie legackim pod względem rzeczowym, kompozycyjnym i stylistycznym168. Obowiązek co-
rocznego odbywania synodów prowincjonalnych i synodów diecezjalnych usankcjonował IV sobór 
laterański w 1215 r.169 Dopiero w 1425 r. ograniczono ten wymóg, nakazując zwoływanie synodów 
prowincjonalnych co trzy lata. Pierwszy zbiór wcześniejszych polskich statutów synodalnych, 
niebędący jednak ich systematyczną kodyf kacją i pomijający ustawodawstwo legatów, stanowi 
tzw.  synodyk170 arcybiskupa Jarosława Bogorii ze Skotnik z 1357 r. Najważniejszym pomnikiem 
polskiego ustawodawstwa synodalnego są statuty prowincjonalne ogłoszone w 1420 r. na zwołanym 
przez arcybiskupa Mikołaja Trąbę synodzie w Wieluniu i Kaliszu171. Przygotowania trwały wiele 

165 T. Jurek, Księga Iura vicariorum i jej przygotowywana edycja, „Roczniki Historyczne” 76, 2010, s. 241–254.
166 Zob. M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki, s. 20.
167 O. Pontal, Les statuts synodaux, Turnhout 1975 (Typologie des sources du Moyen Age occidental 11), gdzie 
wskazówki bibliograf czne i rozważania metodyczne. Mimo że autorka opiera się wyłącznie na statutach diecezjal-
nych i to z diecezji francuskich, jej uwagi są instruktywne dla całego gatunku źródeł.
168 Podstawowe edycje: Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, wyd. A. Z. Helcel, Warszawa 1856, s. 331–428; 
Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis, wyd. R. Hube, Petropoli 1856; A. Vetulani, Statuty sy-
nodalne Henryka Kietlicza, Kraków 1938. Literatura: W. Abraham, Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych sy-
nodów prowincjonalnych Kościoła polskiego, Kraków 1917; S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, 
t. II, Lwów 1926, s. 83–197; ks. P. Kałwa, Rys historyczny prowincjonalnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce 
przedrozbiorowej, w: Księga pamiątkowa ku czci jego ekscelencji x. biskupa Mariana Leona Fulmana, cz. I, Lublin 
1939, s. 126–155; W. Wójcik, Kościelne ustawodawstwo partykularne w Polsce przedrozbiorowej na tle powszechne-
go prawodawstwa kościelnego, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, Lublin 1969, s. 423–502; I. Subera, Syno-
dy prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1971; W. Góralski, Wprowadzenie do historii ustawodaw-
stwa synodalnego w Polsce, Lublin 1991; W. Uruszczak, Ustawodawstwo synodów Kościoła Katolickiego w Polsce 
w XIII i XIV wieku, CPH 51, 1999, z. 1–2, s. 133–148; S. Tymosz, Gnesener Provinzial– und  Diözesansynoden im 14. 
und 15. Jahrhundert, w: Partikularsynoden im späten Mittelalter, Göttingen 2006, s. 177–198.
169 Dokumenty soborów powszechnych, t. II, wyd. ks. A. Baron, ks. H. Pietras, Kraków 2002, s. 239.
170 Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, s. 407–412.
171 Statuty synodalne wieluńsko–kaliskie.
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lat, bo już w 1412 r. papież zezwolił metropolicie na skodyf kowanie obowiązujących w prowin-
cji gnieźnieńskiej norm172. Synod unieważnił wszystkie funkcjonujące dotąd statuty prowincjonalne 
i legackie, a obowiązywać miały odtąd wyłącznie nowe ustawy. Ideę tę wyraża ich arenga173. Sam 
obszerny tekst174 uporządkowany jest zgodnie ze schematem Dekretałów Grzegorza IX i podzielony 
jest na pięć ksiąg (iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen). Wprowadzane normy czerpano zarów-
no ze starszego ustawodawstwa polskiego (prowincjonalnego i legackiego), jak i z krajów sąsied-
nich175. Do oryginalnych rozwiązań należą uchwalone w obliczu zagrożenia husytyzmem Remedia 
contra hereticos176, a także omawiane już wyżej postanowienia dotyczące notariuszy publicznych177.

Mimo pokaźnych rozmiarów statuty wieluńsko–kaliskie, podobnie jak wszystkie późnośrednio-
wieczne statuty prowincjonalne i diecezjalne, są z punktu widzenia dyplomatyki pełnoprawnym 
dokumentem. Zaczynają się od inwokacji i to w najbardziej uroczystej formie: In nomine sancte 
et individue Trinitatis. amen. Po niej następuje formuła perpetuacyjna, cytowana już arenga, wresz-
cie intytulacja (nos Nicolaus Dei gracia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus et primas), po 
czym idzie streszczona powyżej obszerna narracja, a następnie — również zgodnie ze zwyczajami 
dyplomatycznymi — tekst obu cytowanych bulli papieskich, określających podstawę prawną przed-
sięwzięcia. Dyspozycję stanowi właściwy tekst statutów. Formuły końcowe dokumentu są typowe 
dla dokumentu biskupiego z uwierzytelnieniem notarialnym. Rozpoczyna je datacja z dokładnym 
określeniem miejsca (w chórze kolegiaty kaliskiej) i czasu (rok Pański, rok pontyf katu papieskiego, 
dzień i miesiąc, godzina). Brakuje koroboracji, być może dlatego, że statuty zachowały się tylko 
w kopiach. Po liście świadków następuje rozbudowany podpis notarialny. Podpisany notariusz zlecił 
spisanie tekstu innej osobie, sam jednak sprawdził starannie jej pracę (facta diligenti auscultacione) 
i opatrzył dokument swym znakiem i imieniem, a także pieczęcią arcybiskupa. Oryginał był więc 
opieczętowany. Musiał być sporządzony na pergaminie178, a ze względu na objętość miał na pewno 
postać poszytu. Forma taka nie była niczym osobliwym.

W samym tekście statutów kaliskich nie określono sposobu ich rozpowszechnienia. Rozejść mu-
siały się szeroko, jak wskazuje choćby fakt zachowania się do dziś 35 rękopisów, a było ich najpew-
niej jeszcze więcej179. Szczęśliwie zachowała się relacja z przyjęcia tych statutów w 1423 r. na sy-
nodzie diecezjalnym we Wrocławiu180. Tekst ustaw prowincjonalnych został głośno odczytany (alta 
et intelligibili voce) przez notariusza publicznego, po czym nakazano, aby archidiakoni w ciągu sze-
ściu miesięcy sporządzili kopie i przesłali je archiprezbiterom (stanowiącym na Śląsku odpowiednik 
dziekanów), a ci w ciągu kolejnych sześciu miesięcy rozesłali kopie do podległych sobie kościołów. 
Wszystkie egzemplarze miały być uwierzytelniane pieczęcią biskupa. Można sądzić, że analogicznie 
postąpiono w innych diecezjach prowincji gnieźnieńskiej. Domysł taki potwierdza fakt, że w sądzie 
of cjała krakowskiego w 1445 r. przedstawiono jako dowód statuty prowincjonalne opatrzone dwie-

172 Tamże, s. 3–5; zgodę papieską ponowiono w 1418 r. (tamże, s. 5–7).
173 Tamże, s. 1: Alma mater ecclesia plerumque nonnulla racionabiliter ordinat et consulte, que suadente subiec-
torum utilitate postmodum consulcius et racionabilius revocat, aliquando addit, interpretatur et minuit, corrigit 
quandoque in melius et commutat.
174 W kodeksie gnieźnieńskim z 1422 r. obejmuje 48 kart rękopisu (tamże, s. XXXI).
175 W. Abraham, Statuta synodu prowincjonalnego w Kaliszu z r. 1420, w: RAU whf 21, 1888, s. 75–181, 
zwł. s. 168–181.
176 Statuty synodalne, s. 94–96; por. W. Abraham, Statuta, s. 180.
177 Zob. wyżej, przyp. 74. 
178 Kapituła gnieźnieńska już w 1413 r. nabywała pergamin na spisanie statutów (Acta capitulorum nec non iudicio-
rum, t. I, nr 1514: Dni decreverunt, quod procuratores capituli ement pergamenum, quantum suff ciet pro statutis 
provincialibus et ecclesie conscribendis).
179 Statuty synodalne, s. XXVI n.
180 Tamże, s. CLXV–CLXVIII.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



375KANCELARIE I DOKUMENTACJA KOŚCIELNA

ma pieczęciami181. Najpewniej chodzi o pieczęcie biskupa i kapituły krakowskiej. Multiplikowane 
egzemplarze miały więc charakter nie kolejnych ekspedycji oryginału, ale raczej widimusów. Taki 
sposób rozpowszechniania i zachowania się statutów był typowy w całej Europie182. Żaden z owych 
egzemplarzy się nie zachował. Statuty znane są tylko z kopii w księgach. Bez autopsji oryginałów 
trudno stwierdzić, jak tekst był publikowany na najniższym, paraf alnym poziomie. W przypadku 
wcześniejszych o prawie wiek statutów prowincjonalnych arcybiskupa Janisława z 1326 r. wiadomo, 
że ich tekst był wywieszany we wszystkich kościołach183.

Istniały wreszcie statuty diecezjalne184, w których biskupi przedstawiali swym diecezjanom prawo 
kanoniczne dostosowane do potrzeb miejscowych, często w uproszczeniu. Koncentrują się one na 
sprawach praktyki duszpasterskiej, wykładanych w sposób możliwie przystępny185. Najbardziej płod-
na w tego rodzaju pomniki ustawodawcze była 1. połowa XV w.186 Późniejsze synody zwoływano 
często wyłącznie w celu uchwalenia wymaganych przez króla podatków. Liczba synodów diecezjal-
nych i ich statutów zmniejszyła się radykalne już u schyłku średniowiecza, a w okresie nowożytnym 
często były one zastępowane przez listy pasterskie i działalność wizytacyjną biskupów. Do najwcze-
śniejszych zabytków należą statuty biskupa krakowskiego Nankera z 1320 r.187 Przypuszcza się, że 
ich autorem i redaktorem był sam biskup. Ich zawartość jest typowa. Były też potem wykorzystywane 
w statutach diecezjalnych biskupa Wojciecha Jastrzębca (1420), które z kolei stały się przed 1440 r. 
wzorem dla statutów diecezji chełmskiej188. Szczególne zainteresowanie może budzić przewidziana 
przez Nankera forma rozpowszechnienia statutów, zawarta w ostatnim ich artykule189. Kuria biskupa 
miała w ciągu dwóch miesięcy, zatrudniając w tym celu własnych notariuszy, sporządzić egzemplarze 
dla dziekana kapituły katedralnej, prepozytów wszystkich kolegiat w diecezji, wszystkich archidiako-
nów i dziekanów wiejskich (co w sumie dawało 31 osób); w ciągu następnych trzech miesięcy dzie-
kani przekazać mieli egzemplarze rektorom wszystkich kościołów paraf alnych190, ale nie jest powie-
dziane, kto miałby te kolejne kopie wykonać. Nietrudno zrozumieć, że jedynie przepisanie statutów 
przez kancelarię biskupią dawało gwarancję rzeczywistego dotarcia do paraf i poprawnego ich tekstu. 
Tak właśnie czyniono ok. 1410 r. w diecezjach Państwa Krzyżackiego. Natomiast Zbigniew Oleśnicki 
w 1436 r. kazał plebanom dokonywać samodzielnie odpisów z egzemplarzy dziekańskich191. Przepis 

181 Kraków, Archiwum Kurii Metropolitalnej, Acta off cialia 6, s. 799 n.: qui statim originaliter produxit statuta 
provincialia Gneznensia in Regno Polonie in pergameno — — fracto conscripta, duobusque sigillis sigillata.
182 O. Pontal, Les statuts, s. 68 n.
183 Zob. wyżej, w rozdziale: Rozwój dokumentu w XIII wieku, przyp. 187.
184 Podstawowe znaczenie ma wydawnictwo: Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. II–X, Warszawa 1948 
— Wrocław 1963, obejmujące edycję i krytyczne opracowanie spuścizny statutowej diecezji wileńskiej, łuckiej, 
chełmskiej, gnieźnieńskiej, płockiej, poznańskiej, przemyskiej i wrocławskiej. 
185 O. Pontal, Les statuts, s. 31, 36–38, 86; M. T. Zahajkiewicz, Średniowieczne ustawodawstwo synodalne Kościoła 
polskiego źródłem dla badań dziejów duszpasterstwa, „Studia Theologica Varsaviensia” 27, 1989, nr 1, s. 130–143.
186 S. Zachorowski, Synody diecezjalne w latach 1423–1427, w: Studia z historii prawa kościelnego i polskiego, 
Kraków 1917; L. Zygner, Synody diecezjalne metropolii gnieźnieńskiej na przełomie XIV i XV wieku (Gniezno–Kra-
ków–Płock–Poznań–Włocławek), w: Kultura prawna w Europie Środkowej, Katowice 2006, s. 165–226; tenże, Drei 
polnische Bischöfe und Juristen: Peter Wysz, Jacob aus Kurdwanów, Andreas Lascarii und ihre Synodaltätigkeit 
in den Diözesen Krakau, Płock und Posen, w: Partikularsynoden im späten Mittelalter, Göttingen 2006, s. 239–273; 
zob. też wyżej, przyp. 168.
187 Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 r., wyd. J. Fijałek, Kraków 
1915.
188 Zob. Concilia Poloniae, t. IV, s. 55, 66–73; L. Zygner, Synody, s. 187–192.
189 Najstarsze statuty synodalne krakowskie, art. 30, s. 63 n.
190 Tamże, s. 63: a decanis suis similiter, ut dictum est, recipere teneantur.
191 Dane za ks. J. Fijałkiem, tamże, s. VIII–XXV.
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ten jednak został wydany przeszło 100 lat po statutach Nankera, kiedy wykształcenie nawet niższego 
duchowieństwa musiało się znacząco poprawić. Mimo to nie wydaje się, aby plebani mogli uzyskać 
poprawne teksty, przepisując tekst z kopii. Wszystkie bowiem inne niż sporządzanie kopii notarial-
nych sposoby rozpowszechnienia dokumentów były przed wprowadzeniem druku nieefektywne. 

Statuty diecezjalne zawierają nakaz posiadania przez wszystkie kościoły w diecezji ich tekstu 
oraz powtarzania przez plebanów kilka razy w roku ich lektury. Sprawdzano to podczas wizytacji 
paraf i. Władze kościelne wymagały też, aby egzemplarz statutów (często zabezpieczony przed kra-
dzieżą łańcuchem) był dostępny do lektury w kościele. Sposób publikacji w średniowieczu statutów 
synodalnych odzwierciedla metody działania administracji kościelnej. Stanowi równocześnie świa-
dectwo postępów piśmienności wśród warstw wykształconych społeczeństwa średniowiecznego.

8. DOKUMENTY KLASZTORNE192

Klasztory były niegdyś prekursorami w zakresie recepcji dokumentu pisanego, w późnym śred-
niowieczu jednak dokument klasztorny pełnił ograniczone funkcje. W wielu sprawach klasztory 
musiały odwoływać się do innych, właściwych instancji: w kwestiach własnościowych korzystać 
z dokumentów monarszych, starościńskich lub sądowych, natomiast w sprawach kościelnych — do-
kumentów biskupich. Wydaje się wszakże, że w przypadku transakcji między dwiema instytucjami 
kościelnymi (zwłaszcza klasztorami) zadowalano się ich własnymi dokumentami193. Oddawało to 
tendencję, by w miarę możności nie angażować czynnika świeckiego do stosunków wewnętrznych 
Kościoła. Był pewien zakres spraw, które załatwiać należało własnymi dokumentami wystawianymi 
przez zwierzchników konwentów (opatów, przeorów). W grę wchodziło przede wszystkim regulo-
wanie stosunków w ramach własnych dóbr, a więc lokacje, kontrakty z sołtysami lub młynarzami 
itp., a także zatwierdzanie transakcji majątkowych między poddanymi. Mogły też zdarzać się umo-
wy ze szlacheckimi sąsiadami, dotyczące nabywania dóbr, zastawów lub granic194. Tego typu doku-
menty miały charakter prywatny i w większości wypadków powinny uzyskiwać konf rmację władzy 
państwowej. Były też najpewniej wystawiane przygodnie. Na gruncie kościelnym dokument opacki 
dotyczyć mógł w gruncie rzeczy wąskiego zakresu spraw stosunków wewnętrznych w zakonie lub 
klasztorze. Mogły to być np. ugody między opatami a konwentami co do zasad korzystania z mająt-
ku klasztornego195 lub fundacje w związanych z opactwem kościołach (choć te wymagały potwier-
dzenia biskupiego)196. Dokumentami opackimi mogły być też załatwiane stosunki między klaszto-
rami, zwłaszcza te wynikające z dobrowolnie zawieranych umów (np. w kwestii wymiany intencji 
modlitewnych)197. Sprawy sporne rozstrzygane były przeważnie na poziomie władz wyższych, bądź 
przez biskupa, bądź przez zwierzchność zakonną, stosownie do struktury organizacyjnej danego 
zgromadzenia. W zakonach o scentralizowanym ustroju decyzje tego rodzaju ogłaszano dokumen-
tami generałów i prowincjałów (w zakonach żebraczych) lub wizytatorów (u cystersów)198. Mogli 

192 Podrozdział autorstwa Tomasza Jurka.
193 Np. Mog. nr 48 (1315: pleban ze Mstyczowa odstępuje Mogile dobra), 52 (1324: klasztor w Koprzywnicy za-
mienia dobra z Mogiłą), 81 (1366: mniszki ze Zwierzyńca sprzedają wieś opactwu w Mogile), 100–103 (1389: 
Koprzywnica sprzedaje wieś Mogile).
194 Np. KDTyn nr 76, 77, 100, 102; Mog. nr 146. Por. wyżej, s. 106.
195 Np. Poznań, AP, Cystersi Przemęt D 18 (1491: opat nadaje konwentowi folwark), D 20 (1519: opat zatwierdza 
nadania na rzecz konwentu).
196 Np. Mog. nr 154–155 (1495).
197 Np. KDTyn nr 114 (1391: Lubiń dla Tyńca).
198 Np. T. Gałuszka, Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w połowie XIV wieku. Studium 
dokumentu prowincjała Ludolfa z 1517 roku, „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 111–131.
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też oni wydawać swe rozporządzania wobec pojedynczych klasztorów lub ich grup199. Szczególnie 
w zakonach żebraczych, ze względu na ich scentralizowaną strukturę i intensywne kontakty między 
poszczególnymi domami, żywy musiał być przepływ informacji w formie listów i zaświadczeń200, 
o których przechowywanie jednak nie dbano. Błędne wydaje się w każdym razie wyobrażenie, oparte 
na obserwacji statystyki zachowanych źródeł, że dokumenty wystawiano częściej w bogatych opac-
twach benedyktyńskich i cysterskich niż w nieposiadających większych dóbr ziemskich konwentach 
mendykanckich. Wszędzie powstawało chyba wiele świadectw. W licznych sytuacjach można było 
się wreszcie odwołać do pomocy notariuszy publicznych, których usługi dostępne były zwłaszcza 
w miastach, gdzie siedziby miały zakony żebracze — acz nie tylko ich dotyczyło to zjawisko201.

Późnośredniowieczne dokumenty klasztorne nie stały się dotąd przedmiotem systematycznych 
badań. Istniejące studia nad skryptoriami klasztornymi ograniczały się do XIII w., a i tak nie przy-
niosły wyników pozwalających w pełni zrozumieć tryb pracy nad nimi202. Poniższe uwagi oprzeć 
więc musimy z konieczności na wstępnej obserwacji pewnych przykładów, dla których dysponu-
jemy zebraną dokumentacją203. Zastrzec się oczywiście trzeba, że wyniki tych obserwacji trudno 
uogólniać. Liczyć się należy bowiem ze znacznym zróżnicowaniem zwyczajów dyplomatycznych, 
zarówno między zakonami (które miały swoje tradycje w tym zakresie), jak i poszczególnymi ich 
domami. Pewniejsze rezultaty można by osiągnąć tylko w wyniku szeroko zakrojonych studiów 
monograf cznych.

Dokumenty w imieniu klasztoru wystawiał zasadniczo opat (przeor) wraz z przedstawiciela-
mi konwentu. Kształtowanie się tego zwyczaju prześledzić można dość dokładnie na przykładzie 
benedyktynów z Tyńca, gdzie opaci zrazu występują sami, potem (po raz pierwszy w 1349 r.) za 
zgodą współbraci, wreszcie zaś (od 1360 r.) wraz z konwentem. Konwent długo wzmiankowano 
tylko ogólnikowo, a dopiero z czasem (od ok. 1380 r.) zaczęto wyliczać imiennie jego przedstawi-
cieli. W Lubiniu najpierw pojawiła się formułka unacum singulis fratribus conventualibus (1375), 
a imienne wyliczenie dopiero w ostatniej dekadzie XIV w. Z kolei u cystersów z Mogiły zwyczaj taki 
istniał od początku. Niekiedy rzecz ujmowano odwrotnie — w intytulacji jako pierwsi f gurowali 
przeor i inni członkowie konwentu, a opat wymieniany był na końcu, jako działający wraz z nimi204. 
Dokumenty wystawiane pod imieniem opata i konwentu były też zasadniczo pieczętowane dwiema 
pieczęciami: opacką i konwentualną.

Dokumenty mają mocno zróżnicowaną postać. U cystersów mogilskich formularz był stosunko-
wo skromny205, unikano formuł ozdobnych (nie ma inwokacji czy areng). Przy utrzymywaniu się 
tej tendencji nie widać wyraźnych zbieżności w stylizacji poszczególnych formuł. Z czasem postę-
powała jednak stopniowo rozbudowa szaty słownej. W wielkich i starych opactwach, jak Tyniec 

199 Np. Mog. nr 121 (1417: opat z Cîteaux zezwala cystersom na odbywanie studiów uniwersyteckich); Poznań, AP, 
Cystersi Przemęt D 16 (1447: opat z Morimond zezwala na przyjmowanie dobroczyńców do wspólnoty modlitew-
nej); Poznań, Biblioteka Raczyńskich, rkps 158, k. 8v (1410: opat z Cîteaux publikuje uchwałę kapituły generalnej). 
Zachowane w archiwach polskich klasztorów postanowienia kierowane do całego zakonu bywały pomijane w ko-
deksach dyplomatycznych.
200 O ich bogactwie świadczy Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338–1411, wyd. J. Wo-
roniecki, J. Fijałek, Kraków 1938 (Archiwum Komisji Historycznej, t. XII, cz. 2), gdzie zestawiono 348 wzorów 
pism.
201 Np. KDTyn nr 51 (1329: instrument notarialny w sprawie ugody dziesięcinnej między Tyńcem i Mogiłą); 
Mog. nr 99 (1389: instrument notarialny w sprawie sprzedaży wsi przez opata mogilskiego miastu Kraków).
202 Zob. wyżej, w rozdziale Rozwój dokumentu polskiego w XIII wieku, przyp. 113.
203 Posłużą nam trzy klasztory, których dokumenty zostały systematycznie wydane drukiem: benedyktyńskie Tyniec 
i Lubiń oraz cysterska Mogiła (KDTyn; KDW seria nowa, t. I, wyd. Z. Perzanowski, Warszawa–Poznań 1975; Mog.).
204 Mog. nr 102–103.
205 Mog. nr 88 (1375), 102–103 (1391), 117 (1414), 154 (1495), 160 (1503).
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i Lubiń, stosowano bardziej rozwiniętą postać dokumentu. Dość konsekwentnie używany był pełny 
formularz, z inwokacją, arengą (odwołującą się do przemijania), rozbudowaną intytulacją (niemal 
zawsze z formułką divina patientia lub divina miseratione) oraz obszerną testacją (wymieniającą 
często osoby spoza klasztoru, w tym okoliczną szlachtę), a nawet formułą datum per manus wska-
zującą „pisarza dworu” opackiego206. Całość robi wrażenie naśladowania dokumentów monarszych 
czy biskupich. W Lubiniu spotykamy niekiedy bardzo uroczystą inwokację trynitarną207, a niektórzy 
opaci tynieccy stosowali na wzór biskupów w intytulacji formułkę Dei et Apostolice Sedis providen-
cia (1345–1349)208. Od schyłku XIV w. zauważyć można tendencję ku redukcji ozdobnych formuł 
wstępnych. W Tyńcu powtarza się wzór zaczynający się od promulgacji Noverint universi, pojawia-
jący się później także w Lubiniu209. Wobec zachowania się dość dużej liczby przekazów wyraźniej 
widać utrzymywanie się pewnych schematów i powtarzalność konkretnych sformułowań (w tym 
areng). Dokładniejsze określenie powtarzalności (także w zakresie dyspozycji) jest trudne bez sze-
rzej zakrojonych badań monograf cznych. W datacji długo trzymano się stosowania kalendarza ko-
ścielnego, acz w początku XVI w. używano już typowej dla zwyczajów notarialnych rachuby dni 
miesiąca i określeń planetarnych. Dokumenty spisywano po łacinie. Tylko wyjątkowo, w stosunkach 
z mieszczaństwem dużych miast, zdarzało się użycie języka niemieckiego210.

Uproszczoną formę przyjęły także znane od lat 40. XV w. zaświadczenia wystawiane przez opa-
tów lubińskich w sprawach między poddanymi z dóbr klasztornych. Miały one początkowo postać 
właściwą dla tradycyjnych dokumentów sądowych (z datacją na początku, po której następowała 
narracja, zaczynająca się od słów: Coram nobis), od której ewoluowały ku postaci przypominają-
cej przeciętny dokument o uproszczonym formularzu: otwierany intytulacją, poprzez promulgację, 
narrację, dyspozycję, koroborację, datację dochodzący do testacji. Rzecz w tym, że w koroboracji 
nie było tam mowy o pieczęciach, lecz o wpisie do księgi. Nie chodzi więc o właściwe dokumenty, 
lecz o zapisy aktowe (np. hinc libro inscribi iussimus et publicari)211. Być może zresztą ubieranie 
zapisek w postać przypominającą do złudzenia dokument wynikało z faktu, że jednocześnie wyda-
wano zainteresowanym stronom dokument w takim brzmieniu. Księga, do której wpisywano sprawy 
poddanych opactwa lubińskiego, jest zachowana212. Dokładnego studium wymagałby jej stosunek do 
wspomnianych tekstów (które zachowane są często w sposób niezależny, w postaci kopii poszcze-
gólnych zapisek w kopiariuszach klasztornych). Lubińska księga zasługuje też na uwagę sama w so-
bie. Zakładając ją, klasztorna zwierzchność dawała wyraz potrzebie pisemnego dokumentowania 
stosunków prawnych i własnościowych w swych dobrach.

W zakonach żebraczych ważnym ogniwem ustrojowym były kapituły odbywane w ramach pro-
wincji. Ze względu na wagę ich postanowień dla prawidłowego funkcjonowania zakonu, spisywano 
z nich szczegółowe protokoły. U dominikanów miały ujednoliconą formę, zaczynając się przeważ-
nie od inwokacji i słów Haec sunt acta capituli (tu podawano miejsce, datę i imię prowincjała), 
a uchwały podając w przejrzyście ustalonym porządku. Akta kapituł dominikańskich zachowały się 
od 1. połowy XIV w., a bardziej systematycznie od stulecia następnego213.

206 KDTyn nr 54 (1335: datum per manus Ditkonis scriptoris curie nostre).
207 KDW seria nowa, t. I, nr 124, 144, 214, 222, 226, 230.
208 KDTyn nr 64, 67.
209 KDTyn nr 106, 108, 109; KDW seria nowa, t. I, nr 237.
210 Mog. nr 146 (1476: ugoda klasztoru z władzami miasta Krakowa).
211 KDW seria nowa, t. I, nr 238.
212 Starodawne prawa polskiego pomniki, t. XI, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921, s. 679–698.
213 Acta capitulorum provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, t. I, wyd. R. F. Madura OP, Roma 1972; 
zob. M. Zdanek, Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 roku, „Roczniki Historyczne” 
76, 2010, s. 263–276; T. Gałuszka, Fragmenty czternastowiecznych akt kapituł prowincjalnych dominikanów pol-
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Organizacja pracy nad klasztorną dokumentacją nie jest rozpoznana. Wskazane podobieństwa mię-
dzy dokumentami wystawianymi w danym klasztorze sugerują istnienie jakichś trwale zorganizowa-
nych ram tej prac. Nad dokumentami mogli pracować wytypowani zakonnicy. Cytowane wystąpienie 
„pisarza dworu” opata tynieckiego jest przypadkiem jednostkowym (1335). W Lubiniu pojawił się 
w 1444 r. notarius monasterii Szymon, sołtysi syn z pobliskiego Gołębina, który występował też póź-
niej w testacjach opackich dokumentów jako notariusz publiczny, a następnie został plebanem w nale-
żącym do opactwa mieście Krzywiniu (1451–1460) i samym Lubiniu (1460–1473)214. Ponieważ nota-
riusze publiczni pojawiają się częściej w testacjach dokumentów opackich215, wydaje się, że klasztory 
zatrudniały fachowe siły spoza swych murów. I to jest jednak kwestią do bliższego zbadania.

Przypuszczać można, że w klasztorach nadal, tak jak w okresie wcześniejszym, spisywano tak-
że dokumenty innych wystawców. Rzecz wymagałaby szerokich badań, ale można wskazać na to 
przykłady: oto dokument pewnego szlachcica dotyczący rezygnacji z roszczeń na rzecz klasztoru 
w Tyńcu opatrzony jest arengą powtarzającą się dosłownie w dokumentach tynieckich216. Ponieważ 
chodzi o dokument wystawiony w interesie mnichów, spisanie przez nich dokumentu wydaje się 
dość oczywiste. Trudniej stwierdzić, czy służyli też w swoim otoczeniu społecznym pomocą w spi-
sywaniu dokumentów, którymi nie byli wprost zainteresowani.

Klasztory gromadziły zasobne archiwa. Pojęcie o ich rozmiarach dają zachowane obecnie zespoły 
dokumentów poklasztornych, choć znaczne straty zadały im na pewno wstrząsy związane z kasatami 
w XIX w. Brak badań nad organizacją archiwów klasztornych. I do nich odnieść można postawiony 
przy okazji omawiania archiwów kapitulnych postulat zbadania not dorsalnych oraz kopiariuszy. Wie-
my, że niektóre klasztory sprawiały takie księgi już w XV w. Tak było np. w Lądzie, Lubiniu, Mogile 
(tu kopiariusz datowany jest dokładnie na 1505 r.)217. W Tyńcu najstarszy kopiariusz znamy jednak do-
piero z XVII w., podobnie jak w cysterskim Jędrzejowie — gdzie jednak ów najstarszy z 1610 r. odwo-
łuje się do jakiejś „starej” księgi, a więc dokumenty spisywano już wcześniej218. Przykład ten pokazuje 
zawodność wnioskowania na podstawie pobieżnych obserwacji. Ponieważ nie podjęto systematyczne-
go przebadania kopiariuszy, trudno stwierdzić, na ile ich tworzenie było powszechne w średniowieczu. 
Zdaje się jednak, że szerzej spisywano je w polskich klasztorach dopiero w czasach nowożytnych.

9. DOKUMENTACJA UNIWERSYTECKA219

Do dyplomatyki kościelnej zaliczyć należy także dokumentację powstającą na uniwersytecie220. Uni-
wersytet był wszak instytucją kościelną, erygowaną przywilejem papieskim i podlegającą zwierzch-

skich w zbiorach  Bayerische Staats bibliothek w Monachium. Kapituła prowincjalna w Opatowcu w 1384 roku, SŹ 
51, 2013, s. 107–122; tenże, Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z lat dziewięćdziesiątych 
XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu, „Roczniki Historyczne” 79, 2013, s. 119–145.
214 KDW V, nr 732; KDW seria nowa, t. I, nr 196, 203; MPH series nova, t. IX, cz. 2, Warszawa 1976, s. 61; A. Gą-
siorowski, Notariusze, s. 62 (admisja dokonana w 1446 r. w Lubiniu); Słownik historyczno–geograf czny wojewódz-
twa poznańskiego w średniowieczu, cz. I–V, Wrocław 1982 — Poznań 2014, tu cz. I, s. 536, cz. 2, s. 510, 632.
215 KDTyn nr 81, 116; KDW seria nowa, t. I, nr 298.
216 KDTyn nr 76 (1356); por. tamże, nr 79, 86.
217 KDW seria nowa, t. I, s. 17–19 (lubiński Liber viridis); Köln, Historisches Archiv, Kl. Lond, Kopiar; Mog., s. III.
218 KDTyn, s. XIII–XX; Słownik historyczno–geograf czny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. I–IV, 
Wrocław 1980 — Kraków 2014, tu cz. II, s. 325 (Jędrzejów); por. KDW seria nowa, t. I, s. 16–17 (kopiariusz lu-
biński z XVII w.).
219 Podrozdział autorstwa Tomasza Jurka.
220 Badania nad dyplomatyką uniwersytecką są bardzo słabo rozwinięte, zob. jedynie M. Haasová–Jelínková, Správa 
a kancelář pražské university w první době jejího trvání, w: Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, 
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ności miejscowego biskupa (jako tytularnego kanclerza). Uniwersytet w Krakowie powołał Kazi-
mierz Wielki (1364), ale po śmierci fundatora uczelnia podupadła. Za sprawą wysiłków Polaków 
wykształconych w Pradze i z pomocą królowej Jadwigi wznowiła działalność w ostatniej dekadzie 
XIV w., acz uroczysta inauguracja nowego, czterowydziałowego (sztuki wyzwolone, medycyna, 
prawo oraz teologia, której nie było w fundacji Kazimierzowskiej) uniwersytetu dokonała się w lip-
cu 1400 r. Przez mury uczelni przewinęło się w XV w. prawie 20 tys. studentów z całej Europy Środ-
kowej, a miejscowe środowisko naukowe zapewniło sobie godne miejsce na intelektualnej mapie 
kontynentu221.

Uniwersytet musiał oczywiście wytwarzać dokumentację pisaną. Najbardziej charakterystyczny 
jej rodzaj stanowiły dyplomy uniwersyteckie, czyli uroczyste zaświadczenia o uzyskanych promo-
cjach na stopniach naukowych. Dokument taki musiał otrzymać każdy z uzyskujących w Krako-
wie bakalaureat, magisterium lub doktorat (tylko na podstawowym Wydziale Sztuk wypromowano 
w XV w. prawie 5000 osób). Świadectwa takie miały jednak krótkotrwałą wartość. Po śmierci zain-
teresowanych graduatów nie dbano o nie, i tak szybko poginęły. Dziś znamy tylko jeden dokument 
tego rodzaju222. Jest to wystawiony w 1512 r. dyplom magisterium sztuk wyzwolonych Tomasza 
z Nysy, który w toku studiów wstąpił do cystersów i osiadł w klasztorze w Lubiążu (a dokument traf ł 
do klasztornego archiwum i dlatego się szczęśliwie uchował). Dyplom spisany jest na liniowanym 
pergaminie, starannym pismem z wypracowanym inicjałem i opieczętowany wyciśniętą w czerwo-
nym wosku pieczęcią wydziałową, przywieszoną na sznurach i umieszczoną w gustownej miseczce 
drewnianej. Szata zewnętrzna jest więc bardzo uroczysta. Opieczętowanie nastąpiło przed wpisa-
niem tekstu, a więc być może przygotowywano blankiety do wypełnienia. Jako wystawca przedsta-
wia się dziekan Wydziału wraz z jego doktorami i magistrami. Zaświadczają oni, że gdy odbywano 
egzamin magisterski (tu pada data), Tomasz uzyskał ten stopień i od wicekanclerza uczelni otrzymał 
promocję. Umieszczona na końcu datacja (z datą w kalendarzu rzymskim, co nie odpowiada zwycza-
jom uniwersyteckim, i to zapisaną błędnie) jest dopisana inną ręką, zapewne przez samego odbiorcę. 
Krótki i prosty formularz przypomina biskupie świadectwo o udzielonych święceniach (w którym 
również datę wplatano w narrację) — w obu przypadkach chodziło wszak o uzyskanie kolejnego 
stopnia pewnego wtajemniczenia.

Ponieważ mamy do czynienia z przekazem unikatowym, nie sposób stwierdzić, czy i na ile for-
mularz ten był trwały. Zauważyć można, że wykazuje on generalne podobieństwo do wzorca uży-
wanego już od schyłku XIV w. w Pradze — z którego to środowiska wywodzili się założyciele 
krakowskiej wszechnicy — a także w Wiedniu i Lipsku. Dyplom krakowski zachowuje jednak na 
tym tle pewne cechy oryginalne (ogólnie skromną postać, a zwłaszcza pominięcie końcowej data-
cji). Wiemy też, że stosowany w Krakowie formularz ulegał potem zmianom. Nowe wzory, zapisane 
w początku XVII w., pokazują już postać rozbudowaną o nowe formuły (salutację, arengę i właściwą 
datację). Zdaje się więc, że przy trwałości pewnych ogólnych cech, możliwe było modyf kowanie 
tekstu, może nawet na konkretne życzenie odbiorcy. Przeciwko hipotezie o stabilności formularza 

t. III, Praha 1948; K. Beránek, Kancelář university pražské na zlomku XVI. a XVII. věku, „Sborník archivních prací” 
9, 1959, nr 2, s. 220–239; tenże, Sprava a kancelář pražské university v době pobělohorské, tamże 19, 1969, nr 1, 
s. 189–240.
221 Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego (1390–1414), t. I, Kraków 1964; S. Szczur, Papież Urban V i powstanie 
Uniwersytetu w Krakowie w 1364 r., Kraków 1999; K. Stopka, The Jagiellonian Foundation of Cracow University, 
„Quaestiones Medii Aevi Novae” 8, 2003, s. 49–66; K. Ożóg, The Role of Poland in the Intellectual Development 
of Europe in the Middle Ages, Kraków 2009; K. Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średnio-
wieczu, Kraków 2010.
222 T. Jurek, Krakowski dyplom promocji magisterskiej z 1512 roku, „Rocznik Krakowski” 72, 2006, s. 69–85 (z po-
dobizną, s. 78–79).

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



381KANCELARIE I DOKUMENTACJA KOŚCIELNA

zdaje się też świadczyć słabość organizacyjna piętnastowiecznej kancelarii uniwersyteckiej (o czym 
za chwilę). W znanych nam księgach uniwersyteckich z XV i XVI w. nie ma wpisanych wzorów 
odpowiednich pism.

Istniały też inne specyf czne pisma uniwersyteckie. Egzaminy obwieszczano (kilka razy do roku) 
w formie mandatu kanclerza (biskupa krakowskiego) kierowanego do wszystkich zainteresowa-
nych223. Liczne były zaświadczenia służące kontroli biegu studiów. Określano je ogólnym mianem 
signeta. Bez stosownego signetum, wystawionego przez dziekana, student nie miał być według statu-
tów dopuszczony do odbycia promocji. Tak samo nazwano jednak także króciutkie i skromne w for-
mie zaświadczenie o zdaniu egzaminu, uzyskaniu stopnia i odbyciu promocji, jakie zachowało się 
w Krakowie z 1492 r.224 Mimo niepozornej postaci pełniło ono (spisane na pergaminie) najwyraźniej 
funkcję świadectwa o posiadanym stopniu naukowym, zastępującego właściwy dyplom. Graduat 
być może nie zadbał o uzyskanie tego ostatniego ze względów f nansowych. Zdaje się bowiem, że 
nie każdy promowany zabiegał o dyplom i go otrzymywał. Niekiedy przypominano sobie o tym (jak 
pokazują analogie praskie) po latach, niekiedy zaś kontentowano się (jak we wskazanym przypadku) 
skromnym „sygnetem”.

Dochodzimy już tak do drugiego rodzaju zaświadczeń, funkcjonujących poza uniwersytetem. 
Dość powszechnie musiano pobierać świadectwa o odbywaniu studiów (jeżeli nie wieńczono ich 
uzyskaniem jakiegokolwiek stopnia, a tak czyniła znakomita większość studiujących, nie można 
było liczyć na dyplom). Były one potrzebne choćby dlatego, że wiele kapituł katedralnych stawia-
ło swym członkom wymóg odbycia kilkuletnich studiów. Świadectwa takie (signif catoria) znamy 
głównie właśnie ze wzmianek w aktach kapitulnych225. Wiemy, że były wystawiane pod imieniem 
rektora i opatrywane pieczęcią ogólnouniwersytecką.

Władze uniwersyteckie musiały też wystawiać rozmaite inne dokumenty w sprawach uczelni, 
zwłaszcza majątkowych. Nie miały one jednak specyf cznej formy. Szeroko korzystano z usług no-
tariuszy publicznych.

Wielkie znaczenie miały księgi uniwersyteckie226. Najważniejszą z nich była Metryka (zało-
żona w 1408 r.), uważana za jedno z insygniów władzy rektorskiej. Wpisywano do niej imiona 
osób wstępujących w szeregi uniwersyteckiej wspólnoty, składających stosowną przysięgę i zo-
bowiązujących się tym samym do podległości zwierzchności rektora. Prowadzona na pergaminie 
Metryka stanowiła podstawowe świadectwo o studenckim statusie poszczególnych osób, wyko-
rzystywane przy wielu okazjach. Kto nie był tam zapisany (immatrykulowany), nie mógł liczyć 
na opiekę rektora ani na dopuszczenie do egzaminu lub promocji. Na jej podstawie wystawiano 
wspomniane wyżej zaświadczenia o studiach, a w ciągu XVI w. wykształciła się praktyka wyda-
wania z niej ekstraktów. Kompozycja Metryki była prosta. W ramach poszczególnych semestrów 
wpisywano długie kolumny danych personalnych (przeważnie w schemacie: imię, imię ojca, miej-
sce pochodzenia, opłata), niekiedy ujmowanych w tabelaryczne rubryki. Za Metrykę odpowiadał 
rektor urzędujący w danym semestrze. Wpisów dokonywał własnoręcznie lub zlecał je swemu 

223 M. Kowalczyk, Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV wieku, Wrocław 1970, s. 80–81, il. 19.
224 W. Szymborski, Krakowskie zaświadczenie o promocji bakalarskiej z 1492 roku, „Roczniki Historyczne” 73, 
2007, s. 199–202 (z podobizną, s. 201).
225 Jedyny znany mi zachowany oryginał (W. Urban, Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego 
we Wrocławiu, Warszawa 1970, nr 723) jest tak zniszczony, że nie sposób go odczytać. Zob. T. Jurek, Krakowski 
dyplom, s. 80–81.
226 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Kraków 2004; 
Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551, wyd. ciż, Warszawa 2010; Najstarsza księga 
promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, wyd. ciż, Warszawa 2011; we wszystkich 
tych edycjach podobizny rękopisów oraz ważne wstępy źródłoznawcze.
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osobistemu pisarzowi. Dane pozyskiwane od przybywających kandydatów notowane były naj-
pierw w jakiejś postaci brudnopisowej i potem dopiero (na ogół pod koniec semestru) przepisy-
wane na czysto do księgi. System taki nie sprzyjał dokładności, systematyczności i jednolitości 
wpisów. Księgi mają dość skromny wystrój, choć zdarzali się pisarze starający się nadać swym 
partiom szczególnie estetyczny wygląd.

Własne akta prowadzono także na Wydziałach. Zachowała się z nich tylko księga podstawowe-
go i najliczniej nawiedzanego Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Ona również prowadzona była na 
pergaminie. Gdy ją zakładano (1406), zaplanowana została jako wielofunkcyjna księga dziekańska. 
Zawierać miała statuty, wykaz świąt, wykaz kadry nauczającej oraz zestawienie dopuszczonych do 
egzaminu bakałarzy i magistrów. Kontynuowane było jednak przede wszystkim to ostatnie zestawie-
nie i księga stała się szybko księgą promocji. Nazwiska potencjalnych graduatów umieszczane są 
w ramach poszczególnych sesji egzaminacyjnych.

Osobno prowadzono potem księgę statutów wydziałowych (wyjmując w 1485 r. odpowiedni frag-
ment z księgi promocji i kontynuując go na dalszych kartach, tym razem już tylko papierowych)227, 
a także rejestr prowadzonych na Wydziale zajęć228. Spisywano też statuty ogólnouniwersyteckie229. 
Rektor prowadził ponadto księgę sądową, gdzie wpisywano rozstrzygane przez niego spory (głów-
nie natury f nansowej bądź obyczajowej, z udziałem mistrzów lub studentów)230. Władze dziekań-
skie i rektorskie prowadziły wreszcie już w XV w. częściowo zachowane szczegółowe rachunki231. 
Własne akta posiadały poszczególne kolegia uniwersyteckie i bursy232.

Choć Uniwersytet był wspólnotą ludzi piszących, a może właśnie dlatego, potraf ł obywać się bez 
zorganizowanych kancelarii. Księgi prowadzili rektorzy i dziekani lub ich prywatni pisarze. W śro-
dowisku nie było na pewno trudno o fachowe siły do tych zadań. Ci ludzie spisywali też na pewno 
dokumenty i zaświadczenia. Dopiero w 1494 r. podjęto uchwałę o powołaniu stanowiska notariusza 
Uniwersytetu, ale nie została ona zrealizowana, skoro już w 1501 r. trzeba ją było ponawiać — przy 
czym wiadomo, że część mistrzów była przeciwna temu rozwiązaniu, argumentując, że notariusz 
nie jest wcale potrzebny, skoro podobne funkcje wykonują uniwersyteccy woźni. Obowiązkiem tak 
ustanowionego notariusza miało być recognicio litterarum, a więc raczej tylko kontrola wydawanych 
pod imieniem rektora dokumentów, a nie samo ich przygotowywanie233. Dokładny opis zadań nota-
riusza zawierają statuty z 1604 r. Mowa tam, że winien prowadzić akta sądowe rektora, odczytywać 
pisma podczas zgromadzeń uniwersyteckich, spisywać ich uchwały, rejestrować pisma wystawiane 
i otrzymywane, podpisywać wydawane dokumenty, zaświadczenia o promocjach i wyciągi z me-

227 Biblioteka Jagiellońska, rkps 262 (Liber statutorum), teksty wyd. J. Muczkowski, Statuta nec non Liber promo-
tionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, Kraków 1849.
228 Liber diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis Cracoviensis, wyd. W. Wisłocki, Kraków 1886 (podobi-
zna rękopisu: http:??jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=855).
229 Conclusiones Universitatis Cracoviensis ab anno 1441 ad annum 1589, wyd. H. Barycz, Kraków 1933.
230 Acta rectoralia almae Universitatis Studii Cracoviensis inde ab anno MCCCCLXIX, t. I, wyd. W. Wisłocki, Kra-
ków 1893–1897, t. II, wyd. S. Estreicher, Kraków 1909.
231 W. Bukowski, Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki dziekanów Wydziału 
Sztuk z lat 1458–1470, w: Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, Poznań 2007, s. 7–29; 
tenże, Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki prokuratorów generalnych za 
lata 1458–1490, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa of arowana Profesor Bożenie Wyrozum-
skiej w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2008, s. 653–713.
232 Regestrum Bursae Hungarorum Cracoviensis. Das Inwohner–Verzeichnis der Ungarischen Studentenburse zu 
Krakau (1493–1558), wyd. K. Schrauf, Wien 1894; Uniwersytet Jagielloński, Archiwum, rkps 95 (odpis Rejestru 
Bursy Filozofów z lat 1447–1556).
233 Conclusiones, s. 78–79, 96.
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tryki, wreszcie reprezentować Uniwersytet w sądach kościelnych234. Chaotyczny tryb prowadzenia 
księgi promocji wskazuje, że stałych notariuszy i kancelarii nie posiadały też Wydziały, choć sprawa 
wymagałaby dopiero wnikliwego zbadania.

Uniwersytet gromadził oczywiście swe archiwum235. Traf ały do niego tylko otrzymywane przez 
akademię dokumenty, podczas gdy księgi (metryki, statuty) miały odrębny los. Uważano je za pod-
ręczne pomoce, służące zmieniającym się w semestralnym rytmie rektorom i dziekanom wydziałów, 
a więc długo znajdowały się w ich rękach. Ostatecznie uznane zostały za zbiory biblioteczne i do 
dziś mają status rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. O staranności w gromadzeniu i przechowywaniu 
dokumentów świadczy fakt posiadania także przywilejów związanych z upadłą fundacją Kazimierza 
Wielkiego z 1364 r. U schyłku XV w. zasób liczył już ponad 250 dokumentów. Trzymano je w dę-
bowej skrzyni w bibliotece Kolegium Większego (Collegium Maius) przy ul. Św. Anny. W XVI w. 
sprawiono natomiast dla nich szafę z 20 szuf adami. Przegródki te odpowiadały pewnym działom 
rzeczowym archiwum. Układ ten był zresztą kilkakrotnie w czasach nowożytnych zmieniany, jak 
wskazują noty sygnaturowe wpisywane na odwrociach dokumentów. Całość zasobu zinwentaryzował 
po raz pierwszy w 1530 r. profesor Andrzej Glaber z Kobylina. Kolejne inwentarze pochodzą z l. 1586 
(anonimowy) i 1653 (rektora Marcina Radymińskiego). Archiwum w swym zrębie zachowane jest do 
dziś, choć najcenniejsze dyplomy, ukryte w 1939 r. przed okupantem, uległy zniszczeniu.

10. TENDENCJE ROZWOJOWE DOKUMENTU KOŚCIELNEGO 
W CZASACH NOWOŻYTNYCH

Nad polskim dokumentem kościelnym w czasach nowożytnych nie prowadzono prawie badań. Nie-
co bogatsza jest literatura na temat kancelarii. Najważniejsza pozostaje wzorcowa rozprawa An-
drzeja Tomczaka o kancelarii biskupów włocławskich. Poza tym istnieje tylko kilka opracowań236. 
Pewnego materiału porównawczego dostarczają studia nad kancelarią królewską tej epoki237.

Trudno mówić o zasadniczym przełomie w rozwoju dokumentu kościelnego w wiekach XVI–
XVIII. Widać jednak długofalowe tendencje. Po pierwsze, należy zauważyć pewne zmniejszenie 
liczby dokumentów pergaminowych i ich wagi na korzyść kościelnych ksiąg wpisów (biskupich, 
konsystorskich, kapitulnych). W XVIII w. dokument pergaminowy wystawców krajowych odgrywał 
głównie rolę uroczystego dyplomu, nie mając już znaczenia prawnego. Z 2. połowy XVIII w. w pol-
skich archiwach zachowały się prawie wyłącznie pergaminowe dokumenty papieskie. W zakresie 
formularza widać w okresie nowożytnym, i to już od XVI w., kilka istotnych zmian. Mniej powsta-

234 Statuta Uniwersytetu Krakowskiego, wyd. J. Szujski, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 2, 
1882, s. 390–391.
235 Historia Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. H. Barycz, Kraków 1965; K. Kaczmarczyk, Catalogus 
diplomatum pergameneorum Universitatis Jagellonicae Cracoviensis, Kraków 1953.
236 A. Tomczak, Kancelaria; M. Gołembiowski, Kancelaria kapituły chełmińskiej w okresie księgi wpisów, 
w: Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich, Warszawa 1994, s. 35–46; ks. A. Szorc, Kancelarie 
dominium warmińskiego do końca XVIII w. Stan badań i postulaty badawcze, w: tamże, s. 19–34; K. Lutyński, 
Personel kancelarii kapituły katedralnej w Poznaniu w XVI w., „Poznańskie Studia Teologiczne” 3, 1981, s. 281–
290. Niepublikowana pozostaje dysertacja doktorska P. Chojnackiego, Dokumenty i kancelaria biskupów płockich 
w późnym średniowieczu (1439–1522), Warszawa 2004 (maszynopis w Instytucie Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego).
237 W. Chorążyczewski, Nowożytny dokument królewski. Możliwości badawcze, w: Polska kancelaria królewska 
czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 27–48; E. Potkowski, Podpisy królów pol-
skich, „Miscellanea Historico–Archivistica” 2, 1987, s. 5–37; I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria królew-
ska w latach 1447–1506, Wrocław 1967.
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wało dokumentów o pełnym formularzu, natomiast zaczynały przeważać te o formularzu skróconym. 
Są one pozbawione inwokacji i arengi, a najczęściej zaczynają się od imienia, nazwiska i tytulatury 
wystawcy. Wydaje się, że chodziło o wyeksponowanie tego elementu: imienia i nazwiska wystaw-
cy. Stąd np. dokumenty doskonale zorganizowanej kancelarii biskupa krakowskiego (1524–1535), 
a równocześnie podkanclerzego Królestwa (1515–1535), Piotra Tomickiego zaczynają się od pisa-
nych okazałą majuskułą wyrazów: PETRVS THOMICZKI, z ciągiem dalszym: Dei gratia episcopus 
Cracouiensis et Regni Polonie vicecancellarius238. O ile sam Tomicki i inni biskupi epoki Zygmun-
towskiej często jeszcze w swych dokumentach pozostawali przy samym imieniu, o tyle późniejsi bi-
skupi przedstawiali się zawsze pełnym imieniem i nazwiskiem, i tak samo podpisywali się w lewym 
dolnym rogu dokumentu pod tekstem. Należy jednak stwierdzić, że na początku XVI w., a niekiedy 
i później, nawet w XVII w., wiele biskupich dokumentów nadawczych i przywilejów trzymało się 
tradycyjnego formularza, rozpoczynającego się od inwokacji In nomine Domini amen. Co więcej, 
spotykamy się wciąż nawet z inwokacją do Trójcy Świętej, co, jak wspomniano wyżej, już w XV w. 
charakteryzowało tylko najbardziej uroczyste dokumenty. Do tych nielicznych należy dokument 
Stanisława Karnkowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa z 21 V 1601 r., potwierdzający 
fundację kościoła paraf alnego w Złoczowie i inserujący ekstrakt z akt grodzkich sieradzkich239. 
Można wyrazić zdziwienie, że tak uroczysty formularz zastosowano w tak mimo wszystko banalnej 
sprawie i wytłumaczyć ten fakt obowiązującym stylem danej kancelarii, działającej pod kierunkiem 
tradycjonalistycznie nastawionego notariusza.

Nawet dokumenty nadawcze, mające do tej pory zawsze pełny formularz i zaczynające się 
od inwokacji, tracą niekiedy ten element. Symptomatyczny jest w tym względzie dokument kar-
dynała Jerzego Radziwiłła, biskupa krakowskiego (1591–1600), dla kapituły krakowskiej, wy-
stawiony w Krakowie pod koniec obrad kapituły generalnej 15 II 1595 r.240 Kardynał nadawał 
kapitule bardzo ważny przywilej ciągnięcia w czasie sediswakancji pożytków z kopalń położo-
nych w dobrach stołowych biskupstwa. Dokument, wspaniały ze względu na elegancję formy 
zewnętrznej, spisany wykwitną antykwą humanistyczną (czyli pismem cokolwiek już anachro-
nicznym), powinien być spisany według najpełniejszego formularza (z inwokacją) i ma rzeczy-
wiście tradycyjne formuły, z wyjątkiem jednak inwokacji. Warto przytoczyć pełną intytulację 
wraz z formułą dewocyjną: GEORGIVS miseratione divina tituli sancti Sixti S.R.E. presbyter 
cardinalis Radzivil nuncupatusque perpetuus administrator episcopatus Cracoviensis et Ducatus 
Seueriensis Dux Olicae et Nieswicz etc. Fakt, że Jerzy Radziwiłł nie tytułuje się tu biskupem kra-
kowskim, lecz wieczystym administratorem biskupstwa, wynikał tylko z tytułu kardynalskiego, 
teoretycznie wykluczającego posiadanie innych godności kościelnych. Inni kardynałowie będący 
biskupami nie mieli takich skrupułów i używali tytułów biskupich, zgodnie zresztą ze specjalnym 
pozwoleniem papieskim. Dalej w dokumencie Radziwiłła występowały: formuła perpetuacyjna, 
arenga, narracja, formuła motywacyjna, dyspozycja, promulgacja (w tym nietypowym miejscu), 
koroboracja, datacja, testacja, wreszcie — po lewej stronie, u dołu — podpis wystawcy. Analiza 
tego dokumentu utwierdza nas w przekonaniu, że prawdziwym powodem rezygnacji z inwoka-
cji — dokonującej się także w dokumentach innych wystawców, również królewskich — była 
chęć wyeksponowania imienia wystawcy.

Pełny formularz z uwzględnieniem inwokacji zdarzał się częściej w dokumentach klasztornych. 
Prawidłowość tę można tłumaczyć wpływem reguły zakonnej, z którą nie licowało eksponowanie 

238 AKKK, dp 720 (3 VII 1531).
239 AGAD, dok. perg. 1958. Intytulacja trynitarna ma formę w pełni rozwiniętą: In nomine sanctissimae et  individuae 
Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. 
240 AKKK, dp 880.
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znaczenia osoby wystawcy, zobowiązanego do pokory. Za przykład mogą służyć nowożytne doku-
menty krakowskich dominikanów i benedyktynów tynieckich241.

Formuła dewocyjna ma w dokumentach nowożytnych obie formy typowe dla średniowiecza: 
Dei gratia, albo także: Dei et Apostolicae Sedis gratia242. Kardynałowie stosowali tradycyjnie jako 
formułę dewocyjną: miseratione divina z odpowiednim tytułem kardynalskim.

Innowacją było pojawienie się na dokumencie biskupim podpisu wystawcy. Pojawia się on póź-
niej niż podpis na dokumentach królewskich. Pierwszym władcą polskim podpisującym dokumenty 
był Jan Olbracht (1492–1501), a w większym zakresie czynili to Aleksander Jagiellończyk, Zyg-
munt Stary i Zygmunt August. Pierwszymi podpisywanymi dokumentami królów były kwity dłużne. 
Wcześniej, już w kancelarii Kazimierza Jagiellończyka, pojawił się zwyczaj własnoręcznego pod-
pisywania dokumentów królewskich przez pracowników kancelarii (sekretarza wielkiego, podkanc-
lerzego, kanclerza). Był to znak nie tyle ich uwierzytelnienia, co kontroli wiarygodności. Należy 
sądzić, że również biskupi w końcu XV i na początku XVI w. podpisywali własnoręcznie dokumenty 
w sprawie zobowiązań f nansowych. Ze względu na to, że miały tylko przemijającą wartość, były 
z reguły niszczone po uregulowaniu zobowiązania. Znamy jednak z wpisu w aktach biskupich trzy 
podpisane własnoręcznie i opatrzone pieczęcią sygnetową zobowiązania f nansowe biskupa płockie-
go Wincentego Przerębskiego z ostatnich lat XV w.243

Pierwsze znane z oryginałów podpisy biskupów–wystawców pochodzą z początku lat 40. XVI w. 
Wystawione przez siebie dokumenty podpisywał był np. Piotr Gamrat, biskup krakowski (1538–
1545) i arcybiskup gnieźnieński (1541–1545)244. Podpis wystawcy biskupa znajdował się pod tek-
stem dokumentu po lewej stronie245, ukryty na ogół pod zakładką. W porządku symbolicznym strona 
lewa dokumentu stanowi najgodniejszą jego część. Przez pierwsze kilkadziesiąt lat po pojawieniu się 
podpisu biskupa fakt ten nie był zaznaczany w formule koroboracyjnej246. Już jednak np. arcybiskup 
gnieźnieński Stanisław Karnkowski (1581–1603) i następni biskupi wzmiankowali podpis w koro-
boracji247. Nasuwa się pytanie, dlaczego biskupi polscy tak późno — później niż władcy — zaczęli 
stosować własnoręczny podpis jako środek uwierzytelnienia dokumentów. Wydaje się, że była to 
sprawa częstego stosowania w średniowieczu, jak również w 1. połowie XVI w. formy notarialnej, 
która zapewniała dokumentowi dwa dodatkowe środki uwierzytelnienia w postaci znaku i podpisu 
notarialnego. 

241 Kraków, Archiwum Prowincji OO. Dominikanów, Dok. Kr. 275 (kat. 290), 383 (kat. 399), 489 (kat. 506).
242 Tę formułę zastosował biskup krakowski Jan Konarski m.in. w dokumentach: AKKK dp 630 i 631 (oba 
z 29 I 1513), a także biskup poznański Jan Tarło (AGAD perg. 1385, z 1731 r.).
243 P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 47.
244 AKKK, dp 755 (11 V 1541); podpis na dole dokumentu: Petrus archiep(iscopu)s et e(pisco)pus, qui sup(ra) 
ma(nu) sua s(ub)s(cripsi)t; w formule koroboracyjnej nie ma mowy o podpisie, lecz tylko o uwierzytelnieniu doku-
mentu pieczęciami biskupa i kapituły.
245 Na dokumencie AKKK, dp 686 (16 V 1525), wystawionym przez Piotra Tomickiego, biskupa krakowskiego 
i podkanclerzego Królestwa, oraz Jana Tarnowskiego, kasztelana wojnickiego, będącym świadectwem ugody 
polubownej w sprawie miejscowości położonych w lasach radłowskich biskupa i posiadłościach Tarnowskich, 
widnieją własnoręczne podpisy obydwu wystawców pod tekstem po prawej stronie dokumentu. Fakt ich zło-
żenia nie został zaznaczony w koroboracji, która zaświadcza uwierzytelnienie dokumentu pieczęciami wy-
stawców. Na oryginale są ślady po ich przywieszeniu na paskach pergaminowych. Należy zwrócić uwagę, że 
mamy tu do czynienia z dokumentem prywatnym, który, sądząc po wyglądzie zewnętrznym, powstał jednak 
w kancelarii biskupiej.
246 Tak np. w podpisanych przez biskupa dokumentach arcybiskupa Piotra Gamrata (AKKK, dp 755, 11 V 1541) 
i biskupa krakowskiego Franciszka Krasińskiego (tamże, dp 830, 20 IV 1574).
247 BCz. perg. 995 (dokument Stanisława Karnkowskiego, 23 XII 1584): In quorum omnium f dem et testimomium 
sigillum nostrum praesentibus appendi iussimus easque manu propria subscripsimus.
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W okresie wczesnonowożytnym na dokumencie kościelnym, w tym — biskupim, pojawiły się 
jako środki uwierzytelnienia jeszcze inne podpisy, przede wszystkim podpis przedstawiciela kapitu-
ły. Na dokumentach biskupich wydawanych za konsensem kapituły i pieczętowanych pieczęciami 
biskupa i kapituły, biskup składał swój podpis po lewej stronie, z prawej zaś — jeden z prałatów. 
Dobrym przykładem takiego uwierzytelnienia dokumentu biskupiego dwoma podpisami jest opa-
trzony pełnym formularzem (z inwokacją) dokument arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karn-
kowskiego z 7 VII 1601 r., podpisany po lewej stronie przez arcybiskupa (Stanislaus a Karnkow 
Dei gracia archiepiscopus Gneznensis manu propria subscripsit), a po prawej przez jego krewnego, 
dziekana kapituły (Martinus Karnkowski decanus Gnesnensis praesidens), który — co warto za-
uważyć — nie występował wśród świadków248. W Krakowie ten zwyczaj kancelaryjny wprowadził 
prawdopodobnie kardynał Jerzy Radziwiłł, znany dobrodziej swej kapituły katedralnej249. W podpi-
sie tym występował w imieniu kapituły nie tylko dziekan, jako najwyższy rangą prałat w Krakowie, 
ale również inni prałaci250. Podobną praktykę stosował jego bezpośredni następca, kardynał Bernard 
Maciejowski (1600–1606).

Zmiany dotyczyły także dokumentów klasztornych. Były one bardzo zróżnicowane, w zależno-
ści od stanu danego zakonu czy klasztoru. W zachowanej dokumentacji klasztoru Świętej Trójcy 
w Krakowie odzwierciedla się w pełni wysoki poziom intelektualny członków zakonu dominikań-
skiego. Jednym z ciekawszych przykładów kunsztu kancelarii klasztornej jest omówiony niżej do-
kument kreacji notariusza publicznego z 1689 r. Z kolei wyrazem postępującej degradacji klasztoru 
cystersów w Koprzywnicy są dwa dokumenty klasztorne z 1666 i 1766 r. Ich wystawcami są opaci 
komendatoryjni — świeccy magnaci — a oba dotyczą spraw majątkowych. Podczas gdy pierwszy, 
spisany po łacinie, zachowuje pewne formy dokumentowe (wypisaną na górze, w dwóch wierszach, 
intytulację, narrację, dyspozycję, koroborację i datację oraz podpisy: opata i 12 zakonników), to dru-
gi, zredagowany po polsku, ma tylko dwuwierszową intytulację, dyspozycję i datację, jak również 
podpisy opata po lewej i bezwładnie na dolnym marginesie rozrzucone podpisy zakonników251.

W zakresie sfragistyki, zwłaszcza biskupiej i kapitulnej, widoczna jest zmiana. Na pieczęciach, 
zwłaszcza biskupich i kapitulnych, tracą na znaczeniu motywy religijne, a wybijają się heraldyczne. 
Heraldyka była wprawdzie obecna na pieczęciach już od schyłku przełomu XIII w. Dopiero jednak 
w XVI w. wyobrażenia na pieczęciach biskupich (również większych) nabrały wyłącznie heraldycz-
nego charakteru. Od innych, szlacheckich pieczęci heraldycznych odróżniają się nie tylko jakością 
wykonania tłoka, ale przede wszystkim umieszczeniem infuły i pastorału, pełniących funkcję klej-
notu. W tym samym kierunku zmierzała ewolucja wyobrażeń na pieczęciach kapituł252. Zmiany te 
odzwierciedlają dobrze wzrastające znaczenie herbów w kulturze staropolskiej.

Zwiększała się objętość tekstów dokumentów, zwłaszcza jeśli zawierały one inserty. Przybierały 
często formę poszytu, złożonego z kilku kart pergaminu. Dzięki temu można było skopiować całą 
grupę dokumentów odnoszących się do danej sprawy. Takie czynności wykonywane były zazwy-
czaj w XVI w. przez biskupów pomocniczych lub of cjałów czy wikariuszy generalnych (funkcje 
te przeważnie łączono w jednym ręku). Poszyt sporządzał notariusz publiczny i opatrywał go na 

248 BCz. perg. 1233.
249 Oprócz cytowanego powyżej dokumentu z 1595 r. AKKK dp 880 trzeba wymienić jeszcze dokument dp 885, 
Kraków 6 II 1596, w którym książę kardynał i biskup w jednej osobie nadał kapitule swój dom w Piotrkowie.
250 Dokumenty Jerzego Radziwiłła, mające podpisy biskupa i prałata: AKKK, dp 873 (17 VII 1593), 876 (23 IX 
1594), 877 (1595), 879 (28 III 1594), 881 (16 IV 1595), 897 i 898 (22 IV 1599), 900 (9 IX 1599); Sandomierz, Ar-
chiwum Kapituły Katedralnej, dok. perg. 13 V 1598 (Pergaminy Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, 
nr 198).
251 BCz. perg. 1113 (25 IV 1666); perg. 1153 (5 X 1766).
252 P. Pokora, Pieczęcie kapituły katedralnej gnieźnieńskiej, SŹ 49, 2011, s. 1–59.
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ostatniej stronie znakiem i podpisem253. Pieczęć wystawcy była przytwierdzana przy grzbiecie po-
szytu. W XVII w. uwierzytelniano taki dokument na ostatniej stronie pieczęcią papierowo–woskową 
wystawcy, odciskaną na ostatniej stronie. W związku ze wzrastającą objętością dokumentów stoso-
wanie poszytu było normalną praktyką w różnych kancelariach, również w kancelarii królewskiej, 
która w ten sposób przygotowywała np. obszerne dokumenty traktatów międzynarodowych. 

W czasach nowożytnych tracił stopniowo na znaczeniu instrument notarialny. W 1. połowie 
XVI w. utrzymuje się jeszcze wysoka liczba dokumentów kościelnych wykorzystujących dodatko-
we uwierzytelnienie za pomocą znaku i podpisu notariusza publicznego. Do form takich odwoływali 
się często biskupi krakowscy: Jan Konarski i Piotr Tomicki. Już jednak w 2. połowie XVI, a zwłasz-
cza w XVII w., w najważniejszych kancelariach biskupich, krakowskiej i gnieźnieńskiej, stosowano 
je coraz rzadziej. Wiązało się to ze wzrostem znaczenia ksiąg wpisów, które wypierały stopniowo 
tradycyjny dokument. O długim utrzymywaniu się jego znaczenia świadczą jednak wskazywane 
już wyżej transumowanie czy publikowanie zapisek z ksiąg w formie dokumentu254. W proces ten 
wpisuje się coraz rzadsze korzystanie z tradycyjnej formy transumptu lub widimusu. Zamiast zabie-
gać o takie zabezpieczenie starego dokumentu, wygodniej było wpisać go do ksiąg konsystorskich, 
biskupich albo nawet grodzkich.

Nadal jednak kancelarie zatrudniały notariuszy publicznych. Na podstawie lektury testacji doku-
mentów biskupich i ksiąg konsystorskich można wnosić, że tak jak wcześniej, w rozwiniętych kan-
celariach pracowało jednocześnie po kilku notariuszy. Istotną zmianę stanowił wzrost liczby notariu-
szy nominacji papieskiej. Nadawało ją kolegium protonotariuszy papieskich, ale papieski przywilej 
mianowania określonej liczby (np. sześciu) notariuszy publicznych otrzymywali także wysyłani do 
Polski nuncjusze apostolscy255. Mieli go także, na mocy bulli Piusa V z 1571 r., prowincjałowie 
dominikańscy256. Niewiele natomiast zmieniła się w epoce nowożytnej forma znaku notarialnego. 
Nadal przeważały w nim symbole i dewizy religijne. I tu rosło wprawdzie znaczenie elementów he-
raldycznych, ale nie stały się one bynajmniej dominujące, mimo głównie szlacheckiego pochodzenia 
społecznego notariuszy. Za przykłady niech służą heraldyczne znaki słynnego Stanisława Górskiego, 
sekretarza Piotra Tomickiego i twórcy zbioru Acta Tomiciana, z herbem Bogoria, albo Bartłomieja 
Gądkowskiego z herbem Bylina257. 

Pismo gotyckie utrzymuje się w dokumentach kościelnych, a nawet przeważa, przez całą 1. ćwierć 
XVI w. Cechy gotyckie szczególnie długo zachowują wyrazy, od których rozpoczyna się tekst do-
kumentu, a więc pisane pismem wydłużonym (litterae elongatae) inwokacja lub imię wystawcy258. 
Zdarza się, że w kancelarii tego samego biskupa jedne dokumenty utrzymują się w całkowicie gotyc-
kim stylu, a inne mają już dukt renesansowy. Przykład stanowi kancelaria Jana Konarskiego biskupa 
krakowskiego (1503–1523/1524), w której powstawały w tym samym czasie dokumenty mające 
iluminacje i pismo gotyckie259, jak i pisane piękną antykwą260. Jest to zjawisko typowe dla wszyst-
kich okresów przejściowych i wynika z różnych gustów zróżnicowanych wiekowo i w różnych miej-
scach kształconych notariuszy i pisarzy. Dokumenty z 2. ćwierci XVI w. pisane są bądź elegancką 

253 Przykłady: AKKK, dp 736 (24 XII 1534), 750 (1 X 1540), 820 (5 V 1565), 1061 (15 VI 1630).
254 Zob. wyżej, przyp. 140.
255 AGAD, perg. 3143 (1 III 1746).
256 Wystawiony w Przemyślu 9 VI 1689 r. przez Antoniego Korczewskiego, prowincjała prowincji polskiej i ślą-
skiej, jest przykładem pięknie iluminowanego dokumentu poświadczającego kreację notariusza publicznego — 
Kraków, Archiwum Prowincji OO. Dominikanów, Dok. Kr. 489 (kat. 506).
257 AKKK, dp 712 (8 V 1530), 678 (3 IX 1523).
258 Np. Kraków, Archiwum Prowincji OO. Dominikanów, Dok. Kr. 270 (kat. 284), 275 (kat. 290).
259 AKKK, dp 634 (4 XI 1514).
260 AKKK, dp 630 (29 I 1513).
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antykwą humanistyczną261, bądź też równie wykwintną italiką262, która była pismem podstawowym 
dokumentów szesnastowiecznych i późniejszych. Można zauważyć daleko idące podobieństwo mię-
dzy dokumentami królewskimi Zygmunta I a równoległą produkcją dokumentową kancelarii bisku-
pów krakowskich oraz kapituły krakowskiej, zwłaszcza w czasach pontyf katu Piotra Tomickiego 
(1523–1535), który łączył biskupstwo z podkanclerstwem koronnym. Odnosi się wrażenie, że ci 
sami pisarze pracowali zarówno dla króla, jak i dla biskupa, ale brak badań nad kancelarią biskupią 
Piotra Tomickiego263 nie pozwala na ich identyf kację. Zarówno dokumenty królewskie, jak i bisku-
pie cechuje pisanie imienia wystawcy (lub inwokacji, która jest nawet częściej spotykana w uro-
czystych dokumentach królewskich niż biskupich) majuskułą i to nawet typu capitalis quadrata. 
Na dokumencie Zygmunta I dla Tomickiego spotykamy wkomponowaną w ozdobny inicjał Łodzię, 
herb Tomickiego264.

Dosyć wolno następowało w kancelariach kościelnych przechodzenie z ortograf i późnośrednio-
wiecznej na ortograf ę łaciny klasycznej. W 1. połowie XVI w., gdy utrzymywało się pismo gotyc-
kie, ortograf a niewiele się zmienia (brak dyftongów, pisownia ci w końcówkach rodzaju leccio). 
Tradycyjna forma Johannes ustępuje już jednak humanistycznej Joannes, zamiast in xpo pisze się 
już in Chro, vicesimus zmienia się w poprawniejsze vigesimus, bardzo często pisze się indicione za-
miast indiccione. Dyftong ae oraz końcówka ti upowszechniają się dopiero w 2. połowie XVI w. i są 
charakterystyczne dla rozwiniętej italiki. Zmiany ortograf i idą w parze z trudniejszymi do uchwy-
cenia i jednoznacznego opisania zmianami jakościowymi w używanym języku. Panująca w kancela-
riach kościelnych łacina staje się coraz bliższa klasycznym wzorcom.

261 AKKK, dp 630 (Jan Konarski, 29 I 1513), 880 (Jerzy Radziwiłł, 15 II 1598).
262 Szczególnie piękne przykłady tego pisma: AKKK, dp 699 (kapituła krakowska, 24 VII 1528), 720 (Piotr Tomicki, 
3 VII 1531), 745 (arcybiskup Andrzej Krzycki, 19 I 1537), 747 (biskup poznański Sebastian Branicki, 14 I 1540), 
750 (Piotr Gamrat, 1 X 1540).
263 Danych w tym zakresie nie przynosi monograf a A. Odrzywolskiej–Kidawy, Podkanclerzy Piotr Tomicki (1515–
1535). Polityk i humanista, Warszawa 2005.
264 AKKK, dp 689 (6 X 1525).
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1. KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE

W dziejach protestantyzmu oraz instytucji gmin wyznaniowych w Rzeczypospolitej można wyróż-
nić cztery okresy. Pierwszy obejmuje czas od lat 20. XVI w., gdy reformacyjne idee i głoszący je 
kaznodzieje pojawili się w Polsce, do połowy XVI w. (1548–1555), gdy kształtujące się wyznania 
zaczęły funkcjonować jako instytucje. W tym okresie reformacja dotarła przede wszystkim do wiel-
kich miast Prus Królewskich (Gdańska, Elbląga i Torunia) oraz Korony (np. Krakowa, Poznania czy 
Wschowy), a być może także Wilna i Warszawy.

W okresie drugim doszło do dynamicznego rozwoju gmin ewangelickich, walki sejmowej o prawa 
polityczne, a także określenia konfesyjnej tożsamości Kościołów oraz tworzenia struktur administracyj-
nych. Cezurę początkową wyznaczają tu pierwsze synody (ok. 1550), a kończącą — Zgoda sandomier-
ska (1570) oraz Konfederacja warszawska (1572/73). Zgoda zamykała epokę wewnątrzkościelnych 
debat nad międzywyznaniowym porozumieniem, a Konfederacja przyznała protestanckiej szlachcie 
gwarancje prawne i dała podstawę funkcjonowania Kościołów ewangelickich w Koronie i w Wielkim 
Księstwie Litewskim, gdzie akt Konfederacji został wpisany do III Statutu Litewskiego (1588).

Trzeci okres — od 1570–1573 r. do rokoszu Zebrzydowskiego (1606–1609) lub nawet potopu 
(1655) — wypełniły walki o potwierdzenie swobód religijnych. Reformacja ponosiła jednak wy-
raźną porażkę w konfrontacji z lepiej zorganizowanym ruchem odnowy katolickiej, co skutkowało 
powolną utratą znaczenia i liczebności Kościołów ewangelickich.

Kierunek zmian w czwartym okresie wyznaczały kolejne ograniczenia natury politycznej. Zaka-
zano budowania nowych kościołów protestanckich w miastach królewskich (1632), wygnano z gra-
nic Rzeczypospolitej braci polskich (1658), zabroniono porzucania wyznania katolickiego w obu 
obrządkach — rzymskim i greckim (1668), odebrano protestantom prawo kandydowania do tronu 
Rzeczypospolitej (1669), zastrzeżono dla katolików przywilej nobilitacji (1673), zamknięto ewan-
gelikom dostęp do nadań królewskich (dóbr, urzędów lub tytułów) i zakazano odprawiania poza 
istniejącymi zborami publicznych nabożeństw oraz ograniczono ich formę (1716/1717), wreszcie 
w l. 1733–1736 odebrano szlachcie ewangelickiej prawo aktywnego uczestnictwa w obradach sejmu 
i sprawowania urzędów publicznych. Okres ten zamyka upadek Rzeczypospolitej, ale przed rozbio-
rami ustawodawstwo sejmu 1768 r. ponownie przyznało protestantom gwarancje prawne.

W Rzeczypospolitej funkcjonowały cztery znaczące Kościoły protestanckie: ewangelicko–augs-
burski (luterański), czesko–braterski, ewangelicko–reformowany (zwany dość nieprecyzyjnie kal-
wińskim) i jego odłam antytrynitarski (bracia polscy, zwani także arianami oraz socynianami). Dość 
szybko doszło do zróżnicowania terytorialnego Kościołów: w połowie XVI w. za wyznaniem re-
formowanym opowiedziała się szlachta Małopolski i Litwy, podczas gdy gminy wyznania augsbur-
skiego funkcjonowały przeważnie w Wielkopolsce, Prusach Królewskich i na Litwie. Bracia czescy, 
wygnani po wojnie szmalkaldzkiej z Czech i Moraw (1548), znaleźli schronienie w Wielkopolsce, 
w dobrach Andrzeja Górki i Jakuba Ostroroga, a także w Toruniu. W Prusach Królewskich osiedlili 
się też anabaptyści, nazywani mennonitami.

Charakterystykę kościelnych struktur administracyjnych, w ramach których funkcjonowały kan-
celarie i archiwa, należy rozpocząć od konstatacji, że w każdej społeczności ewangelickiej pierwot-
ną i podstawową jednostką organizacji była gmina, czyli wspólnota wiernych, zwana też zborem. 
Dopiero w 2. połowie XVI w. poszczególne Kościoły protestanckie rozwinęły odrębne teorie ekle-
zjologiczne i wytworzyły szersze struktury organizacji terytorialnej. Niezależnie od teorii eklezjo-
logicznej, organizacje terytorialne przybrały de facto postać systemów synodalnych, w ramach któ-
rych pojedyncze zbory były zorganizowane w dystrykty (okręgi synodalne), te zaś — w prowincje, 
zwane Jednotami (unitas, unio, Union, Kirchenverband). To na synodach zapadały kluczowe decyzje 
w sprawach teologicznych, doktrynalnych, liturgicznych, organizacyjnych, f nansowych oraz po-
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litycznych. Synody decydowały też o obsadzie urzędów pastorskich, kształceniu kandydatów na 
duchownych (alumnów), o kolektach i podziale środków oraz — zwłaszcza w XVIII w. — o pod-
jęciu działań politycznych1. Należy pamiętać, że cały czas istniały gminy stojące poza strukturami 
synodalnymi oraz niezależne gminy miejskie czy mennonickie.

Na poziomie poszczególnych struktur terytorialnych Kościołów protestanckich zbierały się syno-
dy generalne, prowincjonalne oraz dystryktowe. Równolegle do nich odbywały się „konwokacje”, 
„kongregacje” czy „sesje” prowincjonalne lub dystryktowe, czyli zjazdy, na których również podej-
mowano decyzje dotyczące losów i organizacji Kościołów2. Różnica między synodem a konwokacją 
była płynna, dlatego można wskazać przykłady, gdy ten sam zajazd bywa w of cjalnych dokumen-
tach nazywany oboma terminami3.

W XVII w. przebieg synodu — w świetle posiadanych protokołów — przybrał ustandaryzowaną 
postać. Obrady otwierała „sesja prywatna”, w której uczestniczyli jedynie duchowni. Następnie wy-
bierano „dyrektora” (lub „prezesa”) i „pisarza” synodalnego. Najczęściej obradom przewodniczyli 
seniorzy, świeccy patroni najważniejszej gminy (seniores equestri ordinis), a protokołował je ksiądz, 
pełniący funkcję pisarza dystryktowego. Znacznie rzadziej funkcję dyrektora powierzano duchow-
nemu: wówczas powinien nim być superintendent dystryktu4.

Na synodach prowincjonalnych, gdzie spotykały się różne dystrykty, obowiązek protokołowania 
i sporządzania konkluzji powierzany był jednemu z pisarzy dystryktowych. Wbrew utartemu prze-
konaniu, na synodach prowincjonalnych nie należało do rzadkości obranie „pisarza ze stanu rycer-
skiego”5. Takie postępowanie zalecił małopolski synod prowincjonalny w Chmielniku 1681 r., który 
doradzał przydanie dyrektorowi pomocnika ex equestri ordine6. Na następnych synodach prowin-
cjonalnych nieraz powtarzano ten krok, czasem nawet powołując się na tę uchwałę7. Dowodzi to, że 
of cjalny „pisarz” synodu prowincjonalnego był zastępcą dyrektora, a protokół prowadził zapewne 
pisarz dystryktowy8.

Odmiennie przebiegały obrady synodów generalnych, zbierających przedstawicieli różnych pro-
wincji i różnych wyznań, choć trudno jest w tym przypadku wskazać utarte procedury9. Wybie-
rano wówczas nawet dwóch dyrektorów świeckich oraz kilku zwierzchników duchowych (prezy-
dentów) — tak, żeby niemal każdy z Kościołów miał swojego przedstawiciela. Wskazywano też 

1 Zadania synodu wylicza np. Dyskursik o synodzie, w: A. Woyde, Dwa nieznane rękopisy z dziejów Polskiej Refor-
macji, Varsaviae 1922 (Bibliotheca Universitatis Liberae Polonae 7), s. 5–14.
2 Por. uwagi na synodzie w Górach, odprawionym w 1642 r. podczas nieobecności superintendenta: „Propter ab-
sentiam na kilku synodach seniora duchownego wątpliwość niejaka urosła de authoritate synodów takochwych, 
conclusum tandem, aby in posterum sine praesentia senioris takowe zgromadzenia nie synodem, ale convocatia 
mianowane beły” (BUW rkps 592, t. II, k. 48).
3 Acta et conclusiones synodu prowincialnego w Nowotańcu odprawionego 1698 (BUW rkps 592, t. II, k. 232–234); 
Acta et conclusiones convocationis provincialis celebratae w Nowotańcu 1698 (BUW rkps 593, k. 38–40; AGAD, 
Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 90–94). Podobny przykład synodu w Łapczynej Woli z 1699 r. (BUW rkps 
592, t. II, k. 234–236; AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 94–97).
4 Wyjątek od tej reguły uczyniono w Bełżycach w 1640 r.: „Praeses teraźniejszego synodu dystryktowego, dla nie-
bytności xa Seniora, za spólnym i zgodnym wszystkich braci zezwoleniem, obrany i naznaczony jest x. konsenior” 
(AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 33–38; BUW rkps 594, k. 11v–13v).
5 Np. Katalog rękopisów, s. VII.
6 BUW rkps 592, t. II, k. 202; rkps 593, k. 6; AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 24–28.
7 BUW rkps 592, t. II, k. 205–206; rkps 593, k. 9–10v; AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 42–45.
8 Wskazują na to uwagi na konwokacji prowincjonalnej w Tursku Wielkim w 1695 i synodzie prowincjonalnym 
w Radzięcinie w 1696 r. (BUW rkps 592, t. II, k. 227v, 229v; rkps 593, k. 33v; AGAD, Archiwum Zamoyskich, 
sygn. 3157, s. 81, 85).
9 Odpisy akt synodów generalnych w: BUW rkps 1168.
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(np. w Toruniu w 1595 r.) notariuszy zarówno z ramienia świeckich, jak i duchownych10, choć naj-
częściej każda ze stron prowadziła osobny diariusz obrad11. Dokumenty te na zakończenie obrad — 
a często także pod koniec dnia — starano się uzgadniać12.

Obok synodów we wszystkich wyznaniach sprawami kościelnymi zarządzali zwierzchnicy ducho-
wieństwa, czyli superintendenci (na poziomie prowincji oraz dystryktów), oraz zwierzchnicy świec-
cy, tak zwani seniorzy (szlachta lub magistrat miejski), a także inne instytucje niższego szczebla. 
Przełożony prowincji, superintendent (superattendens), był wybierany przez synod prowincjonalny 
i jemu podporządkowany. Podobnie na czele dystryktów stali seniorzy dystryktowi (superintendenci, 
superattendenci, prepozyci), duchowni najważniejszych gmin w danym okręgu synodalnym.

Podział kościołów ewangelickich na Jednoty odpowiadał — z niewielkimi wyjątkami —pro-
wincjom Rzeczypospolitej: Małopolsce, Wielkopolsce i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Jednoty 
małopolska i litewska zrzeszały Kościoły ewangelicko–reformowane, a w Wielkopolsce działały 
obok siebie Jednoty braci czeskich oraz ewangelików augsburskich. Każda z nich funkcjonowała 
w dużym stopniu niezależnie i miała odrębną dynamikę rozwoju. Dlatego warto przedstawić powsta-
nie i przemiany struktur poszczególnych Jednot, osobno omawiając gminy miejskie ze względu na 
ich odrębny charakter.

W Małopolsce i w Wielkopolsce dystrykty zaczęły powstawać w 2. połowie XVI w.13 W Małopol-
sce pierwszy synod odbył się w październiku 1550 r. w dobrach Mikołaja Oleśnickiego w Pińczowie. 
Ośrodek ten uzyskał główną rolę wśród małopolskich zborów i w następnych 20 latach tam właśnie 
obradowało 23 z 97 synodów. Formy organizacji synodów, które obowiązywały w niemal niezmie-
nionej formie aż do końca XVII w., przyjęto na zjazdach w Słomnikach (25 XI 1554), Seceminie 
(21 I 1556), Pińczowie (23 IV –1 V 1556), Iwanowicach (25 IX 1556) oraz Książu Wielkim (15–
19 IX 1560). Synody arian, którzy of cjalnie odłączyli się od Jednoty małopolskiej w 1563 r., odby-
wały się przeważnie w Rakowie, Lusławicach, Lublinie i Chmielniku14. W l. 1600–1638 z 44 syno-
dów ariańskich przynajmniej 30 odbyło się w Rakowie.

Synod w Seceminie w styczniu 1556 r. wybrał pierwszego superintendenta, Feliksa Crucigera, 
mającego stać na czele Jednoty małopolskiej. Wyznaczył mu także jako pomocników trzech pasto-
rów, zwanych konseniorami15, którzy de facto mieli status równy superintendentowi16. W XVI w. 

10 Die Synoden der Kirche Augsburgischer Konfession in Großpolen im 16., 17. und 18. Jahrhundert, wyd. G. Smend, 
Posen 1930, s. 103.
11 Tamże, s. 174, 260. Por. Sz. Budny, O urzędzie miecza urzywającem (1583), wyd. S. Kot, Warszawa 1932, s. 29 
(na synodzie braci polskich w Lubczu „o pisarzu powiedzieli, że każdemu pisać wolno”).
12 Die Synoden, s. 67 (Scribae fratrum ab homine petierunt, ut secederet, se enim in hoc negotio iam actorem non 
esse, sed deinde cum caeteris iudicem futurum esse. Aperteque diximus nos acturos quod nobis a conventu est de-
mandatum f demque debitam praestaturos. Videre autem nos, quod necessario plurima sunt corrigenda et mutanda 
in illorum observationibus, nosque id, pro facultate nobis commissa acturos, id tamen, Deo iuvante, ut et ille et 
omnes sint acquieturi — —. Postea rem agressi sumus et mire conf rmati divinitus integris viribus totam noctem 
laboravimus).
13 A. Węgierski, Prolegomena generalia per Andream Wędigscium ex annalibus synodorum provincialium minoris 
Poloniae hinc inde collecta, w: Akta synodów różnowierczych, t. I, s. 1.
14 Zestawienie synodów daje S. Szczotka, Synody arian polskich od założenia Rakowa do wygnania z kraju (1569–
1662), „Reformacja w Polsce” 7–8, 1936, s. 21–100.
15 Akta synodów różnowierczych, t. I, s. 51. Synod przyznał także, że Cruciger funkcję superintendenta sprawował 
już wcześniej: Communi voto omnium Felix Cruciger pastor Seceminanus, qui iam ab aliquot temporibus in super-
intendentem fuit electus, et tunc in eodem off cio consensu ecclesiae est conf rmatus. Andrzej Węgierski określił go 
mianem superintendenta dystryktu (AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 3: Primus vero in illo districtu 
fuit senior supperattendens Faelix Cruciger Scebresinus).
16 Akta synodów różnowierczych, t. I, s. 105, 111.
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liczba dystryktów wahała się od pięciu do dziewięciu, ale sama struktura okazała się dość stabilna17. 
Ów podział Kościoła małopolskiego na dystrykty ulegał drobnym zmianom pod koniec XVI i w po-
czątkach XVII w. (1620)18. Dopiero w 2. połowie XVII w. można dostrzec wyraźną tendencję do 
integracji i scalania dystryktów19, a na przełomie XVII i XVIII w. zaniknęły one w ogóle. Wiązało 
się to z malejącą liczbą wiernych i duchownych, wymuszającą konsolidację organizacji kościelnej.

Bardzo podobnie kształtowała się luterańska Jednota w Wielkopolsce, obywająca się do połowy 
XVI w. bez wyraźnych struktur. Pierwszy synod obradował tam w lutym 1555 r. w Poznaniu, ale 
najstarsze znane dokumenty dotyczą dopiero synodu w Gostyniu z 1565 r.20 Z 10 wielkopolskich sy-
nodów w XVI w. cztery odbyły się w Poznaniu. W późniejszych stuleciach dominującą rolę zaczęło 
odgrywać Leszno, gdzie zebrało się 15 z 40 synodów zwołanych w XVIII w.

W marcu 1557 r. zbory wielkopolskie otrzymały list od Filipa Melanchtona, w którym reforma-
tor zalecał stworzenie konsystorzy, otwarcie szkoły, zaprowadzenie dyscypliny, a nawet korzystanie 
w tym celu z klątwy kościelnej21. Podstawą wiary miała być Konfesja Augsburska, dołączona do listu 
wraz z saskim porządkiem kościelnym. W l. 1557–1560 w Wielkopolsce stopniowo powstały struktu-
ry hierarchii kościelnej. Na szczycie hierarchii duchownych stanął superintendent, pastor Johann Ca-
per. W 1565 r. powołano drugiego superintendenta, Erazma Glicznera, a później także czterech konse-
niorów. Niemal od początku istnienia Kościół luterański stanął przed wyzwaniem połączenia w jednej 
strukturze zborów polskich i niemieckich, roszczących sobie prawo do niezależności. Jak zauważono 
na synodzie w Toruniu w 1595 r., wiele niemieckich zborów nie przyłączyło się do Jednoty22.

Nieco inaczej wyglądała struktura drugiej wielkopolskiej Jednoty, Kościoła braci czeskich. Ma-
jąc najsilniejsze i najdłuższe tradycje instytucjonalne, bracia wzbudzali od swego przybycia wiele 
szacunku ze względu na wypracowane podstawy konfesyjne, organizację oraz dyscyplinę. Fascyna-
cja ta doprowadziła już w l. 1554–1555 do pierwszych projektów unii pomiędzy braćmi czeskimi 
a ewangelikami skłaniającymi się ku kalwinizmowi. Zwieńczeniem tych zamiarów było podpisanie 
w 1555 r. unii w Koźminku, która jednak praktycznie nie weszła w życie23. Dlatego na synodzie 
w Sandomierzu w 1570 r. zawarto nową unię, do której przystąpili ewangelicy reformowani, bracia 
czescy oraz luteranie. Podpisano wówczas porozumienie (tzw. zgodę), jak i wspólne wyznanie wiary 
(konfesję sandomierską), będące tłumaczeniem Confessio Helvetica posterior Heinricha Bullinge-
ra24. Sygnowanie porozumień przez przywódców i przedstawicieli Kościołów zebranych w Sando-
mierzu otworzyło wieloletni proces ratyf kacji unii przez pozostałych członków wspólnot wyzna-
niowych. Ostatecznie również i ta unia stała się zarzewiem wielu konf iktów i w XVII–XVIII w. jej 
tradycja była kultywowana głównie wśród braci czeskich i ewangelików reformowanych.

17 Tamże, t. II, s. 79.
18 A. Węgierski, Libri quattuor Slavoniae reformatae, wyd. J. Tazbir, Warszawa 1973, s. 92–93.
19 AGAD, Archiwum Zamoyskich sygn. 3156, s. 5, sygn. 3157, s. 6–7 (19 kościołów w pięciu dystryktach).
20 Die Synoden, s. 49–53.
21 Corpus reformatorum, ser. I: Philip Melanchthon, Opera quae supersunt omnia, wyd. C. G. Bretschneider, t. IX, 
Hale 1842, nr 6711, kol. 781–782; list datowany tam na 20 III 1559, ale późniejsi badacze wiążą go z zaproszeniem 
wystosowanym do Melanchtona w 1557 r. (Th. Wotschke, Die Reformation im Lande Posen, Lissa 1913, s. 49–50; 
tenże, Zum Briefwechsel Melanchthons mit Polen, „Archiv für Reformationsgeschichte” 1909, s. 350–357; Die 
Synoden, s. 12).
22 Die Synoden, s. 125 (Multum nos impedit, et ad conservandam disciplinam bonumque ordinem in Ecclesia Dei, 
viam et modum intercludit, quod ministri Germanici, qui in f nibus Regni Poloniae commorantur, nobis se adiungere 
recusant).
23 Akta synodów różnowierczych, t. I, s. 73 („niektórzy panowie i ministrowie [w Małopolsce] tę uniję koźmińską tak 
trzymają jako węgorza za ogon, a mało ją ważą”), 74 („Kalwin jest ich jako Bóg”), 75 („Koźminek tedy wygorzał”).
24 Konfesja sandomierska, opr. K. Długosz–Kurczabowa, Warszawa 1995.
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W Wielkopolsce gminy reformowane, skupione głównie na Kujawach, formalnie przyłączyły się 
do braci czeskich w 1627 r. na synodzie w Ostrorogu. W odróżnieniu od unii z l. 1555 i 1570 nie było 
to połączenie wyznań, lecz porozumienie o współpracy w ramach Jednoty wielkopolskiej. W wyniku 
tego zbliżenia i dzięki tradycji unii sandomierskiej, w XVII w. duchowni czeskobraterscy byli często 
powoływani na pastorów gmin reformowanych, zarówno w Wielkopolsce, jak i w Małopolsce oraz 
na Litwie25. Mimo tej bliskiej współpracy bracia czescy zachowali osobną organizację kościelną 
i odrębną tożsamość konfesyjną.

Na czele Jednoty braci czeskich stała Rada Starszych, w której skład wchodziło dwóch senio-
rów obieranych dożywotnio i od dwóch do czterech konseniorów26. Do ich najważniejszych zadań 
należała opieka nad zborami (do której zaliczał się także obowiązek zwoływania synodów i prze-
prowadzania wizytacji kościelnych), troska o edukację duchownych, przeprowadzanie ordynacji 
duchownych, dbanie o dyscyplinę — zarówno wśród wiernych, jak i pracowników Kościoła — oraz 
nadzór nad biblioteką i drukarnią (jeżeli Jednota była w posiadaniu takowych). W XVIII w. więk-
szość tych zadań przejął w praktyce senior urzędujący w Lesznie, podczas gdy drugi senior — zwany 
„zagranicznym” — opiekował się członkami Jednoty znajdującymi się poza Rzecząpospolitą i był 
odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe Kościoła.

Archiwum Jednoty Wielkiego Księstwa spłonęło w tumulcie wyznaniowym w 1611 r., dlatego na 
temat rozwoju jej struktur w XVI w. można formułować jedynie bardzo ostrożne wnioski27. Bez wąt-
pienia Jednotę litewską odróżniało od Kościołów Małopolski i Wielkopolski posiadanie osobowości 
prawnej. Dzięki temu mogła jako podmiot występować w sądach i dlatego w XVII w. wykształ-
cił się tam urząd aktora generalnego, a następnie wiceaktorów, zajmujących się sprawami prawny-
mi. Pierwszy superintendent prowincjonalny Jednoty litewskiej został wybrany dopiero w 1636 r., 
a obok niego powołano wówczas także Radę Kuratorów Generalnych. W jej skład wchodziło sześciu 
superintendentów dystryktowych oraz sześciu seniorów świeckich, wybieranych dożywotnio przez 
synod28. Jednota Wielkiego Księstwa zniosła kryzys XVII w. lepiej od pozostałych Kościołów, choć 
liczba wiernych i tu uległa znacznemu zmniejszeniu.

Nieco inną strukturę miały gminy miejskie, a zwłaszcza ewangelicko–augsburskie zbory miast 
Prus Królewskich. Protestanckie rady miejskie miały tam prawo patronatu nad kościołami w posia-
dłościach ziemskich, nad kościołami miejskimi zaś dość długo w XVI w. prawo patronatu dzierżył 
katolicki władca Rzeczypospolitej. W 2. połowie XVI w. wytworzył się w Gdańsku, Toruniu i El-
blągu ustrój charakterystyczny dla dużych luterańskich miast Rzeszy: prawa i obowiązku zwierzch-
ności świeckiej przejęły rady miejskie. To rajcy wraz z przedstawicielami ławy i trzeciego ordynku 
sprawowali w istocie patronat nad kościołami. Mieli oni decydujący wpływ na obiór witryków (pro-
wizorów), zajmujących się majątkiem i sprawami świeckimi paraf i. Na czele Urzędu Duchowne-
go (Geistliches Ministerium), zrzeszającego wszystkich duchownych miejskich, stał superintendent 
(pastor senior, prepozyt, Stadtsuperintendent), pastor głównego kościoła, np. w Gdańsku kościoła 
Mariackiego.

W innych miastach, zwłaszcza królewskich, które nie otrzymały przywilejów gwarantujących 
swobodę kultu oraz nie zostały objęte postanowieniami Konfederacji warszawskiej, rozwój reforma-
cji i struktur Kościołów protestanckich napotykał poważniejszy opór. Jako przykład tych skompliko-
wanych losów może posłużyć Warszawa. Ewangelicy reformowani i augsburscy do połowy XVII w. 

25 Akta synodów prowincjonalnych Jednoty litewskiej 1626–1637, opr. M. Liedke, P. Guzowski, Warszawa 2011, 
s. 171 (1637 r.)
26 Poznań, AP, Archiwum Braci Czeskich, sygn. 1693 (Wykaz konseniorów Jednoty braci Czeskich 1567–1737).
27 Spis synodów i sesji prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1611–1613, Wilno 1911, s. III.
28 Akta synodów prowincjonalnych 1626–1637, s. 147–148.
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swobodnie odprawiali nabożeństwa jedynie w prywatnych rezydencjach magnatów, przybywają-
cych do stolicy na sejmy. Dopiero w 1650 r. Bogusław Radziwiłł utworzył przy reformowanej paraf i 
w Węgrowie — „chcąc podążać za wzorem licznych miast pruskich” — także zbór luterański, które-
mu podporządkowano zbór warszawski jako kościół f lialny29. „Warszawianie — jak pisał L. Otto — 
czynności religijne częścią spełniali w Węgrowie, częścią pastorowie węgrowscy zjeżdżali do War-
szawy”30. W Warszawie pastorzy z Węgrowa korzystali z ochrony i pomocy dyplomatów mocarstw 
protestanckich, Szwecji, Brandenburgii czy Danii. W XVIII w. to zbór warszawski sprawował już 
faktycznie patronat nad kościołem w Węgrowie, czyli rościł sobie prawo do ordynowania i wprowa-
dzania duchownych na tamtejszy urząd31.

Jak wspomniano, obok hierarchii kościelnej funkcjonowała hierarchia świeckich zwierzchników 
i opiekunów Kościoła, na której czele stali prezbiterzy, zwani też seniorami świeckimi lub poli-
tycznymi. Terminologia źródeł dość długo pozostawała nieprecyzyjna, seniorami nazywano bowiem 
zarówno zwierzchników dystryktów (seniores equestris ordinis, których najczęściej powinno być 
czterech), jak i prezbitrów poszczególnych kościołów danego dystryktu (dwóch) oraz właścicieli 
dóbr, dzierżących prawo patronatu (patroni loci)32. Gdy w 1777 r. w ramach unii sieleckiej do Jedno-
ty małopolskiej przyłączyły się Kościoły reformowany i ewangelicko–augsburski „Księstwa Mazo-
wieckiego”, zatwierdzono urząd świeckiego seniora mieszczańskiego33. Wówczas na czele Jednoty 
małopolskiej stanęło trzech seniorów: duchowny, szlachecki i mieszczański.

Szlacheccy seniorzy świeccy (equestris ordinis) winni być wzorem dla reszty zboru, mieli chro-
nić i utrzymywać ministrów, a także troszczyć się o ubogich, szpitale i szkoły34. Seniorzy mieli 
bronić pastorów przede wszystkim przed patronami, traktującymi kościoły jako swoją prywatną 
własność i rozciągającymi patrymonialną jurysdykcję także na duchownych. W XVI–XVIII w. se-
niorzy świeccy sprawowali kontrolę nad całością spraw zborowych, a ich nieobecność na synodach 
w XVII w. sprawiała, że zjazdy stawały się po prostu bezowocne35.

Ze względu na spadek liczby wiernych i presję ze strony katolickiej większości w XVII w. na-
potykano coraz więcej kłopotów przy organizowaniu obrad synodów. Podobnie jak w przypadku 

29 L. Otto, Przyczynek do historii zboru ewangelicko–augsburskiego warszawskiego 1650–1781, Warszawa 1881, 
s. 8–10, 209–217 (przywilej Bogusława Radziwiłła z 25 VI 1650 r. powtórzony przy okazji wokacja pastora Jonasa 
Columbusa 5 IV 1651 r.). Przypadek Węgrowa — wspólnego wykorzystywania kościoła przez dwa wyznania — 
nie był odosobniony. W połowie XVII w. można wskazać także kościoły w wielkopolskich Skokach, a w Małopol-
sce — w Krakowie i Piaskach (BUW rkps 592, t. II, k. 87v).
30 L. Otto, Przyczynek, s. 11.
31 W l. 1778–1779 doszło w związku z tym do sporu z Jednotą Litewską, który wywołał pastor Bleibtrai Wille oraz 
duchowni Leski i Goburk (tamże, s. 67, 91–99, 127–128).
32 W Małopolsce po raz pierwszy mowa o nich na synodach w Pińczowie (o dwóch seniorach pomagających mini-
strowi) i Iwanowicach (o czterech seniorach pomagających senioribus) w 1556 r. (Akta synodów różnowierczych, 
t. I, s. 64, 80).
33 Akt unii Kościołów protestanckich, Drezno 1777; przedruk: L. Otto, Przyczynek, s. 228–241.
34 Akta synodów różnowierczych, t. I, s. 75–77; Die Synoden, s. 122–125.
35 BUW rkps 592, t. II, k. 67 (1644: „Iż się zwykło traf ać propter absentiam seniorum equestri ordinis, bez których 
synod odprawować się nie może, że Zbór P[ański] nie może spraw swoich condigne odprawować”). Podobny dy-
lemat dotyczył wizytacji: tamże, k. 97v (1651: „ukazało się, że częstokroć propter absentiam patroni, w niektórych 
zborach nie dochodzą wizytacje. Synod teraźniejszy statuit, że mogą być visitacie odprawowane etiam in absentia 
patroni”); AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 33 (1684: „Ponieważ in tanta paucitate jako sług Bo-
żych, tak i Ich Mściów PP. patronów nie mogła pro tunc stanąć obrada słuszna, ratione mediorum conservationis 
ecclesiarum pobliższych Lublina, odłożono to ad maius subsellium” — obecnych było trzech ministrów i pięć osób 
świeckich); AGAD, Zbiór Materiałów Różnej Proweniencji, nr 265, s. 36 (1627: „Deliberacja była, jeśli niniejszy 
zjazd ma być prowincjalnyn synodem mianowany, respektując na obsencją niektórych seniorów, — — cum sueto 
tempore et loco odprawia się. Za czem jest synodim prowincialnym”).
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innych zjazdów szlacheckich problemem było spóźnianie się delegacji na synod, jak i zbyt wczesne 
odjazdy. Małopolski synod prowincjonalny w Szczepanowicach w 1680 r. zakazał opuszczać obrady 
przed przygotowaniem i publicznym odczytaniem decyzji36. Najpoważniejszym problemem były 
jednak absencje. Mnożyły się skargi na nieobecność świeckich patronów, za co grożono odsunię-
ciem od Wieczerzy Pańskiej, czyli komunii. Czasami na synodach brakowało nie tylko świeckich 
patronów, lecz także duchownych37, pisarza dystryktowego38, a nawet przedstawicieli całych dys-
tryktów. Na konwokacji prowincjonalnej w Chmielniku w czerwcu 1681 r. zastanawiano się nawet, 
czy „praesens actus może być aktem prowincjalnym tytułowany nec ne, a to ob absentiam dwuch 
[!] dystryktów, z których nemo advenit lubo awizowane”39. Wreszcie na synodzie prowincjonalnym 
w Szczepanowicach w październiku 1680 r. Jednota małopolska zdecydowała o zaprzestaniu orga-
nizowania synodów dystryktowych, których rolę powinny przejąć urządzane co roku synody pro-
wincjonalne oraz wizytacje40. Synody dystryktowe zbierały się nadal, jednak znacznie rzadziej, a ich 
zadania pełniły spotkania reprezentantów czterech dystryktów41.

Podobne problemy napotykała także luterańska Jednota w Wielkopolsce, gdzie również w 1651 r. 
podjęto decyzję o zaprzestaniu zwoływania synodów dystryktowych42. Ostatnie synody odbyły się 
w Lesznie w l. 1681, 1684 i 1687. Po wyborze w 1692 r. nowego superintendenta, Zachariasza 
Hermanna, w następnych 20 latach brak śladów działania Jednoty. Wznowienie spotkań i aktyw-
ności przypada na lata 20. XVIII w., gdy w Gdańsku organizowano synody generalne. Od 1737 r. 
spotkania Jednoty są nazywane jedynie „konwentami” i organizowane niemal prywatnie, w domu 
superintendenta Christiana Siegmunda Thomasa43.

2. KANCELARIE I ARCHIWA

Kancelarie i archiwa kościelne funkcjonowały na trzech poziomach: gmin, dystryktów i Jednot. Każ-
dy zbór winien prowadzić archiwum kościelne, przechowywane najczęściej w zakrystii lub na pleba-
nii. Gromadzenie dokumentów w domach pastorskich wiąże się z przemianami ich kształtu w 2. po-
łowie XVI w. Wraz ze wzrostem statusu społecznego duchownych powiększały się także plebanie, 
w których oprócz łazienek i sypialni coraz częściej pojawiały się gabinet (Studierstube, museum) 
i biblioteka. Pracownie zasadniczo służyły do układania kazań i samotnej lektury, ale niekiedy mie-

36 BUW rkps 592, t. II, k. 195v; rkps 593, k. 1–4 (1680).
37 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 34 (1684: „Absentia brata x. Cephasa od teraźniejszej kongregra-
tiej debitam meretur animadversionem, a ile że ani listem nie odezwał się praesenti ecclesiae, i zwyczajna to onemu 
emanere od takowych konsultacji”).
38 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 47 (1642: „[pisarz] który się absentował od synodu niniejszego, 
który wprawdzie przez list swój przyczynę absentiej swojej oznajmił, ale synod tej exkusatiej nie uznał być słusz-
ną”; BUW rkps 594, k. 19–20v. Rok później pisarz usprawiedliwiał się za tę nieobecność.
39 BUW rkps 592, t. II, k. 199–200.
40 Tamże, k. 194v; BUW rkps 593, k. 2; AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 20.
41 BUW rkps 592, t. II, k. 201 (1681: „Synody distriktowe aby in suo esse tak jako przed tym zostawały”); BUW 
rkps 593, k. 6; AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 24–28. Por. liczne przykłady synodów dystrykto-
wych, które obradowały po 1680 r.: BUW rkps 592, t. II, k. 198–199, 203–204v, 206v–207v, 208–209, 212–213, 
216–217, 217v–218, 218v–219, 239–240; rkps 593, k. 8v–9, 13–14.
42 Die Synoden, s. 135 („Zu Ersparung der Uncosten jährlich Particulares Conventus zu halten, da die Patroni nebst 
dem Seniore und Consenioribus, was etwa nöthig zu befördern, betrachten sollen, in 3 Jahre aber ein General–Con-
vent gehalten werde”). Zupełnie inne znaczenie ma zestawienie konkluzji konwentu (tamże, s. 136: „Alle Jahre 
sollen unter den Lutherischen particulares, in 3 Jahren aber ein generalis conventus ausgeschrieben und gehalten 
werden”).
43 Die Synoden, s. 34.
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ściły prywatną bibliotekę pastora oraz archiwum zborowe. W źródłach z obszaru Rzeszy gabinety 
odnotowywane są już od 2. połowy XVII w., ale wiele przesłanek przemawia na rzecz hipotezy, że 
istniały one już sto lat wcześniej. W Rzeczypospolitej nawet z XVIII w. zachowało się bardzo nie-
wiele inwentarzy paraf alnych pozwalających rekonstruować rozkład i funkcje pomieszczeń44. Nie 
zawsze precyzyjnie rozgraniczano bibliotekę i archiwum kościoła czy gminy od prywatnego majątku 
duchownego. Zdarzało się, że duchowni traktowali owe archiwa jak prywatną własność i zabierali 
ze sobą, gdy zmieniali miejsce pracy. Np. synod dystryktu lubelskiego zwrócił się w 1645 r. w imie-
niu zboru w Bełżycach do pastora przybywającego na Litwie z prośbą o przysłanie zabranych przez 
niego ksiąg. Proszono, „żeby księgę kolekty zboru bełżyckiego, w której jest rachunek percepty 
i ekspensy z podpisami, autentyczną odesłał zborowi bełżyckiemu albo żeby przepisaną, autentyk 
sobie zostawiwszy, przysłał. O przysłanie księgi kościelnej, w której mają być zapisane imiona i czas 
ochrzczonych, ślubem małżeńskim złączonych etc. do tego czasu, jako został był pasterzem zboru 
bełżyckiego a lubelskim auditorom usługował”. Prośby te powtarzano przez następne ćwierć wieku, 
a w 1661 r., po śmierci pastora, synod zwracał się w tej sprawie do jego następcy45.

Tak funkcjonowały także archiwa dystryktowe i prowincjonalne, którymi formalnie opiekował 
się senior dystryktu czy superintendent prowincji. Do zadań superintendenta — wyliczonych już 
w 1556 r. na synodach w Seceminie i Iwanowicach, a następnie w Książu i Włodzisławiu oraz po-
wtórzonych w Krakowie w 1573 r.46 — należał nadzór nad gminami i pastorami, rozstrzyganie spo-
rów między duchownymi a wiernymi (zwłaszcza obrona pastorów przed patronami), a także prze-
prowadzanie wizytacji i zwoływanie synodów. Na synodzie w Bełżcu w 1674 r. dodano explicite, 
że obowiązkiem superintendenta jest także troska o stan ksiąg47. Superintendent odpowiadał więc 
także za prowadzenie dokumentacji dystryktowej i prowincjonalnej. By unaocznić znaczenie tego 
zapisu, warto posłużyć się przykładem inwentarzy dóbr superintendentów małopolskich z 2. połowy 
XVII w. W of cjalnym spisie ruchomości sporządzonym w 1653 r. po śmierci Tomasza Węgier-
skiego, seniora dystryktu sandomierskiego i superintendenta Małopolski, skrupulatnie wyliczono 
wszystkie księgi, które posiadał zmarły. Wśród kodeksów rękopiśmiennych znalazły się księgi sy-
nodów prowincjonalnych i partykularnych dystryktu sandomierskiego, obie formatu in folio, a także 
mniejsze (in quarto) księgi zborów ożarowskiego i gliniańskiego oraz baranowskiego48. Ten zestaw 
ksiąg dowodzi, że superintendent prowincji był zarazem superintendentem dystryktowym oraz pa-
storem, opiekującym się własnym zborem. Prócz drukowanych książek (kancjonałów, agend, kon-
fesji, katechizmów) zmarły dysponował trzema pieczęciami oraz posiadał dwie beczki — dębową 
i sosnową — papieru. W dębowej znaleziono 13 ryz papieru „pięknego niezbutwiałego”, pięć ryz 
„pięknego, ale trochę zbutwiałego”, dwie ryzy „średniego, niepięknego, przygrubego do pisania” 
oraz trzy ryzy „drukowego, grubego”. W beczce sosnowej oprócz 23 ryz „papieru pięknego do pisa-
nia” znalazło się pięć fascykułów papieru „pięknego”, „podlejszego średniego do pisania” oraz „dru-

44 Np. BUW rkps 585, k. 22 i 96 (w Piaskach istniał „sklepik murowany służący dawniej księdzu za bibliotekę”). 
Por. także postanowienia synodu wileńskiego 1617 r.: Akta synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiej (1611–
1625), Wilno 1915, s. 41 (kanon 4: „Przy wisitatiey ma x. superattendent doyrzeć biblioteki ministrowskiey, iakie 
xięgi ma”). We wskazówkach dla wizytatorów, przygotowanych w połowie XVII w. w Jednocie Litewskiej, znalazł 
się punkt, aby sprawdzić „jeśli [pastor] bibliothecam ma functioni suae correspondentem” (Dyskursik o synodzie, 
BUW rkps 1170, k. 14).
45 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 72, 128; BUW rkps 594, k. 30v–33, 61v–63v.
46 Akta synodów różnowierczych, t. I, s. 51, 80; Die Synoden, s. 77.
47 BUW rkps 592, t. II, k. 166.
48 BUW rkps 584, k. 4–6. Por. podobny wykaz ksiąg sporządzony w 1685 r. po śmierci superintendenta dystryktu 
lubelskiego Arnolfa Jarzyny (AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 40–41).
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kowego”49. Pisarz i świadkowie poświęcili tyle uwagi jakości papieru, gdyż była ona bezpośrednio 
związana z jego ceną. Jednocześnie przekazali istotne informacje na temat jego wykorzystania: na 
papierze najlepszym i najcieńszym, o największej wartości, pisano ręcznie, co było także możliwe 
na papierze gorszej jakości, ale papier najgrubszy nadawał się tylko do druku. Uwagi te rzucają także 
nieco światła na funkcjonowanie kościelnych kancelarii i archiwów. Ilość papieru do korespondencji 
i pieczęcie dowodzą, że wiele of cjalnych pism superintendent sporządzał własnoręcznie lub przez 
diakona, przygotowującego się u jego boku do służby duchownej. Inwentarz spuścizny następnego 
superintendenta, sporządzony w 1660 r., zawiera dość szczegółowy opis trzech pieczęci, którymi 
dysponował zwierzchnik prowincji: „Jedna stara ołowiana, ledwej znać na niej słowa: Si Deus pro 
nobis, quis contra nos. Druga srebrna w gruszkowym drzewie, na której te słowa wyryte: Sigillum 
evangelicorum districtus Sendomiriensis, a we śrzodku: Si Deus pro nobis, quis contra nos. Trzecia 
była srebrna też w gruszkowym drzewie, na której w przodku wyryto było: Immanuel, a wokoło: Si-
gillum evangel. distr. Sendomir.”50. W Archiwum Synodu Ewangelicko–Reformowanego w Warsza-
wie, które w 1945 r. zostało przekazane jako depozyt Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, za-
chowało się 46 tłoków pieczęci dystryktów Kościoła ewangelicko–reformowanego. W zbiorze tym 
przeważają tłoki z XIX w., jednak najstarszy pochodzi z 1601 r., jeden — niedatowany — odpowiada 
niemal opisowi z inwentarza, zaś dwa mają datę 1660 r.51

Do XVIII w. nawet główne archiwa Jednot często przechodziły z rąk do rąk, zmieniając właści-
ciela i miejsce przechowywania. Po śmierci superintendentów archiwami dystryktów czy prowincji 
opiekowali się seniorzy świeccy52, a następnie archiwum wraz z pieczęcią publiczną przekazywano 
nowo wybranemu superintendentowi53. Obowiązek zabezpieczenia dokumentacji Jednoty spoczy-
wał na seniorach świeckich zwłaszcza w okresie wojen i zagrożenia prześladowaniami. Podczas 
potopu archiwum Jednoty małopolskiej — jak wiele archiwów kościelnych — zostało zakopane 
w celu ochrony przed zniszczeniem. W inwentarzu ruchomości zmarłego superintendenta z 1660 r.54 
nowy superintendent przyznał: „ósmą [agendę] wziąłem do używania, bo mi moja była z niejednemi 
potrzebnymi moimi rzeczami w Bliżynie w ziemi zakopana zginęła”. Podobny los spotkał jedną 

49 BUW rkps 584, k. 9rv.
50 Tamże, k. 33v (1660).
51 Zbiór pieczęci nie jest zinwentaryzowany i nie posiada sygnatury. Tłoki opatrzone są podwójną numeracją na 
załączonych do nich metryczkach. Na awersie metryczki odbito informację na temat proweniencji egzemplarza 
(„Archiwum akt dawnych Konsystorza Ew.–Reformowanego”), na rewersie zaś informacje na temat numeru in-
wentarzowego („Inw. Nr”) oraz miejsca przechowywania („Szafa, półka, miejsce”). Prócz tego innym charakterem 
pisma naniesiono inną numerację (bez opisu). Numer inwentarzowy został pieczęciom nadany prawdopodobnie 
jeszcze przez Aleksandra Woydego w l. 1902–1906. Druga numeracja może pochodzić od Wilhelma Bickericha 
(1916). Najstarszy tłok to (w świetle drugiej numeracji) nr 43 (nie ma numeru inwentarzowego); na środku pieczęci 
widnieje Baranek Boży z proporcem oraz litery DKK ZW, na zewnątrz zaś napis: Dilicite veritatem et pacem. Z opi-
su wiadomo, że podobnie wyglądała pieczęć zboru wileńskiego z 1560 r. 
52 BUW rkps 593, k. 109 (1755: „consenior Cien ex functione muneris sui przejrzy tak xięgi kościelne, jako i srebra 
oraz z apparatami, a zrejestrowawszy wszystko, odda Wiel. Jmci. Panu patronowi miejsca tego”).
53 AGAD, Zbiór Materiałów Różnej Proweniencji, nr 265, s. 13 (1624: „Inaugurowany jest na urząd superatten-
denta na miejsce x. Franciszka Stankara, x. Jan Grzybowski [wyraz wymazany — M. P.] lubelski, który ma zebrać 
wszytkich synodów prowincjalnych akta i w kupie mieć i sigillum prowincjalne sposobić [?]”); AGAD, Archiwum 
Zamoyskich, sygn. 3156, s. 64 (1644 „Księgi zborowe dystryktowe, to jest actorum et conclusionum synodorum 
provincialium 1 tomus, także księga wizytaciej zborów tego dystryktu osobna, cum sigillo publico ecclesiarum 
huius districtus, oddane są do chowania przy sobie x. seniorowi”); BUW rkps 594, k. 26–28.
54 BUW rkps 584, k. 29–39 (Rejestr rzeczy niektórych do zborów ewangelickich w distrikcie sędomierskim 
należących, które Pan Bóg pod czas wojny szwedskiej i strasznego rabowania na różnych miejscach schowanych 
zachował — — przejrzany i podpisany), cytaty z k. 30v, 33 („Ten [papier] wszystek prócz drukowego jest przedany 
i pieniądze w wielkich defektach na potrzeby dystryktowe obrócone są”).
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z pieczęci dystryktowych, która „będąc w ziemi schowana, zginęła”. Znaczne ubytki odnotowano 
zwłaszcza w zapasie papieru, którego niewiele „po rabowaniu kozackim i chłopskim w nieznacznej 
komorze zachowanego zostało”, a nawet tę resztkę — prócz papieru drukarskiego — superintendent 
był zmuszony sprzedać. Podobnie skończyło w czasie potopu wiele dokumentów i ruchomości ko-
ścielnych. Synod w Radzięcinie lakonicznie podsumował tę sytuację: „różne apparaty zborowe po 
różnych poniewierają się kątach”55.

Opieka seniorów nad archiwami i kasami kościelnymi w okresie wakatu urzędu pastora czy se-
niora dystryktowego nabierała szczególnego charakteru w 2. połowie XVIII w., kiedy wiele para-
f i pozostawało nieobsadzonych. Bywało, że Jednoty długo i bezskutecznie upominały się o zwrot 
tego majątku. W protokołach synodalnych powracały wówczas prośby „o wydanie sreber, apparatów 
i ksiąg”56. Czasem zaś, widząc, że paraf a raczej nie będzie obsadzona, polecano sprzedać srebra 
(kielichy, pateny i konewki), a pieniądze obrócić na doraźne potrzeby Kościoła. W 1807 r., gdy rząd 
wiedeński nakazał ostemplować srebra, synod po raz kolejny polecił sprzedać wszystkie niewyko-
rzystywane aparaty kościelne57. Zawsze jednak dbano o zachowanie ksiąg.

Archiwa kościelne w XVI–XVII w. zwano po prostu „skrzynkami”, gdyż przechowywane były 
w skrzyniach lub beczkach58. Ponadto dystrykty dysponowały czasem „skrzynką dystryktową po-
dróżną, którą z sobą senior na synod bierze”59. W owych skrzyniach znajdowały się księgi zborowe, 
akta wizytacji, metryki chrztów, ślubów i pogrzebów, a niekiedy także wykazy przyjmujących eu-
charystię oraz cenniejsze naczynia liturgiczne. Najważniejszą jednak funkcją archiwów było gro-
madzenie dokumentacji f nansowej, polegające nie tylko na prowadzeniu wykazu dochodów i roz-
chodów, lecz także na zbieraniu „membran”, „obligów”, „listów wierzytelnych”, legatów i donacji 
oraz przywilejów. Ponieważ zbory i Jednoty nie miały osobowości prawnej, czyli (poza Prusami 
Królewskimi i Litwą) nie istniały w świetle prawa, Kościoły nie mogły oblatować tych dokumentów 
w księgach grodzkich czy ziemskich ani dochodzić swych roszczeń przed sądem. Jedyną gwarancją 
i potwierdzeniem prawa do pieniędzy czy dóbr były więc zachowane dokumenty darowizn. Podob-
nie w przypadku pożyczek na procent i lokowania kapitału były to jedyne świadectwa zawartych 
transakcji. Można wskazać dowody, że przywiązywano do tych prywatnych dokumentów duże zna-
czenie, dbając zarówno o odnotowywanie darowizn, jak i o kwitowanie zwrotu pożyczki oddaniem 
„membran i listów”. Można było także uzyskać uwierzytelnione wypisy z tychże dokumentów60. 
Obecny stan badań nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak dalece takie dokumenty były wyko-
rzystywane także poza społecznością kościelną i czy posługiwano się nimi przed sądami świeckimi. 
Wydaje się prawdopodobne, że podejmowano takie próby, a ich skuteczność mogła zależeć od wy-
znania sędziów i układu sił w danej społeczności.

Kościoły protestanckie nie wykształciły osobnego urzędu notarialnego, a funkcja pisarza była po 
prostu dodatkowym zadaniem, wykonywanym obok innych obowiązków zawodowych. Jak wspo-

55 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 127 (1661); BUW rkps 594, k. 61v–63v (1661).
56 BUW rkps 593, k. 116v (1763); AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 125 (1660); BUW rkps 594, 
k. 59–61v (1660).
57 BUW rkps 600, s. 218–226 (1807).
58 U. Augustyniak, Kancelaria Radziwiłłów birżańskich w XVII w. — organizacja i funkcjonowanie, „Miscellanea 
Historico–Archivistica” 11, 2000, s. 13; taż, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy pa-
tronatu, Warszawa 2001, s. 310–313.
59 BUW rkps 584, k. 34v („Ta będąc w Bliżinie w ziemi zakopana niemal przez cały rok, z niektórymi rzeczami 
dystryktowymi, nagniła i popsowała się, ale x. senior Daniel Stephanus swoim własnym kosztem dał ją naprawić”, 
1660 r.).
60 Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, opr. H. Kozerska, W. Stummer, t. III, cz. 1, Warsza-
wa 1987, s. VIII.
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mniano, w każdym zborze za prowadzenie dokumentacji odpowiadał pastor, mający niekiedy do po-
mocy alumna, diakona, nauczyciela lub kościelnego. Na poziomie dystryktu zadania pisarza brał na 
siebie jeden z duchownych, zwany w źródłach notariuszem lub pisarzem dystryktowym. W wykazie 
przełożonych Kościoła małopolskiego (antistites) z połowy XVII w. wymieniono obok pięciu su-
perintendentów dystryktowych i pięciu konseniorów dystryktowych także pięciu pisarzy (notarii)61. 
Można nawet postawić tezę o istnieniu w XVII w. pewnego cursus honorum duchownych: funkcja 
pisarza dystryktowego otwierała drogę do urzędu konseniora, a następnie superintendenta dystryktu. 
Już jednak na przełomie XVII i XVIII w. ów model kariery uległ zaburzeniu ze względu na brak 
kadr. W 1755 r. synod w Sieczkowie ze względu na podeszły wiek i f zyczną słabość seniorów du-
chownych postanowił podnieść konseniora Samuela Cienia do godności seniora, a notariusza Bogu-
sława Arama do godności konseniora. Nowy konsenior musiał jednak nadal sprawować obowiązki 
notariusza62. Bardzo podobne rozwiązanie przyjęto w analogicznej sytuacji w Jednocie luterańskiej 
w 1692 r.63 W 2. połowie XVIII w., wraz z procesem jednoczenia dystryktów, stopniowo zanikał 
także urząd pisarza dystryktowego, a pojawił się pisarz całej prowincji64.

Do obowiązków pisarza dystryktowego należało prowadzenie of cjalnej korespondencji dystryk-
towej65, a także sporządzanie protokołów obrad synodów. Oba zadania były trudne: zarówno kore-
spondencję, jak i obrady prowadzono w wielu językach: polskim, łacińskim, niemieckim i czeskim. 
Duża część listów pochodziła spod piór superintendentów, a w niektórych sprawach pomocni byli 
świeccy patroni, zwłaszcza od 2. połowy XVII w., odkąd Kościoły protestanckie coraz silniej anga-
żowały się politycznie. Mimo to listy lub ich kopie często przechodziły przez ręce pisarzy dystryk-
towych lub (w XVIII w.) pisarza Jednoty66. Z początku XIX w. w aktach synodalnych wzmiankowa-
ne są „osoby do korespondencyi zagranicznej wyznaczone”67. Niewiele jest w źródłach wzmianek 
o pensji wypłacanej pisarzom dystryktowym. Jednym z nielicznych przykładów jest postanowienie 
synodu generalnego obradującego w Gdańsku w 1728 r., aby „pro consolatione laboris reverendo 
domino notario wdzięczność” okazać68.

3. RODZAJE DOKUMENTÓW

Najważniejszymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie protestanckich Kościołów były po-
rządki kościelne (Kirchenordnungen). Mimo że są one źródłem niemal masowym i od początku 
XX w. bardzo intensywnie analizowanym przez historyków, brak ustalonej i jednoznacznej def nicji 
tych aktów prawnych. Najczęściej dość ogólnie i nieprecyzyjnie charakteryzuje się je jako „szersze 
zbiory tekstów, regulujących nie tylko kwestie liturgiczne, ale całość zasad działania i podstawy 
dogmatyczne Kościołów ewangelickich”69.

61 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 5.
62 BUW rkps 593, k. 111v.
63 Die Synoden, s. 169.
64 Katalog rękopisów, s. VIII.
65 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 19 (1637: „x–u Niclassiusowi do Gdańska ma odpisać x. pisarz 
distriktowy”; BUW rkps 594, k. 3–5v).
66 Por. BUW rkps 586 (Sumariusz papierów kościelnych ewangeliczno–reformowanych małopolskich u x. pisarza syno-
dowego Andrzeja Gajewskiego zostających, spisany w roku 1782). Znacząca jest uwaga poczyniona w 1615 r. na syno-
dzie prowincjonalnym wileńskim: „Przy JEm Panu Direktorze przez cały synod pieczęć bydź ma, ażeby żadnego listu 
bez podpisów Ichm. Panów directorów nie pieczętowano” (Akta synodów prowincjalnych litewskich 1611–1625, s. 29).
67 BUW rkps 600, s. 205 (1804).
68 Die Synoden, s. 222.
69 J. T. Maciuszko, Agenda, w: Religia. Encyklopedia PWN, CD–Rom, t. I, Warszawa 2000.
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Pierwsze protestanckie porządki kościelne powstały w Rzeszy po sejmie w Spirze w 1526 r., 
który przyznał miastom i stanom samodzielność w sprawach religijnych i dał podstawy do budowy 
kościołów terytorialnych (Landeskirchen). W Prusach Książęcych prace nad porządkiem kościel-
nym, stworzonym przez Georga von Polentza, Erharda von Queisa, Johanna Briesmanna i Paula 
Speratusa, trwały jednak już w 1525 r. Celem tych ustaw było uporządkowanie stosunków w Ko-
ściele i między Kościołem a państwem po zniesieniu zasad prawa kanonicznego, a także ujednoli-
cenie mszałów, rytuałów i brewiarzy. Luterańskie porządki zachowały wprawdzie pewne elementy 
katolickiej obrzędowości (wybrane święta, katolicką terminologię, szaty duchownych, śpiewy, wy-
strój kościołów, spowiedź uszną), zarazem jednak stanowiły symboliczne zerwanie z Rzymem i jego 
prawem kościelnym. Ustawodawcami czy zleceniodawcami byli przeważnie władcy i zwierzchność 
świecka. Oni także byli gwarantami wykonania zapisanych ustaw, dzięki czemu porządki miały 
charakter konstytucji czy rozporządzeń, a ich moc zależała od siły i zasięgu władzy zwierzchności. 
Autorami porządków byli najczęściej teolodzy, współpracujący nieraz z prawnikami lub członkami 
rady książęcej.

W 1. połowie XVI w. niemieckie porządki kościelne nosiły różne nazwy i regulowały bardzo wie-
le zagadnień, jedynie luźno związanych z Kościołem. W ich tytułach pojawiają się sformułowania: 
Schul–, Polizei–, Konsistorial–, Bauer– czy Armenordnungen. Stopniowo, w 2. połowie XVI 
i w XVII w., nabrały one coraz bardziej technicznego charakteru konstytucji kościelnych, def niu-
jących instytucje kościelne, zasięg ich prerogatyw oraz sposób f nansowania, natomiast zagadnie-
nia czysto liturgiczne umieszczano w tzw. agendach. Porządki regulowały bardzo wiele zagadnień: 
od kwestii żebractwa, przez małżeństwa, liczbę gości weselnych, rodzaj tańców czy ceny pogrze-
bów, po pensje pastorów i język kazań. W gdańskim porządku z 1612 r. znalazł się nawet zapis, że 
dzwonnik kościelny (signator) powinien otrzymywać pieniądze na wykarmienie dwóch kotów, które 
polowałyby na myszy i szczury, stanowiące zagrożenie dla organów70. Wydaniu porządków kościel-
nych w miastach Prus Królewskich sprzyjało tolerancyjne stanowisko Zygmunta Augusta na sejmie 
1556 r. oraz edykty królewskie z lipca 1557 i grudnia 1558 r. W 1557 r. po pertraktacjach, w których 
brały udział także Toruń i Elbląg, ukazał się pierwszy porządek kościelny w Gdańsku. Ten krótki 
dokument miał właściwie formę agendy kościelnej i nakazywał zachowanie łacińskiej liturgii z wy-
jątkiem kazań oraz słów konsekracji71. Następnie był on uzupełniany kolejnymi rozporządzeniami 
w l. 1564, 1567, 1570, 1572, 1573, 1578, 1586, 1590 i 1595, a ich podsumowanie stanowił obszerny 
porządek z 1612 r.72 W Toruniu pierwsza agenda kościelna, składająca się z 12 rozdziałów, została 
zatwierdzona w 1575 r.73 W Elblągu przy organizacji zboru nie posługiwano się żadnymi drukowa-
nymi rozporządzeniami, a porządek kościelny przyjęto dopiero w 1612, a następny w 1622 r. 

W XVI w. luterańskie porządki kościelne z Prus Królewskich były częściowo przejmowane przez 
gminy ewangelicko–augsburskie w Wielkopolsce, gdzie ustawodawstwo kościelne miało jednak 
bardzo zróżnicowany charakter. Jednocześnie luterańskie gminy Wielkopolski niezależnie od siebie 
przyjmowały porządki funkcjonujące w Brandenburgii bądź w Prusach Książęcych. Synod w Pozna-
niu w 1558 r. zdecydował wprawdzie o przejęciu pruskiego porządku kościelnego, postanowienie to 
nigdy jednak nie weszło w życie.

W tym samym czasie regulacje ostatecznie ustalające funkcjonowanie ich Kościoła przyjęli bra-
cia czescy. Po przybyciu do Rzeczypospolitej Jednota czeskobraterska ciągle korzystała z pism dok-

70 Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, wyd. E. Sehling, t. IV, Leipzig 1911, s. 215.
71 Tamże, s. 181 (In celebratione missae is ordo observabitur, qui hactenus nostris in ecclesiis receptus est; sunt 
autem omnia Latine peragenda, praeter orationem dominicam, praefationem et verba consecrationis).
72 Wybór tamże, s. 197–218; bibliograf a obejmująca starodruki w: Historia Gdańska, red. E. Cieślak, t. V, Sopot 
1997, s. 314–324.
73 Die evangelischen Kirchenordnungen, s. 233–244.
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trynalnych opracowanych na przełomie XV i XVI w. przez Łukasza z Pragi (1460–1528) i wyda-
nych w 1528 r.74 W 1555 r. bracia mieli przygotowaną nową agendę i księgi liturgiczne, które „nie 
są dokończone, acz są skorygowane, ale nie są wydrukowane”75. Kolejny obszerniejszy porządek, 
przyjęty w 1616 r., zatytułowano Rząd kościelny Jednoty76.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja Kościołów ewangelicko–reformowanych, które nie wytwo-
rzyły w Rzeczypospolitej porządków kościelnych. Na początku lat 50. XVI w. zarówno w Mało-
polsce, jak i Wielkopolsce popularność zyskało dzieło Franciszka Stankara Canones reformationis 
ecclesiarum nostrarum (1550–1554), będące jednak nie tyle porządkiem kościelnym, ile wykładem 
doktryny, zawierającym też wskazówki dotyczące liturgii77. W ocenie Jerzego Lehmanna, „całość 
robi niechybnie wrażenie dzieła luterskiego”, choć niepozbawionego elementów charakterystycz-
nych dla wyznań reformowanych78. Jedynym porządkiem kościelnym w ścisłym sensie jest Forma 
ac ratio, którą Jan Łaski opracował podczas swego pobytu w Londynie, wydał w 1555 r. i dedykował 
polskiemu królowi79. Po powrocie do Rzeczypospolitej (1556) nie próbował jednak wcielać w życie 
tych postanowień, stworzonych z myślą o bardzo specyf cznej społeczności reformowanej gminy 
w Londynie. Wbrew twierdzeniom Haliny Kowalskiej wydaje się, że dzieło Łaskiego nie było sze-
rzej recypowane w Rzeczypospolitej80.

Funkcję porządków kościelnych pełniły też w Jednotach aż do połowy XVIII w. dekrety syno-
dów, ustalające strukturę i kompetencje administracji dystryktowej i prowincjonalnej, a także zasa-
dy, którymi winna kierować się wspólnota. Na nowożytne synodalia składają się nie tylko decyzje 
zjazdów, lecz także często protokoły obrad oraz dokumenty wystawiane przez synod. Owe diariu-
sze, jak i konkluzje miały dość zróżnicowaną postać, odpowiadającą formie i tematyce obrad syno-
dów i ewoluującą w ciągu XVI–XVIII w. „W w. XVI główną ich treścią jest polityka wyznaniowa, 
w pierwszej połowie XVII wieku — zagadnienia kulturalne, które jednak coraz bardziej ustępują 
silniejszemu naciskowi na sprawy życia prywatnego”81. Tę przemianę należy wiązać ze strukturą in-
stytucji kościelnych, a także z procesami dyscyplinowania społecznego, coraz silniej dochodzącymi 
do głosu w całej Europie.

Synody obradowały na poziomie dystryktów, prowincji oraz — jako synody generalne — sku-
piały nieraz wiele Jednot protestanckich, a czasem także przedstawicieli Kościoła katolickiego. Na 
każdym z tych poziomów poruszano oczywiście odrębne zagadnienia. Specyf czną postać mają do-
kumenty powstałe w wyniku synodów generalnych: są znacznie obszerniejsze niż protokoły regular-
nych synodów, a najczęściej znane są w kilku wersjach nieco od siebie odbiegających. Dodatkowo 
obrady synodów poruszających szczególnie delikatne sprawy komentowano w utworach publicy-
stycznych i polemicznych, zarówno drukowanych, jak i rękopiśmiennych. Szczególny oddźwięk 
wywołał synod w Toruniu w 1645 r., zwany Colloquium charitativum.

Ponieważ na synodach egzaminowano kandydatów na pastorów, decydowano o obsadzie paraf i 
oraz rozstrzygano sporne kwestie, należy zakładać, że synody dystryktów i prowincji wystawiały liczne 

74 Akta synodów różnowierczych, t. I, s. 27.
75 Tamże, s. 28.
76 Poznań, AP, Akta Braci Czeskich, sygn. 1661; druk w języku niemieckim: Die evangelischen Kirchenordnungen, 
s. 273–291.
77 Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i religii — „Chimera” i „Reguły refor-
macji”, wyd. K. Koehler, Kraków 2012.
78 J. Lehmann, Konfesja sandomierska na tle innych wyznań, Warszawa 1937, s. 26.
79 J. Łaski, Forma i całkowity porządek kościelnego posługiwania, Warszawa 2004.
80 H. Kowalska, Działalność reformacyjna Jana Łaskiego w Polsce 1556–1560, Warszawa 1999, s. 27, 103–126.
81 M. Wajsblum, Ex regestro arianismi. Szkice z dziejów upadku protestantyzmu w Małopolsce, „Reformacja w Pol-
sce” 7/8, 1935–1936, s. 253.
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dokumenty, z których przynajmniej część uwierzytelniano pieczęciami. Te dokumenty miały znaczenie 
jedynie wewnątrzkościelnych, wysyłane były bowiem do zainteresowanych stron. Bardzo niewiele 
z nich zachowało się w innej postaci niż odpisy i kopie umieszczane obok protokołów synodalnych.

Ze względu na znaczenie decyzji synodów dużą wagę przywiązywano do ich odpowiedniego 
przygotowania. Jak wspomniano, funkcję pisarza dystryktowego i synodalnego powierzano jednemu 
z ministrów dystryktu. Zapewne nie bez kozery w 1637 r. synod dystryktu lubelskiego w Bełżycach 
domagał się „żeby notarius prowincjalnego synodu, który e notariis districtualibus co rok obierany 
bywa, sam spisał konkluzje synodowe, ex mente non unius, sed totius synodi”82. Ponieważ pisarze 
mogli tendencyjnie przedstawiać powzięte decyzje, synod bełżycki żądał w 1643 r., aby spisane 
konkluzje były publicznie odczytane, sprawdzone i poprawione, zanim zostaną sygnowane przez 
seniorów dystryktowych i samego pisarza. Żądania te powtarzały się także później83. W XVIII w. 
znane są prośby, by układ postanowień i decyzji miał charakter rzeczowy i odpowiadał istotności 
punktów. Umiejętne prowadzenie protokołów obrad czy tylko wynotowanie postanowień synodu 
mogło nastręczać trudności. Same obrady bywały prowadzone w języku polskim, czeskim lub nie-
mieckim, nieodzowna — i oczywista — była też znajomość łaciny84. W tych językach przygoto-
wywano również zarówno protokoły synodów, jak i ich decyzje: w XVI w. przeważała łacina, a od 
XVII w. dominowały już polski i niemiecki.

Zatwierdzone postanowienia synodów (acta et conclusiones) były wysyłane do kościołów dys-
tryktu i oblatowane w księgach dystryktowych i zborowych85. Każda gmina była zobowiązana do 
prowadzenia takiej dokumentacji stanu prawnego oraz czynności ministrów i starszych zborowych. 
W tym celu zakładano księgi, w których notowano wszystkie fundacje, ordynacje ministrów, listę ko-
munikujących oraz chrzty, śluby i pogrzeby. O obowiązku prowadzenia tych ksiąg „podług uchwały 
dawnej i zwyczaju Kościołów Bożych” przypomniały konwokacja generalna we Włodawie (1634)86 
oraz synod prowincjalny w Wilnie (1616)87, a synody dystryktowe (np. w Kocku w 1644 r.)88 oraz 
prowincjonalne (np. w Okszy w 1654 i Chmielniku 1660 r.)89 nakazały, aby wpisywać do nich także 
postanowienia synodów, dotyczące gminy. Powtórzył to zalecenie synod prowincjonalny w Szcze-
panowicach w 1680 r., zastrzegając, „żeby się takie rzeczy w seksternach nie walały, ale [pastor] je 
w księgi kościoła swego ingresować i exegerować powinien”90. W następnych latach wizytacje i sy-
nody skrupulatnie sprawdzały obecność oraz stan ksiąg w zborach i w dystryktach91.

82 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 20; BUW rkps 594, k. 3–5v.
83 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 53 („Aby przy spisywaniu kanonów byli przytomni i insi bracia 
dystryktowi, albo z każdego dystryktu niektórzy bracia na synodzie prov.”); BUW rkps 594, k. 20v–22.
84 Wzmianka o wielojęzycznych wystąpieniach np. w: Die Synoden, s. 329 (1776).
85 W księdze dystryktowej krakowskiej (BUW rkps 592, t. II) wpisy pochodzą spod piór: Andrzeja (Wojciecha?) 
Węgierskiego (1636–1638), Michała Parleya (1638–1640), Jana Malkolma (1640–1643), Tomasza Petroselina 
(1644–1648), Jana Laetusa (1649–1655), Samuela Cienia (1650, 1653), Daniela Kałaja (1654), Stanisława Herma-
na (1660–1673), Jana Petroselina II (1713–1720), zob. Katalog rękopisów, s. 15.
86 BUW rkps 590, s. 79 („Podług uchwały dawnej i zwyczaju Kościołów Bożych, aby przy każdym zborze była 
księga kościelna, w którą by się wpisywały fundacje zborów, ordynacje ministrów, chrzty, communicanci, śluby, iż 
doglądać tego pilnie każdy w dystrykcie swym senior powinien będzie, a osobliwie przy wizytacjach zborowych”); 
toż w: BUW rkps 592, t. I, k. 10v; cytowane w: Katalog rękopisów, s. VI, przyp. 1.
87 Akta synodów prowincjalnych litewskich 1611–1625, s. 37 (kanon 10).
88 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 64; BUW rkps 594, k. 26–28.
89 BUW rkps 592, t. II, k. 120v, 129v.
90 Tamże, k. 195v; AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 21.
91 BUW rkps 592, t. II, k. 55v (1643: „Xięgi także dystryktowe porządne mają, mają i zborowe osobne”); tamże, 
k. 94rv (1650); BUW rkps 592, t. II, k. 220 (1692: „tamże się pytać będą visitatores o księdze kościelnej dawniej-
szej”); toż w: BUW rkps 593, k. 26; AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 69.
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Gdy gminy organizowały się w dystrykty, a dystrykty w prowincje (Jednoty), powstała potrzeba 
prowadzania dokumentacji f nansów i spraw także tych jednostek administracyjnych. W tym celu 
utworzono księgi dystryktowe, nad którymi pieczę sprawował superintendent dystryktowy, oraz księgi 
prowincjonalne — prowadzone przez superintendenta prowincji. Jak już wspominaliśmy, superinten-
dent prowincji, będący także superintendentem dystryktu oraz pastorem własnego zboru, prowadził 
w rzeczywistości trzy księgi: zborową, dystryktową i prowincjalną. Do ksiąg tych wpisywano przede 
wszystkim akta synodalne, ważniejszą korespondencję, a także świadectwa ordynacji pastorów92.

Jak dowodzi cytowany już przykład inwentarzy dóbr superintendenta, księgi owe przechowy-
wano w skrzyniach („skrzynce dystryktowej”, „skrzynce prowincjalnej”) razem z ważnymi doku-
mentami i korespondencją93. W 2. połowie XVII w. księgi — jako dokumentacja historii i tradycji 
Kościołów protestanckich — były nieustannie zagrożone przez bojowników kontrreformacji. Może 
także z tego względu na synodzie dystryktowym w Radzięcinie w 1689 r. polecono, żeby księgi na 
synody przywozili świeccy patroni94.

Rozporządzenia synodalne każą sądzić, że w XVI i XVII w. prowadzono księgi zborowe, dystrykto-
we oraz prowincjalne, w których notowano wszystkie bieżące sprawy: od postanowień synodów, przez 
rachunki, wykazy chrztów i ślubów, po ordynacje pastorskie95. Mimo że z tego okresu nie ma przykła-
dów takich zborowych silva rerum, za tymi przekazami podąża literatura przedmiotu, zakładając, że do-
piero w XVIII i XIX w. „akta zborowe stają się liczne i zróżnicowane: oddzielne księgi metryk, osobno 
prowadzonych dla chrztów, ślubów, pogrzebów, komunii i konf rmacji, oddzielne księgi rachunkowe, 
oddzielne dla wizytacji, korespondencji i innych akt”96. Wydaje się, że obraz ten jest zbytnim uprosz-
czeniem. Najlepiej zachowane księgi dystryktowe z XVI i XVII w. zawierają bowiem jedynie protokoły 
i konkluzje synodów oraz wizytacji, a także kopie najważniejszej korespondencji. Wiele wskazuje na to, 
że już wtedy prowadzono osobne księgi, w których notowano postanowienia synodów, osobno zapisy-
wano zaś imiona i nazwiska zmarłych czy zaślubionych. Z końca XVII w. znane są nakazy kopiowania, 
a więc scalania, metryk, gdyż wiele ksiąg ginęło wraz z malejącą liczbą zborów97.

Wśród dokumentów dołączanych do ksiąg zborowych bardzo ważne miejsce zajmowały listy 
komunikujących oraz wykazy chrztów, ślubów i pogrzebów. To księgi metrykalne czy paraf alne 
(Pfarrbücher, Parish register, registre paroissial, Registri parrocchiales), których nie należy mylić 

92 BUW rkps 592, t. II, k. 149v (1665: „Literarum testimonialium ordinacjej b. ministrów formulari w xięgę provincial-
ną ma być wpisany, nikomu go jednak nie ma wydawać x. superintendens sine consensu seniorów utriusque ordinis”). 
93 BUW rkps 592, t. I, k. 34v (1640: „Skrzynka dystryktowa z księgami kościelnymi i listami w niej zostawają-
cymi po śmierci śp. x. seniora krak. oddana do rąk x. Woj. Węgierskiego, który on na synod da Pan Bóg przyszły 
dystryktowy wcale oddać powinien będzie”); BUW rkps 592, t. II, k. 65v (1645: „Po przeczytaniu listu od kró-
la — — deliberatum fuit, gdzie by ten autograph w schowaniu być miał, tandem conclusum, żeby oddany był x. 
superintendentowi dla schowania go propter futuram rei memoriam w skrzynce prowincjalnej Minoris Poloniae”).
94 BUW rkps 593, k. 18 („Securitas ksiąg aktów syndicorum ma bydź w wielkej i pilnej konsideratiej. Admoniti 
itaque sunt V. R., żeby Ksiąg takowych z sobą nie wozili, ale je oddawali JMP. PP. Patronom, tym, którzy je securio 
przywozić mogą na synody”).
95 BUW rkps 592, t. II, k. 202 (1681 „Księga prowincjalna, iż nie ma więcej spatium do brania w się aktów prowin-
cjalnych, stetit, aby nową sprawić sumptem prowincjej”); BUW rkps 593, k. 5–7; AGAD, Archiwum Zamoyskich, 
sygn. 3157, s. 28; Akta synodów prowincjalnych litewskich 1611–1625, s. 52 (1619: „Acta wszytkie, iak przeszłych, 
tak przyszłych Synodów maią bydź porządnie w księgi napisane. — — A tych act protocolly w skrzynce zborowey 
opatrznie z księgami będą chowane”).
96 Katalog rękopisów, s. VII.
97 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 38 (1685: „Ponieważ multa dubia czynią recurs do metryk zbo-
rowych, a te post desolationem zborów ginąć zwykły, occurrendo diff cultatibus, które oriri stąd mogą, stanowimy 
in Domino, żeby wszystkich zborów metryki w jedną distriktową summa cura wpisane były sumptu districtus, 
czego dojrzy reverendus dominus senior”).
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z metrykami (zwanych też metryczkami) kościołów (Kirchenmatrikel), czyli inwentarzami paraf i 
sporządzanymi w związku z wizytacjami kościelnymi. Księgi metrykalne znane były już w średnio-
wieczu i ich najstarsze przykłady pochodzą z XIV w. z Włoch i Francji oraz przełomu XIV i XV w. 
z Rzeszy. Na obszarze Rzeczypospolitej pierwsze przykłady katolickich ksiąg paraf alnych znane są 
z połowy XVI w. Także kościoły protestanckie rozpoczęły na ten wzór ewidencję chrztów, ślubów 
i pogrzebów w 1. połowie XVI w. Najwcześniejsze nakazy prowadzenia takich wykazów wydano 
w gminach miejskich Zurychu (1526) i Genewy (1541). W sąsiadujących z Rzecząpospolitą lute-
rańskich Księstwach Pomorskich decyzję o tym podjęto na synodzie w Greifswaldzie w 1541 r., 
a rozporządzenie tej treści znalazło się w agendzie kościelnej z 1542 r. Najstarsze do dziś istniejące 
wykazy pomorskie pochodzą z połowy XVI w. (np. w Anklam od 1544 r.)98. Większość ich została 
zniszczona w Rzeszy podczas wojny trzydziestoletniej.

W Rzeczypospolitej najwcześniej rozpoczęto prowadzenie protestanckich ksiąg paraf alnych 
w Prusach Królewskich. Za najstarszą uchodzi ewangelicko–augsburska księga zgonów z 1537 r. 
prowadzona w paraf i NMPanny w Gdańsku99. Z 2. połowy XVI w. pochodzą też księgi metrykalne 
z gdańskich kościołów św. Barbary (1567), św. Bartłomieja (1577) oraz św. Katarzyny (1573), a tak-
że elbląskiego kościoła Trzech Króli (1577), z początku XVII w. natomiast — toruńskich kościołów 
Św. Trójcy (1606), Św. Ducha (1606) i św. Jerzego (1616), a także poznańskiego zboru ewange-
licko–reformowanego przy kościele Św. Krzyża (1597). Znacznie gorzej udokumentowane są losy 
Jednoty ewangelicko–augsburskiej w Wielkopolsce, zarówno ze względu na brak centralnego archi-
wum, jak i na zniszczenie dokumentów zborowych — także wykazów chrztów i ślubów — w tumul-
tach wyznaniowych w Lesznie w l. 1656 i 1707100.

Niewiele informacji zachowało się na temat ksiąg metrykalnych ewangelików reformowanych i braci 
czeskich, mimo że pierwsze wzmianki o ewidencji wiernych przyjmujących eucharystię pochodzą już 
z połowy XVI w. Najstarsza znana księga metrykalna zboru braci czeskich w Rzeczypospolitej pochodzi 
ze zboru w Ostrorogu i obejmuje l. 1554–1586. Na synodzie w Koźminku w 1555 r., w związku z rozmo-
wami na temat unii z Kościołami małopolskimi, bracia czescy żądali, „gdyby kto k nam się obrócić chciał 
albo miał — —, aby od was jemu było dano świadectwo pisane około zachowania jego, to jest, iż jest 
bratem przyjętym ku uczęsności Pana Krystusowego, także około jego obcowania w tymże braterstwie 
albo krześcijaństwie”101. Podobnie rok później na synodzie w Pińczowie postawiono braciom czeskim 
pytanie, czy można eucharystię rozdawać peregrinis hominibus, na co zebrani odpowiedzieli, że tylko 
tym słusznie wierzącym i posiadającym testimonia convenientia a viris piis102. Takie ustalenie znalazło 
się także w zgodzie sandomierskiej z 1570 r.103 Niestety, wydawanie owych zaświadczeń znane jest wy-
łącznie z tych wzmianek, a określenie ich praktycznego funkcjonowania stanowi dezyderat badawczy.

W żądaniach pisemnych świadectw przynależności do danej konfesji i prawowierności należy widzieć 
zaczątek myśli o regularnych spisach wiernych. W XVII w. prowadzenie metryk w poszczególnych pa-
raf ach było już powszechnie wymagane, choć nie zawsze duchowni wywiązywali się z tego solidnie104. 
Synody połowy XVII w. nakazywały superintendentom sporządzać kopie metryk kościelnych w księgach 

98 Greifswald, Landesarchiv, rep. 38 b, HS Anklam; rep. 38, HS Rambin (od 1599 r.).
99 Gdańsk, AP, sygn. 354/0 (Akta kościoła ewangelickiego Najświętszej Marii Panny w Gdańsku).
100 Informacje o księgach metrykalnych przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych w Polsce zawie-
ra baza danych PRADZIAD, dostępna on–line: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php (dostęp 16 X 2014).
101 Akta synodów różnowierczych, t. I, s. 32–33; por. tamże, s. 41–42.
102 Tamże, s. 56.
103 Die Synoden, s. 71.
104 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3156, s. 9 (1636:  „Metryki albo księgi zborowe ma mieć każdy minister 
we zborze swoim, w których porządnie spisować ma czas erectiej zboru swego, rodziców Chrzestnych, dziatki 
ochrzczone do Słowa Bożego i do świątości Wieczerzy Pańskiei przyjęte auditory”); BUW rkps 594, k. 1.
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dystryktowych i prowincjalnych105. Pastorzy, którzy przybyli na wizytację lub synod bez metryk, sumito-
wali się i obiecywali poprawę106. Podczas wizytacji kościelnej dystryktu krakowskiego w 1676 r. doprecy-
zowano ten zapis, żądając, by pastorzy przywozili na synod jedynie ekscerpty z ksiąg metrykalnych107. Na 
synodzie dystryktu krakowskiego w 1683 r. superintendent narzekał jednak, że postanowienie to nie jest 
realizowane108. Zapewne dlatego na małopolskiej konwokacji prowincjalnej w Sieczkowie w 1693 r. naka-
zano, aby na synody dystryktowe pastorzy przywozili wyciągi z ksiąg zborowych, zawierające wykazy 
chrztów, ślubów i pogrzebów, które następnie miano przepisać do jednego kodeksu (in unum volumen)109. 
Innymi słowy, planowano stworzenie dystryktowych ksiąg metrykalnych, czy też „metryki generalnej”110. 
Nic jednak nie wskazuje, aby kiedykolwiek zrealizowano któryś z tych projektów.

4. PODSUMOWANIE

W XVI–XVIII w. ani Kościoły wyznania augsburskiego, ani Kościoły reformowane nie wytwo-
rzyły żadnej formy władzy obejmującej cały kraj. Procesy centralizacji struktur administracyjnych 
w 2. połowie XVII i w XVIII w. były najwyraźniejsze w prowincji małopolskiej, jednak nie wynikały 
one z charakteryzującego epokę nowożytną „zagęszczenia władzy”, lecz ze stopniowego kurczenia 
się liczebności wiernych oraz zborów. Aż do XVIII w. nie stworzono także centralnego archiwum ani 
wspólnej kancelarii. W 2. połowie XVIII w. Kościoły protestanckie coraz dotkliwiej odczuwały skut-
ki braku opieki państwa i kurczenia się szeregów wyznawców. Ów brak pomocy ze strony zwierzch-
ności świeckiej odcisnął się także na stanie zachowanych dokumentów i archiwów kościelnych.

Dokumenty kościelne powstawały zarówno na poziomie paraf i, jak i dystryktów oraz prowincji. 
Ich sporządzenie pozostawało w gestii pracowników kościoła, a nie profesjonalnych pisarzy czy 
notariuszy. Opracowywali je pastorzy lub inni pracownicy kościelni (diakoni, alumni, nauczyciele). 
Zadanie dokumentowania działania dystryktu należało do pisarza dystryktowego, którym zostawał 
jeden z pastorów. Akta te były przechowywane w „skrzynkach”, znajdujących się w kościele, na 
plebanii lub pod opieką patrona czy seniora świeckiego. Pierwsze metryki kościelne powstawały od 
połowy XVI w. Przełom XVI i XVII w. przyniósł rozwój „biurokracji” kościelnej, który oznaczał 
także wzrost liczby i znaczenia dokumentów pisanych.

Kościoły nie wytworzyły żadnych form dokumentacji specyf cznie protestanckiej, z wyjątkiem 
być może porządków kościelnych. Nie opracowano odrębnych formularzy, lecz wykorzystywano 
istniejące wzory dokumentów. W przypadku ksiąg metrykalnych można zakładać sięganie do wzorca 
rozwiązań przyjętych już w Kościele katolickim. Mimo że najważniejsze z dokumentów kościelnych 
były uwierzytelnianie pieczęciami, nie wiadomo, czy wykorzystywano je przed sądami publicznymi 
i czy były one tam honorowane. 

105 BUW rkps 592, t. II, k. 95 (1645); tamże, k. 97v (1651).
106 BUW rkps 592, t. II, k. 100 (1651: „Z naznaczenia przeszłych synodów bracie niektórzy ministrowie rejestrzyk 
we zborach swych osób ochrzczonych i w stan małżeński złączonych, aby były w metryki tak prowincjalną, jako 
i dystryktową porządnie spisane, oddali; niektórzy tak bracia z sobą ich przywieść przepomniawszy, na wizytacjach 
zborów swoich do rąk x. seniora oddać ich submittowali”).
107 BUW rkps 592, t. II, k. 174 („Nomina copulatorum et baptizatorum z metryk zborowych wyjęte”).
108 Tamże, k. 207 („X. senior upomniał się, aby canon ad executionem ratione baptizatorum przywiedziony był, 
żeby bracia każdy ze zboru swego przywiózł je i oddał x. seniorowi dla wpisania ich w księgę dystryktową, także 
i śluby copulatorum”).
109 Tamże, k. 223v; BUW rkps 593, k. 28; AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 78. Postanowienie po-
wtórzono na następnym zjeździe w Bełżycach w 1694 r., zob. BUW rkps 592, t. II, k. 226v; rkps 593, k. 29v–31v; 
AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3157, s. 81.
110 Tamże, sygn. 3156, k. 135 (na marginesie protokołu synodalnego).
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DOKUMENTY I KANCELARIE MIEJSKIE

Janusz Tandecki

1. Stan badań. 2. Ustrój i organizacja władz miejskich. 3. Organizacja i działalność kancelarii. 
4. Wytwory kancelarii miejskich. 5. Kancelarie miejskich korporacji zawodowych i religijnych. 
6. Mieszczańska dokumentacja prywatna. 7. Podsumowanie

LITERATURA: A. Adamska, M. Mostert, O sposobach uprawiania dyplomatyki miejskiej. Przykład holen-
derski, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa of arowana Profesor Bożenie Wyrozum-
skiej w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2008, s. 477–485; K. Arłamowski, „Acta hospitum” w zespole Archi-
wum Aktów Dawnych miasta Przemyśla, jego dzieje, zasób i pracownicy, „Archeion” 39, 1963, s. 17–44; 
A. Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012; K. Bobow-
ski, Początki kancelarii miejskich na Pomorzu Zachodnim (do końca XIII w.), „Acta Universitatis Wratisla-
viensis”, Historia 69, 1989, s. 73–106; R. Czaja, Pisma i przekaz ustny w służbie władzy w Prusach w XV w., 
w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, Warszawa 2011, s. 233–243; M. Friedberg, 
Kancelaria miasta Krakowa do połowy XVIII wieku, „Archeion” 24, 1955, s. 277–304; tenże, Kancelaria 
miasta Kazimierza pod Krakowem w latach 1335–1802, „Archeion” 36, 1962, s. 137–170; A. Gąsiorow-
ski, Uwagi o najstarszej kancelarii miasta Poznania, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Po-
morza” 8, 1963, z. 1 (15), s. 139–152; Z. Górski, Ze studiów nad kancelarią miejską Starej Warszawy, 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia XIX, Nauki Humanistyczno–Społeczne, z. 147, 1984, 
s. 115–129; M. Grulkowski, Def nicja i klasyf kacja ksiąg miejskich. Księgi w kancelariach miast obszaru 
Hanzy, w: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, Warszawa 2013, s. 119–148. T. Ja-
siński, Tabliczki woskowe w kancelariach miast Pomorza Nadwiślańskiego, Poznań 1991; W. Kowalski, 
Certif cates of legitimate birth (birth–brieves) in the practice of the city councils of Aberdeen and Kraków 
at the close of the sixteenth century and during the f rst half of the seventeenth century, w: Pragmatické 
pisemnosti v kontextu právnim a správnim, Praha 2008, s. 187–201; A. Łosowska, Kolekcja Liber legum 
i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Warszawa–Przemyśl 2007; J. Ło-
sowski, Księgi miejskie Bełżyc (XVI–XVIII w.), „Archeion” 86, 1989, s. 33–62; tenże, Władze i kancelaria 
jezuickiego miasteczka w XVIII wieku — przykład Michowa, w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecz-
nym i nowożytnym, Opole–Wrocław 1996, s. 483–493; tenże, Kancelarie miast szlacheckich województwa 
lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997; W. Maisel, Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI 
wieku, Poznań 1961; H. Piskorska, Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia, Toruń 1956; W. Pyrek, 
Kancelaria miejska Dzierżoniowa w drugiej połowie XVIII w., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 
15, 1960, s. 193–204; I. Radtke, Kancelaria miasta Poznania do 1570 r., Warszawa 1967; H. Samsono-
wicz, Z badań nad kancelarią małych miast w Polsce w XV wieku, „Miscellanea Historico–Archivistica” 
1, 1985, s. 243–259; tenże, Średniowieczne księgi sądowe małych miast w Polsce, w: Homines et societas. 
Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne of arowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą 
piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 447–484; M. Stankowa, Kancelaria miasta Lublina XIV–XVIII w., 
Warszawa 1968; J. Tandecki, Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim, 
Warszawa 1987; tenże, Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki 
kultury mieszczańskiej (organizacja władz, zachowane archiwalia, działalność kancelarii), Warszawa–To-
ruń 1990; tenże, Anfänge und Enwicklung der Forschungen zur städtischen Diplomatik in Polen, w: La 
diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, Louvain–Apeldoorn 2000, s. 489–500; M. Trojanowska, 
Dokument miejski w polskich badaniach dyplomatycznych, „Przegląd Historyczny” 63, 1972, z. 1, s. 79–
101; taż, Dokument miejski lubelski od XIV do XVIII wieku. Studium dyplomatyczne, Warszawa 1977; taż, 
Lubelskie przywileje cechowe XVI–XVIII w. (analiza dyplomatyczna), „Archeion” 80, 1986, s. 183–202; 
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E. Wółkiewicz, „Viri docti et secretorum conscii”. Personel kancelaryjny Wrocławia w późnym średnio-
wieczu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 61, 2006, nr 1, s. 21–43; B. Wyrozumska, Kancelaria 
miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995.

1. STAN BADAŃ

Podobnie jak to miało miejsce w całej Europie, również w średniowiecznych miastach polskich (ter-
minem tym będę obejmował także ośrodki miejskie z terenu Śląska i Państwa Krzyżackiego w Pru-
sach) od końca XIII w. obserwuje się stopniowe rozszerzanie się znaczenia pisma jako narzędzia wy-
korzystywanego zarówno w szeroko rozumianej administracji oraz gospodarce, jak i do komunikacji 
społecznej. Jednak w Polsce dzieje dokumentu miejskiego oraz kancelarii miast z omawianego tere-
nu praktycznie aż do połowy XX w. pozostawały na uboczu zainteresowań badań dyplomatycznych. 
Brak jest z tego okresu odrębnych prac o kancelariach miejskich, a poczynione w tym czasie nie-
liczne wzmianki na ich temat powstawały z reguły albo na marginesie innych badań dyplomatycz-
nych, lub też — częściej — edycji źródeł miejskich, opracowań dotyczących poszczególnych miast 
czy wydawanych katalogów zbiorów archiwalnych. Ten niezadowalający stan polskich badań nad 
dokumentem i kancelarią miejską stał się m.in. przyczyną tego, że w omawianym okresie problem 
dyplomatyki miejskiej był albo zupełnie pomijany (K. Maleczyński, W. Semkowicz), albo traktowa-
ny bardzo marginalnie (również we wszystkich podręcznikach dyplomatyki lub nauk pomocniczych 
historii)1. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie na korzyść dopiero od lat 50. XX w., przede wszystkim 
dzięki badaniom nad kancelariami miejskimi zapoczątkowanymi głównie przez pracowników ar-
chiwów. Widocznym efektem tych zainteresowań stała się m.in. książka H. Piskorskiej poświęcona 
organizacji władz i kancelarii miasta Torunia, praca M. Friedberga, Kancelaria miasta Krakowa do 
połowy XVIII wieku, oraz artykuły: tego ostatniego autora na temat kancelarii miasta Kazimierza 
pod Krakowem, W. Pyrka o kancelarii śląskiego Dzierżoniowa w 2. połowie XVIII w., K. Arłamow-
skiego o kancelarii przemyskiej, A. Gąsiorowskiego o kancelarii poznańskiej, a także opublikowana 
pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia monograf a M. Stankowej o kancelarii miasta Lublina w XIV–
XVIII w.2 Warto zaznaczyć, że autorzy tych prac dostrzegali już, obok archiwoznawczych, również 
pewne dyplomatyczne aspekty badanych problemów, jednak w rozważaniach ich — co m.in. wy-
nikało z profesji tych osób (wszyscy, oprócz A. Gąsiorowskiego, byli pracownikami archiwów 
państwowych) — dominowała perspektywa archiwalna. Cechą charakterystyczną większości tych 

1 Niewielkie rozszerzenie tej tematyki badawczej obserwuje się dopiero od pracy S. Kutrzeby, Historia źródeł 
dawnego prawa polskiego, t. I–II, Lwów 1925–1926, gdzie autor omówił również najważniejsze księgi będące wy-
tworem kancelarii miejskich, oraz po opublikowaniu książki J. Ptaśnika, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, 
Kraków 1934, w której znalazły się też pewne informacje o pracy pisarzy miejskich. Por. S. Kętrzyński, Zarys nauki 
o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934, s. 229, 455–456; K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki 
polskiej wieków średnich, cz. I, Wrocław 1951; W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 
1945; A. Gieysztor, Zarys nauk pomocniczych historii, t. I, Warszawa 1948, s. 83.
2 H. Piskorska, Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia, Toruń 1956; M. Friedberg, Kancelaria miasta Kra-
kowa do połowy XVIII wieku, „Archeion” 24, 1955, s. 277–304; tenże, Kancelaria miasta Kazimierza pod Krako-
wem w latach 1335–1802, „Archeion” 36, 1962, s. 137–170; W. Pyrek, Kancelaria miejska Dzierżoniowa w drugiej 
połowie XVIII w., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 15, 1960, s. 193–204; K. Arłamowski, „Acta hospi-
tum” w zespole Archiwum Aktów Dawnych miasta Przemyśla, jego dzieje, zasób i pracownicy, „Archeion” 29, 
1963, s. 17–44; A. Gąsiorowski, Uwagi o najstarszej kancelarii miasta Poznania, „Studia i Materiały do Dziejów 
Wielkopolski i Pomorza” 8, 1963, z. 1 (15), s. 139–152; M. Stankowa, Kancelaria miasta Lublina XIV–XVIII w., 
Warszawa 1968. Por. też Z. Wenzel–Homecka, Z. Wojas, Inwentarz archiwum miasta Kleparza pod Krakowem 
1366–1794, Warszawa 1968.
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publikacji było koncentrowanie się przede wszystkim na powstaniu i organizacji poszczególnych 
kancelarii miejskich, personelu kancelaryjnym czy problemach powstawania i przechowywania 
ksiąg miejskich, z drugiej zaś strony traktowanie po macoszemu dokumentów wygotowywanych lub 
przechowywanych w tych kancelariach. Dopiero w 1967 r. ukazała się praca Ireny Radtke, poświę-
cona kancelarii miasta Poznania, która jako pierwsza z całej serii monograf i opracowanych przez 
archiwistów, uwzględniła w swoich rozważaniach w znacznie szerszym stopniu również problemy 
dyplomatyki, co wzbudziło też spory odzew wśród badaczy zajmujących się dokumentami3. Z nieco 
innej perspektywy, nie dyplomatyka czy archiwisty, lecz przede wszystkim historyka miast i kultury 
miejskiej, badał problem kancelarii miejskiej i prowadzonych w niej ksiąg H. Samsonowicz, który 
skupił swą uwagę głównie na organizacji, zadaniach i formach pracy tego urzędu4. Pierwszą bardziej 
syntetyczną próbą podsumowania studiów nad kancelarią miejską na ziemiach polskich stał się do-
piero rozdział w syntezie opracowanej przez K. Maleczyńskiego, M. Bielińską i A. Gąsiorowskie-
go, zatytułowany Kancelarie miejskie autorstwa M. Bielińskiej. Praca ta, mimo pewnych braków 
(m.in. nieuwzględnienia roli kulturotwórczej średniowiecznych kancelarii miejskich, nie zawsze 
dostatecznie precyzyjnych sformułowań czy w pełni udokumentowanych wniosków dotyczących 
dokumentów miejskich), była niewątpliwie bardzo wartościową próbą w miarę wszechstronnego 
przedstawienia wyników polskich badań nad dyplomatyką miejską5.

Powyższa synteza oraz toczona nad nią dyskusja przyczyniły się zapewne również do podjęcia 
przez M. Trojanowską próby oceny stanu badań nad dokumentem miejskim w Polsce i przedsta-
wienia pewnych postulatów badawczych, a następnie wprowadzenia ich w życie, poprzez mono-
graf czne opracowanie dokumentów wytworzonych w kancelarii miasta Lublina6. Do dzisiaj jest 
to w zasadzie jedyna osobna monograf a polska poświęcona wyłącznie dokumentowi miejskiemu. 
Jej autorka pozostawiła jednak w niej poza zasięgiem swego zainteresowania dokumenty cechowe 
oraz prywatne mieszczańskie, a także dyplomy otrzymywane przez miasto od innych wystawców. 
Nie mniej ciekawe rozważania o krakowskim dokumencie miejskim zamieściła ponad 20 lat później 
w swej pracy o kancelarii miasta Krakowa w średniowieczu również B. Wyrozumska7. Przebadane 
zostały następnie także lubelskie i toruńskie dyplomy cechowe, a poczynione na ich temat uwagi 
można — jak się wydaje — rozciągnąć również na pozostałe większe miasta polskie8.

Największe zainteresowanie historyków i archiwistów polskich wzbudzały jednak nadal księgi 
wpisów prowadzone w kancelariach miejskich, które na ziemiach polskich osiągnęły szczególny 
stopień rozwoju. Od lat 80. ubiegłego stulecia również w tych badaniach obserwuje się pewne nowe 
tendencje. Wcześniej przedmiotem zainteresowania badaczy bywał z reguły jeden urząd, jedna kan-
celaria i jej produkcja aktowa (tak postępowali często dyplomatycy) lub jeden urząd, kancelaria 

3 I. Radtke, Kancelaria miasta Poznania do 1570 r., Warszawa 1967; zob. też rec. A. Gąsiorowskiego, SŹ 14, 1969, 
s. 216–217.
4 H. Samsonowicz, Zagadnienia kultury miast nadbałtyckich w XIV i XV wieku (Przegląd problematyki i postulaty 
badawcze), „Rocznik Olsztyński” 5, 1963, s. 29–52; tenże, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich, Warszawa 
1968, s. 157 n.
5 K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971, s. 315–346; 
zob. krytyczne uwagi M. Trojanowskiej, Dokument miejski w polskich badaniach dyplomatycznych, „Przegląd Hi-
storyczny” 63, 1972, z. 1, s. 79.
6 M. Trojanowska, Dokument miejski w polskich badaniach, s. 93–101; taż, Dokument miejski lubelski od XIV do 
XVIII wieku. Studium dyplomatyczne, Warszawa 1977.
7 B. Wyrozumska, Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995, s. 98–104.
8 M. Trojanowska, Lubelskie przywileje cechowe XVI–XVIII w. (analiza dyplomatyczna), „Archeion” 80, 1986, 
s. 183–202; J. Tandecki, Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim, Warszawa 1987, 
s. 90 n.
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i akta narosłe w kancelarii (jak to badali archiwiści)9. Teraz coraz częściej przedmiotem studiów 
stawały się już grupy miast i ich kancelarie z obszaru stanowiącego z reguły jakąś całość polityczną 
(np. Polska, państwo zakonne w Prusach, obszar województwa) w określonym czasie lub też kance-
larie jednorodnych instytucji z jakiegoś ośrodka miejskiego (np. wszystkich cechów), co stwarzało 
możliwości szerszej analizy zachowanych archiwaliów i uogólniania niektórych wniosków (np. do-
tyczących kształtowania się kancelarii korporacji zawodowych czy powstawania ich wytworów). 
W rozważaniach tych często starano się też wyjść już nieco szerzej poza dotychczas wyłącznie dy-
plomatyczne i archiwalne metody opisu ksiąg, wykorzystując w nich także osiągnięcia innych nauk, 
np. kodykologii, historii sztuki itp.10 Badania nad dokumentem i kancelariami miejskimi w średnio-
wieczu i czasach nowożytnych w Polsce z l. 1996–2007 omówił dokładnie Janusz Grabowski11.

Należy podkreślić, że w ostatnich czasach również w Polsce dostrzec można, obserwowane w in-
nych krajach europejskich już nieco wcześniej, zróżnicowanie pewnych postaw i wzorców metodo-
logicznych dotyczących badań nad kancelariami miejskimi. Wśród nich ogólnie można wyodrębnić 
dwie szkoły dyplomatyczne. Pierwsza jest bardzo rygorystyczna, ściśle powiązana z paleograf ą 
i historią ustroju (tu kancelaria def niowana jest przede wszystkim jako urząd powołany specjalnie 
do wygotowywania dokumentów, zaś badania nad nią musi bezwzględnie poprzedzić m.in. analiza 
duktu dyplomów), a jej przedstawiciele niekiedy twierdzą, że termin kancelaria winien być używany 
tylko w odniesieniu do kancelarii władców świeckich i biskupów, zaś w miastach można jedynie mó-
wić o „skryptoriach”, „centrach pisarskich” czy „sekretariatach miejskich” (niektórzy zwolennicy tej 
szkoły wręcz głoszą, iż kancelarie miejskie są niczym więcej, jak kreacją historyków). Druga szkoła 
jest bardziej liberalna, uważa, że należy badać całe życie średniowiecznego dokumentu, łącząc roz-
wój kancelarii miejskich z rozpowszechnieniem pisma jako instrumentu komunikacji i pamięci, co 
miało zostać wręcz wymuszane przez władze miejskie. Inaczej ten proces przebiegał w miastach 
dużych, inaczej — jak twierdzi Walter Prevenier — w małych, gdzie ludzie żyli bliżej siebie i w któ-
rych możliwe było zachowanie oralnych i zwyczajowych procedur prawnych przez dłuższy okres12.

2. USTRÓJ I ORGANIZACJA WŁADZ MIEJSKICH

Na powstanie i rozwój miast na ziemiach polskich wpływały w przeszłości zarówno lokalne warunki 
gospodarcze i stosunki polityczne, jaki i wzory z Zachodu oraz przemiany społeczno–gospodarcze 
mające charakter ogólnoeuropejski. Najstarsze lokacje ośrodków miejskich na omawianym tere-

9 Zob. J. Łosowski, Księgi miejskie Bełżyc (XVI–XVIII w.), „Archeion” 86, 1989, s. 33–62, gdzie również bibliogra-
f a innych prac dotyczących kancelarii miejskiej na ziemiach polskich.
10 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 168 n.; 
J. Tandecki, Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej 
(organizacja władz, zachowane archiwalia, działalność kancelarii), Warszawa–Toruń 1990; J. Łosowski, Kance-
larie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997; H. Samsonowicz, Z badań 
nad kancelarią małych miast w Polsce w XV wieku, „Miscellanea Historico–Archivistica” 1, 1985, s. 243–259; 
tenże, Średniowieczne księgi sądowe małych miast w Polsce, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. 
Studia historyczne of arowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, 
s. 477–484; A. Bartoszewicz, Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej 
Polski, Warszawa–Pułtusk 2003.
11 J. Grabowski, Badania z zakresu dyplomatyki średniowiecznej i staropolskiej prowadzone w Polsce w latach 
1996–2007, SŹ 46, 2009, s. 130–131.
12 A. Adamska, M. Mostert, O sposobach uprawiania dyplomatyki miejskiej. Przykład holenderski, w: Miasta, lu-
dzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa of arowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, 
Kraków 2008, s. 477–485, tam też podstawowa literatura.
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nie wiązały się z ruchem osadniczym określanym mianem kolonizacji na prawie niemieckim, który 
w XIII w. objął wszystkie kraje środkowoeuropejskie. Jednym z jego efektów było wykształcenie się 
pewnych stałych metod postępowania przy zakładaniu nowych miast, i to zarówno tych lokowanych 
na tzw. surowym korzeniu, jak i powstających wskutek nadania praw miejskich istniejącym osa-
dom, mającym już wcześniej charakter protomiejski. Przyznawane im nowe prawo — wzorowane 
głównie na miastach niemieckich, w których funkcjonowało ono już w formie pisanej — siłą rzeczy 
wywarło również duży wpływ na stosunkowo szybkie rozprzestrzenienie się w nich pisma, najpierw 
w sferze urzędowej, a następnie prywatnej. Stworzony w tym okresie ustrojowy model miasta prze-
trwał w swych generalnych zarysach praktycznie aż do rozbiorów. Należy jednak podkreślić, że 
wystawienie dokumentu lokacyjnego często nie oznaczało wcale zakończenia samego procesu takiej 
lokacji, gdyż ostateczne wykształcanie się ustroju i organów samorządu w niektórych ośrodkach 
trwało potem jeszcze bardzo długo.

Większość miast na ziemiach polskich lokowano na prawie magdeburskim lub jego odmianach 
(chełmińskim, średzkim), rzadziej na prawie lubeckim (głównie na terenie Prus; prawo to nie prze-
widywało istnienia odrębnych ław sądowych, pozostawiając sądownictwo w kompetencjach rady). 
Najczęściej w pierwszych dziesięcioleciach po założeniu miasta najważniejszą rolę w nim odgry-
wał uzależniony od właściciela danego ośrodka miejskiego wójt lub sołtys dziedziczny (zobowiąza-
ny m.in. do poboru na jego rzecz różnych świadczeń i powinności). Sprawował on władzę sądową 
(wspólnie z ławą sądową) i wykonawczą oraz reprezentował miasto na zewnątrz. Przez krótki okres 
po lokacji w niektórych ośrodkach pewną rolę odgrywały także zgromadzenia obywateli, mające 
wpływ m.in. na najbardziej istotne decyzje dotyczące poszczególnych miast. W miarę rozwoju 
gospodarczego i społecznego silniejsze ośrodki zaczęły dążyć do ograniczenia uprawnień pana 
miasta i jego urzędników w sprawach dotyczących ustroju i organizacji władz miejskich. W efek-
cie podejmowanych przez nie działań dochodziło do tzw. komunalizacji ustroju, polegającej na 
przejmowaniu władzy w mieście przez rady miejskie, które ograniczyły kompetencje zgromadzenia 
obywateli, a nawet władcy terytorialnego, poprzez przejęcie (wykupienie) w niektórych ośrodkach 
praw wójtów. Celowi temu służyło również zwracanie się przez nie bezpośrednio do miast, na 
których ustroju się wzorowały (Magdeburg, Lubeka) lub sądów wyższych prawa niemieckiego 
(Chełmno, Elbląg, Kraków, Poznań, Wrocław i in.) o tzw. ortyle, czyli orzeczenia i pouczenia praw-
ne dotyczące rozstrzygnięć określonych kwestii spornych. Przejmowanie przez rady władzy w mia-
stach nie było aktem jednorazowym. Czas i zakres tych przemian w poszczególnych miastach były 
bardzo zróżnicowane i zależały przede wszystkim od wielkości gminy miejskiej oraz jej znaczenia 
gospodarczego i politycznego. Miasta małe pozostały znacznie bardziej uzależnione gospodarczo 
i ustrojowo od swoich panów, co dotyczyło szczególnie wyboru rady i ławy, wydawania wilkierzy 
(czyli aktów prawnych regulujących praktycznie wszystkie zagadnienia gospodarcze i społeczne 
w danym ośrodku) czy zakresu sądownictwa. Można przypomnieć, że podział miast na wielkie 
i małe obserwuje się np. w Prusach już w średniowieczu. Na przełomie XV i XVI w. także polskie 
źródła skarbowe zaczęły dzielić miasta Królestwa Polskiego, w zależności od wielkości, na cztery 
kategorie: od największych, poprzez średnie, mniejsze, po najmniejsze (nieposiadające targów). 
Podział ten został przyjęty również przez historyków. Około 1500 r. na terenie Królestwa Polskiego 
i Księstwa Mazowieckiego egzystowały 693 miasta, z których aż 352 (ponad 50%) zaliczało się do 
najmniejszych. Pod koniec XVI w. liczba tych ostatnich ośrodków wzrosła do 565 (43% wszyst-
kich miast). Świadczy to, że w całym okresie staropolskim miasta małe dominowały w krajobrazie 
urbanistycznym Polski13.

13 Por. R. Czaja, Miasta i ich posiadłości ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, w: Państwo zakonu 
krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku, Toruń 2000, s. 45–47; Z. Ku-
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Początkowo skład rady nie był ustabilizowany i w poszczególnych miastach wahał się od kilku do 
24 osób. Zapewne w XIV w. w dużych ośrodkach miejskich ustalił się zwyczaj dzielenia kolegiów ra-
dzieckich na (z reguły dwunastoosobową) radę urzędującą oraz liczącą tylu samo członków tzw. radę 
starszych (razem tworzyły one dwudziestoczteroosobową radę ogólną), chociaż w mniejszych mia-
stach organy te były mniej liczne. Na czele rady stał burmistrz; urząd ten był najstarszą, najważniej-
szą i najbardziej zaszczytną godnością miejską. Później dla realizacji określonych zadań zaczęto też 
tworzyć inne urzędy radzieckie (kamlarie lub lonerie, urzędy wetowe, budowlane, wapiennicze i ce-
gielniane, masztalarskie, fosowe, piwniczne, winiarskie, opiekuńcze itp.), chociaż ich liczba i rodzaj 
zależały już w większym stopniu od rozwoju i specyf ki danego ośrodka miejskiego.

Kompetencje rad miejskich obejmowały zarówno władzę ustawodawczą i wykonawczą, jak i są-
downiczą. Zakres ich działania opierał się na postanowieniach przywilejów lokacyjnych, przepisach 
prawa magdeburskiego, chełmińskiego (średzkiego) czy lubeckiego oraz wilkierzach i prawie kra-
jowym. Rajcy reprezentowali miasto wobec władz państwowych oraz innych instytucji czy osób, 
uchwalali wilkierze oraz zatwierdzali statuty korporacji miejskich, a także nadzorowali ich prze-
strzeganie. Niektóre rady większych miast, jak już wspominaliśmy, udzielały też pouczeń prawnych 
władzom miast mniejszych. Do rady należało administrowanie miastem: zarządzanie majątkiem 
i dochodami gminy, nadawanie obywatelstwa miejskiego, wyznaczanie urzędników, troska o bezpie-
czeństwo i czystość danego ośrodka itp. Rajcy wykonywali również określone funkcje sądownicze 
(rozpatrywanie spraw dotyczących łamania wilkierzy, sprawy karne, niektóre sprawy cywilne); do 
rady można się było też odwołać jako do sądu drugiej instancji od wyroków wszystkich sądów miej-
skich. Co roku po wyborach nowej rady jej członkowie rozdzielali między sobą urzędy radzieckie. 
Niezależnie od tego rady zatrudniały również pracowników najemnych, wynagradzanych z fundu-
szy miejskich14.

Sprawy sądowe w miastach na prawie magdeburskim i jego odmianach należały początkowo — 
o czym już wzmiankowano — do wójta dziedzicznego i ław sądowych, a w ośrodkach miejskich, 
w których zniesiono pierwszy z wymienionych urzędów lub które przejęły funkcje wójtów dzie-
dzicznych, do sędziego (wójta) powoływanego przez radę i do sądu ławniczego, którego członków 
również często wybierały bezpośrednio rady. Początkowo wielkość ław w poszczególnych miastach 
nie była stała i dopiero z czasem w największych z nich liczbę ławników powiększono do 12. Prze-
wodniczącymi sądów ławniczych byli wspominani sędziowie. Kadencja ich trwała rok, ale często tę 
samą osobę wybierano na to stanowisko kilkakrotnie, zwykle co cztery lata. Funkcja ławnika była 
praktycznie dożywotnia (np. w Toruniu kończyła się ona z reguły tylko w przypadku awansu do rady, 
popełnienia przestępstwa lub śmierci), chociaż formalnie rada co roku wybierała nowy skład ławy. 
Z czasem wybory te coraz częściej wykorzystywano, by np. krnąbrnych ławników pomijać przy 
nominacjach15.

Sądy ławnicze w zależności od rozpatrywanych spraw i stanowiska prawnego występujących 
w nich stron dzieliły się na różne rodzaje. Najpopularniejszymi z nich były tzw. sądy obywatelskie, 
określane też w literaturze sądami zwyczajnymi (od łacińskiej nazwy iudicium ordinarium). Zbierały 
się one w stałych, z góry ustalonych terminach, najczęściej co dwa tygodnie, a do ich kompetencji 

lejewska–Topolska, Oznaczenie i klasyf kacja miast w dawnej Polsce (XVI–XVIII w.), CPH 2, 1956, s. 262–262; 
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast, s. 114–118; A. Bartoszewicz, Miasto czy wieś? Małe miasta polskie 
w późnym średniowieczu, „Przegląd Historyczny” 99, 2008, z. 1, s. 121–122.
14 J. Tandecki, Średniowieczne księgi, s. 24 n.; J. Grabowski, Ustrój i organizacja władz Starej i Nowej Warszawy 
w epoce książąt mazowieckich (XIV–XVI wiek), „Rocznik Warszawski” 36, 2008, s. 61–80.
15 Por. R. Czaja, Urzędnicy miejscy Torunia do roku 1454, Toruń 1999; K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Torunia 
1454–1650, Toruń 2001; J. Dygdała, Urzędnicy miejscy Torunia 1651–1793, Toruń 2002; Z. Noga, Urzędnicy miej-
scy Krakowa, cz. II: 1500–1794, Kraków 2008, s. XXVIII.
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należały wszystkie sprawy sporne i niesporne wnoszone przez obywateli miasta. Znana była też 
instytucja sądów nadzwyczajnych, określanych w literaturze jako potrzebne lub potoczne. Sądy te 
zwoływano, gdy tylko zachodziła taka potrzeba, nawet w niedziele i święta. Sądzono w nich sprawy 
osób obcych, tzw. gości (stąd też nazwa: sądy gościnne), oraz obywateli miejscowych, gdy ocze-
kiwanie na sesję sądu zwyczajnego groziło powstaniem szkód. W sądach tych stosowano normy 
prawne obowiązujące w mieście, w którym sąd się odbywał (np. w Toruniu czy Warszawie — zasady 
prawa chełmińskiego). Na terenie przedmieść niektórych miast już od XIV w. działały także oddziel-
ne ławy przedmiejskie. Ich posiedzenia dzielono również na zwyczajne (odbywały się najczęściej co 
dwa tygodnie) i nadzwyczajne (tego rodzaju sesje mogły być zwoływane każdego dnia w ciągu roku, 
nawet dla rozpatrzenia tylko jednej sprawy)16.

W miastach na prawie lubeckim, w których nie było ław, rada realizowała swe funkcje sądowe 
poprzez sądy sołtysa (składały się z wybranego przez radę sołtysa i dwóch rajców) lub wójta (analo-
gicznie tworzył go wójt i dwóch przedstawicieli rady). Np. w Elblągu pierwszy z nich był podstawo-
wym sądem dla mieszkańców miast, a drugi — dla osób osiadłych poza murami, na przedmieściach 
i w dobrach miejskich. Sądy te wzajemnie się uzupełniały. W mniejszych miastach nie tworzono 
z reguły oddzielnego sądu dla terenów przedmiejskich17.

3. ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII

Zachowane przekazy źródłowe nie pozwalają na ścisłe ustalenie dat powstania najstarszych kan-
celarii w miastach na ziemiach polskich. Wiadomo, że od 2. połowy XIII w. znajomość pisma 
przestała być wyłączną domeną duchowieństwa, a umiejętność czytania i pisania była już — 
m.in. dzięki stałemu rozwojowi szkolnictwa — wykorzystywana w coraz większym stopniu rów-
nież w życiu prywatnym i zawodowym mieszczan, a także w działalności administracji miejskiej. 
W dotychczasowej literaturze przedmiotu najczęściej przyjmowano, że w interesujących nas mia-
stach kancelarie zaczęły powstawać z reguły krótko po wykształceniu się w nich organów samo-
rządu miejskiego (rad) lub — w ośrodkach zakładanych na tzw. surowym korzeniu — wkrótce 
po ich lokacji, coraz powszechniejszy stawał się bowiem pogląd, że słowo mówione przemija, 
ale pismo pozostaje. Historycy zakładali często, że kancelarie miejskie musiały powstać w tych 
ośrodkach bardzo wcześnie, nawet już w XIII w., gdyż z tego właśnie okresu zachowały się naj-
starsze archiwalia miejskie. Rozumując w ten sposób dalej, można by stwierdzić, że pierwsze 
wzmianki o istnieniu pisarzy w poszczególnych miastach lub o posiadaniu przez nie pieczęci 
miejskich świadczą jednocześnie o działaniu w nich już w pełni zorganizowanych kancelarii, co 
jednak nie wydaje się przekonywające. Należy podkreślić, że zachowane z XIII, a nawet z począt-
ków XIV w., przekazy źródłowe — z niewielkimi wyjątkami (np. Wrocław) — nie zawierają jesz-
cze żadnych dokładniejszych informacji o organizacji i pracy interesujących nas urzędów. W tej 
sytuacji bardziej prawdopodobna wydaje się teza, że w większości miast na ziemiach polskich 
w pierwszym okresie ich istnienia korzystano w nich z usług pisarzy przygodnych lub przy ich 
radach działały raczej jedynie niewielkie skryptoria, mające dość ograniczony zakres działania. 
Zarządzali nimi początkowo zapewne wyznaczeni rajcy, którym tylko od czasu do czasu pomagały 
osoby duchowne z miejscowych kościołów, klasztorów lub szkół. W niektórych miastach (np. Lu-

16 J. Przeracki, Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Nowego Miasta Torunia z lat 1444–1457, w: Studia nad dzie-
jami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 1996, s. 310–311. Por. też B. Groicki, Porządek sądów i spraw 
miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953.
17 J. Tandecki, Średniowieczne księgi, s. 35 n.
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blin) w tym pierwszym okresie istniała przypuszczalnie tylko kancelaria zorganizowana przez 
wójta dziedzicznego, z której usług korzystała również rada18.

Pełne ukształtowanie się kancelarii miejskich na naszych ziemiach związane było z rozwojem 
ekonomicznym miast i ostatecznym zorganizowaniem oraz ustaleniem kompetencji samorządowych 
władz miejskich, które zaczęły na coraz większą skalę wykorzystywać pismo do wykonywania wła-
dzy. Pierwszym widocznym dowodem ich działalności było — oprócz wystawiania dokumentów 
i listów — zaprowadzenie wówczas ksiąg, mających początkowo najczęściej bardzo zróżnicowa-
ną zawartość treściową (jak wskazuje przykład Kołobrzegu). Stosunkowo wcześnie, bo jeszcze 
w XIII w., w niektórych kancelariach większych miast (Elbląg, Wrocław) zaobserwować też można 
zjawiska wyłączania z ogólnych ksiąg miejskich niektórych spraw oraz zakładania dla nich odręb-
nych woluminów19.

Od początku swego istnienia większość lokowanych ośrodków miejskich musiała mieć jakieś 
wyodrębnione miejsce, gdzie przechowywano — obok skarbca — przywilej lokacyjny i inne nada-
nia, zbiory praw i formularzy, księgi i pieczęcie miejskie. Zapewne początkowo, do czasu wybudo-
wania w danym mieście ratusza, w którym zazwyczaj wydzielano pomieszczenia na kancelarię i ar-
chiwum, zaczątki powstających kancelarii tworzyły się przypuszczalnie w kościołach paraf alnych 
albo — rzadziej — w domach burmistrza czy pisarza. Dowodem na to może być np. występujący 
w źródłach elbląskich już w 1. połowie XIV w., utrzymywany na koszt miasta, dom pisarza, który 
był zapewne w tym okresie nie tylko mieszkaniem notariusza miejskiego, lecz także miejscem jego 
pracy. Podobnie było również w Krakowie, Starym Mieście Toruniu (gdzie jeszcze w XVIII w. dom 
stojący przy Rynku Staromiejskim obok Dworu Artusa, tradycyjnie określano jako „Kanzleihaus”), 
Głównym Mieście Gdańsku oraz w innych ośrodkach miejskich. W odniesieniu do miast z terenu 
Prus pierwsze wzmianki potwierdzające działanie ich kancelarii już w budynku ratusza przetrwały 
dopiero z XIV w.20 Niekiedy jednak nawet po wybudowaniu ratusza siedziby kancelarii pozostawały 
w innych miejscach. Przykładem tego może być m.in. Poznań, w którym jeszcze w XVI w. kance-
laria rady mieściła się w kamienicy przy Rynku (później podarowano ją pisarzowi rady Błażejowi 
Winklerowi, który pełnił tę funkcję w l. 1535–1569), a ławy — w wykuszu przy Bramie Wielkiej21. 
Inaczej było w małych miastach, szczególnie prywatnych, które nie zawsze czuły potrzebę budowy 
ratusza, nie były go w stanie wznieść ze względów f nansowych albo traciły go w licznych pożarach. 
W takich ośrodkach czynności kancelaryjne odbywały się najczęściej w domu wójta, burmistrza 
lub mieszkaniu pisarza22. Pergamin, tabliczki woskowe i (od XIV w.) papier, a także wosk oraz inne 
materiały pisarskie, jak również świece i węgiel potrzebne do oświetlenia i ogrzania pomieszczeń 
kancelarii, kupowano zapewne od początku na koszt władz miejskich23.

18 Por. H. Piskorska, Organizacja, s. 45; A. Gąsiorowski, Uwagi, s. 146; J. Tandecki, Organizacja i działalność kan-
celarii w średniowiecznych miastach hanzeatyckich, „Zapiski Historyczne” 69, 2004, z. 1, s. 9; M. Stankowa, Kan-
celaria, s. 39.
19 Das älteste Kolberger Stadtbuch 1277–1373, wyd. E. Sandow, „Baltische Studien”, NF 42, 1940, s. 90–137; Hen-
ricus Pauper. Rechnungen der Stadt Breslau von 1299–1358, w: Codex diplomaticus Silesiae, t. III, wyd. C. Grün-
hagen, P. Rehme, Breslau 1860.
20 B. Wyrozumska, Kancelaria, s. 46–47; J. Tandecki, Organizacja, s. 11.
21 I. Radtke, Kancelaria, s. 55.
22 J. Łosowski, Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997, 
s. 65–66.
23 E. Pitz, Schrift– und Aktenwesen des städtischen Verwaltung im Spätmittelalter, Köln–Nürnberg–Lübeck–Köln 
1959, s. 416; E. Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter 1250–1500. Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, 
Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart 1988, s. 170. O wykorzystaniu w kancelariach miejskich tabliczek wosko-
wych zob. T. Jasiński, Tabliczki woskowe w kancelariach miast Pomorza Nadwiślańskiego, Poznań 1991, s. 52 n., 
gdzie też dalsza literatura.
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Z XIII w. pochodzą też najstarsze zachowane informacje o istnieniu w miastach na ziemiach pol-
skich stanowisk pisarzy, piastowanych już przez pracowników najemnych. Określano ich w źródłach 
najczęściej mianem notariuszy lub pisarzy miejskich lub rady, później również jako protonotariuszy 
lub sekretarzy (notarius, scriptor civitatis, notarius consulum, Protonotar itp.). Często obok pracy 
w kancelarii wykonywali oni jeszcze inne, dodatkowe zajęcia, np. pełnili funkcje kapłańskie lub zaj-
mowali się nauczaniem w szkole. Ludzie ci zaczęli tworzyć już wówczas nową warstwę „inteligen-
cji”, której byt był ściśle związany z władzami i kancelarią miejską. Np. w Starym Mieście Elblągu 
pierwszym znanym „zawodowym” pisarzem miejskim jest wymieniony w 1286 r. Konrad, we Wro-
cławiu Wilhelm z Sienic (notarius civitatis od 1287 r.), w Krakowie po raz pierwszy pisarz miejski 
został wzmiankowany w źródłach w 1289/1290 r., a w Poznaniu w 1302 r., aczkolwiek w niektórych 
innych miastach (Toruń 1303, Braniewo 1311, Królewiec 1333 i 1339) funkcje te sprawowali wów-
czas zapewne jeszcze ciągle członkowie rad miejskich, określani dodatkowo słowem scriptor. Być 
może dlatego też wzmianki o pisarzach z pozostałych interesujących nas miast są stosunkowo póź-
ne: najstarszy pisarz gdański jest wymieniony w źródłach dopiero w 1342, braniewski — w 1350, 
chełmiński — w 1360, a toruński — w 1369 r.24 Od początku XIV w. pisarze występują też w wielu 
mniejszych polskich ośrodkach miejskich, np. w Inowrocławiu (1301), Pyzdrach (w 1312 r. urząd 
ten pełnił zapewne jeszcze jeden z ławników, oddzielny pisarz jest tu znany od 1319 r.), Słupcy 
(1340) czy Kaliszu (w XIV w. wzmiankowano tu już kilku pisarzy), chociaż w niektórych miastecz-
kach funkcje kancelaryjne jeszcze długo mogli pełnić członkowie poszczególnych organów samo-
rządu miejskiego25.

W początkowym okresie działalności kancelarii miejskich zatrudniano w nich zapewne tylko jed-
nego pisarza, zajmującego się obsługą zarówno kancelarii radzieckiej, jak i sądowej (w miastach na 
prawie magdeburskim i jego odmianach — ławniczej), chociaż z czasem liczba personelu kancela-
ryjnego w większych miastach wzrastała. Np. pod koniec XIII w. w kancelarii Wrocławia występuje 
już pisarz rady (Protonotar) oraz podpisek (Unterschreiber). Często jednak nawet w stosunkowo 
dużych miastach (jak Poznań) aż do XVI w. pisarze nie zatrudniali żadnego personelu pomocni-
czego. Od 2. połowy XIV w. w Elblągu i Toruniu, a nieco później również w Gdańsku, w źródłach 
występują wzmianki świadczące o równoczesnym działaniu dwóch pisarzy. Można sądzić, że już 
wtedy następował między nimi pewien podział obowiązków (jeden z nich zajmował się tylko ob-
sługą kancelarii rady i jej urzędów, drugi zaś prowadził sprawy sądowe), chociaż potwierdzenia 
źródłowe tego faktu zachowały się dopiero z 1. połowy XV w. Najwcześniej z takim podziałem kom-
petencji spotykamy się w Starym Mieście Elblągu, gdzie rada ustaliła nawet odrębny tekst przysięgi 
dla pisarza sądowego. W Poznaniu pisarza ławniczego (notarius scabinorum, scriba scabinorum) 
wzmiankowano po raz pierwszy w 1437 r., a w Starym Mieście Toruniu pisarz taki wymieniony 
został w źródłach w 1444 r. Istnienie odrębnego pisarza sądowego nie zawsze od razu musiało być 
równoznaczne z pełną odrębnością organizacyjną kancelarii ławy, chociaż niekiedy świadczą o tym 
np. oddzielne zapisy rachunków miejskich z wydatkami na jej potrzeby (szafy, księgi, papier itp.). 
Z reguły pisarz ławy nadal był w jakiś sposób podporządkowany radzie i jej pisarzowi, a jego sie-
dzibą była kancelaria radziecka. Z kolei w Krakowie nie było oddzielnej kancelarii ławy, istniała zaś 
odrębna kancelaria wójtowska, którą kierował podwójci26. Podobnie wyglądała sytuacja w Lublinie. 

24 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, wyd. 2, Warszawa 1949, s. 192; B. Wyrozumska, Kancela-
ria, s. 115; I. Radtke, Kancelaria, s. 24; J. Tandecki, Organizacja, s. 11 n.; E. Wółkiewicz, „Viri docti et secretorum 
conscii”. Personel kancelaryjny Wrocławia w późnym średniowieczu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 61, 
2006, z. 1, s. 24.
25 I. Radtke, Kancelaria, s. 24; H. Samsonowicz, Z badań, s. 247.
26 W końcu XVI w. powstała w tym ośrodku (oraz niektórych innych większych miastach) również trzecia kancelaria 
z pisarzem dochodów miejskich na czele, której prace nadzorowali lonerzy (Z. Noga, Urzędnicy, s. XXIV–XXV).
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W mniejszych ośrodkach miejskich obsługą kancelarii radzieckiej i sądowej zajmował się tylko je-
den pisarz miejski27.

Pisarze z omawianych miast początkowo rekrutowali się w większości z duchownych, niekiedy 
jednak mających tylko niższe święcenia, a więc często zakładających rodziny. Z czasem coraz więk-
szą część pracowników kancelarii tworzyli ludzie świeccy, chociaż również w późniejszym okresie 
w niektórych z miast znaczącą rolę nadal odgrywali duchowni (Szczecin, Gdańsk, Chełmno i in.). 
Pisarze ci najczęściej wywodzili się z sąsiednich miast regionu, spośród mieszkańców danego ośrodka 
miejskiego, rzadziej z zagranicy. Niekiedy, zapewne przede wszystkim ze względów f nansowych i ro-
dzinnych, rzadziej prestiżowych, urzędnicy ci podejmowali decyzję o zmianie miejsca pracy, przeno-
sząc się z jednego miasta do innego. Tak było np. z pisarzem elbląskim Tilonem, pełniącym najpierw 
(1350–1368) tę funkcję w Starym Mieście Elblągu, a potem (1369–1372) w Starym Mieście Toruniu. 
Podobnie wyglądała sprawa w przypadku Konrada Bitschina, który po kilkuletniej pracy w kancelarii 
Głównego Miasta Gdańska w 1430 r. przeniósł się do Chełmna, Arnolda Nagela, pisarza i kapłana to-
ruńskiego, który w 1442 r. przejął z kolei obowiązki pisarza gdańskiego, czy działającego na przełomie 
XV i XVI w. Cyryla, najpierw pisarza miejskiego w Wilnie, a następnie w Starej Warszawie28.

Mimo przykładów dokonywanych zmian miejsca pracy, stanowisko pisarza miejskiego traktowa-
ne było w zasadzie jako dożywotnie, chociaż w niektórych z ośrodków miejskich pisarz musiał co 
jakiś czas prosić o ponowne powierzenie mu urzędu (np. pisarz sądowy w Głównym Mieście Gdań-
sku czynił to co roku)29. Do wyjątków należały akty rezygnacji z tej funkcji przed upływem kadencji, 
z którymi można się zetknąć przede wszystkim w małych miastach szlacheckich, a ich główną przy-
czyną były niskie płace30. Pisarzy angażowały do pracy i opłacały władze miejskie, którym urzędnicy 
ci składali też przysięgę wierności. Zakres i warunki ich pracy regulowały zazwyczaj ogólne posta-
nowienia rady, tradycja kancelaryjna, zawarte z pisarzami umowy oraz tekst składanych przez nich 
przysiąg31. Pisarze rady z dużych miast musieli uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach władz 
miejskich oraz protokołować ich obrady, redagować uchwały i wilkierze miejskie, prowadzić księ-
gi ogólne, obywatelskie, kiery (dotyczące wyborów na urzędy miejskie), proskrybowanych i inne, 
zapisywać rozliczenia rachunkowe oraz załatwiać pod względem kancelaryjnym wszelkie zlecone 
im przez radę lub ławę sprawy administracyjne, gospodarcze i sądowe dotyczące miasta i obywateli. 
Urzędnicy ci często towarzyszyli również rajcom w różnych wyjazdach „służbowych”, np. na zjaz-
dy miast hanzeatyckich, sejmy i sejmiki lub inne rokowania. O ich decydującej nieraz roli podczas 
takich misji świadczą m.in. postanowienia zjazdu hanzeatyckiego z 1418 r., kiedy to uchwalono, że 
posłami na te zgromadzenia winni być wyłącznie członkowie rady, a pisarze mogą im jedynie towa-
rzyszyć bez prawa występowania w roli samodzielnych reprezentantów miasta. Uchwałę tę podtrzy-
mano również później32. W małych miastach zadania pisarzy nie były aż tak mocno rozbudowane.

27 Gdańsk, AP, sygn. 369, 1/116, s. 171; J. Tandecki, Organizacja, s. 12–13; tenże, Kancelarie wielkich miast pru-
skich jako ośrodki średniowiecznej kultury miejskiej, w: Drogą historii. Studia of arowane profesorowi Józefowi 
Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2001, s. 216 n.; M. Friedberg, Kancelaria miasta Krako-
wa, s. 297 n.; I. Radtke, Kancelaria, s. 54 n.; M. Stankowa, Kancelaria, s. 41 n.
28 Por. D. Poppe, Przedmowa, w: Księga ławnicza miasta Płocka 1489–1517, Warszawa 1995, s. VI; J. Tandecki, 
Kancelarie, s. 216–217; A. Bartoszewicz, Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośre-
dniowiecznej Polski, Warszawa–Pułtusk 2003, s. 64; E. Wółkiewicz, „Viri docti”, s. 21–43, gdzie też omówienie 
wcześniejszej literatury dotyczącej kancelarii miast śląskich.
29 J. Tandecki, Organizacja, s. 14, przyp. 34.
30 J. Łosowski, Kancelarie, s. 71.
31 Por. teksty przysiąg np. pisarza elbląskiego czy chełmińskiego: Gdańsk, AP, sygn. 369, 1/116, s. 71; F. Schulz, Die 
Stadt Kulm im Mittelalter, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins” 23, 1888, s. 41.
32 Więcej na ten temat zob. J. Tandecki, Organizacja, s. 14, przyp. 36; Z. Noga, Urzędnicy, s. XXXIV.
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Tak szerokie i znaczące kompetencje pisarzy rady, szczególnie w dużych ośrodkach, zmuszały 
władze miejskie do powierzania tych stanowisk osobom cieszącym się zaufaniem, światłym i niepo-
zostającym na służbie innych panów. Sprawą najważniejszą przy podejmowaniu decyzji o przyzna-
niu danej osobie stanowiska pisarza miejskiego były zapewne jego kwalif kacje zawodowe, nabyte 
w trakcie nauki w szkole, ewentualnych studiów uniwersyteckich oraz wcześniejszej praktyki, cho-
ciaż przy angażowaniu nowych osób na ten urząd uwzględniano również opinię o wierności i po-
słuszeństwie kandydata wobec władz miejskich, umiejętności zachowania przez niego tajemnicy, 
pilności, dyspozycyjności i nieprzekupności. Wykonywanie tej profesji wymagało od pisarzy rów-
nież dobrego opanowania języków niemieckiego, łacińskiego i polskiego oraz — na Śląsku czy 
w Małopolsce — zapewne przynajmniej w minimalnym stopniu czeskiego. Niezbędna była też zna-
jomość prawa rzymskiego i kościelnego oraz magdeburskiego i jego odmian lokalnych (w Prusach 
również lubeckiego), a także dobre opanowanie sztuki pisania i zasad rachunkowości. Obowiązek 
uczestniczenia w wyczerpujących nieraz poselstwach miejskich, a nawet wyprawach wojennych, 
wymagał od tych urzędników nie tylko umiejętności jazdy konnej i posługiwania się bronią, lecz 
również dobrego zdrowia i odpowiednio reprezentacyjnego wyglądu33. Jeżeli do tych cech dodamy 
jeszcze ambicje osobiste części pisarzy, to nie należy się dziwić, że niekiedy wyrastali oni — jak 
wskazują na to zapisy w prowadzonych przez nich kronikach i innych dziełach — wręcz na współ-
twórców określonej polityki wewnętrznej i zewnętrznej w mieście. W tym miejscu wymienić można 
np. przywoływanego już Konrada Bitschina, twórców ciekawych kronik miejskich Piotra Eschen-
loera z Wrocławia i Jana Frobena z Namysłowa, pisarza poznańskiego Bernarda z Pyzdr czy analo-
gicznego krakowskiego urzędnika — Jana Heydeke z Dąbia, który dokładnie opisał dochody miasta 
w 1500 r. i sposób ich pobierania34.

Całkowita wartość wynagrodzenia otrzymywanego przez pisarzy z omawianych miast nie zawsze 
jest łatwa do ustalenia, w jego skład bowiem — obok stałej pensji — wchodziły również docho-
dy za konkretne usługi kancelaryjne oraz dodatki w naturze. Zarobki tych urzędników były różne 
w poszczególnych miastach, a ich wysokość ustalały rady miejskie. Pisarze z dużych i średnich 
ośrodków miejskich, zamieszkiwanych przez większą liczbę obywateli i mających z tego powodu 
więcej spraw do załatwienia, mieli przychody znacznie większe niż analogiczni urzędnicy z miast 
mniejszych lub mniej rozwiniętych gospodarczo, chociaż wysokość ich pensji podstawowej była 
często zbliżona. Nie było to jednak jedyne źródło ich dochodów. W wielu miastach urzędnicy ci, 
oprócz dodatkowych opłat wynikających z obowiązujących taks za konkretne usługi kancelaryjne, 
mieli też zwyczajowe prawo do bezpłatnego mieszkania w budynkach będących własnością miasta. 
Niekiedy rady dowartościowywały pracę tych ludzi, obiecując im na starość rentę dożywotnią, przy-
dzielając w określonych terminach buty, ubrania, sukno, wosk czy wino, dając przywilej zasiadania 
w kościele paraf alnym w ławach rady czy zapewniając im i najbliższej rodzinie prawo do pochówku 
na koszt miasta. W wyjątkowych przypadkach, gdy pisarz specjalnie zasłużył się dla miasta, rady 
miejskie mogły wynagrodzić jego wysiłek podarowaniem nieruchomości, np. domu lub też — co 
znamy m.in. z Gdańska, Szczecina, Torunia i innych ośrodków — wręcz wyborem do rady miejskiej. 
Dodatkowym źródłem dochodów pisarzy mogło być również wzmiankowane już pełnienie funkcji 
kościelnych, notariat publiczny, obsługa pisarska cechów i osób prywatnych czy w końcu — ale to 
dotyczyło głównie pisarzy z dużych miast — zajmowanie się handlem lokalnym i dalekosiężnym, 

33 J. Tandecki, Kancelarie, s. 217–218; tenże, Średniowieczne księgi, s. 208.
34 Peter Eschenloer, Geschichte der Stadt Breslau, wyd. G. Roth, Münster 2003; Jan Heydeke, Census civitatis con-
scripti. Spis dochodów miasta Krakowa z 1500 r., wyd. M. Starzyński, Kraków 2009; T. Jurek, Dokument jako prze-
jaw uczoności w Polsce średniowiecznej, w: Od genealogii do historii społecznej, Warszawa 2011, s. 104; R. Czar-
necki, Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jak utwór dziejopisarstwa miejskiego (w druku).
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obrotem nieruchomościami, lichwą itp. Np. w Gdańsku z tej ostatniej działalności zasłynął Nikolaus 
Wrecht, o którym wiadomo, że był m.in. współwłaścicielem kilku statków i handlował mąką, ma-
słem, korzeniami, smołą, suknem i statkami. W Toruniu w 2. połowie XV w. tego rodzaju działalność 
rozwinął też pisarz Liborius Jode.

Znacznie niższe przychody miał personel pomocniczy w kancelariach radzieckich i sądowych, 
zatrudniany bezpośrednio przez pisarzy. Osoby takie określano najczęściej mianem podpisków 
(Unterschreiber), a wysokość ich uposażenia w znacznej mierze uzależniona była od ich liczby, za-
kresu wykonywanych obowiązków, wykształcenia i doświadczenia zawodowego35.

W początkowym okresie istnienia kancelarii miejskich często postrzegano zatrudnionych w nich 
pisarzy i podporządkowany im personel kancelaryjny — nie zawsze słusznie — za tzw. półuczonych 
(Halbgelehrte), mimo że spotykało się wśród nich także ludzi wykształconych na uniwersytetach 
(np. już w 1302 r. we Wrocławiu urząd pisarza sprawował magister Piotr). Liczba pisarzy z wy-
kształceniem uniwersyteckim w miastach polskich zaczęła wzrastać od 2. połowy XIV w., szczegól-
nie po założeniu uniwersytetów w Pradze (1348), Krakowie (1364), Kolonii (1388), Erfurcie (1392), 
Lipsku (1409) i Rostocku (1499). Do tego wzrostu mogły się też przyczynić stypendia dla studentów, 
uchwalane od 1. połowy XV w. przez niektóre rady miejskie. Wiadomo, że bakałarzem sztuk uniwer-
sytetu w Lipsku był pisarz gdański, a potem chełmiński, Konrad Bitschin, zaś tytuły magistra miało 
w średniowieczu wielu innych pisarzy z miast pruskich (Nicolaus Schoensee, Arnoldus Nagiel, Jo-
hannes Wulf, Johann Lindau, Peter Rode, Peter Schepil i in.). Później, od XVI w., w kancelariach 
większych miast zatrudniano przede wszystkim pisarzy ze stopniami naukowymi, w tym nawet dok-
torów praw czy medycyny. Jednak o wykształceniu znacznej części pisarzy z małych i średnich miast 
polskich w średniowieczu i w czasach nowożytnych nie zachowały się tak dokładne przekazy. Wia-
domo, że część z nich miała za sobą również jakiś okres nauki na uniwersytecie, pozostali zaś byli 
najczęściej absolwentami szkół miejskich, katedralnych lub zakonnych, mających prawo nauczania 
w zakresie trivium, a niekiedy nawet quadrivium. W szkołach tych przygotowywano uczniów rów-
nież do pełnienia określonych funkcji zawodowych, w tym pisarzy i notariuszy publicznych36.

O dużej wiedzy i kulturze znacznej części tych urzędników miejskich może świadczyć fakt, że 
przynajmniej niektórzy z nich — mimo że formalnie nie wchodziło to w zakres obowiązków pi-
sarza — byli autorami różnych kompilacji praw i zbiorów pouczeń prawnych, kronik oraz innych 
dzieł mających za zadanie przybliżenie rajcom, ławnikom i pozostałym mieszkańcom miasta zasad 
obowiązującego prawa, uzasadnienie określonej polityki władz miejskich czy po prostu rozszerzenie 
horyzontów myślowych mieszczan. Kopiowali więc oni sami lub powodowali wykonanie odpisów 
m.in. tzw. Zwierciadła saskiego, które było podstawą prawa magdeburskiego, oraz zbiorów pouczeń 
prawnych z Magdeburga dla miast śląskich czy małopolskich. Jeszcze w XIII w. powstał też tzw. We-
ichbild magdeburski (ius municipale) rozpowszechniony na ziemiach polskich w XIV w. m.in. przez 
pisarza krakowskiego Konrada z Opola. Podobne zbiory praw powstawały też w innych miastach, 
m.in. w piętnastowiecznym Przemyślu37. Jeżeli idzie o ośrodki pruskie, to wymienić można Walthera 
Echardi, pisarza Starego Miasta Torunia, który w l. 1400–1402 ułożył kompilację prawa magdebur-
skiego, znaną jako „IX Bücher Magdeburger Rechtes” i był twórcą tzw. toruńskiej księgi formularzy, 
pisarza elbląskiego Błażeja Preusze, autora jednej z redakcji kodeksu prawa lubeckiego, pisarza 
gdańskiego i chełmińskiego Konrada Bitschina, który po przeniesieniu się do Chełmna — oprócz 

35 J. Tandecki, Organizacja, s. 16; A. Bartoszewicz, Czas, s. 70.
36 J. Tandecki, Organizacja, s. 17–18; A. Bartoszewicz, Czas, s. 61 n.; M. Stankowa, Kancelaria, s. 58; E. Wółkie-
wicz, „Viri docti”, s. 31 n. 
37 S. Kutrzeba, Historia źródeł, t. II, s. 203–219; A. Łosowska, Kolekcja Liber legum i jej miejsce w kulturze umy-
słowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Warszawa–Przemyśl 2007, s. 13 n.
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opracowania zbioru miejscowych przywilejów — kontynuował kronikę Piotra z Dusburga oraz 
opracował swego rodzaju encyklopedię życia małżeńskiego (De vita coniugali), pisarza gdańskiego 
Johanna Lindaua, który był przypuszczalnie twórcą dwóch najstarszych gdańskich kronik miesz-
czańskich (kroniki Związku Pruskiego oraz opisu wojny trzynastoletniej), Liboriusa Nakera, autora 
relacji o wyprawie wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego przeciw Turkom, czy Baltazara Behema, 
notariusza krakowskiego, twórcę znanego kodeksu. Również w średnich i małych miastach pisarze 
zajmowali się tego rodzaju twórczością, o czym świadczą m.in. kroniki miejskie z Pilzna i Krosna, 
bogato iluminowana księga praw miejskich Głubczyc z 1421 r. czy zbiory ortyli (Radziejów, Borek, 
Krzywinia, Chodzież, Pleszew i in.). W kancelariach miejskich znajdowali też zatrudnienie uznani 
poeci, np. w Lublinie pracował Sebastian Klonowic, czołowy przedstawiciel polskiego renesansu, 
a w Toruniu Jan Rybiński, który później został sekretarzem królewskim38. Niekiedy dobrze wykształ-
ceni pisarze miejscy robili też kariery naukowe (jak np. pisarz krakowski doktor Jan ze Śmigla, który 
w 1518 r. został profesorem Uniwersytetu Krakowskiego) lub — częściej — polityczne, sięgając 
m.in. po godności ławnika, rajcy lub urząd wójta39.

Powyższe informacje dotyczą jednak w pierwszym rzędzie miast dużych i średnich. O funkcjo-
nowaniu kancelarii w najmniejszych ośrodkach miejskich wiemy — z wyjątkiem miast z wojewódz-
twa lubelskiego, które zostały już dość dobrze przebadane — niezbyt dużo. Powodem tego stanu 
jest przede wszystkim fakt, że do dzisiaj przetrwało z nich niewiele dokumentów i ksiąg miejskich 
z tego najstarszego okresu (niektóre z tych ostatnich tylko szczątkowo lub w częściowych odpisach), 
np. z Czchowa, Kamionki, Kęt, Łodzi czy Przedcza. Część kancelarii z tych ośrodków (Czchów, 
Przedecz) była już od 2. połowy XV w. zapewne nieźle zorganizowana, o czym świadczy m.in. za-
trudnianie w nich pisarzy (chociaż w innych miasteczkach, np. w Bielsku i Bolimowie, urzędnicy 
tacy występują dopiero od początku XVI w.). Dowodzą tego też wpisy do ksiąg, które pod względem 
formalnym były bardzo podobne do tych z ksiąg miast dużych. Niekiedy (Kazimierz, Parczew, Urzę-
dów i in.) pisarze dodatkowo zamieszczali w nich również jakieś wytwory historyczne i literackie 
swego autorstwa: wiersze–modlitwy, różne sentencje, wpisy oraz noty kronikarskie itp. Jednak zna-
cząca liczba kancelarii z tego rodzaju miasteczek jeszcze bardzo długo pozostawała w stanie wręcz 
szczątkowym, czego dowodzą choćby prowadzone w nich księgi miejskie, do których wpisów doko-
nywały wyłącznie ręce tzw. pisarzy przygodnych, niezbyt dobrze znających łacinę, popełniających 
sporo błędów i potraf ących redagować tylko proste noty40.

Wszystkie wymienione wcześniej zwyczaje, a także sami pisarze doprowadzili z czasem do ob-
serwowanego już od średniowiecza pewnego ujednolicenia form pracy poszczególnych kancelarii 
miejskich i ich produkcji aktowej. Jednym z ważnych czynników, które oddziaływały na ten proces, 
była dziedziczność zawodu pisarza. Zestawienia nazwisk pisarzy, przynajmniej z niektórych miast, 
sugerują, że — podobnie zresztą jak to było wówczas powszechne w środowisku kupców i rzemieśl-
ników — zawód pisarza przechodził często przez pokolenia w ramach niektórych rodzin41. Inną waż-
ną przyczyną ujednolicenia toku pracy kancelarii miejskich były też zmiany miejsca zatrudnienia 
niektórych pisarzy, obejmujących kolejno podobne stanowiska w różnych miastach. Migracje takie 
bez wątpienia wiązały się również z przenoszeniem pewnych doświadczeń i metod pracy. Znaczny 
wpływ na powstanie w omawianych miastach wspólnych dla wielu tych ośrodków serii ksiąg miała 
również prowadzona polityka f skalna i postanowienia władz państwowych i stanowych. Nie sposób 

38 J. Tandecki, Organizacja, s. 18; A. Bartoszewicz, Czas, s. 26–27; M. Stankowa, Kancelaria, s. 66; Z. Nowak, 
Rybiński Jan, w: Słownik biograf czny Pomorza Nadwiślańskiego, t. IV, Gdańsk 1997, s. 120–121.
39 Z. Noga, Urzędnicy, s. 269 n.
40 A. Bartoszewicz, Miasto, s. 125–126; K. Madejska, Kancelarie małych miast królewskich województwa lubel-
skiego od XV w. do końca XVIII w., niepublikowana rozprawa doktorska, Lublin 2009, s. 192 n.
41 J. Tandecki, Średniowieczne księgi, s. 216; tenże, Kancelarie, s. 220.
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wreszcie pominąć pewnych powiązań między kancelariami miejskimi a kościelnymi czy państwo-
wymi oraz wzajemnego oddziaływania tych urzędów42.

Wszystko to prowadziło do obserwowanej na przestrzeni wieków stopniowej unif kacji — nieza-
leżnie od rodzaju posiadanego przez dane miasto prawa — form i metod pracy w kancelariach miej-
skich oraz, w nieco mniejszym zakresie, rodzajów wytwarzanych w nich dokumentów, akt i ksiąg. 
Tendencja ta w żaden sposób nie przeczy jednak często ostatnio głoszonym twierdzeniom, że tak jak 
w średniowieczu i w czasach nowożytnych nie było dwu takich samych miast z identycznie funkcjo-
nującym samorządem, tak samo nie było wówczas dwu tak samo działających kancelarii miejskich43.

4. WYTWORY KANCELARII MIEJSKICH

Zachowane archiwalia miejskie podzielić można ogólnie na dokumenty, listy, akta i księgi, karto-
graf kę i ikonograf ę oraz dokumentację techniczną wytworzoną w kancelariach miejskich, a także 
analogiczne formy przekazu powstałe w innych kancelariach (państwowych, kościelnych, miejskich, 
prywatnych i in.), których odbiorcami były poszczególne miasta. Nas interesować tu będzie przede 
wszystkim pierwsza z wymienionych grup, niezależnie od materiału pisarskiego, na jakim została 
uwieczniona.

Najstarszymi wytworami kancelarii miejskich na ziemiach polskich były dokumenty, jednak 
większość z nich nie przetrwała do chwili obecnej. Pod pojęciem dokumentu rozumieć będziemy 
każde prawnie i kancelaryjnie samodzielne oświadczenie, służące do powstania, udowodnienia lub 
wykonywania określonych uprawnień, mające uwarunkowane prawem i kulturą cechy zewnętrzne 
i wewnętrzne. Po rozprzestrzenieniu się tak rozumianego dokumentu zeznania świadków straciły 
nieco na znaczeniu, mając odtąd w stosunku do pisanego środka dowodowego przede wszystkim 
charakter uzupełniający. Czas powstawania na ziemiach polskich pierwszych miast i ich kancelarii 
przypadał jeszcze — w dziejach rozwoju form kancelaryjnych — na okres tzw. archiwum odbiorcy, 
którego cechą charakterystyczną było to, iż wystawcy nie gromadzili wówczas kopii wygotowywa-
nych dokumentów (stąd można ich szukać jedynie w archiwach odbiorcy). Dopiero z czasem upo-
wszechnił się również w miastach zwyczaj (praktycznie od przełomu XIII i XIV w.) zabezpieczania 
nie tylko dokumentów otrzymywanych z zewnątrz, ale również kopii i odpisów dokumentów, listów 
czy aktów wystawionych w ich kancelariach (archiwum wystawcy).

Dokumenty wytwarzane w kancelariach miejskich (radzieckich i sądowych) określano bądź ogól-
nymi terminami łacińskimi lub niemieckimi, jak np. carta, littera, privilegium, scriptum, Urkunde, 
Dokument, bądź też dodatkowo terminami bliżej charakteryzującymi ich zawartość. Rady miejskie 
wystawiały je jako organy ustawodawcze i urzędy administracyjno–gospodarcze (wilkierze miej-
skie, statuty cechowe, różnego rodzaju nadania, świadectwa „wiary publicznej”, takie jak listy do-
brego urodzenia, poświadczenia obywatelstwa miejskiego, wyuczenia, moralnego prowadzenia się, 
tożsamości itp.) oraz z racji wykonywania bezpośrednio przez nie lub ławę określonych funkcji 
sądowych.

Format dokumentów miejskich, zarówno pergaminowych, jak i papierowych, był dość zróżnico-
wany, a także z reguły uzależniony — abstrahując w tym miejscu od zamożności odbiorcy — przede 
wszystkim od długości umieszczonych na nich tekstów. Niektóre z nich miały postać bifoliów lub 
nawet poszytów złożonych z kilku kart. Dół dokumentów pergaminowych często kończyła plika 
(niekiedy zakrywająca wręcz część tekstu), do której na pergaminowych paskach lub jedwabnych, 

42 H. Piskorska, Kancelaria, s. 45, 79; J. Tandecki, Średniowieczne księgi, s. 218; tenże, Kancelarie, s. 220.
43 B. Wyrozumska, Kancelaria, s. 9; A. Adamska, M. Mostert, O sposobach, s. 477 n.
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wielobarwnych sznurach przymocowywano pieczęcie, chronione często metalowymi lub drewnia-
nymi puszkami. Dokumenty papierowe mogły być też uwierzytelniane wytłaczanymi nań pieczęcia-
mi papierowo–woskowymi.

Wśród dokumentów miejskich spotyka się zarówno takie, które cechowały się dobrze rozbu-
dowanym formularzem, jak i charakteryzujące się dyktatem znacznie skróconym. Do pierwszych 
z nich zaliczyć należy przede wszystkim te wystawione przez rady, wśród których na czoło wysu-
wają się przywileje cechowe. Obok dyspozycji występowały w nich często inwokacja (np. In no-
mine Domini amen), formuła perpetuacyjna (np. ad perpetuam rei memoriam), arenga (w której 
wskazywano z reguły na słowo pisane jako jedyny sposób uwiecznienia danej czynności prawnej), 
intytulacja (np. Wir Burgermeistere und Rath Königlicher Stadt, Nos NN proconsul, NN antiqui 
consules civitatis regiae), promulgacja (np. universis et singulis, quorum interest), narracja mówiąca 
z reguły o motywach podjęcia postanowień sformułowanych w dyspozycji, koroboracja informująca 
o sposobie uwierzytelnienia dokumentu (np. Zu mehrerer Urkundt haben wir unser der Stadt Insie-
gel wissentlich hierunter anhängen lassen), niekiedy subskrypcja — przy czym w różnych miastach 
i okresach ta sekwencja formuł mogła układać się nieco odmiennie. Taki lub bardzo podobny for-
mularz (charakterystyczny nie tylko dla dokumentów miejskich) stosowano zarówno w kancelariach 
miast dużych, jak i średnich oraz małych. Jednak większość innych dokumentów rady miała dyktat 
znacznie skrócony, który najczęściej ograniczał się tylko do formuł niezbędnych dla ich ważności 
prawnej, czyli intytulacji, promulgacji, narracji (niekiedy ją pomijano), dyspozycji, koroboracji, da-
tacji i coraz częstszej w czasach nowożytnych subskrypcji44.

Dokumenty pochodzenia sądowego (nie licząc wydawanych przez rady ortyli, często pozbawio-
nych jakichkolwiek formuł lub mających formę listu) były — jak wskazują ich nazwy (np.: littera 
concordie, littera donationis, littera resignationis itp.) — przede wszystkim różnego rodzaju ugoda-
mi, darowiznami czy rezygnacjami na rzecz innych osób lub instytucji różnych nieruchomości, za-
wieranymi przed sądami miejskimi. Najczęściej ograniczały się one również tylko do części formu-
larza niezbędnych dla ważności dokumentu. Stąd np. większość z nich ma stosunkowo skromną — 
przynajmniej w porównaniu do dyplomów z kancelarii książęcych czy królewskiej — formę, która 
ostatecznie wykształciła się zapewne już w XIV w. Jej cechą charakterystyczną było np. skrócenie 
protokołu wstępnego tylko do intytulacji, skromny kontekst obejmujący najczęściej narrację, ogra-
niczoną z reguły do wymienienia świadków (z reguły członków rady czy ławy), krótka dyspozycja 
oraz koroboracja, a także eschatokół obejmujący często tylko datację. Ta ostatnia składała się w śred-
niowieczu z reguły z kilku powtarzających się elementów: daty rocznej, nazwy dnia tygodnia (często 
z dodatkowym określeniem jego stosunku do innego święta kościelnego), a niekiedy także z poda-
niem okresu roku liturgicznego, w którym ono występuje; bardzo rzadkie jest używanie rzymskich 
(planetarnych) nazw dni tygodnia45. W czasach nowożytnych datację już najczęściej ograniczano do 
podania tylko dnia, miesiąca i roku wydania danego dokumentu, np. die XXX mensis Julii. W nie-
których miastach formularze takie mogły przynajmniej częściowo wzorować się na analogicznych 
dokumentach z innych kancelarii (np. w kancelarii w Poznaniu na dokumentach sądowych wyda-
wanych przez starostę generalnego wielkopolskiego oraz sędziów ziemskich). Jeszcze w XV w. — 
mimo prowadzenia już określonych serii ksiąg miejskich — dokumenty były przedkładane w sądach 

44 Przykłady typowych formuł ze statutów cechowych z XVI–XVIII w. zob. np. M. Trojanowska, Lubelskie przy-
wileje cechowe, s. 189; Statuty toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI–XVIII w., wyd. B. Dy-
baś, J. Tandecki, M. Farbiszewski, Warszawa–Toruń 1990. Por. też M. Trojanowska, Dokument miejski, s. 20–23; 
I. Radtke, Kancelaria, s. 31; M. Friedberg, Kancelaria, s. 278; K. Madejska, Kancelarie, s. 109.
45 Według tego schematu konstruowano daty w dokumentach i księgach (w tych ostatnich, szczególnie sądowych, 
niekiedy datę uzupełniano dodatkowo informacją o porze dnia czy godzinie czynności prawnej) w prawie wszyst-
kich kancelariach miejskich; szerzej zob. A. Bartoszewicz, Czas, s. 127 n.
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jako pisany dowód prawny lub też, w razie np. uregulowania zobowiązań czy zapłaty należności, 
unieważniane i kasowane, co zresztą również skrupulatnie zaznaczano w księgach znakami skaso-
wania lub dodatkowymi notami (cassanda est littera et census infra scriptus, littera est de mandato 
dominorum cassata itp.). Później, od końca tegoż stulecia już coraz rzadziej, przeważnie w przypad-
ku, gdy jedna ze stron kwestionowała autentyczność jakiegoś dokumentu wystawionego przez wła-
dze miejskie, odwoływano się do pamięci świadków uczestniczących przy danym akcie prawnym46.

Dokumenty wystawione w kancelarii miejskiej (bez względu na położenie geograf czne danego 
miasta, jego przynależność państwową czy wielkość) traktowano od początku w innych ośrodkach 
miejskich jako pełnoprawny środek dowodowy, chociaż niekiedy w procesach sądowych zaintere-
sowane strony kwestionowały ich wiarygodność, a przed wpisaniem do ksiąg miejskich zawsze — 
mniej lub bardziej dokładnie — badano ich autentyczność (zwracając uwagę na wystawcę, sposób 
uwierzytelnienia, w XVIII w. na użycie papieru stemplowego itp.). Z czasem jednak coraz więcej 
z nich zaczęło traf ać do odbiorców z innych stanów, przede wszystkim szlacheckiego i duchownego. 
Dlatego wydaje się, że wartość prawna dokumentu miejskiego nawet w tym pierwszym okresie — 
wbrew twierdzeniom S. Kętrzyńskiego, który ograniczał ją wyłącznie do obszaru miast — była już 
dość szeroka, na co dodatkowym dowodem może być fakt, że dokument ten stosowano niekiedy 
również przy regulowaniu spraw ogólnopaństwowych i międzynarodowych. Pozwala to przyjąć, 
że już w średniowieczu miał on charakter publiczny i był pełnoprawnym środkiem dowodowym 
w świetle wszystkich stosowanych praw47.

Ważną grupę wytworów kancelarii miejskich tworzyły też listy, które jednak zapewne z powo-
du swego niewielkiego znaczenia prawnego (nie zaświadczały one czynności prawnej) nie zawsze 
były wpisywane — tak jak to robiono powszechnie np. w Gdańsku czy Krakowie — do ksiąg i nie 
otaczano ich po wysłaniu baczniejszą opieką. Liczba wystawianych listów w urzędach miejskich 
wzrastała stopniowo, chociaż największy przyrost korespondencji obserwuje się od XVI w. Począt-
kowo z uwagi na cenę materiału pisarskiego listy te były z reguły małe i krótkie, później — gdy do 
szerszego użycia wszedł tańszy papier — ich format stawał się znacznie większy (często pisano je 
na całych arkuszach papieru in folio). Każdy taki list zawiera z reguły informację o jego wystawcy 
(początkowo na wstępie tekstu lub w nagłówku, później w podpisie), adresatio, czyli adres odbiorcy, 
który najpierw towarzyszył danym wystawcy, często z dołączaną salutacją i wstępem grzecznościo-
wym, potem został przeniesiony na odwrocie listu, a jeszcze później na kopertę. Następnie zazwy-
czaj następował tekst listu, datacja z miejscem wystawienia, niekiedy koroboracja, a na końcu często 
podpis urzędnika miejskiego48.

Odrębny typ akt, różniący się zarówno od dokumentów, jak i listów, tworzyły wypisy z ksiąg 
(ekstrakty). Mogły one mieć — w zależności od tego, czy były uwierzytelnione, czy nie — różny 
charakter. Te pierwsze miały wartość prawną zbliżoną do dokumentu. Każdy wypis mający posiadać 
znaczenie prawne musiał zawierać — oczywiście obok samego tekstu wypisu — formułę uwierzy-
telniającą z informacjami, z jakiej księgi pochodzi i kiedy go dokonano, oraz formułę potwierdzają-
cą, za pomocą podpisu i niekiedy dodatkowo pieczęci, jego zgodność z oryginałem. W przekazach 
takich z reguły nie było innych form wstępnych i końcowych49. Wspomnieć należy o obserwowanej 
od końca XV w. zmianie form publikacji niektórych aktów prawnych ustanawianych przez władze 
państwowe (terytorialne) lub miejskie, która świadczy również o umacnianiu się znajomości pisma 

46 I. Radtke, Kancelaria, s. 31, 88 n., 97, 100.
47 Tamże, s. 33; M. Trojnowska, Dokument, s. 19, 78–79, 84 n.
48 Typowe formuły z listów miejskich zob. K. Madejska, Kancelarie, s. 130–132. Por. też A. Radzimiński, „Listy 
cechowe” ze zbiorów Archiwum Toruńskiego i ich przydatność do badań genealogicznych mieszczaństwa, „Ziemia 
Dobrzyńska” 2, 1992, s. 141–145.
49 Niektóre formuły ekstraktów zob. K. Madejska, Kancelarie, s. 139 n.
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wśród mieszczan. Początkowo takie zarządzenia i wilkierze ogłaszano najczęściej poprzez odczy-
tanie ich treści w ratuszach lub kościołach w czasie zgromadzeń obywateli. Od 2. połowy XV w. 
coraz częściej zaczęto publikować tego rodzaju przekazy już w formie pisemnej. Z reguły ich kopie 
wywieszano wówczas na ratuszu (niekiedy na drzwiach kościołów). Wprowadzenie tego zwycza-
ju świadczy z jednej strony o wspomnianej coraz większej alfabetyzacji społeczeństwa miejskiego 
w tym okresie, z drugiej zaś — łączyło się z dodatkową prezentacją władzy (terytorialnej lub ko-
munalnej) wobec mieszkańców miast. Ten ostatni powód potwierdza m.in. zaistniały w XV w. spór 
między miastami pruskimi a zakonem krzyżackim o obecność jego urzędników przy odczytywaniu 
wilkierza krajowego50.

Pierwszym, jak już wspominaliśmy, widocznym dowodem ukształtowania się kancelarii miej-
skich — oprócz wystawiania dokumentów i listów — były zaprowadzone w nich księgi, mające 
początkowo najczęściej bardzo zróżnicowaną zawartość treściową. Prawidłowość tę obserwuje się 
zarówno w miastach zachodniej i południowej Europy, jak i w Polsce. Np. w Lubece najstarsza taka 
księga — niestety później zaginiona — powstała już w 1227 r. W ośrodkach, których ustrój oparty 
był na wzorach z Magdeburga lub Lubeki, określano je z reguły jako Rats– lub Stadtbuch (po łacinie 
liber civitatis), chociaż np. w Lubece księga taka była tytułowana również jako liber memorialis 
(Radsdenkelbok, liber notandum), a w Kolonii — Eidbuch (1321). Stosunkowo wcześnie, bo jesz-
cze w XIII w., w niektórych kancelariach miejskich zaobserwować też można zjawisko wyłączania 
z ogólnych ksiąg niektórych spraw oraz zakładania dla nich odrębnych woluminów. W ten sposób 
jako najstarsze założono m.in. księgi długów, zachowane Hamburgu od ok. 1270, w Lubece od 
1277 (Niederstadtbuch), Rydze od 1286, Stralsundzie od 1288 i Lüneburgu od 1290 r.51 Z kolei na 
ziemiach polskich najstarsze księgi (ale mające już najczęściej także charakter ksiąg szczegółowych, 
np. rachunkowych) zachowały się w Starym Mieście Elblągu (1295), Krakowie (1301, wpisywano 
do niej zarówno decyzje sądu ławniczego, jak i rady), Wrocławiu (1312, wspólna dla rady i ławy, 
chociaż rachunki z księgi zatytułowanej Henricus Pauper sięgają 1299 r.), Olkuszu (1317, wspólna 
dla rady i ławy), Starym Mieście Toruniu (1318), Chełmnie (1320), Kłodzku (1320, wspólna dla rady 
i ławy), Starym Mieście Braniewie (1344, Bürgerbuch) i Głównym Mieście Gdańsku (1357, księga 
gruntowa). Niejako w następnej kolejności, jeśli chodzi o chronologię, zaczęły powstawać w tych 
ośrodkach ogólne księgi rady (Chełmno i Stare Miasto Elbląg 1330, Główne Miasto Gdańsk 1359, 
Stare Miasto Braniewo 1364) i odrębne księgi ławnicze (Gdańsk 1359, Stare Miasto Toruń 1363, 
Kraków 1365), zawierające zresztą przeważnie wpisy dotyczące spraw majątkowych i własnościo-
wych, mających przecież bezpośredni wpływ na wysokość dochodów władz miejskich52. Niektóre 
z takich woluminów otrzymywały później dodatkowo w kancelariach miejskich — oprócz tytułów 
informujących o treści — literackie lub żartobliwe określenia, jak we Wrocławiu wzmiankowany już 
Henricus Pauper, Nudus Laurentius (1312–1331) lub Hirsuta illa (1361–1373).

Zapewne najstarsze z zakładanych w miastach woluminów powstawały w ten sposób, że w for-
mę księgi łączono wpisy dokonywane na pojedynczych kartkach lub składkach pergaminu albo 
papieru, niezbędne podczas wykonywania czynności urzędowych. W małych miastach zwyczaj taki 

50 R. Czaja, Pismo i przekaz ustny w służbie władzy w Prusach w XV w., w: Historia społeczna późnego średniowie-
cza. Nowe badania, Warszawa 2011, s. 241–242.
51 E. Isenmann, Die deutsche Stadt, s. 359; A. Grassmann, Schriftlichkeit in der Verwaltung. Die Ratskanz-
lei, w: Lübeckische Geschichte, Lübeck 1988, s. 225 n. Por. też Das Zweite Wismarsche Stadtbuch 1272–1297, 
opr. L. Knabe, A. Düsing, „Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte” NF 14, 1966, t. I–II.
52 Z. Górski, Ze studiów nad kancelarią miejską Starej Warszawy, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Histo-
ria XIX, Nauki Humanistyczno–Społeczne, z. 147, 1984, s. 116; K. Skupieński, Biurokracja w średniowiecznej 
kancelarii?, w: Drogą historii. Studia of arowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, Lublin 2001, s. 205 n.; E. Isenmann, Die deutsche Stadt, s. 166; J. Tandecki, Średniowieczne, s. 198.
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przetrwał — jak świadczy o tym przykład Wąwolnicy — niekiedy nawet do XVIII w. Wiadomo, że 
w 1760 r. ówczesny starosta podarował temu miastu księgę, gdyż „ksiąg, albo raczej protokołu do 
wpisywania różnych między sobą zachodzących transakcji, mieszczanie nie mają i starać się o to by-
najmniej nie chcą, tylko wszelkie transakcje, jako to donacje gruntów, zastawianie onych i testamen-
towe dyspozycje, jako też dekreta, bez wszelkiego bezpieczeństwa na kartkach i świstkach zwykli 
pisać”53. Prawie do końca XIII w. zapisy te czynione były przede wszystkim pro memoria, nie mając 
takiej mocy prawnej jak dokumenty, i dopiero z czasem wpisy do ksiąg miejskich zaczęto traktować 
na równi z dokumentem. Proces ten spowodował też pewną zmianę charakteru ksiąg, gdyż od tego 
momentu zaczęto do nich wpisywać również czynności dotyczące osób spoza miasta54. O wysokiej 
randze takich woluminów już w średniowieczu mówi m.in. zezwolenie książęce z 1322 r. na założe-
nie księgi miejskiej w Świdnicy55.

Abstrahując tu od całej dotychczasowej literatury prawno–historycznej, proponującej w przeszło-
ści różne, często sprzeczne, formalne podziały ksiąg miejskich, wydaje się, że wszystkie zacho-
wane dotąd z terenu ziem polskich zabytki podzielić można na trzy podstawowe grupy rzeczowe: 
ogólne księgi radzieckie (kodeksy, zbiory praw, przywilejów, wilkierze, traktaty, recesy, missiva, 
kiery, księgi protokołów, obywateli, przysiąg itp.), księgi administracyjno–f nansowe (czynszów, 
gruntowe, podatkowe, rachunki kamlarskie, urzędów miejskich itp.) oraz księgi sądowe (ławnicze, 
wójtowsko–ławnicze, proskrybowanych, akta procesowe, inne księgi z wpisami dotyczącymi czyn-
ności prawnych o charakterze niespornym, np. kupna, sprzedaży itp.). Oczywiście klasyf kacja ta, 
ze względu na stosunkowo rzadko występującą jednorodność tematyczną wytworów średniowiecz-
nych i nowożytnych kancelarii miejskich, ma znaczenie li tylko teoretyczne, gdyż systemy kancela-
ryjne poszczególnych miast nie były identyczne, tak że prawie każdy z nich miał najczęściej jakieś 
własne, charakterystyczne tylko dla siebie cechy56.

Największe serie w kancelariach dawnych miast tworzyły z reguły rękopisy administracyjno–f -
nansowe oraz księgi ogólne rady, chociaż w niektórych ośrodkach (np. Kraków) do najstarszych za-
chowanych ksiąg miejskich wpisywano zarówno decyzje sądu ławniczego, jak i rady57. Najczęściej 
jednak najstarszą grupę wśród ksiąg miejskich z dużych miast stanowią przekazy dotyczące dzia-
łalności f skalnej władz miejskich (Elbląg, Kraków, Wrocław, Chełmno, Gdańsk). Materiały tego 
typu występowały w zasadzie we wszystkich ośrodkach miejskich, bez względu na rodzaj prawa, 
na którym je lokowano. Przeanalizujmy je na przykładzie przede wszystkim wytworów kancelarii 
toruńskiej. W Starym Mieście Toruniu pierwsze takie archiwalia powstały w 1. połowie XIV w. 
jako typowe księgi czynszowe spisane na pergaminie. Dwa najwcześniejsze rękopisy tego rodzaju 
w XIX w. zostały wspólnie zszyte, oprawione oraz zatytułowane jako Zwei Zinsregister der Altstadt 
[Thorn]. Starszy z nich powstał najprawdopodobniej w 1318 r. i był użytkowany jeszcze kilka lat po 

53 Księgi sądowe Wąwolnicy z lat 1476–1500, opr. G. Jawor, A. Sochecka, Lublin 1998, s. 9.
54 J. Tandecki, Średniowieczne księgi, s. 199.
55 USUS nr 124: omni causa — — in eodem libro — — conscripta — — super qua — — quicunque civium — — 
in causa quacunque se traxerit vel trahere seu eodem libro et quaterno presumpserit se committere, robur perpetue 
f rmitatis, statuentes — — eundem librum — — ad obviandum maliciis hominum plenam f rmitatem et robur habere 
perpetuum nullique penitus ipsum liceat infringere.
56 Por. np. opracowane przez P. Johanka hasła Magdeburger Rechtsbücher, Stadtbücher oraz Stadtrechtbücher, 
w: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, t. XI, Berlin–New York 2002–2004, s. 945–953, 
1450–1455; A. Bartoszewicz, Piśmienność, s. 82 n.; M. Grulkowski, Def nicja i klasyf kacja ksiąg miejskich. Księgi 
w kancelariach miast obszaru Hanzy, w: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, Warszawa 
2013, s. 119–148 (który zaproponował podział na księgi właściwe i pomoce kancelaryjne lub według kryterium 
treści oraz układu wewnętrznego wpisów).
57 B. Wyrozumska, Kancelaria, s. 56.
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tej dacie, drugi wykonano nieco później, gdyż zawiera on wykazy czynszów z 1322 r. Pod względem 
budowy i zawartości treściowej księgi te są dość jednorodne: zaczynają się tytułami czynszów, po 
których następują nazwiska mieszczan, często z podaną sumą zobowiązań na rzecz miasta. W trakcie 
ich bieżącego użytkowania część pierwotnych nazwisk i niektóre sumy obciążeń zostały wydrapane 
lub przekreślone, a w ich miejsce wpisano aktualne dane. Po tego rodzaju spisach w źródłach tych 
zamieszczono też kilka pojedynczych not informujących o innych zobowiązaniach podatkowych 
mieszczan toruńskich na rzecz miasta58. Duże podobieństwo z powyższymi przekazami, przynaj-
mniej jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny i zawartość treściową, dostrzec można w zachowanej, ko-
lejnej chronologicznie, staromiejskiej toruńskiej księdze podatkowej, zatytułowanej w XIX w. jako 
Zinsbuch von Grundstücken der Altstadt, powstałej w 1330 r.59 Powyższe rękopisy — być może 
ze względu na trwałość materiału, na którym zostały spisane (pergamin) — przetrwały do dzisiaj 
praktycznie bez ubytków. W znacznie gorszym stanie zachował się następny czasowo wykaz czyn-
szów Starego Miasta Torunia, który powstał poprzez połączenie pięciu kart papierowych, opatrzo-
nych w XIX w. tytułem Zinsregister der Altstadt. Wykaz ten — podobnie jak to było w przypadku 
wcześniej omówionych przekazów pergaminowych — początkowo pisano na luźnych składkach 
papieru. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie przetrwał on w całości (rozpoczyna się listą nazwisk 
bez żadnego nagłówka, a porównanie z innymi czynszami pozwala na wniosek, że brakuje w nim 
czterech pierwszych i dziesięciu ostatnich z ogólnej liczby 59 pozycji podatkowych)60. W równie 
złym stanie zachowały się do końca XIX w. również inne zapisy czynszów toruńskich, które — po-
dobnie jak ostatnio wymieniony rejestr — nie doczekały się jeszcze wydania drukiem61.

Część pobieranych przez Toruń czynszów zapisywano również na tabliczkach woskowych (tego 
materiału pisarskiego używano także w kancelariach innych dużych i małych miast, np. Starego Mia-
sta Elbląga, Głównego Miasta Gdańska, Chojna, Legnicy i in.), a wykonane na nich rejestry podatko-
we składały się z reguły z określonych rubryk, których pojedyncze elementy zapisywano często od-
miennym duktem pisma. Zastosowanie tabliczek woskowych jako materiału pisarskiego stwarzało 
możliwość — poprzez wymazywanie starych zapisek i nanoszenie w to miejsce nowych — ciągłego 
aktualizowania rejestru. Pozwalało to na wyjątkowo długie posługiwanie się poszczególnymi polip-
tykami tabliczek w kancelarii miejskiej (nawet przez 130 lat)62.

Dużą grupę wśród miejskich archiwaliów o charakterze rachunkowo–f nansowym tworzą księgi 
związane z poborem różnych podatków państwowych lub miejskich, wśród których na czoło wysu-
wają się księgi szosu, czyli podatku nadzwyczajnego, pobieranego zarówno od majątku, jak i stołu 
(rodziny), uchwalanego przez radę lub — w wypadku tzw. szosu państwowego — władze krajowe 
(Chełmno, Gdańsk, Wrocław i in.). Najstarsza zachowana księga dotycząca poboru tego podatku 
w Starym Mieście Toruniu i na obszarze jego przedmieść, zatytułowana w XIX w. jako Schossbuch 
von der Altstadt und deren Vorstädten, pochodzi z 1394 r. Księga rozpoczyna się łacińskim na-

58 Toruń, AP, Katalog II, III 61; wydanie: Die ältesten Zinsregister der Altstadt Thorn, wyd. F. Prowe, „Mitteilungen 
des Coppernicus–Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn” 39, 1931, s. 155–174.
59 Toruń, AP, Katalog II, III 62; wydanie: Wykaz czynszów Starego Miasta Torunia z lat około 1330, wyd. T. Trze-
biński, „Zapiski Towarzystwa Naukowe w Toruniu” 10, 1935, s. 186–196.
60 Toruń, AP, Katalog II, III 72; o ubytkach i pierwotnej konstrukcji: T. Jasiński, J. Tandecki, Literowy i równoległy 
system kancelaryjny w starotoruńskich poliptykach woskowych, SŹ 28, 1983, s. 124 n.
61 Szerzej J. Tandecki, Średniowieczne księgi, s. 147–148.
62 Tabliczki woskowe miasta Torunia, ok. 1350 — I poł. XVI w., wyd. K. Górski, W. Szczuczko, Warszawa–Po-
znań–Toruń 1980; zastosowana tam metoda wydawnicza spotkała się z krytyką: T. Jasiński, J. Tandecki, Literowy 
i równoległy system; ciż, Tabliczki woskowe miasta Torunia. W odpowiedzi na artykuł Karola Górskiego i Witolda 
Szczuczki. Paraleizm rachunkowości a f liacje rękopisów, SŹ 30, 1987, s. 258–271; T. Jasiński, Tabliczki woskowe, 
s. 57, 70–157.
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główkiem składającym się z daty rocznej oraz określenia wielkości pobieranego szosu, po którym 
wymieniono najpierw 15 nazwisk mieszczan, a następnie kolejno ulicami pozostałych podatników63. 
Z tym przekazem ściśle łączy się tom zatytułowany jako Resten–Verzechnis am Umlageschoss der 
Altstadt. Pisarz kolejno wpisywał tu nazwy ulic i nazwiska osób przy nich zamieszkujących, któ-
re zalegały z płaceniem szosu w l. 1396 i 139864. Nie zawsze pobór tego podatku odnotowywano 
w miastach wyłącznie w odrębnych księgach. Niekiedy — co można zaobserwować w przypadku 
szosu pobieranego w Toruniu w l. 1454 i 1462 — fragmenty wykazów poboru tego podatku wpłaco-
nego z terenu miasta czy przedmieść wpisywano zapewne tylko do ogólnej księgi kamlarii65.

Toruń, podobnie jak inne miasta, często musiał partycypować również w wystawianiu zbroj-
nych na różne wyprawy wojenne organizowane przez władze państwowe. Jedną z nich była zor-
ganizowana w 1398 r. przez zakon krzyżacki wyprawa na wyspę Gotlandię. Do dzisiaj przetrwa-
ły dwa rękopisy informujące o obciążeniach miasta związanych z tymi wydarzeniami. Pierwszy 
z nich, zatytułowany w XIX w. jako Stammrolle der Thorner Bürgerschaft (Wepener, Reislute, ihre 
Bewaffnung, conf. Wachstafeln), zawiera m.in. podane indywidualnie lub w ramach korporacji za-
wodowych wykazy mieszczan zobowiązanych do dostarczenia zbrojnych na wyprawę na Gotlan-
dię oraz spis właścicieli domów kupieckich w Starym Mieście Toruniu zobowiązanych do służby 
wojskowej z ok. 1401 r.66 Drugi — zatytułowany jako Kostenrechnungen von den Kriegszuge 
(hansischen) nach Gothland — podaje ogólne rozliczenia kosztów wyprawy z 1398 r.67 Uzupeł-
nieniem tych przekazów są wykazy członków cechów Starego Miasta Torunia zobowiązanych do 
świadczeń wojskowych z ok. 1401 r.68 oraz — ale to dotyczy już innych wydarzeń wojennych — 
spis wydatków miasta poniesionych w 1409 r. przy zdobywaniu Złotorii i Bobrownik69. Na za-
kończenie omawiania ksiąg powstałych w związku z zobowiązaniami militarnymi władz Starego 
Miasta Torunia i podległych im urzędów przynajmniej kilka słów poświęcić należy serii liczącej 
kilka ksiąg rachunkowych z okresu wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim (1454–1466), 
które — mimo że często łączono je z tzw. Archiwum Ziem Pruskich — niewątpliwie wytworzone 
zostały w kancelarii toruńskiej i przechowywano je w miejskim archiwum. Archiwalia te zawiera-
ją rozliczenia wpływów i wydatków miasta Torunia i stanów pruskich na prowadzenie wspomnia-
nych działań wojennych70.

63 Toruń, AP, Katalog II, III 69; wydanie: Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 
1394–1435, wyd. K. Mikulski, J. Tandecki, A. Czacharowski, Toruń 2002 (Źródła do dziejów średniowiecznego 
Torunia 1), s. 1–86. Por. też np. Wrocławskie księgi szosu z lat 1370–1404. Libri exactionis civitatis Wratislaviensis 
de annis 1370–1404, wyd. M. Goliński, Wrocław 2008.
64 Toruń, AP, Katalog II, III 70; wydanie: Księgi szosu i wykazy obciążeń, s. 87–120.
65 Zob. Księga kamlarii miasta Torunia 1453–1495, wyd. K. Kopiński, K. Mikulski, J. Tandecki, Toruń 2007 (Źró-
dła do dziejów średniowiecznego Torunia 3), s. 5–11, 186–224.
66 Toruń, AP, Katalog II, IV 2; cząstkowe wydania: K. Ciesielska, Wykazy mieszczan toruńskich zobowiązanych 
do udziału w wyprawach krzyżackich na Gotlandię w latach 1398–1408, „Zapiski Historyczne” 32, 1967, z. 4, 
s. 79–98; Księgi szosu i wykazy obciążeń, s. 121–134. Por. też Das Elbinger Kriegsbuch (1383–1409). Rechnungen 
für städtische Aufgebote, wyd. D. Heckmann, K. Kwiatkowski, Köln–Weimar–Wien 2013.
67 Toruń, AP, Katalog II, IV 1.
68 Toruń, AP, Katalog I, nr 1079, 1080, 1081; wydanie: Księgi szosu i wykazy obciążeń, s. 135–167.
69 I. Janosz–Biskupowa, Materiały dotyczące udziału Torunia w wyprawie krzyżackiej na ziemię dobrzyńską 
w r. 1409, „Zapiski Historyczne” 25, 1960, z. 2, s. 83–101; por. też Das Elbinger Kriegsbuch (1383–1409). Rech-
nungen für städtische Aufgebote, wyd.  D. Heckmann, K. Kwiatkowski, Köln–Weimar–Wien 2013.
70 Toruń, AP, Katalog II IV 3, 4, 5; Katalog II, XVI 12b, 15, 16, 17, 18. Część z nich została wydana: np. Księ-
ga Theudenkusa, wyd. L. Koczy, Toruń 1937, Księga długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej, 
wyd. K. Ciesielska, I. Janosz–Biskupowa, Toruń 1964; Księga żołdu Związku Pruskiego z okresu wojny trzynasto-
letniej 1454–1466, wyd. A. Czacharowski, Toruń 1969.
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Oprócz ogólnych obciążeń f skalnych czy wojskowych na obywateli miast nakładano też wiele 
innych ciężarów. Jednym z nich były szarwarki, czyli obowiązek bezpłatnego wykonania pieszo lub 
z koniem i wozem (zależało to od majątku danej osoby) określonych prac na rzecz miasta. W Toruniu 
spisywano je często na wąskich paskach pergaminu łączonego w długie zwoje lub na składkach papie-
rowych, na których ulicami wyszczególniano nazwiska mieszczan oraz ciążące na nich zobowiązania71.

Dla średniowiecznego Torunia zachowało się również wiele woluminów z zapisami opłat uisz-
czanych przez przedstawicieli określonych grup zawodowych, np. kupców. Przykładem tego mogą 
być księgi cła funtowego (w XIX w. zinwentaryzowano je jako Pfundzoll–Rechnung), w których naj-
częściej zapisywano nazwiska kupca (niekiedy z odwzorowanymi gmerkami), ilość i rodzaj wywo-
żonego towaru oraz wysokość uiszczanego cła72, lub też wykazy osób płacących podatki od towarów 
przywożonych do miasta (Von deme leytegelde)73.

Specyf czną grupę wśród archiwaliów miejskich, w tym toruńskich, tworzą księgi rachunkowe, 
a właściwie doroczne rozliczenia poszczególnych urzędów miejskich przedkładane radzie. Najstarsze 
chronologicznie tego typu rękopisy ze Starego Miasta Torunia dotyczą działalności urzędu budowlane-
go (Rechnungen des Bauamtes)74, urzędu cegielnianego i wapienniczego (Rechnungen des Ziegelam-
tes, Rechnungen des Kalk– und Ziegelamtes)75, urzędu leśnego (Rechnungen des Stadtwaldamtes)76, 
masztalarskiego i fosowego (Marssal– und Grabenamtes Rechnungen)77, młyńskiego78, winiarskiego 
(Wynamacht)79 i piwnicznego (Rechnungen des Kelleramtes)80 czy opiekuńczego (powołano go do za-
rządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym sierot po obywatelach miasta, nieposiadających innych 
krewnych lub opiekunów). Księgi tego ostatniego urzędu dotyczą głównie pożyczania lub przekazywa-
nia w użytkowanie na określonych warunkach pieniędzy lub innego majątku sierocego konkretnej oso-
bie oraz zawierają informacje o dokonanych rozliczeniach81. Wszystkie wspomniane wyżej obliczenia 
rachunkowe sporządzane były — zapewne na podstawie brudnopisów używanych podczas bieżącego 
urzędowania — przez rajców stojących na czele danego urzędu. Oprócz rachunków urzędów miejskich 
przedkładanych w końcu kadencji radzie toruńskiej (często za pośrednictwem urzędu kamlarskiego, od-
powiedzialnego za zarząd f nansami miejskimi, czyli prowadzenie wszystkich spraw związanych z do-
chodami i wydatkami miasta), rajcom dawano do zatwierdzenia również wiele innych rozliczeń, z któ-
rych zachowały się np. rachunki za przygotowanie uczty i prezentów dla wielkiego mistrza w 1407 r.82, 
a także inne83. Rozliczenia przedkładane przez poszczególne urzędy miejskie i osoby znajdowały swoje 

71 Toruń, AP, Katalog I nr 866 i 889; Katalog II, III 74; wydania: A. Adolph, Das Geburtshaus des Nicolaus Copper-
nicus. Eine Niederlegung, „Mitteilungen des Coppernicus–Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn” 4, 1882, 
s. 25–47; Księgi szosu i wykazy obciążeń, s.168–212.
72 Toruń, AP, Katalog II, III 65, Katalog II, III 64; wydanie: L. Koczy, Materiały do dziejów handlu Hanzy Pruskiej 
z Zachodem, „Rocznik Gdański” 7/8, 1935, s. 281–328.
73 Toruń, AP, Katalog II, III 65a.
74 Toruń, AP, Katalog II, XVI 6, 14, 19.
75 Toruń, AP, Katalog II, XVI 5, 9.
76 Toruń, AP, Katalog II, XVI 13.
77 Toruń, AP, Katalog II, XVI 7.
78 Toruń, AP, Katalog II, XVI 10.
79 Toruń, AP, Katalog II, XVI 3.
80 Toruń, AP, Katalog II, XVI 11.
81 Toruń, AP, Katalog II, III 66, 67; wydanie: Księgi małoletnich z lat 1376–1429, wyd. K. Mikulski, J. Tandecki, 
Toruń 2002 (Źródła do dziejów średniowiecznego Torunia 2).
82 Toruń, AP, Katalog II, V 1; wydanie: B. Herdzin, P. Oliński, Rachunki z uczty wydanej na cześć wielkiego mistrza 
Ulryka von Jungingen w Toruniu w 1407 r., w: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 
1996, s. 295–301.
83 Zob. np. Toruń, AP, Katalog II, XVI 2 i 12.
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odzwierciedlenie w ogólnych sprawozdaniach f nansowych przedstawianych przez radę (burmistrza 
i kamlarza) na zakończenie kadencji, a informujących o szczegółowych i globalnych dochodach i wy-
datkach miasta w okresie sprawozdawczym. Kamlarze musieli też prowadzić przez cały okres swego 
urzędowania księgi, w których notowano rozliczenia bieżące84.

Mniej lub bardziej podobne woluminy występowały też w innych ośrodkach miejskich (Kraków, 
Lublin, Poznań), chociaż w niektórych z nich prowadzono również inne rodzaje ksiąg, typowe tylko 
dla miast z określonego terenu85. Przykładem tych ostatnich mogą być m.in. kancelarie Głównego 
Miasta Gdańska oraz Starego i Nowego Miasta Elbląga, w których prowadzono np. księgi gruntowe, 
co mogło wynikać z istniejących tu wpływów lubeckich. W Gdańsku najstarsza z tych ksiąg, po-
wstała zapewne ok. 1330 r., zaginęła. Przetrwała dopiero analogiczna księga z 1357 r., zawierająca 
jednak zapiski sięgające 1330 r. (podobne księgi elbląskie zachowały się dopiero od 1417 r.). Naj-
starsze źródła tego typu rozpoczynały się wstępem, a na kolejnych ich kartach wymieniono ulicami 
właścicieli gruntów, zapiski dotyczące zakupu i sprzedaży rent oraz czynszów z domów, a także 
spisy obywateli. Przy zapisach gruntowych nazwy ulic zaznaczano na czerwono (rzadziej niebie-
sko), a nazwiska posiadaczy posesji wpisywano inkaustem czarnym. W przypadku przejścia działki 
w inne ręce, dane byłego właściciela wydrapywano pumeksem i w to miejsce wpisywano nazwisko 
aktualne. W księdze takiej dla każdej parceli rezerwowano jeden wiersz, w którym oprócz imienia 
i nazwiska właściciela notowano również wysokość pobieranego czynszu. W późniejszych wolu-
minach tego typu sposób wpisów uległ pewnej modyf kacji: poszczególne strony rękopisu z góry 
poświęcono na zapisy dotyczące jedynie dwóch lub czterech parcel, a każda z not zawierała z reguły 
informacje o wysokości czynszu, który ciążył na działce, nazwisku właściciela (przy jego zmianie 
tradycyjnie wydrapywano pumeksem stare nazwisko i wpisywano nowe) oraz innych ewentualnych 
obciążeniach zapisanych na nieruchomości (hipoteki, renty). Podobny sposób redakcji zapisów prze-
trwał w prawie niezmienionej formie aż do końca interesującego nas okresu86.

Wpisy o charakterze rachunkowym umieszczono niekiedy — czego przykładem może być Kra-
ków, gdzie najstarsza taka nota z 1392 r. dotyczy wydatków na piwo — również w księgach radziec-
kich87. W Głównym Mieście Gdańsku najstarsza księga ogólna rady (z okresu średniowiecza prze-
trwały w tym ośrodku trzy takie woluminy), odzwierciedlająca całokształt działalności tego organu, 
zachowała się z l. (1294) 1375–1427. Powstała ona w wyniku wspólnego połączenia i oprawienia 
luźnych, niekiedy tylko częściowo zapisanych składek papieru, a znaleźć w niej można wpisy do-
tyczące w zasadzie wszystkich najważniejszych spraw związanych z kompetencjami rady (kore-
spondencję ze zjazdami miast hanzeatyckich i pruskich oraz recesy z tych zjazdów, spisy wydanych 
przez nią listów polecających i innych, odpisy zarządzeń władz miejskich, wykazy starszych cechów 
i sług miejskich, sprawy czynszów, a także wpisy związane z wykonywaną przez radę jurysdykcją 
cywilną)88. Z kolei z Krakowa zachowały się cztery średniowieczne księgi rady z l. 1392–1500 
(wcześniejsze zapewne zaginęły). Zapisywano w nich również wszelkie sprawy związane z urzędo-
waniem rady, a więc protokoły z jej posiedzeń, wpisy różnego rodzaju przywilejów i dokumentów 
królewskich i miejskich, kopie umów i traktatów międzynarodowych, wspominane już rozliczenia 
dotyczące gospodarki f nansowej miasta, zeznania w sprawie długów osób prywatnych i instytucji 

84 Toruń, AP, Katalog II, III 73, Katalog II, XVI 10, s. 41–46, Katalog II, XVI 76; wydanie ostatniej księgi: Księga 
kamlarii miasta Torunia 1453–1495, wyd. K. Kopiński, K. Mikulski, J. Tandecki, Toruń 2007.
85 M. Stankowa, Kancelaria, s. 45 n.
86 J. Tandecki, Średniowieczne księgi, s. 112 n.; M. Grulkowski, Najstarsze księgi gruntowe Głównego Miasta 
Gdańska w XIV i XV wieku. Uwagi źródłoznawcze, w: Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, 
Kraków 2008, s. 184 n.
87 B. Wyrozumska, Kancelaria, s. 63 n.
88 J. Tandecki, Średniowieczne księgi, s. 136–137.
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z Krakowa oraz z innych miast, ugody między różnymi stronami, testamenty, inwentarze, wybory 
ławników, cechmistrzów, urzędników oraz sług miejskich (strażników, pasterzy) itp.89 Od 2. połowy 
XIV w. podobne, a także nieco inne księgi prowadzono również w niektórych innych ośrodkach 
miejskich na ziemiach polskich. Przykładem tych ostatnich mogą być wrocławskie księgi zawierają-
ce umowy sprzedaży rent. W czasach nowożytnych do niektórych z serii ksiąg radzieckich zaczęto 
także sporządzać indeksy lub inne pomoce kancelaryjne90.

Przechodząc do ogólnej charakterystyki ksiąg sądowych z interesujących nas miast, przynajmniej 
kilka słów należy powiedzieć o księgach ławniczych, wójtowskich i proskrybowanych, chociaż — 
co trzeba podkreślić — początkowo prowadzono we wszystkich omawianych kancelariach miejskich 
zapewne najczęściej tylko jedną księgę sądową, w której notowano zarówno czynności, które odby-
wały się przed radą, jak i przed ławą. Dobrą ilustracją tego może być księga sądowa miasta Chełmna 
zawierająca wpisy od 1330 r.91 Wolumin ten nie jest jednorodny pod względem treściowym i można 
go podzielić na dwie zasadnicze części. Zaczyna się od łacińskich zapisek dotyczących zakupu rent, 
czynszów i innych spraw oraz transakcji f nansowych dokonywanych przed radą. Druga część księgi 
(s. 60–172) w większości zawiera noty dotyczące spraw kryminalnych, rozstrzyganych najczęściej 
przed sądem składającym się z burmistrza, jego zastępcy oraz — w zależności od tego, czy spra-
wa dotyczyła mieszkańca miasta, czy przedmieść — sędziego miejskiego lub przedmiejskiego. Nie 
wiadomo, czy od początku swego istnienia tom ten miał właśnie taki wygląd. Jest prawdopodobne, 
że pisarz chełmiński, który w 1. połowie XIV w. protokołował zarówno posiedzenia rady, jak i sesje 
sądu ławniczego, mógł od razu podzielić księgę na dwie zasadnicze części i do nich w miarę konse-
kwentnie wpisywać protokoły czynności, które działy się albo przed radą (wraz z kopiami różnych 
dokumentów dotyczących jej kompetencji i stanu posiadania), albo przed radą lub ławą. Możliwe też 
jednak, że (jak działo się często w różnych miastach) dopiero w 2. połowie XIX w., przy ponownym 
oprawianiu księgi, wymieszano i połączono w jedną całość zachowane fragmenty dwóch różnych 
rękopisów92.

Typową księgą ławniczą Chełmna jest dopiero tom zatytułowany w inwentarzu archiwalnym jako 
Acta im iudicio civitatis Colmensis 1416–57 (Schöffenbuch)93. Wpisywano tam głównie odbywają-
ce się przed tym sądem sprawy niesporne, jak akty sprzedaży, kupna lub zamiany nieruchomości, 
pożyczki, różne transakcje czynszowe, ustanowienia pełnomocnictw itp. Wpisy, które wraz z upły-
wem czasu traciły na aktualności, kasowano poprzez kilkakrotne przekreślenie. Zapiski te notowano 
najpierw na luźnych karteczkach papieru (jedną z nich naklejono na s. 109) i dopiero później wpi-
sywano do księgi (lub składki). Mimo tej procedury tom ma wygląd dość niechlujny. Żadna ze stron 
nie ma marginesu, a liczne skreślenia, pomyłki i uzupełnienia są dowodem, że miejscowi pisarze nie 
zawsze starannie przykładali się do swojej pracy.

W niektórych innych miastach, z reguły tych większych, serie odrębnych ksiąg ławniczych zo-
stały wydzielone znacznie wcześniej. Np. w Krakowie najstarsza taka księga istniała już od 1340 r., 

89 B. Wyrozumska, Kancelaria, s. 63 n.
90 Wrocław, AP, Akta miasta Wrocławia, sygn. K 115 1–2; I. Radtke, Kancelaria, s. 115; Z. Górski, Ze studiów, 
s. 118 n. Por. też M. Goliński, Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 r. Studium z historii 
kredytu i kultury materialnej, Wrocław 2006, s. 150 n.
91 Berlin–Dahlem, Geheimes Staatstarchiv, Preußischer Kulurbesitz, sygn. 322A nr 7 (Gerichtsbuch der Stadt 
Kulm 1330–1412); wydanie: Das Kulmer Gerichtsbuch 1330–1430. Liber memoriarum Colmensis civitatis, 
wyd. C. A. Lückerath, F. Benninghoven, Köln–Weimar–Wien 1999.
92 J. Tandecki, Średniowieczne księgi, s. 100.
93 Berlin–Dahlem, Geheimes Staatstarchiv, Preußischer Kulurbesitz, sygn. 322A nr 8. Tytuł jest zapewne niezbyt 
dokładnym odczytem tytułu używanego w Archiwum Królewieckim, gdzie oznaczono ją jako Acta in banito iudicio 
civitatis Culmensis 1416–1457.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



430 JANUSZ TANDECKI

ale do dzisiaj przetrwał dopiero rękopis z l. 1364–1376 (w sumie z okresu średniowiecza zachowało 
się siedem krakowskich ksiąg ławniczych, chociaż wiadomo, że prowadzono wówczas również inne 
zapisy związane z funkcjonowaniem sądu ławniczego). Mimo że tu także pisarz uczestniczący w se-
sjach sądowych robił najpierw notatki na luźnych karteczkach lub tabliczkach woskowych i dopiero 
potem wnosił sprawę do czystopisu, to jednak księgi te prowadzono niezbyt starannie. Pismo w nich 
jest nie zawsze wyraźne, nie wszystkie sprawy rozstrzygane przed krakowskim sądem ławniczym 
były zapisywane (o czym świadczy słowo vacat, zostawiane często w miejscu na wciągnięcie spraw 
wcześniej załatwionych), albo też noty redagowano tak skrótowo, że dzisiaj trudno zrozumieć treść 
zapadłego wyroku. Niekiedy oprócz wpisu do ksiąg — podobnie jak to było w innych ośrodkach 
miejskich — zainteresowanej stronie lub stronom wydawano dodatkowo dokument wystawiony 
przez sąd ławniczy. Zapisy te dotyczyły głównie spraw niespornych94.

W Toruniu seria 51 zachowanych do dzisiaj ksiąg ławniczych obejmuje okres od 1363 do 1792 r. 
(z lukami dla l. 1557–1564, 1612–1613, 1629, 1636, 1642–1674, 1676–1706, 1711–1757, 1759–
1779, 1783, 1785). Pięć najstarszych ksiąg z l. 1363–1529 wykonano na pergaminie, pozostałe zo-
stały spisane na papierze. Zachowały się dwie księgi protokołów (brulionów) oraz 49 indukt (czy-
stopisów). Księgi czystopisowe aż do 3. ćwierci XVI w. praktycznie niewiele się różnią od siebie. 
Treść wpisów jest najczęściej dość krótka, a ich redakcja bardzo podobna. Wpisy dokonywane były 
z reguły chronologicznie, bez zaznaczenia, przed którym z sądów sprawa była załatwiana. Pewną 
zmianę obserwujemy od końca XVI stulecia, kiedy to pojawiają się m.in. daty sesji oraz nazwa sądu, 
przed którym toczyła się sprawa, a same wpisy się wydłużają i różnicują. W tym okresie poszcze-
gólne księgi opatrywane są już skorowidzami (pierwszy wykonano dla woluminu z l. 1579–1583)95. 
Podobnie jak to było w innych ośrodkach, księgi toruńskie zawierają bogactwo materiałów o ży-
ciu obywateli i mieszkańców, ich stanie majątkowym, stosunkach i związkach rodzinnych, spłatach 
i podziałach majątku, długach i wierzytelnościach, opiece nad mąjątkiem małoletnich, czynszach, 
rentach itp. Sporo przekazów ilustruje mieszczańską kulturę, także materialną, działalność spółek 
handlowych i rozliczenia między ich udziałowcami, wygląd ówczesnych budynków publicznych, 
mieszkalnych czy gospodarczych96.

W niektórych miastach od początku działała też kancelaria wójtowska, obsługująca wójta dzie-
dzicznego lub — po wykupie tego urzędu przez miasto — wójta sądowego. Wójt utrzymywał wów-
czas z reguły jednego pisarza, który prowadził księgi sądowe i rachunkowe oraz korespondencję. 
Kancelaria wójtowska była też odbiorcą dokumentów i listów otrzymywanych z zewnątrz. Wiadomo, 
że przed 1421 r. w Krakowie istniała osobna księga wójtowska (w sumie w mieście tym zachowało 
się z okresu średniowiecza 15 ksiąg wójtowskich), ale np. w Lublinie najstarszy taki tom, zawiera-
jący m.in. informacje o transakcjach wieczystych oraz elekcjach wójtów i ławników, przetrwał do-
piero z l. 1465–1475. Z kolei w Poznaniu serię zachowanych ksiąg wójtowskich rozpoczyna rękopis 
z l. 1514–1516 (określony jako Liber actorum advocati), do którego zapisywano sprawy związane 
z działalnością wójta jako sądu i urzędu miejskiego. Później doszło w tym ośrodku do wykształcenia 
się jeszcze jednej serii, w której pierwsza księga z l. 1538–1544 została zatytułowana jako Decreta 
advocatialia communia cum terminorum astationibus et iuramentis, a wpisywano do niej głównie 
wyroki jednoosobowego sądu wójta. Następne tomy z tej serii — tytułowane jako Liber actorum ob-
ligationum, quietationum, iuramentorum, arestorum coram presentia sceptabilis, zawierały głównie 

94 B. Wyrozumska, Kancelaria, s. 69–72.
95 Księga ławnicza Starego Miasta Torunia 1428–1456, cz. I, wyd. K. Ciesielska, J. Tandecki, Toruń 1992, s. XII n.
96 Tamże, s. XVI; Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456–1479), wyd. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 
2007, s. XII. Por. też Księga ławnicza [Przemyśla] 1445–1452, wyd. J. Smolka, Z. Tymińska, Przemyśl 1936 (Po-
mniki dziejowe Przemyśla); Księga ławnicza miasta Płocka 1489–1517.
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pokwitowania odebranych sum, różne zobowiązania, oszacowania, zeznania, relacje itp. W okresie 
późniejszym nawiązywano raczej do tytułów najstarszych z wymienionych woluminów, określa-
jąc poznańskie księgi wójtowskie jako Acta coram iuditio Posnaniensi lub Acta iuditii advocatialis 
Posnaniensis. W 1550 r. na 532 zapisy wciągnięte do poznańskiej księgi wójtowskiej m.in. 108 do-
tyczyło ustanowienia pełnomocników procesowych, 95 różnych zobowiązań, 81 to wyroki sądu 
wójta, 50 — poświadczenia o odebraniu należności, a 42 obejmowało różne zeznania. Woluminy 
te, podobnie jak pozostałe księgi miejskie, sporządzane były najczęściej na podstawie protokołów 
(notatek brulionowych). Od XVI w. w niektórych miastach (np. w Poznaniu) opracowywano do nich 
również indeksy. Także w Starej Warszawie w 2. połowie XVI w. wśród ksiąg wójtowsko–ławni-
czych wyodrębniły się trzy serie, a w wiekach następnych doszło do dalszego podziału tych ksiąg97.

Osobny rodzaj stanowiły księgi proskrypcji. Prawo banicji i proskrypcji (to ostatnie obejmowało 
m.in. zakaz występowania przed sądem, a skazany nie mógł być też przez nikogo podejmowany 
i goszczony, co praktycznie zmuszało go do opuszczenia miasta) występowało już w ustawodaw-
stwie rzymskim, skąd zostało przejęte m.in. przez prawo magdeburskie, chełmińskie i inne jego 
odmiany. Karę proskrypcji zasądzano głównie wobec osób winnych zabójstwa lub zranienia, które 
nie stawiały się przed sądem, ani też nie wysyłały tam swego przedstawiciela. W rzeczywistości 
średniowiecznej obie te kary były często ze sobą utożsamiane. W XVI w. proskrypcja została prawie 
całkowicie wyparta przez banicję98. W Europie najstarsze spisy proskrybowanych i banitów zacho-
wały się z 2. połowy XIII w. Z tego okresu przetrwał też spis proskrybowanych ze śląskiej Nysy, 
zaś z następnych stuleci analogiczne księgi bądź spisy m.in. ze Starego Miasta Braniewa, Chełmna, 
Starego Miasta Elbląga, Krakowa, Nowego Miasta Torunia, Poznania i Świdnicy99. Rękopisy takie 
zaczęto zakładać w kancelariach większych miast zapewne dopiero po wykształceniu się w nich 
odrębnych serii ksiąg sądowych, z tym że w niektórych ośrodkach zestawienia proskrybowanych 
prowadzono często na luźnych kartkach wszywanych dopiero później w księgi, lub też noty z ta-
kimi wyrokami — co można stwierdzić na przykładzie Bartoszyc — wpisywano do ksiąg ławni-
czych100. Obok nowomiejskiej księgi toruńskiej101, jednym z najlepiej zachowanych jest krakowski 
rejestr proskrybowanych z l. 1360–1422. Tu również, jak można przypuszczać, poszczególne wy-
roki proskrypcyjne najpierw notowano na luźnych kartkach, a dopiero potem wpisywano do księgi. 
Niekiedy, zapewne na zlecenie rady, pisarz robił na jej podstawie jakieś dodatkowe wyciągi lub 
zestawienia osób skazanych. Krakowska księga proskrybowanych prowadzona była dość niedbale, 
o czym świadczą niesystematyczne wpisy, niekiedy bez porządku chronologicznego albo zdublowa-
ne. Przy niektórych zapisach zamieszczano też informacje — czasem nawet kilka lub kilkanaście 
lat po wyroku — o uchyleniu banicji, co było najczęściej skutkiem protekcji wysoko postawionych 
osób (króla, królowej, arcybiskupa itp.). Początkowo wpisy do tej księgi miały dość prostą formę 
(np.: Item Peszco picariator proscriptus pro vulnere campf r ex parte Jacobi Kaczkonis)102, później 
zaś były niekiedy bardziej rozbudowywane. Obok proskrypcji w omawianej księdze zamieszczono 
również zapiski dotyczące zatargów Krakowa z wielkorządcą, wójtem czy szlachtą, a także skargę 

97 Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360–1422, wyd. B. Wyrozumska, Kraków 2001, s. VII; B. Wy-
rozumska, Kancelaria, s. 70; M. Stankowa, Kancelaria, s. 37–39; I. Radtke, Kancelaria, s. 148–152; Z. Górski, 
Ze studiów, s. 117–118.
98 P. A. Jeziorski, Infamia w miastach prusko–inf anckich i Rusi północno–zachodniej w średniowieczu i wczesnych 
czasach nowożytnych, Toruń 2008, niepublikowana rozprawa doktorska, s. 99 n.
99 Księga proskrypcji; P. A. Jeziorski, Infamia, s. 99–100.
100 Tamże, s. 101.
101 Księga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358–1412), wyd. B. Wyrozumska, Toruń 2013.
102 Księga proskrypcji, nr 1.
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mieszczan do króla z 1369 r.103 Sposób prowadzenia analogicznych ksiąg w innych ośrodkach miej-
skich niewiele odbiegał od zarysowanego tu modelu.

Tak liczne serie ksiąg miejskich występowały w omawianym okresie przede wszystkim w mia-
stach dużych. W miastach średnich i mniejszych w średniowieczu często prowadzono tylko jedną lub 
najwyżej dwie księgi i dopiero w czasach nowożytnych w niektórych z takich ośrodków (ale tylko 
w tych dysponujących stosunkowo dobrze rozbudowaną kancelarią) wykształciły się jakieś odrębne 
serie ksiąg. Dobrym przykładem może być Wojnicz, z którego do dzisiaj przetrwały m.in. serie ksiąg 
radzieckich, sądowych i rachunkowych, czy też zaliczane do miast średnich wielkopolskie Leszno, 
w którym prowadzono osobne księgi burmistrzowsko–radzieckie, wójtowsko–ławnicze, rezygnacji, 
testamentów, rachunków miejskich, cła mostowego i korespondencji104. Podobnie wyglądała sytu-
acja w XVI–XVIII w. w niektórych innych małych miastach (np. lubelskim Kazimierzu nad Wi-
słą)105. Niekiedy — czego przykładem może być wielkopolski Pleszew — w podzielonych między 
dwóch właścicieli miastach prywatnych funkcjonowały okresowo nawet dwie odrębne rady, mające 
własne kancelarie i odrębne serie ksiąg radzieckich i ławniczych106.

H. Samsonowicz wyliczył, że z 2. połowy XV w. (przy czym niektóre są nawet wcześniej-
sze) z mniejszych ośrodków miejskich z terenu Korony Polskiej przetrwało przynajmniej 36 ksiąg 
o dość różnym charakterze: burmistrzowsko–wójtowskich (Turek), wójtowsko–radzieckich (Lanc-
korona), wójtowsko–ławniczych (Warta), ławniczych (Puck), radzieckich (Radziejów), radziecko–
ławniczych (Sztum), rachunkowych (Kościan) i innych, zaś o istnieniu analogicznych przekazów 
w kolejnych 15 małych miastach polskich mamy informacje pośrednie. Do ksiąg z takich miejsco-
wości — w przeciwieństwie do analogicznych archiwaliów z dużych miast, do których rocznie wpi-
sywano często kilkadziesiąt, a nawet więcej spraw — wnoszono najczęściej jedynie od jednego do 
czterech wpisów na rok107. Dobrym przykładem takiego dość typowego wytworu kancelarii małych 
miast z okresu średniowiecza może być najstarsza księga wielkopolskiego Ponieca108. Spotyka się 
w niej wpisy spraw załatwianych zarówno przed radą, jak i ławą, chociaż zdecydowana większość 
not wymienia w nagłówku burmistrza i rajców (urzędujących z reguły w domu tego pierwszego), 
niekiedy również w towarzystwie wójta i ławników (znacznie rzadziej ci ostatni występują w za-
piskach zupełnie samodzielnie). Dość często w obradach obu tych instancji brał również udział 
(wymieniany wówczas na początku nagłówka) burgrabia, jako przedstawiciel dziedzica miasta. Do 

103 Tamże, s. IX n.
104 Zob. Lauda miasta Wojnicza 1575–1801, wyd. J. Szymański, Wojnicz 1994; Księgi miejskie wojnickie, t. I: Ad-
vocatialia 1575–1627, wyd. J. Szymański, Wojnicz 1995; Księgi miejskie wojnickie, t. II: Advocatialia 1611–1628, 
wyd. B. Trelińska, Wojnicz 1997; Księgi miejskie wojnickie, t. III: 1630–1660 Advocatialia, wyd. J. Szymański, 
Wojnicz 1996; Księgi miejskie wojnickie, t. IV: Advocatialia 1731–1777, wyd. J. Szymański, Wojnicz 1996; Księgi 
miejskie wojnickie, t. V: Viceadvocatialia 1777–1806, Advovatalia 1773–1795, Ksiega ingrossacyjna tabuli miasta 
Wojnicza 1788–1812, wyd. J. Szymański, Wojnicz 1996; Księgi miejskie wojnickie, t. VI: Consularia Woyniciensia 
1603–1761, wyd. J. Szymański, B. Trelińska, Wojnicz 1997; Rachunki miasta Wojnicza 1561–1649, t. I, wyd. J. Ło-
sowski, J. Szymański, Wojnicz 1997; Rachunki miasta Wojnicza 1660–1784, t. II, wyd. H. Seroka, J. Szymań-
ski, Wojnicz 1997; Rachunki miasta Wojnicza 1660–1812, t. III, wyd. A. Jaworska, J. Szymański, Wojnicz 1997; 
K. Chojnacka, Archiwalia wielkopolskich miast szlacheckich (okres staropolski), „Archeion” 54, 1970, s. 87.
105 K. Madejska, Kancelarie, s. 206–217.
106 Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428–1444), wyd. T. Jurek, Poznań 2011, s. 13.
107 H. Samsonowicz, Średniowieczne księgi sądowe małych miast w Polsce, w: Homines et societas. Czasy Piastów 
i Jagiellonów. Studia historyczne of arowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, 
Poznań 1997, s. 477–483.
108 T. Jurek, Mikrokosmos prowincjonalny. Nad najstarszą księgą miejską Ponieca z przełomu XV i XVI wieku, 
w: Aetas media, aetas moderna. Studia of arowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 42–56.
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księgi najczęściej wpisywano noty dotyczące mieszczan lub przedmieszczan, ale spotyka się w niej 
też zapisy, w której stroną byli przedstawiciele innych stanów (dziedzic Marcin Poniecki, drobna 
szlachta, kmiecie). Wpisy były dość zróżnicowane i dotyczyły m.in. transakcji domami i działka-
mi w mieście, podziałów majątku, zapisów posagowych, ugód kończących procesy o zabójstwo, 
ran czy zniewag, zwolnień z więzienia i rezygnacji z roszczeń za uwięzienie, zobowiązań do nie-
opuszczania dóbr ponieckich itp. Niektóre z not wnoszonych przez szlachtę ewidentnie winny być 
zamieszczane w księgach sądu grodzkiego, co świadczy o posiadaniu już przez księgi miejskie, 
również w kręgach szlacheckich, opinii bardzo wiarygodnego środka dowodowego. Sprawy były 
notowane według pewnego formularza, w którym doszukać się można m.in. intytulacji, datacji, pro-
mulgacji, rzadziej koroboracji, inwokacji czy arengi, co upodobnia je w jakimś stopniu do samoist-
nych dokumentów. Może to też sugerować, że wpisom towarzyszyło równoległe wydanie stronom 
opieczętowanego dokumentu. Ponieważ formuły tych wpisów jednak bardzo rzadko powtarzają 
się w dosłownym brzmieniu, można sądzić, że pisarz nie dysponował w kancelarii żadną księgą 
formularzy, posiłkując się przy redakcji poszczególnych not przede wszystkim własną pamięcią109.

Bardzo podobnie przedstawia się zawartość zachowanej księgi miejskiej Szadka z l. 1401–1502, 
zawierającej również wpisy wykonane zarówno na polecenie rady, jak i ławy, chociaż nie można wyklu-
czyć, że w tym przypadku mamy do czynienia z następstwem pracy dziewiętnastowiecznych archiwi-
stów i introligatorów, którzy mogli połączyć w jeden tom składki akt radzieckich i ławniczych. Dzisiaj 
liczy on 697 stron formatu in folio. Najstarsza zapiska z tej księgi dotyczy kar nałożonych przez rajców 
za zaprószenie ognia w mieście i spowodowanie jego pożaru. Zamieszczono tu też m.in. wpisane przez 
pisarza dla pamięci pouczenie prawne otrzymane z Kalisza w sprawie toku sądów ławniczych. Jednak 
najwięcej not dotyczy kupna i sprzedaży nieruchomości, pożyczek, sporów, poręczeń i poświadczeń, 
a w transakcjach tego rodzaju brali udział zarówno mieszczanie, jak i duchowni oraz przedstawiciele 
stanu szlacheckiego. Szadkowska kancelaria zatrudniała już wtedy pisarzy zawodowych (dwaj z nich 
są znani z imienia i nazwiska). Urzędnicy ci dość biegle posługiwali się łaciną i stosowali przy wpisach 
określony formularz. Niektórzy z nich sięgali później po godność rajcy, a nawet burmistrza110.

Podobną zawartość spotkać można było w obecnie zaginionej księdze miejskiej Kęt, zapoczątko-
wanej w XIV w., której treść jest znana głównie z dokonanych z niej w XIX w. odpisów najstarszych 
zapisek (od 1398 r.). Analogicznie wyglądały — jak świadczą o tym księgi sądowe Wąwolnicy z zie-
mi lubelskiej czy protokolarz śląskiego miasta Woźnik — wytwory kancelaryjne z innych małych 
miast polskich. Niestety, archiwalia z obu tych ośrodków zszyto w księgę również dopiero w okresie 
późniejszym. Wówczas to dokonano połączenia w jeden wolumin luźnych kart i składek pozosta-
jących wcześniej w rozsypie, co przyczyniło się zapewne do zauważalnego zburzenia pierwotnego 
układu wpisów i ich przemieszania chronologicznego. Np. wśród zachowanych 276 średniowiecz-
nych zapisek z dwóch ksiąg Wąwolnicy przeważają — podobnie jak to było w Poniecu czy Szad-
ku — wpisy dotyczące spraw załatwianych przed ławą i radą, takich jak transakcje kupna–sprzedaży, 
zamian i podziałów nieruchomości, opieki i zarządzania majątkiem małoletnich sierot, zapisy oraz 
testamenty, pożyczki, zastawy i poręczenia, spory o naruszenie granic, kary za niepłacenie podatków 
itp.111 Taka tematyka przeważała również we wpisach do protokolarza z Woźnik, wśród których spo-
tyka się m.in. sprawy zmiany właścicieli nieruchomości, zastawów, spadków, testamentów, zrzeka-
nia się praw do własności, wykazy dłużników, osób przyjętych do prawa miejskiego itp.112

109 Tamże, s. 44 n.
110 A. Bartoszewicz, Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek z najstarszej księgi miejskiej, 
„Biuletyn Szadkowski” 6, 2006, s. 111 n.
111 Księgi sądowe Wąwolnicy, nr 1–276.
112 Protokolarz miasta Woźnik, opr. L. Musiol, S. Rospond, Wrocław 1972, nr 1–247. Por. też Księga sądowa miasta 
Kamionki w ziemi lubelskiej 1481–1559, opr. A. Sochacka, G. Jawor, Lublin 2009, s. 11 n., w której przeważają 
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Ogólnie można więc stwierdzić, że obserwowany w dużych ośrodkach miejskich już w średnio-
wieczu, a w miastach średnich od czasów nowożytnych, podział ksiąg na liczne niekiedy serie aż do 
końca okresu staropolskiego raczej nie znalazł swego większego odbicia w kancelariach miast naj-
mniejszych. Wynikało to przede wszystkim z niezbyt dużej liczby wpisów dokonywanych w księ-
gach w takich ośrodkach, co nie wymuszało zakładania odrębnych woluminów dla różnych kategorii 
spraw. Jeżeli chodzi o język stosowany w omawianych kancelariach, to w XIII i jeszcze w 1. po-
łowie XIV w. przeważająca część wpisów do ksiąg dokonywana była po łacinie, ale od 2. połowy 
tego stulecia w większych miastach językiem dokumentów i korespondencji coraz częściej był już 
niemiecki lub ewentualnie czeski, a w czasach nowożytnych również polski. Dobrą ilustracją może 
być najstarsza zachowana księga (Stadtbuch) Starego Miasta Elbląga z l. 1330–1360 (1393), w któ-
rej na 2100 not tylko 70 (3,3%) zapisek sporządzono w języku niemieckim, a pozostałe po łacinie. 
Kolejna księga elbląska z tej serii, obejmująca zapiski z l. 1361–1418 ma już — jeśli chodzi o ję-
zyk — nieco inny charakter i zawiera ponad 400 wpisów niemieckich (na ogólną liczbę 2393, a więc 
16,7%). Zwyczaj tak długiego używania do prowadzenia ksiąg łaciny wynikał zapewne z pewnego 
konserwatyzmu pisarzy i tradycji kancelaryjnej, chociaż — czego nie można wykluczyć — mógł 
być też celową próbą władz miejskich ograniczenia, przez stworzenie bariery językowej, wglądu do 
ksiąg osobom spoza grona elity rządzącej, nieznającym z reguły łaciny. Proces wprowadzania języka 
niemieckiego, a od XVI w. również polskiego, do kancelarii miejskich wynikał m.in. z zanikającej 
znajomości łaciny wśród ogółu mieszczaństwa, czego następstwem była konieczność prowadzenia 
ksiąg w języku zrozumiałym dla wszystkich. Dodatkowym potwierdzeniem tego może być podjęta 
już w 1425 r. uchwała rady Starego Miasta Torunia, zakazująca wręcz pisarzom miejskim doko-
nywania wpisów po łacinie, aby — jak uzasadniono — rajcy mogli pod nieobecność pisarza sami 
czytać pisma113. Także w Kętach sprawy wnoszono najpierw w języku niemieckim, potem po łacinie 
i niemiecku, a w końcu również po czesku (od 1472 do 1552 r. był on językiem urzędowym księ-
stwa oświęcimskiego, do którego należało wówczas miasto); w 1. połowie XVI w. spotyka się także 
pierwsze noty w języku polskim114. Również w niektórych innych małych miastach, co wiadomo 
m.in. z analizy protokolarza Woźnik, obok łaciny już w końcu XV w. pojawiły się teksty czeskie, 
a od 1521 r. — wpisy polskie, które wkrótce, od lat 40. XVI w., wyparły wszystkie inne języki115.

Wytworzone w kancelariach miejskich oraz otrzymywane z zewnątrz dokumenty, koresponden-
cja, księgi i akta przechowywane były w archiwach miejskich116. Ich zaczątków szukać można już 
w okresie bezpośrednio po lokacji poszczególnych miast, kiedy to w usytuowanym z reguły w ra-
tuszu miejskim skarbcu zaczęto gromadzić również otrzymywane przywileje i nadania. Przecho-
wywano je tam m.in. w skrzyniach (zachowały się średniowieczne wzmianki o scatula literarum 
communium) lub — jak było w szesnastowiecznym Lwowie — w specjalnie zamawianych workach 
(puzdrach). Nazwa „archiwum”, pod którą rozumiano wówczas przede wszystkim zbiór dokumen-
tów miejskich, występuje w źródłach od XVI w. (w Toruniu od 1570 r.), ale jeszcze w 2. połowie 
XVII w. w Przemyślu wyjmowano akta ex archivo publico seu aerario. Materiały te były specjalnie 
chronione i od XV w. dodatkowo zabezpieczane poprzez wykonanie różnego rodzaju spisów lub 
opracowywanie kopiarzy, a także rewizje archiwów. Nieco inaczej wyglądała ta sprawa w miastach 

sprawy sporne i niesporne mieszczan i przedmieszczan załatwiane przed ławą i radą (tzw. sądami łączonymi), 
a dotyczące głównie obrotu nieruchomościami oraz różnych pożyczek. Zob. też Szamotulska księga ławnicza z lat 
1567–1579, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Szamotuły 2010.
113 J. Tandecki, Organizacja, s. 19; tenże, Kancelarie, s. 219; M. Stankowa, Kancelaria, s. 57.
114 P. Stanko, Zaginiona najstarsza księga radziecka Kęt z XIV–XVI wieku, „Archiwista Polski” 2, 2009, s. 27–42.
115 Protokolarz miasta Woźnik, s. 9.
116 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 226–229.
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małych, gdzie skrzynki z dokumentami i szafy z aktami stały z reguły w pomieszczeniu pisarza, ob-
sługującego wszystkie urzędy miejskie.

W miastach dużych wytwory własne poszczególnych kancelarii miejskich przechowywano naj-
częściej także w lokalach tych urzędów, a akta bieżące nawet w domach czy mieszkaniach pisarzy 
miejskich. Jak świadczą o tym zachowane rachunki, od XVI w. księgi miejskie składano często 
w osobnych szafach. W niektórych miastach już w tym stuleciu dokumenty i akta różnych urzędów 
przechowywano w jednym lokum (w Głównym Mieście Gdańsku było to pomieszczenie w ratuszu 
zwane Krzysztofem, a w Lublinie dokumenty i księgi umieszczono in archivo advocatiali et scabi-
nali in pretorio). W XVII w., najczęściej z uwagi na to, że skarbce nie mieściły już wszystkich archi-
waliów z poszczególnych miast, zaczęto przeznaczać na archiwa w ratuszu odrębne pomieszczenia 
(w Głównym Mieście Gdańsku nad salą na nie przeznaczoną umieszczono nawet napis Archivum 
Civitatis; podobny lokal wydzielono również w ratuszu Starego Miasta Gdańska). Organizacyjnie 
i personalnie archiwa te ciągle były połączone z kancelariami miejskimi, których wytwory prze-
chowywały, chociaż niekiedy w ich ramach powoływano specjalną funkcję archiwariusza (tak było 
w Gdańsku w 1630 r.). W większości archiwów takie obowiązki nadal wykonywali jednak pisarze 
urzędów miejskich. Lublin np. dopiero w 1760 r. ustanowił miejskiego archiwistę. W 1788 r. także 
rada miasta Krakowa podjęła decyzję o powołaniu urzędu osobnego archiwariusza, jednak z uwagi 
na sprzeciw pospólstwa uchwała ta nie została zrealizowana.

5. KANCELARIE MIEJSKICH KORPORACJI ZAWODOWYCH 
I RELIGIJNYCH

Na wstępie tych rozważań trzeba podkreślić, że do chwili obecnej nauka historyczna nie dała w za-
sadzie jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie dotyczące początków cechów. Dyskusję na ten 
temat zapoczątkowano już w 1880 i w swojej pierwszej fazie trwała ona — jednak bez przyjęcia 
zadowalających wszystkich konkluzji — aż do 1920 r.117. Dopiero w 1981 r. ponownie problemem 
tym szerzej zajął się Otto Gerhard Oexle118, a następnie Josef Ehmer119. Zgodzić się można więc 
z niedawną konstatacją Wilfrieda Reininghausa, który, podsumowując niejako całą dotychczaso-
wą dyskusję na ten temat, stwierdził, że sprawa powstania średniowiecznych cechów pozostaje do 
dzisiaj w zasadzie nierozwiązana, przy czym szczególnie pilnego zbadania wymaga zagadnienie, 
gdzie, od kiedy i dlaczego doszło w ogóle do powstania organizacji rzemieślniczych, a także znale-

117 Szczegółowo została ona omówiona m.in. w pracach takich badaczy jak np. J. Kuliszer, Powszechna historia 
gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. I, Warszawa 1961, s. 191 n.; R. Wissell, Des alten Handwerks 
Recht und Gewohnheit, t. I, Berlin 1971, s. 11 n.; zob. też W. Reininghaus, Zünfte und Regionen. „Zunftlandschaf-
ten” als Forschungsproblem, w: Zunftlandschaften in Deutschland und den Niederlanden im Vergleich, Hamm 
2000, s. 3 n.
118 O. G. Oexle, Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der 
Moderne, „Blätter für deutsche Landesgeschichte” 118, 1982, s. 1–44. Zob. też W. Reininghaus, Stadt und Hand-
werk. Eine Einführung in Forschungsprobleme und Forschungsfragen, w: Stadt und Handwerk in Mittelalter und 
früher Neuzeit, Köln–Weimar–Wien 2000, s. 14 n.; R. Schmidt–Wiegand, Gilde und Zunft. Die Bezeichnungen für 
Handwerksgenossenschaften im Mittelater, w: Das Handwerk in vor– und frühgeschichtlicher Zeit, t. I, Göttingen 
1981, s. 335–369.
119 Doszedł on jednak tylko do wniosku, że ze względu na skąpą średniowieczną bazę źródłową w rozważaniach 
takich należy szerzej wykorzystać ustalenia czynione na podstawie źródeł wczesnonowożytnych (J. Ehmer, Tradi-
tionelles Denken und neue Fragestellungen zur Geschichte von Handwerk und Zunft, w: Handwerk, Hausindustrie 
und die historische Schule der Nationalökonomie. Wissenschafts– und gewerbegeschichtliche Perspektiven, Biele-
feld 1998, s. 25 n.).
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zienie odpowiedzi na pytanie, czym korporacje te, szczególnie w okresie od XII do XIV w., różniły 
się od innych średniowiecznych grup społecznych120. Należy też podkreślić, że powyższe dylematy 
nie dotyczą miast lokowanych w okresie późniejszym, czyli m.in. również ośrodków z terenu ziem 
polskich, pruskich czy śląskich, do których — jak się przyjmuje — cechy zostały przyniesione przez 
osadników niemieckich w 2. połowie XIII w. i później już samodzielnie doskonaliły swoją organi-
zację. Największy rozkwit tych korporacji miał miejsce od połowy XIV w.121 Mimo stosowania już 
w tym okresie w poszczególnych miastach dość różnych określeń tego rodzaju organizacji rzemieśl-
niczych (Gilden, Aemter, Innungen, Einungen, Zeche itp.), wydaje się, że we wszystkich omawia-
nych ośrodkach — mimo pewnych różnic regionalnych, wynikających głównie z form władztwa 
terytorialnego — zarówno organizacja wewnętrzna cechów, jak i ich zadania były już wówczas 
bardzo zbliżone. Było to m.in. następstwem faktu, że działające na ziemiach polskich już od XIII w. 
cechy stawały się z czasem typowymi dla średniowiecza, usankcjonowanymi prawnie i zwyczajo-
wo, przymusowymi organizacjami rzemieślników jednej lub kilku specjalności z jednego lub wię-
cej ośrodków miejskich, które starały się zapewniać swym członkom wyłączne prawo produkcji 
w określonym mieście i w promieniu mili od niego, korporacjami, które reprezentowały ich wobec 
rady (realizującej najczęściej, przynajmniej w większych miastach, interesy bogatego kupiectwa), 
a także broniły mistrzów przed konkurencją, własnymi czeladnikami oraz innymi pracownikami 
najemnymi. Zewnętrznym objawem tej działalności była z jednej strony reglamentacja produkcji, 
ograniczanie liczby warsztatów i zatrudnianych w nich osób (co miało zapewnić względną równość 
wśród mistrzów), utrzymywanie korzystnych dla własnych członków cen i płac oraz tępienie wy-
twórczości pozacechowej, z drugiej zaś — kontrola jakości produkcji i kształcenia rzemieślników, 
zabezpieczanie dostaw surowców, przeciwdziałanie spekulacji tymi surowcami itp. Wydaje się, że 
podobnie jak było to również w Niderlandach, także w niektórych miastach polskich dotychczas 
obowiązujący model cechu jako przeciwnika wszelkich wynalazków i nowinek należy dzisiaj przy-
najmniej częściowo zweryf kować122.

Oprócz swych funkcji zawodowych wszystkie działające w średniowieczu i czasach nowożytnych 
cechy, a także bractwa czeladników (powstałe w omawianych miastach z reguły nieco później niż 
korporacje mistrzów), realizowały również wiele zadań innych, nakładanych na nie przez władze 
państwowe i miejskie (m.in. obowiązek pomocy w obronie miasta, partycypacja w kosztach wy-
praw wojennych, udział w akcjach przeciwpożarowych, pomoc w czasie innych klęsk żywiołowych 
i pomorów oraz w utrzymaniu w odpowiednim stanie umocnień i budynków miejskich) lub wynika-
jących z potrzeb oraz oczekiwań członków takich organizacji i ich rodzin (organizacja życia religij-
nego, pomoc socjalna, animacja życia towarzyskiego itp.). Obowiązki te z jednej strony wypływały 
m.in. z faktu, że przynajmniej pewna część przedstawicieli rzemiosła (głównie czeladnicy, ale nie tyl-
ko) żyła samotnie, przynależąc do najuboższych warstw społeczności miejskich, co z kolei sprawiało, 
że byli oni szczególnie podatni na różnego rodzaju epidemie i inne kataklizmy oraz niejako skazani 
w razie takich nieszczęść na pomoc gmin miejskich, z drugiej zaś był to również skutek powszechne-

120 W. Reininghaus, Stadt und Handwerk, s. 15.
121 Zob. J. Tandecki, Kancelarie toruńskich korporacji, s. 11 n. (gdzie też dalsza literatura), oraz P. Hugger, Vorwort, 
w: Handwerk zwischen Idealbild und Wirklichkeit. Kultur– und sozialgeschichtliche Beiträge, Bern–Stuttgart 1991, 
s. 7 n.
122 Por. H. Bräuer, Handwerk im alten Chemnitz. Studien zur Sozial– und Wirtschaftsgeschichte des Chemnitzer 
Handwerks von den Anfängen bis zum Beginn der industriellen Revolution, Chemnitz 1992, s. 18–19; J. Tandecki, 
Cechy rzemieślnicze w Brodnicy. Zarys dziejów na tle porównawczym, Brodnica–Toruń 1997, s. 15; W. Blockmans, 
Regionale Vielfalt im Zunftwesen in den Niederlanden vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, w: Handwerk in Europa. 
Vom Spätmittelelter bis zur Frühen Neuzeit, München 1999, s. 61 n.; R. Holbach, Städtische und herrschaftliche 
Gewerbeförderung, Innovation und Migration im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit, w: tamże, s. 234 n.
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go w ówczesnych ośrodkach miejskich ustroju korporacyjnego, w którym zarówno praca, jak i zajęcia 
w czasie wolnym odbywały się z reguły tylko w ramach określonych zbiorowości ludzkich123.

Oczywiście nie wszystkie z wymienionych zadań realizowane były przez cechy od razu i przez 
cały omawiany okres w takiej samej skali. Zapewne do 1. połowy XIV w., kiedy produkcja rzemiosł 
w większości omawianych miast znajdowała najczęściej jeszcze pełen zbyt, a wytwory mistrzów 
z innych ośrodków i partaczy nie stanowiły większej konkurencji, na czoło działalności tych korpo-
racji wysuwały się nie sprawy zawodowe, lecz przede wszystkim religijne, socjalne i towarzyskie. 
Pośrednim dowodem na to mogą być najstarsze zachowane archiwalia cechowe z tego okresu, które 
w swoich postanowieniach główny nacisk kładły przede wszystkim na organizację życia religij-
nego i towarzyskiego124. W miarę postępujących przemian gospodarczych oraz różnych kryzysów 
sytuacja ta ulegała zmianie na korzyść zapisów dotyczących spraw typowo zawodowych, ale aż do 
końca okresu staropolskiego artykuły regulujące pozazawodowe funkcje korporacji rzemieślniczych 
zajmowały sporo miejsca w większości zachowanych statutów.

Autonomia wewnętrzna cechów w poszczególnych miastach nie była identyczna. Jeżeli idzie 
o jej zakres (chociaż należy tu jednak pamiętać, że pewne odstępstwa od określonego modelu można 
zaobserwować nawet wśród korporacji z tych samych ośrodków miejskich), to również tutaj istniały 
znaczne niekiedy różnice, zależne m.in. od tego, czy cechy z danego miasta mogły ustalać swoje 
statuty same, a rola rady ograniczała się np. tylko do ich zatwierdzenia; czy miały prawo wybierać 
swoich starszych samodzielnie, bez ingerencji władz miejskich; czy mogły same regulować swe 
sprawy wewnętrzne, warunki przyjmowania członków (np. wysokość wpisowego), bez nacisków 
z zewnątrz sądzić swoich członków i egzekwować wyroki sądu cechowego itp.125 Wydaje się, że 
od końca XIV w. najgorzej te sprawy wyglądały w miastach pruskich, w których — po buntach 
czeladników — wielki mistrz krzyżacki wyraził co prawda 13 XII 1385 r. zgodę na odbywanie 
przez miejscowych rzemieślników czterech zebrań w ciągu roku, jednak ich przebieg miał być ściśle 
kontrolowany przez dwóch rajców i sędziego. Wszelkie inne spotkania, szczególnie odbywające się 
w domach prywatnych, zostały zakazane126. Jeszcze gorsza była wówczas sytuacja miejscowych 
czeladników, którym w 1394 r. zabroniono pod groźbą kary śmierci podejmowania jakichkolwiek 
uchwał godzących w interesy państwa, miast lub mistrzów cechowych, a także walki o własne brac-

123 Więcej na ten temat zob. R. Wissell, Des alten Handwerks Recht, s. 46 n.; J. Tandecki, Pozazawodowe funkcje 
i powinności korporacji rzemieślniczych w miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w XIV–XVIII wieku, „Zapiski 
Historyczne” 60, 1995, z. 1, s. 7–23; T. Schilp, Zunft und Memoria. Überlegungen zur Selbstdeutung von Zünften im 
mittelalterlichen Westfalen, w: Zunftlandschaften in Deutschland und den Niederlanden im Vergleich, Hamm 2000, 
s. 110 n.; R. Schlogl, Vergesellschaftung durch Sonderung: Zur politischen und sozialen Ordnungleistung der Gil-
den und Innungen, w: Hanse Städte Bünde. Die sächsischen Städte zwischen Elbe und Weser um 1500, Magdeburg 
1996, s. 200–220.
124 Toruń, AP, Cech piwowarów, sygn. 1; T. Hirsch, Danzigs Handels– und Gewerbsgeschichte unter der Herr-
schaft des Deutschen Ordens, Leipzig 1858, s. 331; T. Eberstadt, Der Ursprung des Zunftwesens und die älteren 
Handwerker Verbände des Mittelalters, Leipzig 1900, s. 11 n.; F. Keutgen, Aemter und Zünfte. Zur Entstehung des 
Zunftwesens, Jena 1903, s. 173 n.
125 R. Ennen, Zünfte und Wettbewerb. Möglichkeiten und Grenzen zünftlerischer Wettbewerbsbeschränkungen 
im städtischen Handel und Gewerbe des Spätmittelalters, Köln–Wien 1971, s. 8 n. (gdzie też dalsza literatu-
ra); W. Blockmans, Regionale Vielfalt, s. 51 n. O ruchach społecznych i walkach ustrojowych w miastach nie-
mieckich zob. m.in. M. Borgolte, Sozialgeschichte des Mittelalters. Eine Forschungsbilanz nach der deutschen 
Einheit, „Historische Zeitschrift”, Beiheft 22, München 1996, s. 273–277.
126 Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, wyd. M. Toeppen, t. I, Leipzig 
1874, s. 43. Zob. R. Czaja, Spór cechów chełmińskich z radą miejską. Przyczynek do konf iktów społecznych w mia-
stach pruskich w średniowieczu, w: Prusy — Polska — Europa. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesno-
nowożytnych, Toruń 1999, s. 329 n.
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twa i podwyżkę wynagrodzeń. Zobowiązano ich również do przepracowania u jednego mistrza przy-
najmniej kwartału. Oprócz tego miasta pruskie dodatkowo postanowiły wzajemnie wydawać sobie 
zbiegłych czeladników127. Sytuacja czeladników na tym terenie uległa poprawie dopiero od 1438 r., 
czyli od momentu zawarcia precedensowej umowy czeladników kowalskich z mistrzami w Toruniu, 
pozwalającej tym pierwszym już of cjalnie zorganizować własne bractwo, co stało się podstawą do 
powstania podobnych organizacji i gospód czeladniczych również w pozostałych ośrodkach miej-
skich z terenu państwa zakonnego w Prusach128.

Od połowy XIV w. również na ziemiach polskich zaczęły powstawać różnego rodzaju miejskie 
i rzemieślnicze bractwa oraz fundacje religijne. Charakter tych organizacji nie był jednolity. Jedne 
z nich skupiały w swych szeregach tylko członków określonej korporacji i ich rodziny, inne łączyły 
reprezentantów tej samej branży, ale np. z większego obszaru, a niektóre z takich konfraterni re-
ligijnych miały znacznie szerszy charakter, przyjmując do swego grona także przedstawicieli nie-
posiadających własnych organizacji zawodowych. Niekiedy analogiczne korporacje tworzono przy 
bractwach czeladniczych. W okresie reformacji w niektórych ośrodkach mistrzowie protestanccy 
zaczęli przekształcać istniejące dotąd katolickie bractwa religijne lub zakładać własne, oddzielne 
kasy pogrzebowe. Nowe organizacje — podobnie jak korporacje zawodowe i wcześniejsze korpora-
cje religijne — miały odrębne władze, skrzynki i sprzęty pogrzebowe129.

Brak źródeł nie pozwala na dokładne określenie dat wytworzenia pierwszych dokumentów i ksiąg 
w miejskich korporacjach zawodowych i religijnych działających na omawianym terenie. Z tego po-
wodu można jedynie przypuszczać, że sporządzanie ich mogło się wiązać już z samym momentem 
powstania poszczególnych bractw. Na przełomie XIV i XV w. wiele miast posiadało już prężnie roz-
wijające się kancelarie i zapewne nie wszystkie sprawy dotyczące działających na ich terenie korpo-
racji zawodowych i religijnych mogły być rozstrzygane tylko ustnie. Stwierdzenie faktu rozpoczęcia 
wytwarzania dokumentów i prowadzenia ksiąg przez poszczególne cechy czy bractwa religijne nie 
można jednak od razu utożsamiać z powstaniem przy nich zorganizowanych kancelarii. Proces wy-
kształcania się określonych form działalności aktotwórczej w tych organizacjach trwał dość długo 
i nie miał jednorodnego charakteru, a na jego przebieg wpływ miały zarówno czynniki zewnętrzne 
(zarządzenia władz państwowych, kościelnych i miejskich), jak i przemiany wewnętrzne zachodzące 
w poszczególnych korporacjach.

W średniowieczu normy i zwyczaje postępowania z dokumentami i księgami były w tych organi-
zacjach dopiero tworzone. Należy też zaznaczyć, że jako akta korporacji zawodowych i religijnych 
określać tu będziemy wszystkie dokumenty, księgi i akta przechowywane w kancelarii danej organi-
zacji, a więc także — oprócz materiałów wytworzonych przez samą korporację — przekazy, które do 
niej wpłynęły z zewnątrz, chociaż przedmiotem zainteresowania w tych rozważaniach będą głównie 
te pierwsze. Zakres spraw załatwianych na piśmie w cechach, bractwach czeladniczych i konfrater-
niach religijnych nie był w tym czasie jeszcze w pełni sprecyzowany i — jak można przypuszczać — 
wynikał z potrzeb konkretnej organizacji. Do połowy XV w. sprowadzał się przede wszystkim do 
prowadzenia ksiąg, w których zapisywano najważniejsze wydarzenia, ewidencję członków, rozli-
czenia niektórych dochodów, sprawy sporne, opiekuńcze itp. Początkowo wytwarzano w cechach 
również wiele dokumentów i listów (rodowych, wyuczenia, polecających), jednak z czasem prawo 

127 Acten der Ständetage, t. I, s. 62, 65–67; T. Jasiński, Rzemiosła kowalskie średniowiecznego Torunia, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej” 23, 1975, s. 233.
128 Acten der Ständetage, t. I, s. 28–29; J. Tandecki, Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wiel-
kich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń 2001, s. 111.
129 J. Tandecki, Kancelarie toruńskich korporacji, s. 35. Więcej na temat konfraterni typowo religijnych zob. H. Za-
remska, Bractwa w średniowiecznym Krakowie, Wrocław 1977, oraz I. Czarciński, Bractwa w wielkich miastach 
państwa krzyżackiego w średniowieczu, Toruń 1993.
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do ich wystawiania zaczęło być im stopniowo ograniczane, a np. w miastach państwa zakonnego 
w Prusach od 1428 r. zostało im zupełnie odebrane (wiązało się to z zakazem posiadania i używania 
przez korporacje pieczęci, który jednak nigdy nie został w pełni wprowadzony w życie). Zapewne 
już w tym okresie wykształcił się też zwyczaj — powszechnie obowiązujący w wiekach następ-
nych — że pieczęcie cechowe mogły być stosowane jedynie przy uwierzytelnianiu dokumentów 
wewnętrznych oraz listów wyuczenia i świadectw pracy czeladników. Wszelkie inne dokumenty 
i korespondencja musiały być pieczętowane w kancelarii miejskiej, co było równoznaczne z ko-
niecznością uzyskania wcześniejszej akceptacji ich treści przez władze danego miasta. Od tego mo-
mentu zaczęto zapewne też przestrzegać obowiązku cechów i bractw — w 1523 r. zamieszczonego 
w Toruniu nawet w wilkierzu — poddawania kontroli władz miejskich również wszelkich dokumen-
tów i listów przychodzących do tych organizacji130.

Pieczęcie, statuty, księgi oraz inne dokumenty i korespondencja (zarówno sporządzona przez 
własnego pisarza, jak i napływająca z zewnątrz) przechowywane były w skrzyniach, nad którymi 
pieczę sprawowali starsi danej korporacji. W XIV–XV w. organizacje mistrzowskie, działające przy 
nich bractwa czeladnicze oraz konfraternie religijne najczęściej posiadały już oddzielne skrzynki. 
Z reguły przechowywano je w domu jednego ze starszych korporacji i każdorazowo po wyborze no-
wych starszych przenoszono je w inne miejsce. Inaczej przedstawiała się ta sprawa w organizacjach 
posiadających własne domy lub gospody cechowe, w których stale przechowywano skrzynki, bez 
względu na to, kogo wybrano na stanowisko starszego. Konfraternie religijne działające przy świą-
tyniach mogły swoje skrzynie przechowywać w ich murach.

Prowadzenie ksiąg i korespondencji w tych organizacjach powierzano z reguły wybieralnym lub 
etatowym pisarzom. W pierwszym przypadku do pracy tej powoływano tylko członków określonej 
korporacji, w drugim — osoby zawodowo lub półzawodowo parające się pisaniem. Pisarze wybie-
ralni nie otrzymywali stałego wynagrodzenia i jedynym ich zyskiem f nansowym był udział w do-
chodach z opłat za dokonane wpisy do ksiąg, wystawienie określonych listów itp. Często jednak 
sprawowanie tej funkcji traktowano jako etap pośredni przed uzyskaniem godności starszego131.

Początkowo podstawowym materiałem pisarskim, na którym powstawały omawiane akta, był 
pergamin. Dopiero od końca XIV w. dokumenty oraz księgi cechowe i brackie zaczęto zapisywać 
częściej na papierze. Ich format był dość zróżnicowany, co uzależnione było zarówno od rodzaju 
materiału pisarskiego, długości zapisywanego tekstu, jak również możliwości f nansowych poszcze-
gólnych organizacji.

W przeciwieństwie do tendencji obserwowanych od połowy XVI w., w początkowym okresie 
księgi prowadzone w interesujących nas korporacjach nie dzieliły się jeszcze na jakieś wyraźnie 
zaznaczające się serie. Najczęściej prowadzono jedną księgę ogólną, w której notowano wszyst-
kie ważniejsze sprawy. Przykładem może tu być księga złotników krakowskich (zapoczątkowa-
na w 1462 r.), w której notowano m.in. informacje o fałszerstwach wyrobów, wyborze starszych, 
karach, inwentarze sprzętów, listy współbraci, spisy zmarłych, postanowienia normatywne cechu, 
przyjęcia na naukę itp. W księgach konfraterni religijnych — oprócz spisu członków czy informa-
cji o wyborze starszych — często zamieszczano również rozliczenia rachunkowe132. Niewiele też 
można powiedzieć o budowie wewnętrznej dokumentów cechów i innych korporacji. Najczęściej 
nie stosowano w nich jeszcze jakiegoś ściśle określonego formularza, wzorowanego na dość po-
wszechnie używanym od średniowiecza w kancelariach miejskich. Nie znaczy to wcale, że analiza 

130 J. Tandecki, Kancelarie toruńskich korporacji, s. 47–48.
131 Tamże, s. 49 n.; I. Czarciński, Bractwa, s. 64–66.
132 Złotnicy krakowscy XIV–XVI wieku i ich księga cechowa, red. J. Pietrusiński, t. II: Księga cechowa złotników 
krakowskich 1462–1566, opr. B. Dybaś, J. Tandecki, Warszawa 2000; I. Czarciński, Bractwa, s. 62 n.
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wewnętrzna zachowanych dokumentów nie pozwala się w nich doszukać prób stosowania pewnych 
formuł. Kolejność ich wykorzystania była jednak dość dowolna i nigdy nie wyczerpywały one całe-
go formularza używanego wówczas w innych kancelariach. Np. cechą charakterystyczną dokumen-
tów cechowych z terenu Prus był brak w formułach koroboracji wzmianek o ich uwierzytelnieniu 
pieczęciami korporacyjnymi oraz ich bardzo skrócony — w stosunku do dokumentów z kancelarii 
miejskiej — dyktat. Być może powodem tego był wspomniany już zakaz używania przez cechy 
własnych pieczęci oraz fakt, że dokumenty te miały bardzo ograniczoną rangę prawną, odnoszącą 
się w zasadzie tylko do kręgu członków określonej korporacji133.

Okres największego rozwoju działalności aktotwórczej cechów, bractw czeladniczych oraz kon-
fraterni religijnych na ziemiach polskich, połączony z coraz bardziej zauważalnym różnicowaniem 
się ich produkcji aktowej, rozpoczął się w XVI i trwał prawie do końca XVIII w. Od przełomu XVI 
i XVII w. obserwuje się też ostateczne ukształtowanie oraz znaczne ujednolicenie trybu pracy w kan-
celariach prawie wszystkich tego rodzaju korporacji. Ich archiwalia z tego okresu najłatwiej podzie-
lić można według kryterium formalnego na dokumenty i księgi własne, wytworzone w kancelariach 
tych organizacji lub na ich zlecenie, oraz akta otrzymywane przez nie z zewnątrz.

W pierwszej z wymienionych grup niewątpliwie najliczniejszą i najbardziej znaczącą część sta-
nowią księgi. Od XVI w., w zależności od znaczenia i wielkości korporacji oraz możliwości f nanso-
wych jej członków, w niektórych organizacjach księgi te zaczęły dzielić się na serie, wśród których 
wyodrębnić można księgi ogólne, członkowskie (w cechach również czeladnicze i uczniowskie) czy 
rachunkowo–f nansowe. Należy podkreślić, że zjawisko to — aczkolwiek dość powszechne — nie 
objęło jednak wszystkich korporacji; jeszcze długo potem egzystowały nawet w dużych ośrodkach 
miejskich różne organizacje posiadające tylko jedną lub dwie księgi, do których zapisywano wszyst-
kie sprawy dotyczące ich działalności. Przykładem tego może być m.in. cech gwoździarzy w Toru-
niu, w którym w XVI–XVII w. prowadzono tylko ogólną księgę protokołów, w której zamieszczano 
spisy członków, protokoły z posiedzeń kwartalnych, wpisy uczniów na naukę, sprawy rachunkowe 
itp. Większe zmiany w pracy kancelarii tego cechu nastąpiły dopiero w XVIII w., kiedy to pojawiły 
się w niej dodatkowo oddzielne księgi zapisów uczniów oraz księga długów i kar134.

W serii ksiąg ogólnych, dość często występujących w zespołach akt omawianych korporacji, wy-
mienić można np. księgi dekretów i przywilejów, postanowień cechowych, różnego rodzaju kroniki, 
pamiętniki itp.135 Wśród ksiąg członkowskich (mistrzowskich, brackich) najliczniej reprezentowane 
są protokolarze (często zatytułowane w kancelariach jako Quartalbuch, Ladebuch czy Meisterbuch), 
w których notowano protokoły z posiedzeń kwartalnych korporacji. Z reguły obok daty odbycia 
spotkania wymieniano tylko osoby biorące udział w zebraniu oraz fakt uiszczenia przez nich skła-
dek czy nazwiska starszych. Niekiedy w księgach tych prowadzono również ewidencję członków 
korporacji (chociaż często na spisy takie przeznaczano oddzielne, specjalnie temu poświęcone wo-
luminy) lub też sprawy członków przekraczających postanowienia statutowe (acz i temu nierzadko 
poświęcano odrębne księgi, zwane Strafbuch). Do grupy tej zaliczyć należy także — znane głównie 
z konfraterni religijnych — księgi zmarłych136.

133 J. Tandecki, Kancelarie toruńskich korporacji, s. 54.
134 Toruń, AP, Cech gwoździarzy, sygn. 5, 7, 8.
135 Toruń, AP, Cech piwowarów, sygn. 14, 15, 16 i in. 
136 Toruń, AP, Cech siodlarzy, sygn. 8, 9; Cech gwoździarzy, sygn. 8; Bractwo czeladnicze siodlarzy, sygn. 1; Kata-
log II, X 3 i in. Zob. też I. Czarciński, J. Przeracki, Społeczne funkcje Bractwa Najświętszej Marii Panny w Nowym 
Mieście Toruniu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia XVII, Nauki Humanistyczno–Społeczne, z. 17, 
1980, s. 109–149; P. Oliński, Najstarsze źródła toruńskiego Bractwa religijnego kaletników, torebkarzy i ręka-
wiczników z przełomu XIV i XV wieku, „Zapiski Historyczne” 62, 1997, z. 4, s. 123–132; H. Zaremska, Bractwa, 
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W wielu organizacjach samodzielne serie tworzyły również księgi rachunkowe, tytułowane w za-
leżności od tradycji lub inwencji pisarza, np. jako Rechnungsbuch, Laderechnung, Einnahme und 
Ausgabebuch itp. Zapisywano w nich wszystkie sprawy f nansowe korporacji, takie jak dochody 
i rozchody, zadłużenie członków, spisy inwentarza, rozliczenia bieżące itd. Liczba tego rodzaju ksiąg 
w poszczególnych cechach czy bractwach była bardzo zróżnicowana. Korporacje małe i słabsze eko-
nomicznie na rozliczenie swoich spraw f nansowych poświęcały z reguły tylko jedną księgę, w której 
dokonywano wpisów przez okres obejmujący niejednokrotnie kilkadziesiąt albo i więcej lat. Z kolei 
niektóre duże cechy (np. piwowarów toruńskich) wytwarzały serie składające się często nawet z kil-
kudziesięciu ksiąg i poszytów, w których notowano przychody i rozchody tylko z okresu 1 roku. Były 
jednak też bractwa, w których wcale nie prowadzono oddzielnych ksiąg rachunkowych, zadowalając 
się jedynie — podobnie jak to było w okresie wcześniejszym — sporadycznym notowaniem spraw 
f nansowych w księgach protokołów137. W kancelariach cechowych często oddzielne serie tworzyły 
również księgi zapisywanych na naukę i wyzwalanych uczniów. Zapiski w nich były bardzo lako-
niczne i miały głównie charakter kontrolny. W cechach mniejszych i uboższych notatki dotyczące 
uczniów i czeladników niekiedy aż do XVIII w. nadal zapisywano tylko w jednej księdze138.

Oprócz ksiąg w prawie wszystkich omawianych korporacjach wytwarzano również różnego ro-
dzaju akta normatywne, supliki, korespondencję, zaświadczenia, pojedyncze rachunki, a w cechach 
również świadectwa nauki, pracy itp. Wśród tych pierwszych wymienić należy statuty bractw czelad-
niczych. Warto jednak podkreślić, że od końca średniowiecza wydawanie ordynacji czeladniczych 
przestało być wyłączną domeną cechów i coraz częściej wystawiały je również władze miejskie. 
Podobny charakter normatywny miały również opracowywane przez cechy i wygotowywane w ich 
kancelariach różnego rodzaju instrukcje określające np. normy postępowania czeladników podczas 
uroczystości, zebrań, tańców itp. Materiały tego rodzaju miały najczęściej formę dokumentów, które 
przekazywano do przechowywania i stosowania bractwom czeladniczym139.

Od XVI w. na coraz większą skalę wytwarzano we wszystkich omawianych organizacjach, ale 
przede wszystkim w cechach, różne skargi, supliki i korespondencję adresowaną do władz państwo-
wych i miejskich, zawierającą m.in. prośby o rozstrzygnięcie sporów, ukaranie osób lub korporacji 
przekraczających postanowienia statutów, uregulowanie prawne nowych dziedzin życia gospodar-
czego itp. Obok tej grupy materiałów wspomnieć można także prowadzone w nich pojedyncze ra-
chunki, korespondencję do władz, innych korporacji (cechów) i osób prywatnych, umowy, porozu-
mienia itp. Znaczna część tych wytworów przetrwała do naszych czasów, jednak nie w zespołach akt 
poszczególnych organizacji, lecz wśród akt miejskich. Związane to jest z faktem, że często właśnie 
władze miejskie były ich adresatem, a przede wszystkim ze sprawowaną nadal przez rady kontrolą 
korespondencji cechowej140.

W grupie dokumentów i akt otrzymywanych przez omawiane korporacje z zewnątrz najważniej-
sze miejsce zajmują statuty, w zależności od charakteru organizacji uzyskiwane od władz miejskich, 
kościelnych, panów miasta czy władców. Inicjatywa wydania takiego statutu pochodziła najczęś-
ciej — co z reguły zaznaczano w arendze lub narracji — od samego cechu lub bractwa, chociaż nie 
było to regułą. Oprócz statutów do omawianych organizacji wpływało również wiele dokumentów 
o innym charakterze, np. wyroki królewskie rozstrzygające spory między radą a rzemieślnikami lub 
pojedynczymi korporacjami (analogiczne akty wydawały niekiedy również władze miejskie). For-

s. 47; J. Wyrozumski, Korporacje zawodowe i religijne w średniowiecznym Krakowie, w: Od středověkých bratrstev 
k moderním spolkům, Praha 2000 (Documenta Pragensia XVIII), s. 24 n.
137 Toruń, AP, Cech piwowarów, sygn. 68–112.
138 J. Tandecki, Kancelarie toruńskich korporacji, s. 76.
139 Toruń, AP, Bractwo czeladnicze pantof arzy, sygn. 1; Bractwo czeladnicze piekarzy, sygn. 2, 3.
140 J. Tandecki, Kancelarie toruńskich korporacji, s. 78.
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mularz tych przekazów różnił się nieco i zależał najczęściej od tego, w jakiej kancelarii i w jakim 
czasie zostały one wygotowane141. W podobny sposób napływały do omawianych korporacji za-
wodowych i religijnych, głównie jednak cechów, również różnego rodzaju listy polecające, rodo-
we, wyuczenia, mistrzowskie oraz pozostała korespondencja (w organizacjach zawodowych przede 
wszystkim dotycząca spraw związanych z wykonywaniem zawodu, żądania nieprzyjmowania do 
cechu lub pracy osób, które popełniły przestępstwa, prośby o nadesłanie odpisów statutów itp.).

Wykształcony jeszcze w średniowieczu model prowadzenia kancelarii korporacji miejskich utrzy-
mał się z niewielkimi modyf kacjami aż do końca okresu staropolskiego. Jego podstawową cechą 
było dość silne uzależnienie działalności aktotwórczej tych organizacji od władz zwierzchnich: ce-
chów od rady, patrona cechu i kancelarii miejskich, bractw czeladniczych od władz cechowych i mi-
strzów nadzorujących ich działalność z ramienia cechu, a bractw religijnych od władz kościelnych 
i miejskich. Tok prac kancelaryjnych, mimo że dość podobny, nie był jednak we wszystkich tych 
organizacjach jednolity. Na jego zróżnicowanie wpływało wiele czynników, m.in. aktualne zadania 
i potrzeby korporacji, indywidualne umiejętności poszczególnych pisarzy, możliwości f nansowe 
organizacji itp. Należy podkreślić, że sprawy te nie miały raczej istotnego wpływu na wykształcony 
już wcześniej model obiegu korespondencji w poszczególnych korporacjach, a jedynie na jej ilość, 
a także liczbę, rodzaj, treść czy wygląd zewnętrzny prowadzonych ksiąg. Zarówno akta bieżące 
kancelarii omawianych organizacji, jak i ich archiwalia nadal przechowywano w skrzynkach. Po-
siadanie takiej skrzynki (równoznaczne z prowadzeniem oddzielnej kancelarii) było w tym czasie 
symbolem odrębności i niezależności poszczególnych organizacji142.

6. MIESZCZAŃSKA DOKUMENTACJA PRYWATNA

Niejako równolegle z rozwojem kancelarii miejskich, cechów i innych korporacji zawodowych i re-
ligijnych — w miarę rozwoju poszczególnych miast oraz handlu i rzemiosła — pojawiła się w oma-
wianych ośrodkach miejskich z terenu Polski również potrzeba notowania różnorodnych operacji 
handlowych i f nansowych prowadzonych przez osoby prywatne, przede wszystkim kupców. Księ-
gowość tego typu powstała już w XIII w., najpierw w Wenecji, Genui i miastach z terenu północnych 
Włoch, a następnie została przejęta w innych europejskich ośrodkach handlowych. Jej rozpowszech-
nieniu służyły różne prace w formie małych rękopisów, mające być pomocne kupcom w czasie trans-
akcji i podróży, jak np. rękopis z 1339 r. kupca z Florencji Franciszka Balducci Pegolotti Prac-
tica della mercatura. Na ziemie polskie wzory tej księgowości przyszły jednak nie bezpośrednio 
z Włoch, ale za pośrednictwem miast niemieckich, z których wywodziła się znaczna część miejsco-
wego kupiectwa. Praktycznie aż do XVI w. była to ciągle tzw. księgowość pojedyncza, polegająca na 
tym, że kupiec wpisywał do ksiąg kontowych (określano je często też jako księgi główne lub księgi 
dłużników) tylko niektóre operacje handlowe, np. dotyczące zadłużenia się odbiorców, nabywania 
towarów, przychodu i rozchodu towarów lub gotówki, nie księgując zupełnie innych, mniej ważnych 
lub mniej interesujących go operacji handlowych. W tym okresie nie sporządzano jeszcze również 
bilansów143. Dopiero zwiększenie różnorodności dokonywanych transakcji oraz liczby kont wraz 

141 Por. np. J. Przeracki, Statut cechu szewców Nowego Miasta Braniewa z 1421 r., „Komunikaty Mazursko–War-
mińskie” 1977, nr 3–4, s. 337–348; Akty cechów wileńskich 1495–1759, wyd. H. Łowmiański, M. Łowmiańska, 
S. Kościałkowski, Poznań 2006; Statuty toruńskiego rzemiosła.
142 J. Tandecki, Kancelarie toruńskich korporacji, s. 83.
143 A. Weitnauer, Venezianischer Handel der Fugger nach der Musterbuchhaltung des Matthäus Schwarz, Mün-
chen–Leipzig 1931, s. 10; E. Wojciechowski, Materiały archiwalne, rękopisy i stare druki gdańskie z zakresu księ-
gowości, „Rocznik Gdański” 15/16, 1956/1957, s. 469 n.
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z potrzebą określania ich sald doprowadziło do ich rzeczowego podziału oraz stopniowego rozbija-
nia księgi na coraz liczniejsze części. W efekcie tych przemian doszło z czasem do przekształcenia 
księgowości pojedynczej w tzw. podwójną, w której każdemu zapisowi na jednym koncie odpowia-
dał przeciwstawny zapis na koncie innym, co umożliwiało już m.in. sporządzanie rachunku strat 
i zysków czy bilansu (jako zestawienia sald wszystkich kont). Twórcą tej nowej metody księgowania 
był zakonnik i matematyk włoski Pacioli de Burgo, autor wydrukowanego w 1494 r. w Wenecji dzie-
ła Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, w którym m.in. sformułował 
w sposób naukowy zasady teorii księgowości. Stworzony przez niego system księgowości podwój-
nej jest do dzisiaj podstawą współcześnie stosowanych metod księgowania. W Polsce pierwsze pod-
ręczniki tego rodzaju księgowości oraz księgi kupieckie prowadzone według tego systemu pojawiły 
się jednak dopiero w XVI w.144

Ważną rolę we wprowadzeniu nowych zasad księgowości do praktyki kupieckiej na ziemiach pol-
skich odegrał Gdańsk, będący znaczącym ośrodkiem handlu w rejonie Bałtyku i Morza Północnego. 
Tu też zachowała się najstarsza kupiecka księga handlowa z l. 1421–1454, prowadzona systemem 
księgowości pojedynczej przez Jana Pisa (Pijra?, Pira?). Składa się ona z trzech części: w pierwszej 
dokonywano wpisów operacji komisowych, w drugiej zapisywano sprzedaż towarów, a w trzeciej — 
ich zakupy. Poszczególnych wpisów dokonywano chronologicznie (co nie znaczy, że zawsze syste-
matycznie), zaś po uregulowaniu wszystkich należności dotyczących konkretnej transakcji kasowa-
no je przez przekreślenie. Autor nie zamieścił w księdze żadnych zapisów o swym pochodzeniu czy 
życiu prywatnym145. Również inne znane z 2. połowy XV w. księgi kupców gdańskich prowadzone 
były równie prosto: wymieniano w nich z reguły imię i nazwisko kontrahenta, dane dotyczące ilości 
pieniędzy lub towaru, czasem informacje o formach spłaty długu, powiązaniach między kupcami czy 
o zasięgu danej transakcji146.

Pomijam tu natomiast zupełnie księgi rachunkowe, w których zapisywano dochody i wydatki róż-
nych spółek kupieckich oraz korporacji o charakterze zawodowym i religijnym; te ostatnie oprócz 
modłów (mających zapewnić zbawienie), wzajemnej pomocy w potrzebie czy ułatwiania kontaktów 
towarzyskich, pomagały również często w prowadzeniu różnorodnych interesów handlowych i f -
nansowych147.

Należy podkreślić, że na omawianych terenach zarówno w kancelariach miejskich oraz korpora-
cyjnych, jak i w kantorach czy warsztatach, rachunki prowadzono początkowo przy pomocy zapisów 
cyframi rzymskimi, i dopiero w 2. połowie XV w. zaczęto wprowadzać do nich — początkowo zresz-
tą dość nieśmiało — cyfry arabskie. Przy bardziej skomplikowanych obliczeniach niekiedy dodat-
kowo wspomagano się abakusami, które ułatwiały różne przeliczenia. Przy pomocy tych narzędzi, 
a także pióra, atramentu i papieru, rachowano i przeliczano m.in. wartość bardzo różnych pieniędzy, 
co siłą rzeczy często prowadziło do wielu błędów pisarzy, zarówno in plus, jak i in minus, np. w zwy-
czajowych podsumowaniach dochodów i wydatków na dole strony (summa des blat), lub na końcu 
określonego rozliczenia (summa summarum). Rzadko — jak można przypuszczać — uchybienia 
takie były robione przez prowadzącego rozliczenia celowo. Być może w niektórych szczegółowych 
przypadkach różnice in plus tłumaczyć można też obserwowaną w okresie rozliczeniowym deprecja-

144 E. Wojciechowski, Materiały, s. 470–471; H. Samsonowicz, Dwa fragmenty rachunków kupieckich z XV wieku, 
w: Prace z dziejów Polski feudalnej of arowane R. Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 1960, s. 267.
145 B. Penndorf, Geschichte der Buchhaltung in Deutschland, Leipzig 1913, s. 20; E. Wojciechowski, Materiały, 
s. 471–472; J. Papritz, Die Bedeutung des Danziger Staatsarchivs für Handelsgeschichte, w: Festschrift zur Feier 
25–jährigen Bestehens des Staatsarchivs, Danzig 1928, s. 114.
146 H. Samsonowicz, Dwa fragmenty, s. 267. Por. też zachowany w AGAD poszyt zawierający zapiski kupców kra-
kowskich z XV w., o którym A. Bartoszewicz, Piśmienność, s. 241–245.
147 Szerzej zob. H. Samsonowicz, Późne średniowiecze, s. 190 n.
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cją monety. Niekiedy pewien wpływ na wspomniane błędy mogły mieć również sygnalizowane już, 
a często występujące w takich rachunkach, skreślenia i przekreślenia (najczęściej dwiema kreskami 
na krzyż), występujące przy kasowaniu zapisek po uregulowaniu rachunku między wierzycielem 
i dłużnikiem, pośpiech pisarzy, a także ich luki w wiedzy arytmetycznej, co było wówczas — jak się 
wydaje — dość powszechne148. Raczej trudno mówić o stosowaniu w miastach średniowiecznych 
jakichś stałych, wspólnych dla wszystkich tych ośrodków zasad notowania w tego rodzaju księgach. 
Podstawą tych zapisów była jednak z reguły — co już podkreślano — chronologia (chociaż nie 
zawsze), zaś pozostałe elementy wynikały raczej z osobistych umiejętności i doświadczeń poszcze-
gólnych osób prowadzących określone księgi rachunkowe.

Mniej więcej w tym samym czasie, w którym występować zaczęły księgi kupieckie, czyli w 2. po-
łowie XIV w., pojawiły się w dużych miastach również najstarsze wzmianki o prywatnych listach 
i dokumentach mieszczańskich, którymi zaczęto potwierdzać umowy między osobami prywatnymi. 
Przed radę lub sądy przedkładano je dopiero w momencie zaistnienia konf iktu lub też nieobecności 
albo śmierci jednej ze stron sprawy (dłużnika, wierzyciela). Przekazy takie miały dwojaką formę: 
listu lub aktu wystawionego tylko przez wystawcę czy wzajemnie przez dwie lub więcej osób i po-
twierdzonego ich podpisami oraz pieczęciami, lub też oświadczeń wykonanych na jakichś nieopieczę-
towanych kartach pergaminu (rzadko) albo papieru, przedłożonych później radzie czy ławie w celu 
uwierzytelnienia lub wpisania do ksiąg miejskich. Taki wygląd miały początkowo m.in. różnego 
rodzaju listy zastawne, upoważnienia, pokwitowania lub weksle, a później także pozostałe formy, 
umowy przedślubne, oferty handlowe, różne inne rodzaje korespondencji, czy w końcu testamenty, 
mające charakter na poły urzędowy i prywatny, które — przy powszechnie znanej i akceptowanej 
nieuchronności śmierci — dość wcześnie pojawiły się najpierw w dużych miastach pruskich, a także 
w Krakowie, a następnie w mniejszych ośrodkach miejskich149. Ich wystawcami byli zarówno przed-
stawiciele najwyższych warstw społecznych miasta, jak i ubożsi reprezentanci miejskiej społeczno-
ści (głównie mężczyźni, rzadziej wspólnie małżonkowie czy tylko kobiety). Kobiety występowały 
samodzielnie w sprawach testamentowych z reguły dopiero po śmierci mężów. W miastach pruskich, 
zakładanych najczęściej na prawie chełmińskim, w przeciwieństwie do ośrodków lokowanych na 
prawie magdeburskim, nie obowiązywała rozdzielność majątkowa małżonków. Np. w kancelarii to-
ruńskiej w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych nie prowadzono zapewne (a przynajmniej 
takowe się nie zachowały) znanych z innych polskich ośrodków miejskich, odrębnych serii ksiąg dla 
wpisywania wyłącznie testamentów. Notowano je w księgach ogólnych rady (tzw. Stadtbuchach) 
lub księgach ławniczych150. Wilkierze toruńskie już w tym okresie odróżniały testament publiczny 
i prywatny. Pierwszy z nich polegał na osobistym złożeniu przez testatora oświadczenia woli przed 
radą lub sądem miejskim (jego otwarcie i publikacja mogła mieć jednak miejsce tylko przed ławą). 
Z kolei testament prywatny mógł być pisemny zamknięty (składało się go w sposób podobny jak 
publiczny) lub otwarty i ustny (przedstawiano go wyłącznie przed sądami lub upoważnionymi przez 

148 Por. Księga Theudenkusa, s. XXXIII; Księga kamlarii, s. 79, 94, 95 n.; Księga długów, s. XI–XII, XVI; Nowa 
księga rachunkowa Starego Miasta Elblaga 1404–1414, wyd. M. Pelech, cz. I, Warszawa 1987, s. X; H. Samsono-
wicz, Późne średniowiecze, s. 200.
149 W Toruniu najstarsza informacja o testamencie byłego już wówczas obywatela miasta Macieja z Gubina 
przetrwała z 1305 r. (Preußisches Urkundenbuch, t. I, cz. 2, wyd. A. Seraphim, Königsberg 1909, s. 528–529); 
zob. A. Bartoszewicz, Piśmienność, s. 240 n.; T. Jurek, Pismo, s. 223.
150 Thorner Denkwürdigkeiten von 1345–1547, wyd. A. Voigt, „Mitteilungen des Coppernicus–Vereins für Wissen-
schaft und Kunst zu Thorn” 13, 1904, s. 15, 21, 82 n. Pomijam tu archiwalia powstałe już w 2. połowie XVI w., 
zob. Toruń, AP, Katalog II, IX 101 (Inventarium aller Testamente, Legata oder Donationes 1559–1663, k. 457+4); 
Katalog II, IX 102 (Dwanaście testamentów mieszczan ze Starego Miasta Torunia 1568–1774, s. 242+4); Katalog 
II, IX 103 (Testament Barbary von der Linde 1579–1583).
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nie przedstawicielami). W sytuacjach, gdy nie było możliwości dokonania testamentu przed sądem, 
dopuszczano sporządzenie go w inny przewidziany prawem sposób (np. wilkierz toruński z 1523 r. 
pozwalał na złożenie takiego oświadczenia przed wydelegowanymi do tego celu 2–3 członkami 
rady)151. Testamenty spisywano zarówno w czasie, gdy testatorzy byli jeszcze w sile wieku, jak 
i bezpośrednio przed śmiercią, a motywem wystawienia była najczęściej, uogólniając, chęć osiąg-
nięcia zbawienia wiecznego, a także uregulowania doczesnych spraw i zobowiązań wobec rodziny 
i bliskich (w ten sposób dokumenty te informują pośrednio również o bliskości więzów i stosun-
ku z poszczególnymi członkami familii). Należy też podkreślić, że prawo chełmińskie zabraniało 
m.in. dokonywać w zapisach testamentowych na łożu śmierci bez zgody prawnych spadkobierców 
darowizn powyżej 3 szelągów152.

7. PODSUMOWANIE

Podsumowując krótko powyższe rozważania, można stwierdzić, że średniowieczne i nowożytne 
miasta — mimo pewnych różnic wynikających z istoty posiadanego przez nich prawa miejskiego 
oraz stosunków własności — były dość podobnie zorganizowane. Podobieństwa te znajdowały swoje 
mniej lub bardziej dokładne odbicie również w pracy ich kancelarii oraz oddziaływały na rodzaje 
wytwarzanych w nich dokumentów, listów, ksiąg i akt. Ważny wpływ na organizację i tok pracy kan-
celarii miejskich wywierali również pisarze. Model organizacyjny i formy pracy najpierw kancelarii 
dużych miast, a następnie mniejszych ośrodków miejskich rozwijały się stopniowo, w drodze ewolu-
cji, wraz z postępującą alfabetyzacją mieszkańców miast i wzrostem znaczenia pisma jako narzędzia 
pracy i komunikacji. W początkowym okresie rozwoju miast najbardziej znacząco na ich wytwory 
oddziaływały sprawy f skalne. Dopiero w XIV w. księga wpisu stała się w nich podstawową formą 
produkcji kancelaryjnej. Abstrahując w tym miejscu od dotychczasowych, często ze sobą sprzecznych 
podziałów, w kancelariach większych miast księgi te podzielić można na trzy podstawowe grupy 
rzeczowe: radzieckie, administracyjno–f nansowe oraz sądowe (w miastach małych, w których często 
prowadzono tylko jedną księgę wpisów dla wszystkich tych spraw, podziały takie stosowano rzadko).

Z kolei okres największego rozwoju działalności aktotwórczej cechów, bractw czeladniczych 
oraz konfraterni religijnych, połączony z coraz bardziej zauważalnym różnicowaniem się ich pro-
dukcji aktowej, rozpoczął się na ziemiach polskich dopiero w XVI w. Od przełomu XVI i XVII w. 
obserwuje się też ostateczne ukształtowanie i znaczne ujednolicenie trybu pracy w kancelariach pra-
wie wszystkich tego rodzaju korporacji. Ich wytwory podzielić można na dokumenty i księgi własne, 
wytworzone w kancelariach tych organizacji lub na ich zlecenie, oraz akta otrzymywane przez nie 
z zewnątrz. W pierwszej z wymienionych grup niewątpliwie najliczniejszą i najbardziej znaczącą 
część stanowią księgi. Od XVI w., w zależności od znaczenia i wielkości korporacji oraz możliwości 
f nansowych jej członków, w niektórych organizacjach księgi te zaczęły dzielić się na serie, wśród 
których wyodrębnić można księgi ogólne, członkowskie (w cechach również czeladnicze i uczniow-
skie) i rachunkowo–f nansowe. Należy podkreślić, że zjawisko to — aczkolwiek dość powszech-
ne — nie objęło jednak wszystkich korporacji zawodowych i religijnych, długo bowiem jeszcze na-
wet w dużych ośrodkach miejskich egzystowały organizacje posiadające tylko jedną lub dwie księgi.

Równolegle z rozwojem kancelarii miejskich oraz kancelarii cechów i innych korporacji pojawiła 
się potrzeba notowania różnorodnych operacji handlowych i f nansowych prowadzonych przez oso-

151 T. Maciejewski, Wilkierze miasta Torunia, Poznań 1997, s. 71–72.
152 Prawo starochełmińskie 1584 (1394), red. W. Maisel, Z. Zdrójkowski, przekład A. Bzdęga, A. Gaca, Toruń 
1985, s. 101 (ks. 4, art. 2). Nieco inaczej postanowienie to zostało sformułowane w rewizji lidzbarskiej tego prawa 
z 1566 r., zob. Rewizja lidzbarska prawa chełmińskiego 1566 [1711], tłum. A. Groth, Koszalin 1997, s. 171–172.
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by prywatne, przede wszystkim kupców. Z czasem pismo w obiegu prywatnym zaczęło odgrywać 
coraz większą rolę. Na ziemie polskie wzory księgowości przyszły za pośrednictwem miast niemiec-
kich, z których wywodziła się znaczna część miejscowego kupiectwa. Od 2. połowy XIV w. pojawiło 
się też zjawisko prywatnego dokumentowania umów, czy w postaci pism podpisywanych i pieczę-
towanych przez zainteresowane osoby, czy to nieuwierzytelnionych oświadczeń, przedstawianych 
następnie do zatwierdzenia przez odpowiednie władze i wpisania do ksiąg miejskich.
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DOKUMENTY I KANCELARIE WIEJSKIE

Janusz Łosowski

1. Stan badań. 2. Gromada chłopska. 3. Sądy wiejskie. 4. Pisarze wiejscy. 5. Wytwory kancelarii: 
księgi, dokumenty i akta luźne

LITERATURA: A. Bartoszewicz, Księgi sądowe Nowej Wsi (Łobzowskiej) z drugiej połowy XV wieku, SŹ 
39, 2001, s. 115–131; F. Bortkiewicz, Alienacje nieruchomości w prawie wiejskim w Małopolsce (XVI–
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naukowej prof. dr. Przemysława Dąbkowskiego, Lwów 1927, s. 27–38; E. Długopolski, Przywileje sołtysów 
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polskie Studia Historyczne” 4, 1961, nr 1, s. 3–88; A. Kamiński, O kancelarii staropolskiej (koreferat), 
w: Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, Warszawa 
1976, s. 68–73; Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XV–XVIII wieku, opr. T. Wiślicz, Warsza-
wa 2007; Z. Kiełb, Rola dokumentu w życiu chłopów dóbr królewskich w okresie staropolskim, w: Pamięt-
nik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Lublin 2007, s. 69–83; B. Kubiak, Gromada wiej-
ska i jej funkcjonowanie w Małopolsce w XVI i XVII wieku, w: Społeczeństwo staropolskie, t. III, Warszawa 
1983, s. 139–159; S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. II, Lwów 1926; J. Łosowski, 
Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Lublin 2013; L. Łysiak, 
W sprawie ksiąg sądowych wiejskich, CPH 14, 1962, z. 2, s. 175–194; tenże, W sprawie ksiąg sądowych 
wiejskich (po raz drugi), CPH 15, 1963, z. 1, s. 293–297; P. Madejski, Dokument chłopski w świetle oblat 
w księgach sądowych wiejskich okresu staropolskiego, w: Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studen-
tów Archiwistyki, Toruń 1998, s. 59–74; K. Orzechowski, Księgi sądowe wiejskie jako źródło do dziejów 
chłopskiej kultury materialnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 17, 1969, s. 261–268; A. Partyka, 
Księga sądowa wsi Jaworsko. Przyczynek do badań nad kulturą materialną wsi małopolskiej, „Lud” 56, 
1972, s. 264–275; F. Persowski, Księga sądowa wsi Markowej w powiecie przeworskim, „Roczniki Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych” 1, 1931, s. 43–52; S. Płaza, Funkcjonowanie chłopskich sądów wójtow-
skich na Sądeczyźnie XVI–XVIII w., CPH 18, 1966, z. 1, s. 119–180; tenże, Powstanie i rozwój chłopskich 
sądów wójtowskich na Sądeczyźnie XVI–XVIII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 135, 
Prace Prawnicze 25, 1966, s. 23–72; tenże, Ustrój wsi i sądownictwo nad chłopami w kluczu muszyńskim 
XVI–XVIII wieku, „Rocznik Sądecki” 29, 2001, s. 17–52; tenże, Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej 
Polsce. Studium bibliograf czno–źródłoznawcze, Kraków 1974; J. Rafacz, Ustrój wsi samorządnej małopol-
skiej w XVIII wieku, Lublin 1922; J. Słowiński, Kancelarie wsi małopolskich od końca XIX do schyłku XVIII 
wieku, SŹ 31, 1990, s. 25–36; A. Wawrzyńczyk, Urząd wiejski na Mazowszu w XVI wieku (Ze studiów nad 
ustrojem społecznym wsi mazowieckiej XVI wieku), w: Społeczeństwo staropolskie, t. II, Warszawa 1979, 
s. 23–69; A. Vetulani, Księgi sądowe wiejskie z Rzeszowszczyzny, „Kwartalnik Rzeszowski” 1967, nr 1 (4), 
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s. 6–14; tenże, Wartość badawcza ksiąg sądowych wiejskich, w: VIII Powszechny Zjazd Historyków Pol-
skich. Referaty i dyskusja, t. II, Warszawa 1960, s. 99–114.

1. STAN BADAŃ

W badaniach nad kancelariami gromadzkimi i ich dokumentacją podstawowe znaczenie odegrał 
silnie rozwinięty nurt edytorski zapoczątkowany wydaniem w dwóch tomach obszernych fragmen-
tów wielu ksiąg wiejskich z terenu Małopolski przez Bolesława Ulanowskiego (1921). W okresie 
międzywojennym jeszcze dwie księgi gromadzkie opublikowali H. Polaczkówna (1923) i F. Doubek 
(1931). Po wojnie dokonano kolejnych edycji ksiąg i akt wiejskich, za sprawą inicjatora tej akcji 
Adama Vetulaniego (1962) oraz jego uczniów: Stanisława Grodziskiego (1967, 1970), Ludwika Ły-
siaka (1965) i Stanisława Płazy (1968). Przygotowane przez nich wydania były poprzedzane anali-
tycznymi wstępami, które wiele wniosły do badań historyczno–ustrojowych oraz w pewnym stopniu 
poszerzyły wiedzę o pracy kancelarii gromadzkich. Te prace wydawnicze znalazły naśladowców 
w innych środowiskach (Aniela i Antoni W. Walawendrowie 1960; Grzegorz Jawor i Małgorzata 
Kołacz–Chmiel 2009), którzy kontynuowali wypracowany wzorzec edytorski.

Sukcesywnie zwiększająca się podstawa źródłowa umożliwiła badaczom prowadzenie badań hi-
storyczno–ustrojowych nad organizacją wsi, jej organów administracyjnych i sądowych, które z po-
wodzeniem podjął Józef Rafacz, przygotowując monograf ę ustroju wsi małopolskiej w XVIII w. 
(1922). Po wojnie niektórzy badacze dalej prowadzili badania ustroju wsi małopolskiej, a ich opraco-
wania poszerzyły wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu sądów oraz urzędów gromadzkich w Mało-
polsce, a także na innych terenach (Stanisław Płaza 1966, 2001; Filomena Bortkiewicz 1970; Alina 
Wawrzyńczyk 1979; Barbara Kubiak 1983). Dorobek edytorski i badawczy w latach 70. został pod-
sumowany przez S. Płazę (1974) oraz Adama Kamińskiego (1976).

Z czasem pojawił się też nurt badań kancelaryjno–dyplomatycznych, zapoczątkowany artykułem 
S. Grodziskiego, dotyczącym głównie problemu genezy ksiąg wiejskich (1962), który wywołał po-
lemikę ze strony L. Łysiaka (1963). Nurt ten przyniósł wartościowe prace o charakterze syntetycz-
nym, jak artykuł Jana Słowińskiego (1990), oraz opracowania analityczne, których przykładem jest 
tekst Agnieszki Bartoszewicz poświęcony piętnastowiecznym wpisom księgi Nowej Wsi (2001). 
W tym nurcie można też wyróżnić grupę prac zawierających charakterystyki zachowanych ksiąg 
przydatnych w badaniach kancelarii, jak i jej wytworów. Najstarsza powstała jeszcze przed wojną 
(F. Persowski 1931), ale następne ukazały się znacznie później. Ich autorami byli A. Vetulani (1976), 
Andrzej Partyka (1972), Zbigniew Dydek (1976), S. Grodziski (2000). Opracowania te razem z ka-
talogiem, zawierającym informacje o istniejących i zaginionych księgach gromadzkich i dworskich 
z terenu Małopolski, skrupulatnie zebrane przez Tomasz Wiślicza (2007), bardzo ułatwiają prowa-
dzenie badań dyplomatycznych. 

W ostatnim okresie należy też odnotować pojawienie się grupy prac poświęconych dokumentom 
używanym przez chłopów. W okresie międzywojennym badanie w tym kierunku zapoczątkowali 
Edmund Długopolski, zajmujący się przywilejami sołtysimi (1921), oraz Józef Dicker (1927) i Kazi-
mierz Dobrowolski (1933), analizujący chłopskie testamenty. Wstępnego rozpoznania dokumentów 
chłopskich wpisanych do akt urzędowych lub znanych ze wzmianek źródłowych dokonał Paweł Ma-
dejski (1997), a Zbigniew Kiełb przeanalizował wykorzystywanie przywilejów monarszych przez 
chłopów z dóbr królewskich (2007). Potem ukazała się monograf a J. Łosowskiego, poświęcona 
wykorzystywaniu dokumentów przez niepiśmiennych chłopów w okresie staropolskim (2013). Przy-
niosła też ona nowe ujęcie organizacji pracy kancelaryjnej, struktury dokumentacji wytworzonej 
w jej toku oraz klasyf kację wytworów kancelaryjnych.
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Na obecnym etapie konieczne jest kontynuowanie prac wydawniczych i publikacja zachowanych 
ksiąg in extenso, mimo czasochłonności związanych z tym prac edytorskich. Równolegle należy 
publikować wszelkie odnalezione dokumenty chłopskie, w tym przede wszystkim najliczniejsze 
wśród nich testamenty. Bardzo przydatna byłaby analiza dyplomatyczna już wydanych ksiąg oraz 
znanych dokumentów i ekstraktów. Niezbędne są też dalsze studia nad funkcjonowaniem dokumen-
tacji w społecznościach wiejskich, traktowanym nie tylko jako zjawisko prawne, ale także społeczne 
i kulturowe, dzięki czemu będzie możliwe wzbogacenie wiedzy o kulturze chłopskiej. 

2. GROMADA CHŁOPSKA

Gromada wiejska była przymusowym związkiem ludzi mieszkających na pewnym terytorium pod 
władzą pańską, powołanym przez tę władzę do spełnienia określonych zadań. Tworzyli ją wszyscy 
mieszkańcy wsi, bez względu na wiek, pozycję społeczną czy posiadany majątek, w tym także kobie-
ty i dzieci. Przynależność do gromady była obowiązkowa i nie można było z niej wystąpić. Istniała 
jedynie możliwość przeniesienia poddanego do innej gromady, ale mogło się to dokonać jedynie na 
skutek decyzji dziedzica. Głównym zadaniem gromady było utrzymanie porządku na wsi. Zapew-
niała też pobór podatków, w czym wyręczała samego dziedzica lub jego urzędników. Pokrywała też 
w razie potrzeby niedobory, wynikłe z powodu zaległości podatkowych, co było bardzo korzystne 
dla dworu. Istotną korzyścią funkcjonowania gromady było też odciążenie dziedzica od uciążliwego 
i czasochłonnego sądownictwa nad chłopami. Gromada odpowiadała wreszcie swoim majątkiem za 
wszelkie szkody, jakie jej członkowie ponosili z powodu przynależności do niej.

Na gromadzie ciążyły też obowiązki kontrolne. W pierwszym rzędzie chodziło o sprawowanie 
nadzoru nad funduszami wspólnymi, którymi administrowali urzędnicy. Dotyczyło to głównie wój-
tów, którzy pobierali podatki od każdego mieszkańca wsi i przez pewien czas dysponowali relatywnie 
dużymi sumami pieniędzy. Zdarzało się, że urzędnicy wykorzystywali je niezgodnie z przeznacze-
niem, udzielając różnego rodzaju pożyczek wybranym osobom. Rozliczanie urzędników z zebranych 
i wydatkowanych pieniędzy było łatwiejsze w przypadku przedstawienia przez nich odpowiedniej 
dokumentacji. Jeśli jednak jej nie przedłożono, możliwości dokonania weryf kacji rozliczenia były 
bardzo utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe. Kontroli ze strony gromady podlegało też zacho-
wanie urzędników, zarówno wójtów, jak i przysiężnych (ławników), leśnych, polowych oraz pa-
sterzy. W przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków, a nawet szkodzenia mieszkańcom 
wsi, urzędnik mógł zostać oskarżony przed sądem rugowym, co musiało zakończyć się usunięciem 
go z urzędu. Była to skuteczna forma dyscyplinowania urzędników i ochrony zbiorowości wiejskiej 
przed ich samowolą. Obowiązkiem gromady było sprawowanie nadzoru nad zachowaniem wszyst-
kich jej członków. Jedną z jej form stanowiło ujawnianie w trakcie sądu rugowego przestępstw zna-
nych jej członkom. W grę wchodziły przeważnie wykroczenia przeciwko moralności, spokojowi czy 
dobremu gospodarowaniu.

Gromada była też odpowiedzialna za wypełnianie przez jej członków obowiązków religijnych. 
Pilnowała, aby chłopi należycie uprawiali ziemię, hodowali trzodę i bydło oraz nadmiernie się nie 
zadłużali. Gromadzkiej kontroli podlegali również karczmarze i młynarze, a nawet miejscowi rze-
mieślnicy i wykonywana przez nich praca. Można też zaobserwować przejawy działalności gromady 
w sprawach opieki społecznej. Troszczyła się o sieroty, nadzorując sprawowanie nad nimi opieki, 
a nawet wyznaczając opiekunów. Niekiedy dbała też o los starych gospodarzy, którzy nie mogli już 
pracować. Starano się znaleźć im zajęcie pożyteczne dla gromady, a jednocześnie odpowiadające 
ich możliwościom. W przypadku daleko posuniętej niedołężności starców kierowano ich do szpitali. 
Jednocześnie gromady starały się przeciwdziałać przenikaniu na wieś żebraków i ludzi „luźnych”. 
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Stanowili oni dla wszystkich członków gromady poważne zagrożenie, gdyż swoim zachowaniem 
podważali sens wydajnej pracy chłopów na rzecz dziedzica. Gromada wypełniała też pewne zadania 
o charakterze gospodarczym. W niektórych przypadkach posiadała drogi, place, pastwiska, lasy i je-
ziora. Nie zawsze mogła czerpać pożytki z posiadania tych terenów, bo zdarzało się, że użytkował je 
dwór. Na majątek gromadzki składały się też urządzenia użyteczności publicznej (młyny), a nawet 
zwierzęta (krowy).

3. SĄDY WIEJSKIE

Sądy wiejskie można podzielić ze względu na skład społeczny zasiadających w nich urzędników na 
patrymonialne, mieszane oraz gromadzkie. W skład organów patrymonialnych wchodzili z regu-
ły urzędnicy administracji dworskiej, natomiast w sądach mieszanych występowali przedstawicie-
le dziedzica lub dzierżawcy oraz urzędnicy gromadzcy. Obecność reprezentantów dworu w sądach 
mieszanych decydowała o ich bardziej dominialnym niż gromadzkim charakterze. W sądach gro-
madzkich zasiadali wreszcie wyłącznie urzędnicy reprezentujący gromadę i stanowiły one organ sa-
morządu wiejskiego. Najczęściej spotykany był sąd zwyczajny, którego kompetencje rozciągały się 
na teren jednej wsi. W jego skład wchodzili wójt i ławnicy. Cechę charakterystyczną sądu zwyczaj-
nego stanowił udział w jego obradach stron procesowych oraz powoływanych przez nie świadków. 
Sądy te zajmowały się sprawami cywilnymi oraz karnymi, a wykonywały też inne czynności, jak 
szacunki czy pomiary spornych gruntów. Istniały też sądy rozciągające swoją jurysdykcję na obszar 
całego kompleksu dóbr ziemskich. J. Rafacz nazywał je sądami centralnymi. W ich skład wchodzili 
specjalnie mianowani do tego członkowie. Zdarzało się, że tworzyli go ławnicy sądów zwyczajnych 
z jednej lub kilku wsi. Sądy te rozpatrywały tylko najważniejsze sprawy.

Organizacja sądów wiejskich nie była jednolita i zależała od rodzaju dóbr, ich położenia geogra-
f cznego oraz wielkości. Uwzględnić należy wszelkie możliwe formy, bo tylko w ten sposób można 
ukazać różnorodność rozwiązań organizacyjnych cechującą sądownictwo wiejskie. W czasach staro-
polskich występował jeszcze sąd sołtysi, charakterystyczny raczej dla średniowiecza. Sprawował go 
sołtys dziedziczny, potomek lub spadkobierca zasadźcy wsi. Kompetencje sołtysa określał przywilej 
lokacyjny. Z reguły przysługiwało mu prawo sądzenia wszelkich przestępstw popełnianych przez 
chłopów, jak i spraw cywilnych; wiązało się z tym pobieranie pewnej części kar sądowych. Pozycję 
sołtysa dziedzicznego wzmacniało bogate uposażenie, obejmujące zazwyczaj kilka łanów ziemi, 
a także możliwość zbudowania młyna, karczmy czy jatek. Sołtys zbierał też podatki, dzięki czemu 
miał prawo do zachowania ich części. Zobowiązany był za to do służby wojskowej na wezwanie 
dziedzica z odpowiednim uzbrojeniem i wyposażeniem. Sołtys dziedziczny, nie mogąc sprawować 
sądów osobiście z powodu służby na rzecz dziedzica lub pobytu poza wsią, powoływał okresowo 
zastępcę sądowego, czyli podwójciego (viceadvocatus). W przypadku posiadania sołectwa przez 
szlachcica zastępca taki działał stale. Niekiedy zdarzało się, że w rozprawach uczestniczyli razem 
sołtys i podwójci, więc sąd taki miał charakter sołtysio–wójtowski. Z chwilą wykupu sołectwa przez 
dziedzica władza sądownicza przechodziła w ręce urzędników dziedzica lub wójta sądowego.

W niektórych wsiach, szczególnie lokowanych w ramach osadnictwa wołosko–ruskiego, w wy-
niku podziałów lub sprzedaży, występowało kilku posiadaczy dawnego sołectwa. W takich przy-
padkach funkcje sądowe powierzano jednemu z nich, który pełnił je za zgodą właściciela wsi oraz 
w porozumieniu z pozostałymi współposiadaczami. Takiego sołtysa zwano „urzędowym” lub „bę-
dącym na urzędzie”. Po wykupie sołectwa przez dziedzica najczęściej ustanawiano wójta sądowego, 
który przewodniczył ławie i prowadził rozprawy sądowe. Wpływ na jego powołanie miał głów-
nie dziedzic, chociaż niekiedy o jego wyborze decydowała gromada. Oprócz zadań sądowych wójt 
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miał także obowiązki o charakterze administracyjnym, kierując gromadą wiejską, dbając o porządek 
i troszcząc się szczególnie o wypełnianie powinności na rzecz dziedzica.

Sądy wójtowskie określano różnymi nazwami, nie zawsze odzwierciedlającymi ich charakter 
i specyf kę. Ze względu na ich zasięg terytorialny wyróżnia się niekiedy sądy jednowioskowe, wie-
lowioskowe i kluczowe (centralne). Podział ten odzwierciedla istniejące zróżnicowanie tych sądów 
głównie na terenie południowej Małopolski. Nie jest pewne jego występowanie w innych regionach 
Rzeczypospolitej. Problem wymaga dopiero zbadania. Zdaniem starszych badaczy sądy jednowiosko-
we występowały w każdej wsi. S. Płaza udowodnił jednak przekonywająco, że nie było ich tam, gdzie 
ukształtowały się sądy wielowioskowe i centralne. Na terenie południowej Małopolski wójtowskie 
sądy jednowioskowe działały od XVI aż do lat 80. XVIII w. Sądy wielowioskowe występowały raczej 
rzadko. Według S. Płazy istniały tylko w kluczu łąckim należącym do klarysek ze Starego Sącza.

Wójtowskie sądy kluczowe (centralne) wyróżniał najszerszy zasięg. O ich utworzeniu decydo-
wały zazwyczaj względy praktyczne, głównie dążenie do skupiania mieszkańców okolicznych wsi 
wokół ośrodka gospodarczo–administracyjnego, jakim była wieś stanowiąca centrum klucza. Ich 
właściwość obejmowała cały kompleks dóbr. Występowały dwa typy sądów kluczowych. W przy-
padku braku innych organów sądowniczych na terenie klucza sąd kluczowy był sądem pierwszej 
instancji i rozstrzygał wszelkie możliwe sprawy poddanych zamieszkałych na terenie klucza. Istnie-
nie na terenie kompleksu dóbr niższych sądów powodowało, że sąd kluczowy miał charakter sądu 
drugiej instancji i rozpatrywał tylko niektóre sprawy. Sądy kluczowe działały stale lub doraźnie od 
XVI do końca XVIII w. 

Odmienny typ stanowiły sądy rugowe, które zwoływano na wezwanie dziedzica. Na związanych 
z tym zebraniach obecni musieli być wszyscy mieszkańcy wsi, także kobiety, które z reguły nie 
uczestniczyły w innych formach życia społecznego. Zebrani byli zmuszeni donieść sądowi o wszel-
kich znanych wykroczeniach. Poważniejszymi przestępstwami miał się zajmować sąd zwyczajny.

Charakterystyczne sądy istniały we wsiach założonych na prawie wołoskim. Na ich czele stali 
wojewodowie wołoscy, którzy mieli do pomocy szałaśników. Sądy te rozpatrywały sprawy związane 
z gospodarstwem pasterskim, takie jak spory dotyczące posiadania pastwisk, paszy, szałasów, prze-
chodu przez polany, kradzieży owiec i wszelkich szkód wyrządzanych w trakcie ich hodowli. We 
wsiach urządzonych na tym prawie funkcjonowały też zwykłe sądy wójtowskie, które rozpatrywały 
spory dotyczące posiadania gruntów oraz przestępstwa, jak kradzieże i rozboje.

Sądy dworskie powoływane przez dziedzica zapewniały mu bezpośredni wpływ na wymiar spra-
wiedliwości. Z reguły stanowiły wyższy szczebel sądownictwa i rozstrzygały jedynie poważniejsze 
sprawy. Ich struktura była zróżnicowana i zależała od charakteru własności dóbr, ich rozległości oraz 
organizacji wewnętrznej. Większe kompleksy dóbr, należące do biskupów czy magnatów, charakte-
ryzowała bardziej rozbudowana struktura sądów. Podstawę ich hierarchii stanowiła właściwość te-
rytorialna. Najniższym szczeblem był sąd administratora folwarku, który rozpatrywał sprawy miesz-
kańców jednej lub kilku wsi podległych jego władzy. Wyższym organem był sąd ekonoma klucza, 
którego właściwość rozciągała się na obszar wszystkich wsi przynależnych do danego kompleksu 
dóbr. Wyższą rangę miał sąd komisarzy, którego skład był wyznaczony przez właściciela dóbr. Na 
szczycie tej hierarchii stał sąd samego pana, występujący raczej rzadko i rozpatrujący sprawy wyjąt-
kowej wagi. W przypadku wydzierżawienia dóbr większość kompetencji właściciela przechodziła na 
dzierżawcę, który mógł rozpatrywać każdą sprawę skierowaną przez jego poddanych lub odwołanie 
od wyroków sądów wójtowskich. Właściciele nie przekazywali jednak dzierżawcom pełnej władzy 
dominialnej nad poddanymi, w wyniku czego można było kierować do nich odwołania, a także skar-
żyć się na dzierżawcę w przypadku łamania przez niego praw przysługujących chłopom.

W sądach mieszanych liczebnie przeważali chłopi, jednak udział w nich urzędników dworskich, 
jednego lub kilku, sprawiał, że organy te miały swoją specyf kę i z tego powodu powinny być trak-
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towane odrębnie. Wyższa pozycja urzędnika dworskiego w hierarchii władzy na wsi sprawiała, że 
to do niego należał decydujący głos. Przewaga czynnika dominialnego w pełni uzasadnia używanie 
pojęcia sądów dworsko–chłopskich, a nie odwrotnie. Nie były to jednak zwykłe sądy dworskie.

4. PISARZE WIEJSCY

Dokumentację sądów gromadzkich tworzyli pisarze gromadzcy, angażowani przez urząd. Umieli 
oni czytać i pisać oraz mieli przynajmniej podstawową znajomość formularza kancelaryjnego nie-
zbędną do sporządzania urzędowej dokumentacji procesu sądowego oraz różnego rodzaju umów. 
Potraf li też przeprowadzać poszukiwania potrzebnych informacji w zachowanych aktach. Przed 
objęciem funkcji pisarze musieli złożyć przysięgę, dlatego określani byli jako pisarze przysięgli 
(notarii iurati). W przysiędze tej zobowiązywali się do posłuszeństwa urzędowi gromadzkiemu, 
zachowania tajemnic służbowych oraz tworzenia wpisów zgodnie ze stanem faktycznym. W przy-
padkach braku pisarzy przysięgłych, o których nie było łatwo, zatrudniano pisarzy nieprzysięgłych, 
zwykle na czas ściśle określony. Mogli oni wykonywać te same obowiązki, co ich przysięgli koledzy. 
Do obowiązków pisarzy należało spisywanie wyroków sądu gromadzkiego, notowanie na brudno 
przebiegu innych czynności procesowych oraz transakcji majątkowych, a potem wpisywanie ich do 
akt czystopisowych, wydawanie ekstraktów, a także redagowanie i sporządzanie dokumentów. Nie 
można wykluczyć czynnego udziału w czynnościach sądowych, jak przesłuchiwanie świadków oraz 
wyrokowanie, ale kwestia ta wymaga dokładniejszego zbadania. 

Pisarzami gromadzkimi byli zazwyczaj bakałarze szkół paraf alnych, organiści, kantorzy, a także 
alumni zakonni, rzemieślnicy, leśnicy. W niektórych wsiach dorywczo zatrudniano też pisarzy przy-
sięgłych z pobliskich miast1. Określone czynności kancelaryjne wykonywali okazjonalnie urzędnicy 
dworscy, plebani, dzierżawcy wsi, a nawet dziedzice. Ich rola polegała na wpisywaniu pojedynczych 
wpisów, wykreślaniu niepożądanych transakcji lub wadliwych dekretów, a także kontrolowaniu za-
wartości akt. Kwalif kacje pisarzy były zróżnicowane. Pisarze miejscy byli dobrze przygotowani 
do wypełniania obowiązków kancelaryjnych na rzecz gromad, ponieważ w swoich macierzystych 
ośrodkach sporządzali dokumentację bardziej zróżnicowaną pod względem formalnym i treściowym 
i mieli tam znacznie więcej pracy niż na wsi. Z obowiązkami kancelaryjnymi nieźle radzili też sobie 
organiści i bakałarze, którzy potraf li pisać, choć mieli czasem kłopoty z redagowaniem dokumen-
tów. Natomiast przygodni pisarze mieli najczęściej niskie umiejętności językowe, dlatego popeł-
niali błędy f eksyjne i składniowe, nie unikali powtórzeń, a niekiedy mieli także kłopoty z jasnym 
wyrażaniem myśli, skutkiem czego zrozumienie ich zapisów wymaga od współczesnego czytelnika 
dłuższego namysłu.

Miejscem pracy pisarzy było pomieszczenie, w którym obradował sąd gromadzki, a więc karcz-
ma, dom wójta, dwór dzierżawcy czy dziedzica. Dokumentacja gromadzka była przechowywana 
w skrzynce, do której klucze mieli wójt, a czasem i przysiężni2. Wydawano ją pisarzowi przed po-
siedzeniem sądu, a po jego zakończeniu przejmowano ją i zamykano w skrzynce. Nie są znane 
przypadki wypłacania pisarzom stałego wynagrodzenia (salarium), jak to się działo w kancelariach 
miejskich, choć nie można tego wykluczyć. Za swoje prace pisarze otrzymywali wynagrodzenie 
od stron procesowych lub kontrahentów. Wysokość opłat, jakie uiszczano za wpisy, była bardzo 
zróżnicowana. W niektórych wsiach uzależniano ją od wartości transakcji, a sięgała od 3 do 40%. 

1 J. Słowiński, Kancelarie wsi małopolskich od końca XIV do schyłku XVIII wieku, SŹ 31, 1990, s. 30–31; J. Łosow-
ski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Lublin 2013, s. 58.
2 Tamże, s. 62.
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W innych ściśle wyznaczano ceny wpisów. Przykładowo w dobrach Ostrogskich wpis do akt kosz-
tował 2 zł, natomiast sporządzenie ekstraktu — 1 zł. Pisarze otrzymywali też zapewne część kar 
traf ających do sądu gromadzkiego, jak było to np. w Iwkowej3.

5. WYTWORY KANCELARII: KSIĘGI, DOKUMENTY I AKTA LUŹNE 

W kancelariach sądowych wiejskich powstawała dokumentacja typowa dla księgi wpisów stanowią-
cej właściwą formę kancelaryjną tego okresu. Były to przede wszystkim księgi, które wyróżniała 
oprawa skórzana lub półskórkowa (skóra tylko na grzbiecie, okładki tekturowe lub z drewnianych 
deseczek), oraz akta, na które składały się prowizorycznie połączone składki, dokumenty i ekstrak-
ty. Pisarze gromadzili również dokumentację otrzymaną z zewnątrz, głównie przywileje, dekrety, 
kwity podatkowe, inwentarze powinności czy różnego rodzaju zarządzenia. Przechowywana była 
ona razem z produktami własnymi w skrzynkach gromadzkich. Ich powszechne wykorzystywanie 
odróżniało kancelarie wiejskie od kancelarii innych urzędów.

Najtrwalszym produktem kancelarii wiejskich okazały się księgi, z których kilkaset dotrwało 
do naszych czasów. Najwięcej ksiąg zachowało się z terenu Małopolski, ponieważ zabezpieczy-
ły je władze austriackie w następstwie zarządzeń z l. 1843–1848. Później, w okresie autonomii 
galicyjskiej, zadbali o ich przechowywanie konserwatorzy Galicji Zachodniej4. Z pozostałych te-
renów ksiąg tych zachowało się bardzo mało, co tylko podkreśla wyjątkowe bogactwo materiału 
małopolskiego. Najstarsze księgi pochodzą z XV w., chociaż są ślady ich istnienia już w końcu 
XIV w.5 Zakładano je kilkadziesiąt lat po lokacji wsi. Przyczyną ich powstawania w tym stuleciu 
było ówczesne zapotrzebowanie na dokumentację pisaną, które można zaobserwować zarówno 
w kancelariach miejskich, jak i grodzkich czy ziemskich. Jednostki aktowe, które nazywamy księ-
gami, niejednokrotnie miały bardzo prymitywną formę, stanowiąc grupę luźnych lub połączonych 
składek, zabezpieczonych jedynie skórzaną lub tekturową obwolutą. Bywało też, że skompleto-
wane składki prowizorycznie wiązano sznurkiem, nie dodając do nich żadnej obwoluty. Z tego 
powodu jako wyróżnik księgi w znaczeniu kancelaryjnym, a nie bibliologicznym, musi być uwa-
żane połączenie składek w f zyczną całość, bez względu na jego formę. Forma ta była zazwyczaj 
zróżnicowana. Mogła występować w postaci introligatorskiej i ściśle łączyć składki przy pomocy 
zwięzów, lub też wiązać je w sposób amatorski przy pomocy zwykłego sznurka albo mocniejszej 
nici. Zapisane w kancelarii składki luźne, które kiedyś stanowiły jedną całość, lub pozostawały 
osobno, powinno się nazywać aktami.

Biorąc pod uwagę treść zachowanych ksiąg, można wyróżnić trzy ich rodzaje6. Najczęściej wy-
stępowały księgi, które roboczo powinno się określić jako uniwersalne, traf ały bowiem do nich 
w kolejności chronologicznej wszelkie wpisy, będące następstwem czynności procesowych, admini-
stracyjnych i uwierzytelniających. Przeważały wśród nich księgi, w których nie stosowano podziału 
wewnętrznego, wpisując przebieg kolejnych czynności. Niekiedy dzielono je na dwie części. Do 
jednej, prowadzonej od początku księgi, traf ały wpisy jednej grupy (np. sądowe), zaś do drugiej, 
prowadzonej od końca — pozostałe (np. transakcje wieczyste). Rzadziej stosowano podział na dwie 
księgi prowadzone równolegle i różniące się treścią. Zwykle w takich przypadkach do jednej wpisy-
wano umowy wieczyste zawierane przez chłopów, natomiast do drugiej — wpisy sądowe i admini-

3 Tamże, s. 69–70; J. Słowiński, Kancelarie, s. 31.
4 S. Grodziski, Księgi sądowe wiejskie (Zasięg terytorialny i geneza), CPH 12, 1960, z. 1, s. 137; L. Łysiak, 
W sprawie ksiąg sądowych wiejskich, CPH 14, 1962, z. 2, s. 181–184.
5 S. Grodziski, Księgi sądowe, s. 110. 
6 J. Łosowski, Dokumentacja, s. 74–75.
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stracyjne. W księgach zwykle obowiązywał chronologiczny porządek wpisów, który naruszano rzad-
ko, przeważnie zapełniając puste miejsca w aktach. Zupełnie wyjątkowo zakładano księgi gruntowe, 
przeznaczone do rejestracji zmian stanu posiadania gruntów należących do wsi. Już w momencie 
założenia tych ksiąg przeznaczano poszczególne strony do odnotowywania transakcji dotyczących 
poszczególnych ról. Dzięki temu wewnętrznemu podziałowi zamierzano nie tylko osiągnąć przej-
rzystość ksiąg, ale przede wszystkim uzyskiwać precyzyjne informacje o stanie prawnym nieru-
chomości, ułatwiające skuteczną kontrolę stanu ich posiadania, niełatwą do przeprowadzenia przy 
pomocy ksiąg, w których obowiązywał chronologiczny układ wpisów.

Biorąc pod uwagę stadia powstawania, księgi dzieliły się na protokoły i czystopisy7. Protokoły 
był pierwopisami, do których na bieżąco wpisywano przebieg dokonanych czynności sądowych lub 
transakcji, dokonując w tekście w razie potrzeby skreśleń lub poprawek. W protokołach nie zawsze 
pisano starannie i czytelnie, a teksty poszczególnych wpisów rozmieszczano niekiedy niedbale. Czy-
stopisy prowadzono znacznie lepiej, pismo w nich jest staranniejsze, a błędy i poprawki zdarzały 
się rzadko, dzięki czemu zamieszczone w nich wpisy były bardziej czytelne. Wpisy czystopisowe 
sporządzano na podstawie notatek zapisanych na luźnych kartach.

Oprócz ksiąg gromady wiejskie posiadały też akta, na które składały się luźne zapisane składki, 
których nie udało się wcześniej uporządkować i oprawić. Pozostawały one w pierwotnej formie, 
gdyż często zawierały wpisy różnego rodzaju czynności sądowych, które posiadały wyłącznie zna-
czenie historyczne i nie miały wartości praktycznej. Ich uporządkowania i oceny mogły dokonać je-
dynie osoby umiejące czytać i pisać, których na wsi zazwyczaj brakowało, dlatego akta tego rodzaju 
przechowywano w skrzynkach gromadzkich wiele lat bez jakiegokolwiek porządku. Ze względu na 
brak oprawy akta te łatwiej ulegały zagubieniu czy zniszczeniu. Do czasów współczesnych prze-
trwały jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Wpisy stanowiły podstawowy element treściowy akt gromadzkich i były urzędowymi teksta-
mi o wyraźnie zaznaczonej odrębności, odzwierciedlającymi dokonane czynności urzędowe lub 
umowy zawarte przez kontrahentów. W aktach sporadycznie występowały też adnotacje, wnoszo-
ne między wpisami lub na ich marginesie, stwierdzające fakty lub wyrażające opinie w formie 
jednego czy dwu zdań. Zróżnicowanie treściowe ksiąg gromadzkich w znacznym stopniu utrudnia 
opis ich zawartości, ale pomocna jest tu systematyzacja wpisów. Powstawały one z tych samych 
powodów, co i wpisy do ksiąg miejskich. W głównej mierze służyły wiejskiemu wymiarowi spra-
wiedliwości, dokumentowaniu i kontroli chłopskiego stanu posiadania, celom administracyjnym, 
kancelaryjnym, a czasem upowszechnianiu zasad i wartości korzystnych dla administracji domi-
nialnej. Dlatego ze względu na funkcje można je podzielić, nawiązując bezpośrednio do systema-
tyzacji wpisów ksiąg miejskich, na sądowe, uwierzytelniające, administracyjne, wzorcowe oraz 
sentencjonalne8.

Przeważały wpisy uwierzytelniające. Nadawały one moc prawną transakcjom wieczystym i cza-
sowym zawieranym przez chłopów. Na transakcje wieczyste składały się umowy kupna–sprzedaży, 
zamiany oraz oświadczenia woli, jak darowizny, cesje i testamenty. Transakcje czasowe natomiast 
miały głównie charakter pożyczkowy i różniły się tylko sposobem zabezpieczenia pożyczonej przez 
wierzyciela kwoty w przypadku niezwrócenia mu jej przez dłużnika. Prawo wiejskie wymagało 
zazwyczaj zapisywania w aktach treści umów wieczystych. Chodziło bowiem, aby za pomocą ksiąg 
gromadzkich skutecznie kontrolować chłopski obrót ziemią. Dlatego władze dominialne zazwyczaj 
wymagały, aby wszelkie umowy prywatne zawierane przez chłopów, ustnie lub pisemnie, bez wie-
dzy urzędników gromadzkich czy dworskich, były wpisywane do akt gromadzkich.

7 S. Grodziski, Księgi sądowe, s. 127.
8 J. Łosowski, Dokumentacja, s. 81–82.
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Wpisy sądowe w aktach gromadzkich odzwierciedlały, w przeciwieństwie do akt grodzkich czy 
miejskich, tylko niektóre czynności procesowe. Głównie były to wpisy wyroków wydawanych przez 
sądy gromadzkie oraz protokołów rejestrujących przebieg rozpraw sądowych. Czasem dokumento-
wały one także wykonanie wyroków, polegające na zapłacie należności. W aktach sądów gromadz-
kich nie odnotowywano pozwów ani relacji o ich dostarczeniu, gdyż pozwanych wzywano przed sąd 
ustnie. Zazwyczaj nie spisywano też zeznań świadków, gdyż wszelkie sprawy sporne rozstrzygano 
na jednym posiedzeniu, w wyniku którego wydawano wyrok. O treści zeznań składanych przez 
świadków można niekiedy dowiedzieć się z tekstu dekretów wpisanych do akt. Dlatego nasuwa się 
wniosek, że powstawaniu bardziej zróżnicowanej dokumentacji sądowej nie sprzyjała mniejsza niż 
w przypadku ziemskiego czy miejskiego formalizacja procesu w sądach wiejskich.

Znacznie rzadziej traf ały do akt gromadzkich wpisy czynności administracyjnych, takich jak 
elekcje urzędników gromadzkich, ich nominacje, wydawane przez władze dominialne zarządzenia 
w sprawach gospodarczych i porządkowych, wykazy sum pieniężnych zbieranych przy różnych oka-
zjach czy rejestry podatkowe. Ich małą liczbę należy tłumaczyć krótką przydatnością dowodową. 
Z wyjątkiem zarządzeń porządkowych, obowiązujących zazwyczaj przez wiele lat, pozostałe kate-
gorie traciły wartość użytkową już po roku. Jeszcze rzadziej spotykane są sentencje, czyli jedno– lub 
kilkuzdaniowe teksty, wyrażające myśli o charakterze etycznym. Najczęściej wyrażały one pochwa-
łę sprawiedliwości czynionej w imię Boga lub wprost odwołanie do Bożej mocy w formie przywo-
łania Boskiego imienia. Wpisy te dowodziły przejawianej przez pisarzy świadomości koniecznego 
związku ludzkiego wymiaru sprawiedliwości z wartościami wyższymi i stanowiły doskonały przy-
kład przenikania się sfery publicznej i religijnej. Wpisy wzorcowe zawierały teksty przysiąg wójtów 
i przysiężnych. Z reguły wpisywano je na początku ksiąg, aby ułatwić ich odnalezienie i wykorzys-
tywać przy zaprzysięganiu kolejnych obranych urzędników. Nie można wykluczyć, że umieszczając 
teksty przysiąg w widocznym miejscu, chciano, aby ciągle przypominały powołanym urzędnikom 
o podjętych przez nich zobowiązaniach.

Innym istotnym produktem kancelaryjnym były dokumenty. Zachowały się one w małym stop-
niu i obecnie występują przeważnie w formie wpisów do ksiąg, natomiast oryginałów dotrwało do 
naszych czasów niewiele. Można na nie niekiedy natraf ć w aktach luźnych pozostałych po działal-
ności dawnych urzędów gromadzkich lub w archiwach wielkiej własności ziemskiej. W porównaniu 
z wpisami do ksiąg dokumenty stanowiły produkt mniej popularny ze względu na ich f zyczną nie-
trwałość. Łatwo mogły zostać zagubione, skradzione czy zniszczone. Księgi sądowe natomiast były 
przechowywane znacznie bardziej starannie przez urząd w interesie całej gromady. Bywały jednak 
sytuacje, w których dokument był nieodzowny. Miało to miejsce głównie poza wsią, gdy chłopi 
stawali przed innymi sądami czy urzędami i musieli okazać dowody potwierdzające ich tożsamość, 
urodzenie z prawego łoża, ewentualną wolność osobistą lub posiadane prawa majątkowe. Wtedy 
samo powoływanie się na istnienie wpisów w aktach gromadzkich czy dworskich nie wystarczało.

Ze względu na wystawcę dokumenty wiejskie można podzielić na dworskie i gromadzkie. Bar-
dziej interesujące są oczywiście dokumenty wytworzone przez chłopów. Wśród nich należy odróżnić 
dokumenty publiczne, wystawiane przez urząd gromadzki, posiadające pełną moc dowodową przed 
sądami wiejskimi, miejskimi, a nawet szlacheckimi, od dokumentów prywatnych, sporządzanych 
dla chłopów, które takiej wartości nie miały, gdyż ich autentyczność mogła być podważona w toku 
procesu sądowego przez stronę przeciwną. Zgodnie z zarządzeniami wielu dziedziców odmawiano 
im jakiejkolwiek mocy prawnej, dlatego wprowadzano obowiązek ich aktykacji w aktach urzędo-
wych w celu ułatwienia kontroli nad stanem chłopskiego posiadania9.

9 Tamże, s. 63.
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Wśród dokumentów sporządzanych przez kancelarie gromadzkie najczęściej występowały umo-
wy kupna–sprzedaży gruntu przez chłopów10. Rozpoczynały się one niekiedy inwokacją, świadczą-
cą o dążeniu do nadania zawieranej transakcji charakteru sakralnego. Potem występowały formuły 
stawiennictwa przed sądem, nazwisko sprzedającego, wyrażenia zgody na zawarcie transakcji, pod-
kreślenie dobrowolności umowy, stwierdzenie jej charakteru (kupno–sprzedaż), określenie nabywcy, 
opis położenia gruntu, będącego przedmiotem transakcji przez wyliczenie nazwisk sąsiadów, a tak-
że cena. Koniecznym elementem było zazwyczaj określenie wieczystego charakteru umowy oraz 
ewikcja, czyli zapewnienie kupującego przez pozbywcę, że będzie go bronił przed roszczeniami 
osób trzecich. Często występowała też formuła tradycji, czyli przekazania w ręce nabywcy zielonej 
gałązki, wyobrażającej sprzedawany grunt. Zwyczaj ten wywodził się jeszcze z tradycji germań-
skiej, w której rózga symbolizowała prawa do ziemi, a na ziemiach polskich upowszechnił się za 
sprawą osadników i prawa niemieckiego11. W kontraktach umieszczano niekiedy klauzulę litkupu, 
czyli wzmiankę o wspólnym wypiciu gorzałki przez kontrahentów i osoby towarzyszące, służącym 
umocnieniu umowy i zapewnieniu jej świadków. Na terenach wschodnich Rzeczypospolitej czyn-
ność tę zwano mohoryczem. W dokumentach kupna–sprzedaży występowały też koroboracja, testa-
cja i datacja oraz podpisy urzędników, kontrahentów i świadków — w formie krzyżyków, z powodu 
nieumiejętności pisania wymienionych osób. Bardzo rzadko używano pieczęci, gdyż w okresie sta-
ropolskim tylko nieliczne urzędy gromadzkie je posiadały. Pieczęcie tego rodzaju upowszechniły się 
dopiero pod zaborem austriackim. W przypadku uwierzytelniania tych transakcji pieczęcią zwykle 
pojawiał się też podpis pisarza gromadzkiego, który dokument spisywał.

Oprócz dokumentów kupna–sprzedaży sporządzano też umowy darowizn, pod względem treści 
bardzo do nich podobne. W większym stopniu różniły się od nich umowy kredytowe, zawierane 
w formie zwykłych pożyczek oraz zastawów. Występowały ponadto ustanowienia opieki, intercyzy 
oraz testamenty. Chłopi dokonywali rozporządzeń czynionych w obliczu śmierci ustnie, ale bogatsi 
z nich, bardziej zapobiegliwi i mający kontakt z osobą umiejącą pisać, decydowali się na pisemną 
formę aktów ostatniej woli. Pod względem treściowym były one bardzo zróżnicowane, ale wystę-
powały w nich stałe formuły, chociaż ich zestaw w poszczególnych przypadkach znacznie różnił 
się w zależności od poziomu wykształcenia pisarza oraz znajomości formularza testamentu, którą 
można było uzyskać na skutek lektury akt gromadzkich. Ze względu na okoliczności sporządzenia 
testamenty chłopskie można podzielić na trzy grupy. Jedną tworzą dokumenty spisane przez pisarza 
przysięgłego bez obecności innych urzędników przy świadkach, którymi byli zwykli chłopi. Drugą 
tworzą dokumenty spisane w obecności osób prywatnych przez przygodne osoby umiejące pisać, 
ale niebędące pisarzami, więc formalnie zwykle gorszej jakości. Dokumenty obu tych rodzajów 
ze względu na spisanie ich poza urzędem wymagały urzędowej aktykacji. Tylko testamenty sporzą-
dzone w obecności urzędników gromadzkich, stanowiące trzecią grupę, miały pełną moc dowodową 
i nie budziły zastrzeżeń co do ich autentyczności.

Testament12 zazwyczaj rozpoczynał się od inwokacji, czyli wezwania Boga, Trójcy Świętej oraz 
pozdrowienia Jezusa Chrystusa. Potem umieszczano nazwisko i imię testatora, opisywano przy-
czynę sporządzenia testamentu, którą było zazwyczaj przeczucie bliskiej śmierci, oraz zapewnienie 
o jego pełnej świadomości i braku przymusu. Następnie pojawiała się testacja, a zasadniczą część 
tworzyły dyspozycje testatora. Pierwsza zazwyczaj dotyczyła duszy, którą w akcie religijnego odda-

10 P. Madejski, Dokument chłopski w świetle oblat w księgach sądowych wiejskich okresu staropolskiego, 
w: Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń 1998, s. 59–74.
11 Tamże, s. 67.
12 K. Dobrowolski, Rozporządzenie ostatniej woli na Podhalu w XVII i XVII w., w: Włościańskie rozporządzenie 
ostatniej woli nad Podhalu w XVII i XVIII wieku. Studia i materiały, Kraków 1933, s. 17–19.
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nia of arowano Bogu lub Najświętszej Marii Panie. Do konwencjonalnego polecenia oddania ciała 
ziemi dołączano niekiedy szczegółowe zalecenia dotyczące pogrzebu. Potem następowały już po-
stanowienia o charakterze majątkowym, dotyczące nieruchomości oraz narzędzi pracy, sprzętów 
domowych, odzienia, pościeli. 

W testamentach bogatszych osób, dysponujących pewnymi zasobami gotówki, umieszczano też 
wykazy dłużników ze wskazaniem osoby upoważnionej do ich odbioru. W przypadku zadłużenia oso-
by dokonującej rozporządzenia w jej testamencie wymieniano nazwiska wierzycieli wraz z kierowa-
ną do spadkobierców prośbą o uregulowanie długów. W niektórych dokumentach formułowano też 
obowiązki pod adresem spadkobierców, którymi były dzieci lub dalsi krewni, oraz wskazania o cha-
rakterze moralnym, zobowiązujące ich do życia w zgodzie oraz miłości Boga i bliźnich. W tej części 
umieszczano też błogosławieństwo dla spadkobierców, a czasem i przeprosiny kierowane pod adresem 
sąsiadów za wszelkie wyrządzone im krzywdy. Dalej następowało wezwanie kierowane do świadków, 
aby w razie potrzeby potwierdzili prawdziwość rozporządzenia dokonanego w testamencie. 

Niejednokrotnie w testamentach pojawiała się formuła podobna do średniowiecznej maledykcji, 
w której testator groził osobom naruszającym jakiekolwiek postanowienia testamentu sądem Bo-
skim. Testamenty uwierzytelniały lista świadków, w tym także urzędników obecnych przy wyraża-
niu ostatniej woli wraz z ich podpisami w formie krzyżyków, formuła skrypcyjna, potwierdzająca 
spisanie testamentu przez pisarza, oraz klauzula roboracyjna, wyrażająca zatwierdzenie treści tego 
dokumentu przez urzędników razem z ich podpisami w formie krzyżyka i ewentualnie pieczęciami. 
Niekiedy dodawano też klauzule aprobacyjne, zawierające akceptację rozporządzenia przez przed-
stawiciela władzy dominialnej. Zdarzało się też, że testator już po spisaniu dokumentu dokonywał 
dodatkowych rozporządzeń majątkowych, co powodowało uzupełnianie treści, które także musiało 
być dokonywane przy świadkach. Dodawano też deklaracje o wyrażeniu zgody na tego rodzaju dys-
pozycje przez żyjącego współmałżonka.

Bogata i zróżnicowana treść testamentów chłopskich pozwala na traktowanie ich nie tylko jako 
dokumentów regulujących problemy majątkowe (głównie porządek dziedziczenia), ale także instru-
mentu manifestacji wiary religijnej testatorów i przekazu określonych treści. Najczęściej występo-
wały w nich prośby o przyjęcie duszy do nieba, podziękowanie Bogu za otrzymane łaski oraz od-
puszczenie bliźnim doznanych od nich krzywd. Czasem testatorzy zobowiązywali spadkobierców 
do zamawiania mszy oraz odmawiania regularnych modlitw w ich intencji. W redagowaniu wymie-
nionych formuł o charakterze religijnym zapewne duży udział miały osoby spisujące dokumenty 
ostatniej woli, ale ostatecznej aprobaty tekstów zazwyczaj dokonywali testatorzy po przeczytaniu im 
treści testamentów, potwierdzając to własnoręcznym podpisem w formie krzyżyka.

Chłopskie rozporządzenia ostatniej woli w zamierzeniu ich twórców miały także odgrywać istot-
ną rolę w zapobieganiu konf iktom między spadkobiercami, a więc najczęściej dziećmi. Temu słu-
żyło upominanie ich, aby po śmierci testatora żyli w zgodzie i nie wszczynali kłótni. Spodziewano 
się bowiem, że niektóre dzieci niezadowolone z dokonanego podziału majątku mogą go podważać 
przed sądem gromadzkim. Umieszczanie formuł maledykcji miało wzmocnić przekaz tego pole-
cenia, a jednocześnie wywołać u spadkobierców strach przed jakimikolwiek próbami podważania 
dokumentu. W rzeczywistości groźby pozwania przed sąd Boski nie mogły pociągnąć za sobą żad-
nych skutków prawnych czy religijnych i stanowiły jedynie efektowny zwrot retoryczny o znaczeniu 
psychologicznym. 

Osobną grupę wśród dokumentów sporządzanych przez kancelarie gromadzkie stanowią rozma-
ite zaświadczenia — tak zwane listy dobrego urodzenia, potwierdzające narodzenie odbiorcy w kon-
kretnej wsi, z rodziców będących w związku małżeńskim i pozostawanie w poddaństwie lub też 
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uwolnienie osoby otrzymującej dokument z tej zależności13. Używania tego rodzaju dokumentów już 
na początku XV w. dowodzą księgi Trześniowej i Krościenka. Zdarzały się też świadectwa dobrego 
zachowania się, czego przykładem jest dokument wystawiony przez urząd gromadzki w Skotnikach 
w 1753 r. Stwierdzono w nim, że jego odbiorca, Jan Hajtek, który w młodości popełnił przestępstwo, 
poniósł za to zasłużoną karę i on sam oraz jego potomkowie nie powinni być z tego powodu zniesła-
wiani pod groźbą grzywny14.

W skrzynkach gromadzkich oprócz ksiąg i fragmentów akt przechowywano też pojedyncze do-
kumenty i akty. Składano tam przywileje otrzymane przez monarchów lub dziedziców, wyciągi z lu-
stracji oraz wykazy powinności, które określały sytuację prawną wsi. Zdarzały się też akta procesów 
o dziesięciny, prowadzonych z instytucjami kościelnymi, dokumentacja podatkowa w postaci reje-
strów, zeznań i pokwitowań, różnego rodzaju dowody prawne w postaci dokumentów (kontraktów 
kupna–sprzedaży, testamentów) czy też ekstraktów wpisów, należące do niektórych chłopów, zabez-
pieczane dla celów sądowych. Ich przechowywanie nie miało uzasadnienia i było jedynie dziełem 
przypadku. W skrzynkach zabezpieczano także pieczęcie gromadzkie15.

Dokumenty były wykorzystywane nie tylko przez urzędników gromadzkich czy administrację 
dworską. Pewna część chłopów mimo swojego analfabetyzmu starała się uzyskiwać różnego rodzaju 
dokumentację i potraf ła czynić z niej użytek, odwołując się do jej wartości dowodowej. Poddani naj-
częściej zabiegali o sporządzenie kontraktów kupna–sprzedaży gruntów, które spisane przez pisarzy 
gromadzkich lub przypadkowe osoby umiejące pisać, miały jedynie charakter prywatny, a pełną moc 
prawną zyskiwały z chwilą wpisania do akt gromadzkich. Stosowanie przez chłopów dokumentów 
prywatnych jako formy poprzedzającej wpis do akt było najczęściej spowodowane względami f nan-
sowymi. Chłopi nie zawsze mogli pozwolić sobie na spory wydatek związany z dokonaniem urzę-
dowego wpisu do księgi, podczas gdy za prostą w formie pisemną umowę nie musieli wiele płacić, 
a czasem mogli uzyskać ją za darmo. Podobnie było ze skryptami dłużnymi stanowiącymi dowód 
zaciągniętych pożyczek, które w celu ich pełnego uwierzytelnienia również należało wpisać do akt 
gromadzkich za zgodą urzędników gromadzkich.

Niekiedy poddani dla obrony swoich interesów prawnych i ekonomicznych wysyłali supliki za-
wierające skargi na ucisk ze strony urzędników dworskich oraz różnego rodzaju prośby w sprawach 
ekonomicznych do swoich panów lub ich urzędników. Ich sporządzenie wymagało nie tylko umiejęt-
ności pisania i wiedzy prawniczej, ale także znajomości formularza, dlatego zazwyczaj angażowano 
do tego biegłych jurystów. Niejednokrotnie wydatek z tym związany był dla chłopów tak duży, że na 
opłacenie ich usług musieli się składać wszyscy członkowie gromady. Zdarzało się też, że poddani 
wyznania greckokatolickiego wysyłali supliki w sprawach religijnych do swoich biskupów. Zawie-
rały one skargi na niegodne postępowanie duchownych, czasem prośby o ich usunięcie, a nawet pro-
pozycje zastąpienia innymi kapłanami, bardziej dbającymi o religijne potrzeby wiernych. Chłopscy 
paraf anie prosili także swoich biskupów o poświęcenie nowych ołtarzy, udzielanie pomocy f nanso-
wej w budowie cerkwi, a nawet o zmianę przynależności paraf alnej.

13 P. Madejski, Dokument, s. 64.
14 Starodawne prawa polskiego pomniki, t. XII, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921, nr 7485.
15 J. Łosowski, Dokumentacja, s. 78–80.
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DOKUMENTY I KANCELARIE PRYWATNE
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1. Zagadnienia wstępne. 2. Dokument prywatny w późnym średniowieczu. 3. Personel kancela-
ryjny i środowisko aktotwórcze. 4. Kancelaria magnacka: a) kancelaria osobista, b) kancelaria 
nadworna, c) kancelaria administracyjno–gospodarcza. 5. Produkcja aktowa kancelarii prywat-
nej: a) dokumentacja rachunkowo–gospodarcza, b) dokumentacja działalności publicznej, c) do-
kumentacja prawno–majątkowa, d) korespondencja, e) księgi wpisów, f) kwerendy. 6. Utrzyma-
nie kancelarii
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S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937; R. Stelmach, Śląski dokument rycerski w XIII w. Zarys problematyki, 
w: Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej X–XV w., Zielona Góra 1997, s. 127–136; K. Syta, Archiwa 
magnackie w XVIII w. Studium kultury kancelaryjno–archiwalnej, Toruń 2010; J. Wiesiołowski, Z koresponden-
cji prywatnej pierwszej połowy XV wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 33, 1988, s. 223–238; R. Żerelik, 
Pisarze rycerzy i mieszczan śląskich (do poł. XIV w.), w: Monastycyzm, Słowiańszczyzna i państwo polskie. 
Warsztat badawczy historyka, Wrocław 1994, s. 163–172.

* Podrozdział 2 (Dokument prywatny w późnym średniowieczu) napisał Tomasz Jurek.
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1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Kancelarię prywatną okresu staropolskiego należy rozumieć całkowicie inaczej aniżeli kancelarie 
instytucji życia publicznego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że oba typy kancelarii przenikały się 
wzajemnie, i to dosyć często. Trudno jednoznacznie zdef niować pojęcie kancelarii prywatnej. Ogól-
ne założenie, że była to kancelaria pozostająca pod względem organizacyjnym, personalnym i f nan-
sowym w gestii osób prywatnych, działająca na ich użytek, jest zbyt ogólnikowe. Uwzględnić trzeba 
długi okres jej rozwoju, od początków w XIII w. do upadku I Rzeczypospolitej z końcem XVIII w., 
obf tujący w przemiany o charakterze społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym. 
Czym innym była bowiem średniowieczna kancelaria rycerska, inaczej pojmować należy kancelarię 
możnowładczą z tego samego okresu. Inny charakter miała kancelaria magnacka, a inaczej zorga-
nizowana była kancelaria średniozamożnego szlachcica w XVII czy XVIII w. Różnice między nimi 
wynikały głównie z potrzeb i możliwości f nansowych ich dysponentów, a przejawiały się głównie 
w liczbie personelu, zakresie działania, a więc funkcji, w końcu w produkcji kancelaryjnej, czyli 
różnego rodzaju dokumentacji przez nią wytwarzanej.

Trzeba pamiętać również o tym, że posiadanie własnej kancelarii nie przysługiwało tylko i wy-
łącznie przedstawicielom stanu rycerskiego, a później szlacheckiego. Bez wątpienia funkcjonowały 
w okresie staropolskim również kancelarie mieszczańskie, o których właściwie nie wiemy niemal 
nic, z wyjątkiem tego, że istniały. Trudno sobie wyobrazić bowiem, aby przedstawiciele najbardziej 
elitarnej warstwy stanu mieszczańskiego, patrycjatu, nawet przy jego słabości u nas w porównaniu 
z krajami Europy Zachodniej czy Italii, nie prowadzili pisanej dokumentacji na potrzeby swoich 
spraw zawodowych, od posiadania której zależało powodzenie w różnego rodzaju interesach. Kan-
celarie te należą jednak do dyplomatyki miejskiej.

Kolejnym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę, jest problem jedności lub wielości. Ina-
czej rzecz ujmując, czy mówić o jednej kancelarii danego możnowładcy lub magnata, czy może 
lepiej o jego kancelariach. Odwołując się do języka współczesnej archiwistyki: czy mamy do czy-
nienia z kancelarią scentralizowaną, czy raczej zdecentralizowaną. Wydaje się, że przynajmniej dla 
okresu nowożytnego, szczególnie w odniesieniu do kancelarii magnackich, bardziej pasuje to dru-
gie określenie. Podobnie jak trudno jest mówić o jednej kancelarii królewskiej czy też miejskiej 
(przynajmniej w przypadku dużych i bogatych miast)1, tak trudno też jednoznacznie twierdzić, że 
w kręgu jednego możnowładcy lub magnata działała tylko jedna kancelaria — chyba że przyjmiemy 
najszerszą i funkcjonalną def nicję kancelarii, rozumianej jako grupa ludzi związanych z dworem 
magnackim, biorących udział w procesie aktotwórczym na jego rzecz. Przykładów wielości i różno-
rodności kancelarii w rozumieniu formalno–organizacyjnym w obrębie szeroko rozumianego dworu 
magnackiego nie trzeba szukać zbyt daleko, wystarczy tylko poznać mechanizmy jego funkcjonowa-
nia w obszarze życia gospodarczego, publicznego i osobistego.

Kancelarię prywatną w okresie staropolskim należy więc rozumieć na kilka sposobów. Po pierw-
sze jako miejsce wytwarzania, ale również po części narastania, dokumentacji związanej z osobą jej 
właściciela, który czasami samodzielnie wykonywał w niej czynności kancelaryjne, nie korzystając 
z pomocy etatowych of cjalistów i urzędników czy też personelu kancelaryjnego. W tym przypadku 
chodziłoby o kancelarie w ścisłym znaczeniu prywatne czy wręcz osobiste, charakterystyczne dla 
większości przedstawicieli stanu szlacheckiego, posiadających majątek ziemski, uczestniczących 
w życiu publicznym przynajmniej na szczeblu lokalnym, aktywnych na polu życia rodzinnego. Do 
tej grupy należałoby zaliczyć zapewne również kancelarie mieszczańskie, oczywiście charakterys-

1 Zob. W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, 
Toruń 2007, s. 32; M. Friedberg, Kancelaria miasta Krakowa do połowy XVIII w., „Archeion” 24, 1955, s. 277–304.
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tyczne tylko dla wąskiej, elitarnej warstwy tego stanu. Drugi rodzaj kancelarii prywatnej w okresie 
staropolskim to kancelaria zdecentralizowana, charakterystyczna dla elity stanu szlacheckiego. Kan-
celarię tę można zatem rozumieć w dwojaki sposób. Albo jako instytucję tworzoną przez grono naj-
bliższych podwładnych magnata, wykonujących czynności kancelaryjne na jego dworze lub w jego 
obecności (kancelaria osobista i kancelaria nadworna), albo też w znaczeniu szerszym — jako szereg 
kancelarii związanych ze środowiskiem urzędniczo–klientalnym magnata2.

Kancelaria prywatna okresu staropolskiego należy do jednej z najsłabiej rozpoznanych dziedzin 
dyplomatyki. Podczas XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Toruniu w 1974 r. odbyło 
się kolokwium poświęcone rozwojowi form kancelaryjnych w Polsce. Referat Marii Bielińskiej oraz 
dwa koreferaty — Antoniego Gąsiorowskiego i Adama Kamińskiego — dotyczyły kancelarii i akt 
okresu staropolskiego. M. Bielińska stwierdziła wówczas, że do zagadnień związanych z kancelarią 
staropolską, które nie znalazły swoich badaczy, należały też „dokument prywatny rycerski i dzieje 
prywatnych kancelarii możnych rodów”, natomiast A. Gąsiorowski, wskazując kierunek szczegóło-
wych badań nad rycerskim dokumentem prywatnym, słusznie wskazał, że nie istniały kancelarie ro-
dowe3. Ówczesny stan badań nad kancelariami i dokumentami prywatnymi był prawie żaden. Drob-
ne wzmianki dotyczące tej problematyki pojawiały się sporadycznie, niejako przy okazji badań, któ-
rych właściwy przedmiot był zupełnie inny, z reguły archiwalny. Przez 40 lat, które upłynęły od tego 
czasu, sytuacja w zakresie zainteresowań kancelarią prywatną poprawiła się w stopniu nieznacznym. 
Nasz stan wiedzy jest nadal bardzo fragmentaryczny. Zainteresowaniem badaczy cieszył się głównie 
prywatny dokument rycerski. Jego problematyką zajmowano się przede wszystkim w odniesieniu do 
Małopolski (K. Skupieński 1990), poza tym zaś także Pomorza Zachodniego (K. Bobowski 1988, 
1989, 1997), Śląska (R. Żerelik 1994, W. Irgang 1997, R. Stelmach 1997), Nowej Marchii (M. Hle-
bionek, M. Klimczyk 2000), a więc głównie ziem peryferyjnych. Prace te w znacznej mierze doty-
czą czasów najstarszych (XII–XIII w.). W dodatku tylko marginalnie pojawia się w nich ref eksja 
nad kancelariami. Wzmianki o prywatnych kancelariach i ich personelu znaleźć można wreszcie 
w pracach na temat genealogii i prozopograf i szlachty średniowiecznej. Nieco lepiej wygląda stan 
badań nad kancelarią możnowładczą i magnacką w epoce nowożytnej, zwłaszcza na przełomie XVI 
i XVII w., głównie za sprawą badań nad kancelariami Radziwiłłów, prowadzonych przez Urszulę 
Augustyniak (2001, 2001), Mariolę Jarczykową (2006) i Krzysztofa Halickiego (2000). Szeroko 
rozumianej kancelarii magnackiej w XVIII w. poświęcił uwagę piszący Krzysztof Syta (2010). Dla 
epoki nowożytnej swoje znaczenie mają także biograf e oraz monograf e rodowe, zwłaszcza we frag-
mentach poświęconych organizacji życia dworskiego, urzędnikom dworskim i klienteli.

2. DOKUMENT PRYWATNY W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU4

Najdawniejsze dzieje dokumentu prywatnego — co w polskich warunkach oznacza w zasadzie do-
kument rycerski — zostały już wyczerpująco omówione wyżej, w rozdziale o rozwoju dokumentu 
w XIII w.5 Wykształcone w tym stuleciu zasady okazały się trwałe. Z biegiem czasu rośnie jednak 

2 Takie rozumienie kancelarii magnackiej przedstawiła m.in. U. Augustyniak, Kancelaria Radziwiłłów birżańskich 
w XVII w. — organizacja i funkcjonowanie, „Miscellanea Historico–Archivistica” 11, 2000, s. 11–23.
3 M. Bielińska, Rozwój form kancelaryjnych w Polsce w okresie staropolskim. Stan badań i postulaty badawcze, 
w: Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, Warszawa–Łódź 1976, 
s. 34; A. Gąsiorowski, Staropolski dokument i kancelaria jako przedmiot badań historycznych, w: tamże, s. 60.
4 Podrozdział autorstwa Tomasza Jurka.
5 Zob. wyżej, s. 140–143.
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systematycznie liczba zachowanych przekazów6, co jest zresztą pochodną ogólnego przyrostu masy 
materiału dyplomatycznego w późnym średniowieczu. Dokumentów prywatnych używano do załat-
wiania różnych kategorii spraw. W grę wchodziły przede wszystkim transakcje majątkowe, zobowią-
zania osobiste oraz wewnętrzne sprawy dóbr ziemskich wystawcy. Pierwsza z tych kategorii obej-
mowała początkowo głównie nadania na rzecz instytucji kościelnych, z czasem zaś także transakcje 
zawierane między sobą przez szlachtę. Istniał jednak niekwestionowany wymóg prawny, że zmiany 
własności dóbr ziemskich dokonywać się musiały przed obliczem władcy lub jego przedstawicieli 
(sądu ziemskiego w Małopolsce, a starosty w Wielkopolsce) i obciążone były stosownymi opłata-
mi (w Wielkopolsce 1 grzywna od każdej rezygnacji). Poświadczenie spełnienia tych wymogów 
dawał tylko dokument odpowiedniej instancji publicznej. W tych warunkach dokumenty prywatne 
w sprawach majątkowych mogły mieć walor mocno ograniczony. W zasadzie odmawiano im mocy 
potwierdzania transakcji wieczystych7. Odgrywać mogły przede wszystkim rolę świadectw tym-
czasowych, które dla pełnej wartości wymagały następnie potwierdzenia przez stosowną władzę8. 
Widać to np. w dokumencie pewnej Sędki, która nadała młyn klasztorowi cystersów w Jędrzejowie 
(1312); w koroboracji zapowiedziano przywieszenie pieczęci książęcej, a więc z góry liczono się 
z koniecznością konf rmacji ze strony władcy9. W późniejszych przykładach mowa jest już wyraź-
nie o dopełnieniu ostatecznej rezygnacji10. Wiemy jednak, że wielu ludzi starało się omijać prawne 
wymogi (zapewne dla uniknięcia wysokich opłat). Ustawodawstwo w XV w. wielokrotnie straszyło 
utratą dóbr nabytych bez dochowania wymaganych procedur. W praktyce jednak dokument prywat-
ny też można było przedłożyć w sądzie i jego świadectwo miało moc dowodową. Dowód taki łatwo 
było jednak zaczepić prostym zarzutem o nieautentyczność, aczkolwiek łatwo też było zarzuty te 
odeprzeć zwyczajową przysięgą świadków (którzy nie musieli bynajmniej być świadkami wymie-
nionymi w testacji danego dokumentu). Dokument prywatny z zasady przegrywał jednak w konfron-
tacji z dokumentami władz publicznych, zwłaszcza dyplomem królewskim, który wszystkie sądy 
traktowały z największym szacunkiem. 

Zobowiązania potwierdzane dokumentami mogły dotyczyć rozmaitych spraw. Zdarzały się akta 
homagialne i zobowiązania zaciągane wobec własnego króla (wystawienie określonego pocztu 
zbrojnego czy zwłaszcza wydanie powierzonego sobie zamku). Tego rodzaju dokumenty sporzą-
dzane były jednak przeważnie w kancelarii królewskiego odbiorcy11. Podstawową masę stanowi-
ły dokumenty wystawiane w sprawie długów, przeważnie wobec Żydów. Przełomowe znaczenie 
w upowszechnieniu się tego zjawiska musiała mieć połowa XIV w. Różne wzmianki w Statutach 
Kazimierza Wielkiego pokazują, że był to już istotny problem społeczny, a zarazem mowa jest o po-
życzkach na list dłużny jako o „nowym oszustwie żydowskim”12, a więc rzecz była stosunkowo 
świeża. Królewski ustawodawca zasadniczo zabraniał udzielania pożyczek na list, wymagając za-
wsze zastawu ruchomego. Potrzeby rynku kredytowego były jednak silniejsze i zakazane pożyczki 
były praktykowane tak powszechnie, że nawet królowie regulowali potem różne związane z tym 

6 K. Skupieński, Dokumenty osób prywatnych w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej w latach 1190–1449. Bez-
miar czy margines?, SŹ 32–33, 1990, s. 17–33.
7 KDW III, nr 1664; zob. szerzej w rozdziale o dokumencie XIII w., przyp. 92.
8 T. Jurek, Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, SŹ 40, 2002, s. 10–11.
9 KDM I, nr 149.
10 ZDM I, nr 205; KDW IX, nr 1374; zob. K. Skupieński, Dokumenty, s. 30–31.
11 J. Sperka, Osobiste akty hołdownicze panów polskich z okresu panowania Władysława Jagiełły, w: Społeczeń-
stwo Polski średniowiecznej, t. IX, Warszawa 2001, s. 221–255.
12 Statuty Kazimierza Wielkiego, t. I, wyd. O. Balzer, Poznań 1947, s. 43 (zakaz, by synowie nie używali za życia 
ojca własnych pieczęci), 167 (długi szlachty u kupców); t. II, wyd. L. Łysiak, Warszawa–Poznań 1982, s. 57 (długi 
żydowskie).
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kwestie szczegółowe (jak np. sposoby egzekucji niespłaconych długów). Dokumenty dłużne wy-
stawiali zarówno właściwi dłużnicy, jak i stawiani zawsze poręczyciele (f deiussores). Liczba tego 
typu dokumentów — wobec powszechności zapisanych w księgach spraw dłużnych — musiała być 
ogromna, ale zachowało się ich niewiele. Jest to zrozumiałe wobec krótkotrwałej ich wartości. Po 
rozliczeniu danego długu dokument tracił jakiekolwiek znaczenie i był po prostu niszczony. Wiado-
mo, że oprócz właściwych dokumentów używano też jeszcze w początkach XV w. membran, czyli 
pergaminów niezapisanych, ale opatrzonych pieczęcią na znak podjętego zobowiązania. Była to już 
forma reliktowa, jak wskazuje podjęta w 1397 r. na wiecu w Poznaniu uchwała, by w przyszłości 
nie uznawać mocy „dokumentów, w których nie jest nic napisane”13. Mimo to jeszcze przez całą 
1. ćwierć XV w. spotykamy się z praktyką używania membran i to także przez wyższą szlachtę14. 
Funkcjonowanie takich form pokazuje, że dokumenty dłużne były traktowane raczej jako swoisty 
rekwizyt towarzyszący zawieranej transakcji kredytowej, a praktyczny wymiar dowodowy miała 
w razie potrzeby przysięga świadków. Podstawowym środkiem uwierzytelnienia była zawieszana do 
pergaminu pieczęć, nie zaś sam tekst, bez którego można się było obejść.

Dokumenty dotyczące wewnętrznych stosunków dóbr ziemskich to przede wszystkim różnego 
rodzaju kontrakty lokacyjne, nadania na rzecz miast prywatnych lub też potwierdzenia zmian włas-
ności sołectw i wójtostw15. Regulacje te z natury rzeczy leżały w gestii pana gruntowego i to on po-
świadczał je swym dokumentem. W pewnym sensie do tej samej kategorii zaliczyć można by także 
dokumenty wynikające z realizacji przez szlacheckich dziedziców prawa patronatu nad miejscowym 
kościołem paraf alnym (lub inną instytucją kościelną). Chodzi zwłaszcza o prezentowanie kandyda-
tów na wakujące benef cjum. Pisma tego typu znane są od samego początku XIV w., choć w stosun-
ku do swej ogromnej niewątpliwie liczby zachowały się rzadko. Ujęte w postać listu kierowanego 
do biskupa i spisywane podług dość stabilnego formularza należą jednak raczej do dyplomatyki 
kościelnej.

Znane nam dokumenty prywatne mają podobne cechy zewnętrzne, wzorowane zresztą na pro-
duktach kancelarii instytucji publicznych. Spisywane były na pergaminie i opatrywane pieczęcią 
lub pieczęciami. Zdarzało się jeszcze niekiedy stosowanie archaicznej praktyki łączenia w jednym 
dokumencie oświadczeń kilku osób16. Także w zakresie stosowanego języka i formularza starają 

13 Die ältesten großpolnischen Grodbücher, wyd. J. Lekszycki, t. I, Leipzig 1887, nr 2350 (domini decreverunt, 
quod omnes membrane, sive Judeorum, sive Christianorum, nichil ligare debent et breviter omnes littere, super 
quibus nichil est scriptum).
14 Wybór zapisek sądowych kaliskich z lat 1409–1416, wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. III, 
Kraków 1886, nr 502 (1414: Daniel Iudeus — — cognovit, quod membranam seu pergamenum non scriptum sigillo 
strenui domini Martini de Slawsko subdapiferi Poznaniensis [to późniejszy wojewoda poznański] habet et habuit 
super sexaginta marcis debiti capitalis — —, quam — — dixit se non posse invenire inter ceteras litteras et mem-
branas, przy czym ostatnie słowa wskazują, że w obiegu znajdowało się wiele innych membran); Księgi sądowe 
brzesko–kujawskie 1418–1424, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1905 (Teki Pawińskiego t. VII), nr 945 (1419: 
Stanislaus Goliczski cum Lutkone (terminum) habent — — pro membrana, quia per eandem recepit X marcas su-
per ipsum), 952 (tenże Stanisław debet reddere — — Lutkoni — — literam sub sigillo ipsius Lutkonis); zestawienie 
tych dwóch zapisek nasuwa wniosek, że pisarze sądowi słabo rozróżniali membrany od właściwych dokumentów. 
Por. też dokument z 1404 r. w sprawie zapisu czynszu dla wikariuszy katedralnych przez mieszczanina poznań-
skiego Stanisława Borzujewskiego, non obstante quadam membrana, de qua dictus Stanislaus Borzuyewsky coram 
nobis fecit memoriam, asserens se ipsam dare notario off cialis sigillatam sigillis ipsius Stanislai Borzuyewsky 
debitoris et Woythkonis f deiussoris civis Poznaniensis, quam membranam, si quo minus aliquando ad lucem exie-
rit, — — irritam et innanem — — nulliusque valoris habere volunt (Poznań, AA, sygn. CP 10, k. 34v–35); pokazuje 
to, że membrany znajdowały uznanie także przed sądami kościelnymi.
15 S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku, Wrocław 1971, s. 150–164.
16 Np. KDW XI, nr 1745, 1763, 1837.
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464 KRZYSZTOF SYTA

się naśladować dokumenty poważniejszych wystawców, zwłaszcza monarsze. Wystawcy prywat-
ni, podobnie jak władcy, używają więc w XIV–XV w. pluralis maiestaticus, acz nie jest to reguła 
bezwzględna17. Wydawane w ich imieniu dokumenty ubierane są często w rozbudowany formularz, 
uwzględniający także formuły ozdobne. Opatrywane są zatem arengami (nawet tymi typu „majesta-
tycznego”, głoszącymi pochwałę władzy18), a na końcu mają niekiedy typowe dla dużych kancelarii 
formułki w rodzaju datum per manus lub komisji, nieprzypadkowo jednak może ujmowanymi nieraz 
z drobnymi zmianami stylistycznymi19.

Krzysztof Skupieński pytał w kontekście swych badań nad małopolskimi dokumentami prywat-
nymi, czy stanowiły one bezmiar, czy też tylko margines20. Słowa te trafnie oddają dylemat, jaki 
stanowi dla historyka z jednej strony rosnąca liczba dokumentów, z drugiej zaś ich krucha i ogra-
niczona waga prawna. Znaczenie dokumentu prywatnego zaczęło maleć w związku z utrwaleniem 
się stanowiska ksiąg sądowych. Wpis do tych akt pełnić mógł w znacznym zakresie tę samą funkcję 
potwierdzenia osobistych zobowiązań, nie budził natomiast wątpliwości pod względem rangi praw-
nej i dowodowej, a jego dodatkowym walorem była większa trwałość (bo pojedyncze dokumenty 
łatwo ginęły i niszczały). Kluczowe znaczenie w umocnieniu się pozycji ksiąg sądowych jako pod-
stawowego instrumentu pamięci prawnej miało, jak się wydaje, 2. ćwierćwiecze XV w.21 Nieprzy-
padkowo zapewne zbiega się z tym załamanie krzywej rozwoju liczby dokumentów prywatnych 
w Małopolsce. Liczba ta rośnie stale do początku XV w., osiąga apogeum w drugiej jego dekadzie 
(1410–1419), po czym stopniowo maleje22. Pewne stadium pośrednie między tradycyjnym doku-
mentem pieczętnym a wpisem do księgi sądowej wyznaczają pojawiające się właśnie w 1. połowie 
XV w. „karty” spisywane na papierze i opatrywane nawet pieczęciami. Utrwalano na nich prze-
bieg pewnych czynności prawnych, które ze swej natury musiały być dokonywane w terenie (jak 
zwłaszcza rozgraniczenia czy szczegółowe działy majątkowe). „Karty” takie miały walor wyłącz-
nie tymczasowy, ich treść wpisywano bowiem następnie do ksiąg — i dopiero ten wpis zapewniał 
sprawie właściwe uwierzytelnienie (nieprzypadkowo samej „karty” nie opatrywano często nawet 
datą)23. Wobec ustalenia się pełnej mocy prawnej wpisów do ksiąg sądowych, łatwo dostępnych 
i w dodatku tanich, dokument prywatny tracił rację bytu jako poświadczanie zobowiązań, choć nie 
zanikał zupełnie ze względu na siłę konserwatywnego przywiązania do tradycyjnej formy, perga-
minu i pieczęci. Od połowy XV w. znaczenie dokumentu prywatnego coraz bardziej ograniczało się 
jednak do dziedziny regulowania stosunków dominialnych, w której to funkcji pozostawał wciąż 
niezastąpiony.

Stale i dynamicznie rozwijała się natomiast w późnym średniowieczu korespondencja prywatna. 
Pierwsze listy (wystawiane przez dygnitarzy, tak że można mieć wątpliwości co do prywatnego 
bądź urzędowego charakteru) pojawiają się w XIV w., a ich liczba stale rośnie w stuleciu następ-
nym. Zdawać sobie trzeba przy tym sprawę, że znany dziś zasób listów średniowiecznych jest tylko 
ułamkiem tego, co rzeczywiście kiedyś pisano. Pisma te miały bowiem z samej swej istoty znaczenie 

17 Np. KDM III, nr 792; KDW XI, nr 1837.
18 Np. w dokumencie skromnego rycerza Wawrzyńca z Cikowic z 1380 r.: quod maior decrevit auctoritas, ratum et 
irrectractabile perpetuo debet tempore observari (ZDM I, nr 160).
19 Np. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we 
Lwowie, t. V, Lwów 1875, nr 2 (datum per manus); KDM I, nr 359 (per manus); ZDM I, nr 203, IV, nr 1122 (qui 
presentes in commissis habuit).
20 K. Skupieński, Dokumenty.
21 T. Jurek, Pismo w życiu społecznym Polski późnego średniowiecza, w: Historia społeczna późnego średniowiecza. 
Nowe badania, Warszawa 2011, s. 219–222.
22 K. Skupieński, Dokumenty, s. 29–30.
23 T. Jurek, Pismo, s. 224.
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465DOKUMENTY I KANCELARIE PRYWATNE

tymczasowe i z zasady nie były przechowywane. Zwyczaj gromadzenia niektórych przynajmniej 
listów miały tylko dobrze zorganizowane archiwa, głównie miejskie. Polskie listy znamy dziś szcząt-
kowo głównie z archiwum krzyżackiego oraz archiwów miast leżących poza granicami Królestwa 
(Wrocław, Gdańsk, Toruń, także słowacki Bardyjów). Materiał ten, w sumie dość znaczny, pozostaje 
słabo rozpoznany24. Nawet wstępna obserwacja pokazuje jednak, że pisano w bardzo błahych często 
sprawach. Świadczy to o powszechności korespondencji w życiu codziennym. Wydaje się wpraw-
dzie, że obieg listów funkcjonował głównie w kręgu szlachty zamożnej, acz wobec braku szerszych 
badań i fragmentarycznie zachowanej bazy źródłowej trudno o pewniejsze wnioski. Listy prywatne 
wydają się w dodatku nośnikiem informacji w stopniu większym niż of cjalna korespondencja mo-
narsza czy starościńska, w której pismo bardzo często jest tylko środkiem uwierzytelnienia tego, co 
miał do przekazania ustnie posłaniec. Wiele listów zachowanych mamy w różnych księgach formu-
larzowych, powstających w Polsce w XV w. Przeważnie jednak budzą one zasadnicze wątpliwości, 
czy mamy do czynienia z rzeczywiście wysłanymi listami, czy też raczej z oderwanymi od rzeczy-
wistości ćwiczeniami stylistycznymi. Sama jednak potrzeba uprawiania takich ćwiczeń wskazuje na 
upowszechnienie zwyczaju wymiany myśli na piśmie. Listy pisano na papierze (który był materia-
łem dużo tańszym od pergaminu), pieczęć odciskano zaś jako zamknięcie złożonego arkusza. Ko-
respondencja szlachecka naśladuje formy listów monarszych czy biskupich, ale jest od nich często 
skromniej i mniej starannie dopracowana.

Bez dokładnych badań trudno stwierdzić, jak powstawały dokumenty oraz listy wystawców ry-
cerskich i szlacheckich. Dokumenty prywatne odnotowują wprawdzie często osoby obdarzane tytu-
łami wzorowanymi na zwyczajach dużych kancelarii — a więc notarius, notarius curie, secretarius 
bądź capellanus25. Nie wiemy jednak, co te szumne tytuły oznaczały, choćby używane były w połą-
czeniu z zaczerpniętymi z praktyki kancelarii formułek rodzaju datum per manus. Podpisać się tak 
mógł każdy, kto poproszony nawet przypadkowo o spisanie dokumentu stawał się wszak od razu 
„pisarzem” jego wystawcy. Wszystko zasadzać się może na tendencji do naśladowania produktów 
dużych kancelarii, wyznaczających pewne normy, jak wyglądać powinien właściwy dokument. Za-
uważyć jednak można, że u boku wielkich panów występują niekiedy wielokrotnie ci sami pisarze, 
zatrudniani widocznie na czas dłuższy. Wiele mówi też porównanie dyktatu. Np. dokumenty woje-
wody krakowskiego Spytka z Melsztyna z l. 1393 i 1395 mają identycznie dobrane i wystylizowane 
formuły (inwokację, promulgację, koroborację, datację, testację, a na końcu komisję tego samego 
pisarza Jerzego)26. Szczególnie ciekawy przykład przynoszą też dwa wystawione w grudniu 1372 r. 
dokumenty poświadczające sprzedaże wsi przez różnych szlachciców na rzecz kasztelana krakow-
skiego Jana z Melsztyna27. Spisane są podług identycznego wzoru, a ich redaktora upatrywać trzeba 
w występującym w obu testacjach pisarzu Mikołaju. Okazuje się, że w kancelarii możnowładczej 
powstawać mogły dokumenty nie tylko wystawiane przez jej mocodawcę, ale także do niego adre-
sowane28. Jej rola przypomina więc rolę, jaką wcześniej wobec rycerskiego otoczenia odgrywały 

24 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. I–III, wyd. J. Szujski, A. Lewicki, Kraków 1876–1894; Dokumenty 
polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, wyd. S. A. Sroka, t. II–IV, Kraków 2000–2006; Korespondencja 
żupnika krakowskiego Mikołaja Seraf na z lat 1437–1459, wyd. W. Bukowski, T. Płóciennik, A. Skolimowska, Kra-
ków 2006; por. T. Jurek, Pismo, s. 228–229.
25 Np. Codex Universitatis studii generalis Cracoviensis, t. I, Kraków 1870, nr 14, s. 22 (1390: Martinus capellanus 
et secretarius noster); inne przykłady w przypisach następnych.
26 ZDM I, nr 203, IV, nr 1122.
27 ZDM I, nr 140; Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, wyd. Z. L. Radzimiński, B. Gorczak, 
t. II, Lwów 1888, nr 44.
28 Tak samo było najpewniej w przypadku dokumentu z 1365 r., dotyczącego sprzedaży wsi na rzecz Rafała z Tarno-
wa (brata wspomnianego Jana z Melsztyna); w testacji występuje tam Sławobor notarius curie domini mei Rapha-
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klasztory. U boku wspomnianego Spytka zginął nad daleką Worsklą (1399) jego pisarz Prokop29, co 
pokazuje, że możnowładca brał swych kancelistów nawet na wyprawy wojenne. Piętnastowieczne 
kancelarie możnowładcze nie były jeszcze z pewnością rozbudowane. Tworzyli je zapewne owi po-
jedynczy pisarze, zatrudniani najpewniej na stałe, ale często się bodaj zmieniający.

Grono ludzi pracujących w tych kancelariach wymaga dopiero zbadania. W dużej mierze są to 
osoby trudne do identyf kacji, niekiedy potraf my jednak odtworzyć ich życiorysy. Dokument Spytka 
z Melsztyna (1381) dany był per manus Klemensa z Moskorzowa, który potem został podkancle-
rzym Królestwa30. Pisarzem kasztelana krakowskiego Jana z Tęczyna był w l. 1399–1401 Jan Parko-
szowic z Żurawicy, który potem zrobił sporą karierę kościelną, gromadząc liczne benef cja31. Przy-
kłady te pokazują, że przynajmniej najwięksi panowie starali się zatrudniać ludzi o odpowiednich 
kompetencjach.

Inaczej było na pewno w przypadku szeregowej szlachty. Jej dokumenty spisywały często 
przygodnie dobierane osoby, przeważnie duchowni z okolicy lub nauczyciele szkoły paraf alnej 
w najbliższym mieście. Było to zapewne regułą, a skłonność do nauczycieli zdaje się wskazywać, 
że nawet na miarę skromnych, prowincjonalnych możliwości wyboru szukano ludzi dobrze wy-
kształconych. Trudno oczywiście w tych warunkach mówić o posiadaniu jakichkolwiek kancelarii. 
Angażowani pisarze nie mieli często większej praktyki w trudnej sztuce układania dokumentów. 
Dokumenty wystawiane pod imieniem szeregowej szlachty rażą więc niekiedy zwykłymi błędami 
w łacinie, ale też niekiedy wyróżniają się świeżością języka, korzystnie odbijającego od utartych 
i oklepanych fraz, jakimi do znudzenia operowali doświadczeni kanceliści32. Zarówno dokumen-
ty, jak i listy przez cały XV w. pisano niemal wyłącznie po łacinie. W kontaktach zagranicznych 
trzeba było niekiedy używać niemieckiego, ale bardzo się na to zżymano. Starosta bydgoski Ja-
nusz Brzozogłowy, otrzymawszy od komtura toruńskiego list po niemiecku, kazał mu odpisać, że 
nic z tego nie zrozumiał, bo pisać należy po łacinie, którą już Rzymianie ustanowili „wspólnym 
językiem wszystkich ludzi” (1412). Mamy też inne świadectwa tego ugruntowanego widocznie 
przekonania33. To ono decydowało też, że nie sięgano szerzej do języka narodowego, który w więk-
szości sąsiednich krajów wchodził już w XIV–XV w. w powszechne użycie zwłaszcza w dokumen-
tach prywatnych. Wprawdzie Marcin z Międzyrzecza, pisarz starosty wielkopolskiego Sędziwoja 
z Ostroroga, bawił się tłumaczeniem dokumentów i układał listy po polsku (1428/1429), ale próby 
te nie zostały przez nikogo podchwycone34.

elis iamdicti (KDM III, nr 777); użycie w tym zapisie pierwszej osoby świadczy wyraźnie, że to właśnie Sławobor 
spisał dokument.
29 Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. X, Varsaviae 1985, s. 229.
30 KDM I, nr 359.
31 J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997, s. 254, 
262; M. Kowalczyk, Jan Parkosz z Żórawic. Przyczynek do życiorysu, w: Cracovia — Polonia — Europa. Studia 
z dziejów średniowiecza of arowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziesto-
lecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 82.
32 T. Jurek, Dokument jako przejaw uczoności w Polsce średniowiecznej, w: Od genealogii do historii społecznej, 
Warszawa 2011, s. 107–108; S. Kuraś, Przywileje, s. 160.
33 Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae, wyd. A. Prochaska, Kraków 1882, nr 508 (sicuti mihi scrip-
sistis litteram nuperrime, illam nullomodo inteligere potui, pro eo, quod non est scripta idiomate communi tocius 
mundi, puta in Latino. Nam dum Romani subiugaverint imperio ipsorum totum mundum christianitatis, consvecitur 
a doctoribus unum idioma, quod esset commune omnibus hominibus et hoc in modo Latinitas est inventa); por. Wiel-
kopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, wyd. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, t. I, Poznań 1959, nr 187 („my nie 
rozumiemy po niemiecku, dacie nam ty winy wypisany łaciną”).
34 W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. 3, Wrocław 2004, s. 182–183, 
221–222.
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W XV w. pojawiły się też nowe formy dokumentacji, wykorzystywane w praktycznym zarządzie 
majątków szlacheckich. Niewiele o nich niestety wiadomo. Wielce wymowna jest jednak przypad-
kowo zachowana informacja z 1426 r., kiedy to Bartosz Poniecki, pan kilkuwioskowego klucza 
w południowej Wielkopolsce, oskarżył pewnego kleryka, że po śmierci Mikołaja, rektora szkoły 
w Jutrosinie, który był poborcą czynszów w tych dobrach, zawłaszczył sobie związane z tym „reje-
stry”, przez co dziedzic poniósł szkody ocenione na 10 grzywien35. Dowiadujemy się tu nie tylko, że 
ściągane od poddanych czynsze były spisywane, ale także — co może najważniejsze — że posiada-
nie tych spisów dziedzic traktował jako całkowicie wymierną korzyść. Wzór czerpano niewątpliwie 
z instytucji kościelnych, które z zasady spisywały swe majątki i dochody. Wydaje się, że także w za-
rządzie dóbr możnowładczych i średnioszlacheckich powszechne było użycie pisma, a tym samym 
zatrudnianie stałych pisarzy (oskarżony przez Bartosza kleryk wydaje się niższego szczebla pomoc-
nikiem właściwego poborcy).

Docenienie walorów pisma znajdowało też wyraz w dbałości o posiadane dokumenty. Każdy 
szlachcic gromadził jakieś archiwum, składające się z kilku przynajmniej pergaminów dokumentu-
jących jego tytuły własności. Częstą praktyką (stosowaną także przez wiejskich sołtysów) było od-
dawanie posiadanych dokumentów na przechowanie do najbliższego miasta. Chodziło chyba o wiarę 
w trwałość murowanych domów, co pośrednio wskazuje na obawy przed pożarem. Znamy też jednak 
sporo przykładów kradzieży dokumentów z domów szlacheckich, acz może nieprzypadkowo doty-
czą one przeważnie Mazowsza, gdzie sieć miejska była mniej zagęszczona, a i murowane budynki 
dużo rzadsze36. Dużo staranniej dbali o swe dokumenty wielcy panowie, którzy mieli ich też znacz-
nie więcej. Rekonstruowane archiwum Tęczyńskich, najpotężniejszej rodziny Królestwa, liczyło już 
w średniowieczu dziesiątki pergaminów sięgających schyłku XIV w. O dobrym jego zorganizowaniu 
świadczy uchwytna już w 1. połowie XV w. praktyka oddawania tam na przechowanie ogólnych 
przywilejów królewskich dla szlachty37. Archiwum czołowego możnowładcy urastało do roli kusto-
sza zbiorowej pamięci społeczności szlacheckiej.

Stan ukształtowany w XV w. znajdował następnie kontynuację w czasach nowożytnych. Do-
kument prywatny konserwował długo jeszcze pewne średniowieczne formy — a więc właściwego 
dokumentu pergaminowego, używanego jednak coraz rzadziej, tymczasowych „kart” papierowych, 
listów prezentacyjnych czy zwłaszcza korespondencji. Zasadniczy skok ilościowy zapewniało coraz 
szersze użycie papieru. Korespondencja rozwijała się w czasach nowożytnych na skalę nieporów-
nywalną z tym, co obserwujemy w średniowieczu. Nowy gatunek stanowił dokument ostatniej woli. 
Niegdyś umieszczany w wymaganych przez Kościół ramach instrumentu notarialnego lub ustnie 
zeznawany przed księgami sądowymi, testament szlachecki usamodzielniał się stopniowo w posta-
ci osobnego aktu, stając się potem jednym z bardziej specyf cznych zjawisk kultury staropolskiej. 
Nowym gatunkiem były wreszcie mnożące się w czasach nowożytnych rejestry gospodarcze, in-
wentarze czy rozbudowująca się w ślad za nimi sprawozdawczość. Od samego początku XVI w. do 
prywatnych dokumentów i korespondencji szeroko wkroczył język polski, co też ułatwiło posze-
rzanie użycia pisma, bo usuwało jedną przynajmniej przeszkodę w jego rozumieniu. Wszystkie te 
zjawiska wynikały z rosnącego zapotrzebowania na dokumentację pisaną i coraz powszechniejszego 
zwyczaju komunikowania się na piśmie. Były więc prostą funkcją upowszechnienia się znajomości 
pisma i łaciny w społeczeństwie szlacheckim. O ile w XIV w. umiejętność pisania wśród rycerstwa 
stanowiła jeszcze prawdziwą rzadkość, a w połowie XV w. pisać umieli zapewne możni i część 

35 Poznań, AA, sygn. AC 9, k. 139v (quia retinuit regestra post mortem bone memorie Nicolai rectoris scole 
in Jutrossyno, qui fuit collector censuum ipsius domini Barthossii in villis ac oppido Ponycz et in aliis bonis).
36 T. Jurek, Stanowisko, s. 15.
37 J. Kurtyka, Tęczyńscy, s. 24–31.
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średniej szlachty, o tyle w XVI w. dotyczyło to już co trzeciego szlachcica w ogóle i całej szlachty 
urzędniczej, a szczyt alfabetyzacji przypadł na 1. połowę XVII w., kiedy to w Małopolsce odsetek pi-
śmiennych szacować można nawet na 15% ogółu społeczeństwa38. Ludzie umiejący pisać doceniali 
wartość pisma i nabierali nawyku pisemnego dokumentowania wszystkiego, co godne było pamięci.

3. PERSONEL KANCELARYJNY I ŚRODOWISKO AKTOTWÓRCZE

Podstawowym problemem w zakresie charakterystyki personelu kancelaryjnego zatrudnionego 
w kancelariach prywatnych jest jego zdef niowanie. Dopiero wtedy można przystąpić do próby opi-
sania prywatnych kancelistów w różnych aspektach ich statusu i działalności. Nie można tutaj po raz 
kolejny uniknąć wyraźnego rozdzielenia realiów średniowiecza od okresu późniejszego. Wynika to 
przede wszystkim z zakresu procesu aktotwórczego, to jest mechanizmu merytoryczno–kancelaryj-
nego, którego efektem było głównie powstawanie dokumentacji obrazującej różne aspekty działal-
ności właściciela kancelarii. Im bardziej znaczącą był on osobą w życiu publicznym i im większego 
majątku ziemskiego dysponentem, tym personel kancelaryjny był liczniejszy. Proces aktotwórczy 
na dworze piętnastowiecznego możnowładcy musiał mieć siłą rzeczy inną postać aniżeli na dworze 
magnackim XVIII w. Oczywiście trzeba też różnicować personel kancelarii, odpowiednio dla epok, 
w ujęciu rycersko–szlacheckim i możnowładczo–magnackim.

Kogo więc należy zaliczyć do personelu kancelaryjnego w kancelariach prywatnych? Odpo-
wiedź nie może być jednoznaczna. Trzeba bowiem pamiętać, że dokumenty mające proweniencję 
prywatną mogły, szczególnie w średniowieczu, być efektem pracy osób dorywczo lub incydentalnie 
zajmujących się czynnościami kancelaryjnymi. Te przypadki, zapewne nierzadkie, nie powinny 
jednak przesłonić meritum problemu personelu kancelarii prywatnej. Łatwiej ten personel określić 
dla epoki średniowiecza. Najprościej rzecz ujmując, tworzyli go ludzie wykonujący na rzecz pa-
trona funkcje kancelaryjne, nie tylko w sensie czynności pisarskich, ale również funkcji poselskich 
czy doradczych w sprawach prywatnych i publicznych (na wzór kanclerzy książęcych najstarszych 
czasów). Jest to obraz kancelarii ściśle scentralizowanej. W okresie nowożytnym personel kance-
larii prywatnej, szczególnie magnackiej, należy def niować z dużo szerszej perspektywy, będącej 
wynikiem rozwoju życia społeczno–gospodarczego. W tym przypadku rozrasta się on do grupy 
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób, które podobnie jak w poprzedniej epoce swoją działalność 
na rzecz patrona dokumentują w wyniku procesu aktotwórczego, a scentralizowana dotychczas 
kancelaria ulega rozproszeniu, oczywiście z zachowaniem priorytetu przez personel kancelarii oso-
bistej magnata.

Uwzględniając powyższe uwagi, można uznać, iż personel kancelarii prywatnych był zróżnico-
wany pod względem funkcji, zadań, kompetencji, pochodzenia, liczby, a w końcu pozycji w kręgu 
dworzan, of cjalistów i klientów patrona. Zarówno dla średniowiecza, jak i dla czasów nowożytnych 
na jednym biegunie należy postawić kancelarie możnowładcze i magnackie, na drugim zaś — rycer-
skie i średnioszlacheckie. Jest prawdopodobne, że tym pierwszym za wzór organizacji służyła naj-
lepiej kancelaria królewska. Wielu przedstawicieli elity szlacheckiej znało jej funkcjonowanie z au-
topsji. Być może opis kancelarii królewskiej, jaki pozostawił z końca XVI w. Reinhold Heidenstein, 
w dużym stopniu odzwierciedlał również organizację i funkcjonowanie kancelarii magnackich. Kan-

38 A. Wyczański, Oświata a pozycja społeczna w Polsce XVI wieku. Próba oceny umiejętności pisania szlachty 
województwa krakowskiego w drugiej połowie XVI wieku, w: Społeczeństwo staropolskie, t. I, Warszawa 1976, 
s. 27–55; W. Urban, Umiejętność pisania w Małopolsce w drugiej połowie XVI wieku, „Przegląd Historyczny” 68, 
1977, s. 31–56; tenże, Szkolnictwo małopolskie od XVI do XVIII wieku, w: Nauczanie w dawnych wiekach. Eduka-
cja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, Kielce 1997, s. 68–70.
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celarie rycerskie i średnioszlacheckie z racji statusu społecznego i ekonomicznego ich właścicieli 
były najczęściej zminimalizowaną formą kancelarii elity politycznej i gospodarczej państwa.

Biorąc pod uwagę ewolucję kancelarii prywatnych w ciągu kilku stuleci (XIII–XVIII w.), można 
pokusić się o kategoryzację personelu omawianych kancelarii na pięć grup:
a) sekretarzy spełniających funkcje pozakancelaryjne, o charakterze dyplomatyczno–prawnym (po-

słowie, plenipotenci, patroni w trybunałach i innych sądach);
b) sekretarzy wykonujących funkcje kancelaryjne sensu stricto, to znaczy sporządzanie akt od stro-

ny merytorycznej, przygotowywanie konceptów pism, ich pieczętowanie, być może prowadze-
nie ksiąg kancelaryjnych (np. terminaty) oraz sporządzanie czystopisów akt szczególnej wagi 
ze względu na treść bądź adresata; w tej grupie występowałby najprawdopodobniej tzw. pisarz 
pokojowy, którego zadaniem było zapewne prowadzenie korespondencji osobistej patrona;

c) pisarzy sporządzających czystopisy pism potocznych bądź mających charakter gospodarczo–f -
nansowy;

d) dworzan (np. marszałkowie, podskarbiowie, burgrabiowie), rewizorów, ekonomów, pisarzy pro-
wentowych, arendarzy dóbr, którzy sporządzali na potrzeby swojego mocodawcy dokumentację 
o charakterze gospodarczo–administracyjnym;

e) klientów sporządzających różnego rodzaju dokumentację, głównie o charakterze użytkowo–in-
formacyjnym (listy, relacje, sprawozdania, odpisy). 
Dotychczasowy stan badań kreuje nieskomplikowany obraz etatowej organizacji średniowiecz-

nej kancelarii prywatnej (raczej możnowładczej niż rycerskiej). Tworzyła ją jedna bądź kilka osób 
duchownych, występujących z tytułami sugerującymi sprawowanie obowiązków kancelaryjnych. 
Liczba znanych źródłowo osób związanych z kancelariami prywatnymi możnowładców ulega wy-
raźnemu zwiększeniu od XVI w. Nie chodzi tutaj tylko o tytularnych pisarzy czy sekretarzy, ale 
także o ludzi bezsprzecznie związanych z kancelariami, wytwarzających na potrzeby swoich chle-
bodawców różnego rodzaju dokumentację. Stan personelu kancelaryjnego ulega znacznemu zwięk-
szeniu. Wpływ na to miały przeobrażenia społeczno–polityczne pod rządami Jagiellonów, rozwój 
reformacji i reformy Kościoła katolickiego, przyjmowanie idei odrodzeniowych, ruch egzekucyjny, 
oznaczający zwiększenie aktywności politycznej i gospodarczej szlachty. W 1. połowie XVI w. do 
wzorcowo zorganizowanej należała kancelaria hetmana Jana Tarnowskiego. Zidentyf kowano kilku 
jego sekretarzy, z których większość była przedstawicielami stanu duchownego39. Kancelaria ta, 
z racji sprawowania przez Tarnowskiego najważniejszych urzędów w państwie, musiała oczywiś-
cie spełniać zarówno funkcje kancelarii prywatnej, jak i w pewnym sensie urzędowej. Znamy też 
sekretarzy u boku innych magnatów. Na dworze książąt Ostrogskich byli to w XVI w.: Krzysztof 
Kazimierski, Jakub Moszyński i Bohdan Susło. Sekretarzami kanclerza Szydłowieckiego byli Waw-
rzyniec Parmenius oraz Stanisław Di Zaccaria. Jeszcze większą liczbą sekretarzy otaczał się na po-
czątku XVII w. Krzysztof Radziwiłł, hetman wielki litewski i wojewoda wileński. Wśród personelu 
związanego z jego kancelarią można wymienić kilkunastoosobową grupę, w której występowali 
m.in. Krzysztof Arciszewski, Piotr Kochlewski, Mikołaj Pióro czy Daniel Naborowski. Dla okresu 
późniejszego identyf kacja personelu kancelaryjnego staje się coraz łatwiejsza, ze względu na zacho-
wane w większej liczbie źródła archiwalne, przede wszystkim korespondencję.

Nie ulega wątpliwości, że przełomowe znaczenie dla rozwoju kancelarii prywatnych miało po-
wstanie i rozwój olbrzymich latyfundiów magnackich w XVII i XVIII w. W przypadku administracji 
tak dużym majątkiem niezbędna była grupa osób, nadzorujących jego właściwe funkcjonowanie, 
a będących jednocześnie często w różnej formie jego benef cjentami. Można przyjąć, że liczba perso-
nelu administracyjnego w majątku magnackim wzrastała wraz z jego rozwojem terytorialnym i eko-

39 W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985, s. 261–262.
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nomicznym, zagospodarowywaniem odłogów, zakładaniem nowych folwarków, młynów, browarów 
czy karczem. Jeżeli nie wszyscy ci dworzanie, of cjaliści, administratorzy czy arendarze związani 
z dworem magnackim powinni być zaliczeni do personelu kancelarii, to na pewno znakomita więk-
szość z nich brała czynny udział w procesie aktotwórczym, wytwarzając różnego rodzaju dokumen-
tację, której znaczna część traf ała do magnackiego archiwum. Pogląd na udział poszczególnych 
osób, choć trudno go określić dokładnie, wyrobić sobie można w oparciu o instrukcje ekonomiczne, 
korespondencję oraz same archiwalia.

W pierwszej kolejności warto zastanowić się, jak liczny był krąg możnowładczych i magnackich 
of cjalistów, po których działalności pozostawał trwały ślad w postaci dokumentacji. Ogólnie moż-
na wyróżnić dwie ich grupy. Pierwszą tworzyły osoby bezpośrednio związane z dworem patrona, 
których obowiązki zamykały się w obszarze właściwego funkcjonowania jego głównej rezydencji, 
będącej jednocześnie centrum administracyjno–ekonomicznym majętności ziemskich (dworzanie). 
Drugą grupę stanowili urzędnicy o uprawnieniach administracyjno–ekonomicznych, wśród których 
można wyróżnić personel wyższego rzędu (o kompetencjach nadzorczych) oraz niższego rzędu (zaj-
mujący się bezpośrednio sprawami gospodarczymi).

Dworzanie stanowili grupę najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników magnata. 
Ich liczba, funkcje, jakie spełniali, oraz tytulatura były różne dla poszczególnych dworów. To zróż-
nicowanie zależało od trzech podstawowych warunków: możliwości ekonomicznych magnata, 
rzeczywistej potrzeby zatrudnienia of cjalistów oraz względów prestiżowych. Liczba urzędników, 
dworzan i sług na dworach możnowładczych i magnackich ulegała poważnym przeobrażeniom 
w ciągu wieków. W XV–XVI w. środowisko dworu możnowładczego było stosunkowo nieliczne 
w porównaniu z warunkami z XVII–XVIII w. Przykładem mogą być tutaj dwory Tęczyńskich 
w XV w., jednej z najbardziej wpływowych rodzin średniowiecznych. Liczebność dworzan (fami-
liares) wykonujących codzienne obowiązki wobec patrona wahała się od kilku do kilkunastu osób, 
wśród których można wymienić: kapelanów, pisarzy, dworzan, sług, giermków, woźniców, kucha-
rzy, pokojowców, żołnierzy tworzących załogę zamku40. Inna grupa zarządzała majątkiem możne-
go pana (chociażby burgrabiowie), w końcu była też grupa klientów obsadzanych przez możno-
władcę na urzędach mu podległych z racji sprawowanej funkcji publicznej (komornicy, sędziowie, 
administratorzy dóbr przypisanych do urzędu). Całe środowisko dworskie urasta w ten sposób 
już do liczby kilkudziesięciu osób. Zapewne w większości byli to przedstawiciele tzw. klienteli 
usługowej41. Mimo tak nielicznej obsady personalnej dworów Tęczyńskich, trudno jednoznacznie 
przypisać wszystkim jej członkom konkretne funkcje; zapewne większość z nich wykonywała je 
wymiennie. Już od połowy XV w. zauważyć można ślady rozwoju przy możnowładcach instytucji 
zastępców sądowych (prokuratorów, zachodźców). W połowie XVI w. funkcję prawie etatowego 
prokuratora Tęczyńskich na Podlasiu sprawował Wojciech Wojeński42. Efektem jego działalności 
na pewno była dokumentacja, której po części musiał być twórcą on sam. W XVII, a szczególnie 
XVIII w. liczba takich plenipotentów czy patronów działających, czasami przez wiele lat, wydat-
nie się zwiększyła.

W XVII w. przeciętna liczba dworzan, wraz z grupą of cjalistów, na dworze magnackim wynosiła 
około 50 osób43. Oczywiście dwór wyjątkowo zamożnego magnata był dużo liczniejszy. W XVII w. 
jednym z najliczniejszych był dwór wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego, liczący 

40 J. Kurtyka, Tęczyńscy, s. 254, 450, 490.
41 Tenże, Problem klienteli możnowładczej w Polsce późnośredniowiecznej, w: Genealogia — władza i społeczeń-
stwo w Polsce późnośredniowiecznej, Toruń 1999, s. 70–71.
42 Tamże, s. 97.
43 W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII w., Warszawa 1982, s. 59.
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podobno około 270 osób44. Dwór koniuszego litewskiego Bogusława Radziwiłła w 1669 r. liczył 
już „tylko” 95 osób45.

W XVIII w. Jędrzej Kitowicz dzielił dworzan magnackich na dwie grupy, „respektowych” 
i „płatnych”, tych drugich natomiast na „of cjalistów” i „dworzan prostych”46. Najistotniejszy udział 
w procesie aktotwórczym odgrywali niewątpliwie of cjaliści, do których autor zaliczał: marszałka 
(odpowiadającego za zarządzanie całym dworem), sekretarza (zajmującego się ekspedycją listów), 
koniuszego (odpowiedzialnego za stajnię), podskarbiego (zarządzającego skarbem), podczaszego 
(występującego tylko na dworach najzamożniejszych magnatów), piwnicznego (odpowiedzialnego 
za trunki i ich magazynowanie), szatnego, zwanego niekiedy kamerdynerem (odpowiedzialnego za 
szaty i osobiste przedmioty magnata). Do grupy of cjalistów Kitowicz zaliczył również plenipoten-
tów reprezentujących interesy magnata w sądach, a także „patronów rocznych” i „dependentów”, 
którzy opłacani byli z magnackiej kasy i reprezentowali jego interesy w Trybunale. Z ważniejszych 
dworzan, oprócz tych już wymienionych, wspomnieć należy jeszcze burgrabiego lub murgrabiego 
(zastępującego marszałka), kapelana, lekarza, budowniczego czy architekta — wszyscy oni wystę-
powali na przykład na dworze kasztelana krakowskiego Jana Klemensa Branickiego47. Wliczając 
w to bardzo liczną służbę domową, personel białostockiej rezydencji tego magnata, krótko przed 
jego śmiercią w 1771 r., liczył blisko 170 osób48.

Podobnym przemianom podlegała grupa urzędników i sług administracyjno–gospodarczych. I tu 
głównym czynnikiem, który wpływał na jej rozbudowę, był rozwój latyfundiów. Zwiększanie ma-
jętności ziemskich w rękach magnaterii powodowało potrzebę zatrudniania licznej rzeszy sług od-
powiedzialnych za ich sprawny zarząd. U schyłku średniowiecza, kiedy zaczynały się kształtować 
podstawy gospodarki latyfundialnej, personel administracyjny nie był jeszcze zbyt rozbudowany, 
a tworzyli go urzędnicy tytułowani rządcami i burgrabiami, z reguły w liczbie kilku, w zależności 
od wielkości i struktury ziemskiego majątku49. Potem liczba ta rosła, sięgając nawet kilkuset osób. 
W tej licznej grupie o skomplikowanej niekiedy strukturze można wyróżnić kilka typowych funkcji. 
W pierwszej kolejności byli to komisarze generalni dóbr, zarządzający zwartymi kompleksami ma-
jętności ziemskich, z reguły położonych w jednej z prowincji Rzeczypospolitej. Do ich obowiązków 
należały m.in. zarząd majątku, wydzierżawianie poszczególnych dóbr, reprezentowanie prawnych 
interesów magnata (również przed sądami), nadzór nad niższym personelem administracyjnym50. 
W 2. połowie XVII w. administracja w dobrach koniuszego litewskiego Bogusława Radziwiłła li-
czyła sobie zapewne ponad 200 osób51. Na tę liczbę składali się urzędnicy centralni (komisarze 
i gubernator), około 30 starostów, około 10 podstarościch, czterech komendantów twierdz, około 
pięciu leśniczych, po dwóch łowczych i pisarzy, przynajmniej pięciu jurystów, około 10 posłańców, 
czterech rezydentów (w Warszawie, Wilnie, Mińsku i Nowogródku), do tego kilku rewizorów, wój-
towie, nadzorcy folwarków, pisarze prowentowi, czeladź. Klucze dóbr były zarządzane przez ekono-
mów i gubernatorów, czasami wspomaganych przez lustratorów, a poszczególne folwarki — przez 

44 J. Długosz, Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, Wrocław 1972, 
s. 108.
45 M. Miłuński, Zarząd dóbr Bogusława Radziwiłła w latach 1636–1669, w: Administracja i życie codzienne w do-
brach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku, Warszawa 2009, s. 231.
46 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 2003, s. 214–216.
47 E. Kowecka, Dwór „najrządniejszego w Polszcze magnata”, Warszawa 1991, s. 45–48.
48 Tamże, s. 45.
49 J. Kurtyka, Tęczyńscy, s. 254, 450, 490.
50 A. Myćka, Archiwum ks. Lubomirskich linii rzeszowskiej z Rzeszowa i Rozwadowa, „Archeion” 59, 1973, s. 93–
94.
51 M. Miłuński, Zarząd, s. 232. 
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administratorów lub podstarościch. Dosyć istotną rolę, szczególnie w zakresie produkcji aktowej, 
odgrywał pisarz prowentowy52. Wszyscy oni byli bądź etatowymi of cjalistami magnata, bądź też 
dzierżawcami jego majętności. Taka struktura administracji dobrami magnackimi była dosyć po-
wszechna, aczkolwiek w poszczególnych dobrach mogły występować różnice dotyczące tytulatury 
poszczególnych urzędników oraz zakresu ich kompetencji. Tej grupie urzędników wyższego szcze-
bla podlegała służba folwarczna i leśna53. Różnego szczebla urzędnicy i słudzy, po części występują-
cy też na dworach i folwarkach średniej szlachty, nie stanowili naturalnie personelu kancelaryjnego, 
mogli jednak brać udział w procesie aktotwórczym.

Dokładnie znamy organizację administracji w rzeszowskich dobrach Lubomirskich (tzw. Pań-
stwo Rzeszów) w połowie XVIII w.54 Najważniejszym z of cjalistów był tu gubernator rzeszowski, 
któremu podlegał zarząd obszarem miejskim, łącznie z władzą jurysdykcyjną oraz prawem obciąża-
nia i egzekwowania powinności nakładanych na ludność wiejską. Obok gubernatora występował pi-
sarz prowentowy, dbający o zaopatrzenie dworu w materiały i żywność. Kasjer generalny zajmował 
się prowadzeniem księgowości w zakresie dochodów z miasta i przyległych wsi oraz wydatków na 
służbę i nadworne wojsko. Czwartym urzędnikiem był pisarz propinacji rzeszowskiej, zajmujący się 
księgowaniem dochodów i wydatków z produkcji i sprzedaży alkoholu w mieście i okolicy. Obok 
wspomnianych urzędników funkcjonowała również kilkuosobowa grupa zajmująca się tylko i wy-
łącznie rezydencją Lubomirskich w Rzeszowie. Byli to komendant zamku, kasjer zamkowy oraz 
szafarz. Ten pierwszy nadzorował prywatny garnizon zamkowy, dbał o porządek i bezpieczeństwo, 
zapewne sporządzając okresowe raporty, kasjer natomiast rejestrował wydatki na utrzymanie dworu. 
Nic bliżej nie wiadomo o obowiązkach szafarza. Być może zajmował się reglamentacją materiałów 
i produktów niezbędnych do funkcjonowania dworu.

O liczbie personelu ekonomicznego w otoczeniu dużego majątku magnackiego daje wyobrażenie 
załącznik do listu Stanisława Hryniewickiego, komisarza dóbr podlaskich Izabeli z Poniatowskich 
Branickiej z 7 XI 1780 r., zestawiający „Zasługi należące ekonomom i dyspozytorom dóbr podla-
skich za rok jeden według niniejszej specyf kacji”. Wymienia się tam 20 urzędników zatrudnionych 
tylko przy administracji jednego z kompleksów dóbr pozostających w rękach wdowy po kasztelanie 
krakowskim55. Większość wspomnianych urzędników występuje pod nazwą dyspozytorów i ekono-
mów. Wśród tej grupy znaleźli się również gubernator, leśniczy, podleśniczy, rewizor i szyper. Jeżeli 
wziąć pod uwagę, że mniej więcej taka sama grupa urzędników występowała w każdym z kom-
pleksów dóbr, łatwo wyliczyć, że w przypadku wyjątkowo zamożnego magnata mogła przekraczać 
100 osób. A przecież oprócz wspomnianych urzędników, których można zaliczyć do personelu śred-
niego, występowali również i inni, zapewne w nie mniejszej liczbie56. Każda z tych osób w mniej-
szym lub większym stopniu brała udział w procesie aktotwórczym.

Ostatnim przykładem posłuży nam wojewoda ruski Aleksander August Czartoryski, jeden z naj-
bardziej wpływowych magnatów swego czasu. Olbrzymi majątek i wyjątkowa aktywność publiczna 
wymagały od niego posiadania sprawnej machiny administracyjnej. Zachowane księgi rachunkowe 
z l. 1764–1781 pokazują grono jego najbliższych podwładnych, którzy bez najmniejszej wątpliwości 
brali bezpośredni udział w procesie aktotwórczym, wytwarzając różnego rodzaju dokumentację na 
potrzeby swojego chlebodawcy oraz nadzorując w niektórych przypadkach jej powstawanie. Grupa 
ta liczyła ponad 50 osób, z czego tylko kilka miało status urzędników pozaekonomicznych (sekre-

52 A. Sztachelska–Kokoczka, Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego, Białystok 2006, s. 49, 62.
53 Tamże, s. 61–62.
54 A. Myćka, Archiwum ks. Lubomirskich, s. 94.
55 AGAD, Archiwum Roskie, korespondencja, sygn. LXIII/23, s. 231.
56 Problem administracji dóbr magnackich na przykładzie majątku hetmana J. K. Branickiego przedstawiła A. Szta-
chelska–Kokoczka, Magnackie dobra. 
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tarze lub plenipotenci przy Trybunale Koronnym). Pozostali, z wyjątkiem marszałków oraz długo-
letniego opiekuna warszawskiego archiwum Czartoryskich o nazwisku Klembowski, to urzędnicy 
szczebla wyższego i średniego w rozległych dobrach wojewody57.

Kancelarie prywatne pod względem pochodzenia społecznego personelu w nich zatrudnianego 
nie odbiegały od współczesnych im kancelarii instytucji życia publicznego. W średniowieczu two-
rzyli go w całości duchowni. Jeszcze wśród wymienionych sekretarzy Jana Tarnowskiego zauwa-
żamy duchownych Jakuba Niemieczkowskiego, plebana w Brodach i kanonika tarnowskiego, jego 
brata Jana Niemieczkowskiego, Jana Zaleskiego, dziekana sandomierskiego i plebana w Tczewie, 
Stanisława Rożankę oraz Jana Zaborowskiego, kanonika i plebana w Sandomierzu58. Z biegiem cza-
su proporcje udziału duchownych i świeckich odwracały się. Można przypuszczać, że już w XVI, 
a na pewno w XVII w., przeważali ci drudzy. Przykładem mogą być kancelarie kanclerza Jana Za-
moyskiego czy wspomnianego już Krzysztofa Radziwiłła.

Dochodzi w ten sposób do kwestii doboru personelu kancelaryjnego. Jakie cechy osobiste lub po-
zaosobiste mogły być brane pod uwagę przy przyjmowaniu na służbę kancelaryjną? Można oczywiś-
cie wskazać tylko pewne możliwe rozwiązania: umiejętność pisania, wysoką kulturę kancelaryjną 
i prawno–dyplomatyczną, umiejętności administracyjno–gospodarcze, protekcję, osobiste zasługi, 
związek z dworem patrona poprzez zasługi przodków, koneksje rodowo–urzędnicze czy w końcu 
wyznanie. Być może udałoby się znaleźć pewne zasady naboru pisarzy i sekretarzy zróżnicowa-
ne chronologicznie, geograf cznie i społecznie. Szczególnie cenne byłoby tutaj ustalenie dotyczące 
różnych prowincji Rzeczypospolitej. Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że uwagi sie-
demnastowiecznego autora podręczników agronomii Jakuba Haura na temat warunków, jakie winni 
spełniać prywatni pisarze i sekretarze, były aktualne zarówno w okresie wcześniejszym, jak i póź-
niejszym. Sekretarze i pisarze pokojowi winni się według niego wykazywać takimi cechami, jak 
piękny charakter pisma, znajomość ortograf i, dbałość o logiczny układ treści pism, szczególnie 
korespondencji, znajomość tytulatury adresatów listów. Musieli również mieć inne przymioty, jak 
umiejętność zachowania sekretów swojego chlebodawcy oraz „trzyźwość (by się kto za język po pi-
janemu nie uchwycił, i dla samej sposobnej głowy, Pańskiej wygody, jako i do pisania drżenia ręki) 
zachować, bo przez pijaństwo zwykł zwykle falować ludzki rozum”59. Oczywiście te uwagi Haur 
odnosił głównie do personelu kancelarii sobie najlepiej znanej, a więc ziemiańskiej i ekonomicznej. 
Można jednak uznać, że miały one w dużej mierze charakter uniwersalny.

Z zagadnieniem wymagań stawianych nowo przyjmowanemu personelowi kancelaryjnemu wiąże 
się kwestia praktyk kancelaryjnych w urzędach instytucji publicznych bądź państwowych. Wydaje 
się, że mógł być to jeden z podstawowych wymogów, jakie brano pod uwagę. Piotr Kochlewski, 
sekretarz Krzysztofa Radziwiłła, pisząc w połowie XVII w. zalecenia odnośnie do wychowania swo-
ich synów, zwracał uwagę na potrzebę odbycia praktyki kancelaryjnej w kancelarii ziemskiej lub 
grodzkiej oraz rocznego stażu w Trybunale Koronnym lub Litewskim (dla nauki języka ruskiego) 
i równolegle na sejmie przy jakimś chlebodawcy60. Zwyczaj ten musiał być praktykowany wcześ-
niej. Znamy go już na dworze Jana Zamoyskiego hetmana i kanclerza wielkiego koronnego. Z listu 
Piotra Rusjana do swojego ojca Jana i sługi kanclerza wynika, że został on oddany na przeszkolenie 
do prac kancelaryjnych sekretarzowi Stanisławowi Srzedzinskiemu. Domyślać się wypada, że prak-
tyka taka nie była lekka: „wprawuję się w pisanie nie teszno bywa Pana nade mną czasem przy pisa-
niu siedzieć i dalej próżnować nie będę”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że również w XVIII w. 

57 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 139/1–6.
58 W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski, s. 261–262.
59 J. K. Haur, Skład albo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiańskiej, Kraków 1693, s. 78.
60 Z. Trawicka, Memoriał Piotra Kochlewskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 20, 1970, s. 188–189. 
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zwracano uwagę na odbycie praktyki w kancelariach urzędów, przed rozpoczęciem pracy w prywat-
nej kancelarii patrona. Na przykład wojewoda ruski August Aleksander Czartoryski płacił patronowi 
asesorskiemu Flosierowiczowi za edukację niejakiego Dąbrowskiego61.

4. KANCELARIA MAGNACKA 

Implikacją skomplikowanej struktury personalnej dworu i administracji latyfundium magnackiego 
musi być opisanie kancelarii magnackiej w ramach kilku poziomów, odpowiadających różnym funk-
cjom dworu magnackiego i potrzebom samego magnata.

a) Kancelaria osobista
Za najbliższy osobie magnata oddział jego najszerzej pojętej kancelarii należy uznać kancelarię 
osobistą. Zapewne w większości przypadków na dworach możnowładczych, a później magnac-
kich, jej personel składał się tylko z jednej osoby — sekretarza, który był powiernikiem najbar-
dziej skrywanych przez swojego patrona tajemnic, zarówno prywatnych, jak i dotyczących życia 
publicznego. Ludzie tacy pojawili się na dworach możnowładczych zapewne już w średniowieczu, 
ale wówczas byli w mniejszym stopniu związani z dworem chlebodawcy, sprawując jednocześnie 
inne funkcje o charakterze publicznym. Byli to wtedy przeważnie duchowni, a obowiązki tego 
stanu odrywały ich pewnie od stałego przebywania w obecności pana. Produkcja takiej osobistej 
kancelarii (głównie listy) była w XIV, XV, a nawet jeszcze w XVI w. zdecydowanie mniejsza niż 
później. W epoce nowożytnej, wraz z rozbudową struktury personalnej i funkcjonalnej magnac-
kiego dworu, rozwojem magnackich latyfundiów, a także wzrostem aktywności magnatów w ży-
ciu publicznym, siłą rzeczy pojawiła się potrzeba powierzenia jednemu z of cjalistów wyjątkowej 
roli zaufanego doradcy, przyjmującego na magnackim dworze rolę kanclerza, odpowiedzialnego 
za najbardziej żywotne sprawy swojego chlebodawcy, w zakresie utrzymywania kontaktów o cha-
rakterze osobistym i publicznym.

Jakub Kazimierz Haur w 2. połowie XVII w. w swoim podręczniku Ekonomika ziemiańska 
wśród dworskich of cjalistów wyjątkową rolę wyznaczał właśnie pisarzowi pokojowemu, którego 
nazywa również sekretarzem62. Nie roztrząsając problemu, czy Haur pisał o kancelarii średniego 
szlachcica, czy magnata, głównym kancelaryjnym zadaniem takiego urzędnika miało być prowa-
dzenie korespondencji swojego patrona. Co ciekawe, miał on pisać nie tylko listy, ale również 
orientować się w korespondencji przychodzącej. Można uznać, że na niego spadała w związku 
z tym odpowiedzialność za nadzorowanie bieżących spraw chlebodawcy, i to w bardzo różnych 
aspektach, również tych najbardziej osobistych („sekrety poufałemu i szczeremu dotrzymać przy-
jacielowi, na tym wszystka cale zawisła przyjaźń i dobra konf dencja”). Wśród przymiotów takie-
go sekretarza Haur wymienił rozumienie intencji patrona („pańską rozumieć fantazję”). Zalecał 
pisarzom zachowywanie tajemnic swoich patronów (czemu służyć miało wspomniane już wcześ-
niej zachowywanie trzeźwości). Ostatnie zalecenie miało charakter typowo zawodowy, a chodziło 
o posiadanie wśród pomocy kancelaryjnych rejestru z właściwą tytulaturą oraz poprawnymi dany-
mi osób (imię, nazwisko, urząd), z którymi utrzymywana była korespondencja lub które pojawiały 
się w treści listów.

61 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 139/1, s. 68.
62 J. K. Haur, Ekonomika generalna ziemiańska, Kraków 1679, s. 78.
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b) Kancelaria nadworna
Kancelaria nadworna, mimo że działała bezpośrednio przy osobie magnata, w jego rezydencji, a za-
pewne również w czasie podróży, w rzeczywistości odgrywała raczej, w porównaniu z kancelarią 
administracyjno–gospodarczą, drugorzędną rolę w procesie aktotwórczym. Jeżeli już, to inicjowała 
ona ten proces, poprzez pisemne polecenia wydawane przez magnata za jej pośrednictwem podwład-
nych i klienteli. Organizacja kancelarii nadwornej nie była zapewne zbyt skomplikowana, tworzyła 
ją grupa co najwyżej kilku pracowników. Tytułowano ich sekretarzami, pisarzami i pisarzami poko-
jowymi. W tym ostatnim przypadku powtarzalność nazwy funkcji z pisarzem osobistym magnata 
pokazuje tylko dużą dowolność nazewnictwa personelu i brak jednoznacznie przypisanych mu funk-
cji63. Tytulatura oddawała zapewne miejsce zajmowane przez osoby związane z kancelarią w hierar-
chii dworskich of cjalistów. Można podejrzewać, że byli oni, podobnie jak archiwiści, zaprzysięgani, 
a to głównie z powodu dopuszczania do osobistych spraw magnata. Zdarzało się zresztą często 
łączenie obu tych funkcji. Przykładowo na dworze Pawła Karola Sanguszki, marszałka wielkiego 
litewskiego, można w połowie piątej dekady XVIII w. zlokalizować przynajmniej cztery osoby bez-
pośrednio zatrudnione w jego kancelarii: kancelarzystę ruskiego Turewicza, pierwszego skrybenta 
Chwisteckiego, drugiego skrybenta nieznanego z nazwiska oraz sekretarza Brzoszkowskiego64. Na 
dworze Augusta Aleksandra Czartoryskiego w latach 70. XVIII w. w jednym czasie występowało 
tylko dwóch sekretarzy, Nowicki i Kajetan Rogowski, którego potem zastąpił niejaki Schenaus65. 
Zapewne okresowo zatrudniano personel pomocniczy.

Nie ulega wątpliwości, że często kancelaria nadworna związana była organicznie z kancelarią 
urzędu sprawowanego przez magnata. Dotykamy tu kwestii styku personelu kancelarii urzędów 
z kancelariami prywatnymi. Jest to zagadnienie, które nadal czeka na swojego badacza. Nieprzy-
padkowo zapewne najlepiej rozpoznanymi kancelariami prywatnymi, przynajmniej pod kątem per-
sonelu, są te, które działały przy osobach reprezentujących wpływowe rody możnowładcze i ma-
gnackie. Gdy spotykamy się z pisarzem, notariuszem czy sekretarzem na usługach urzędnika, trud-
no jednoznacznie określić, czy chodzi o pisarza urzędu (np. pisarza wojskowego, skarbowego czy 
grodzkiego), czy też o prywatnego pisarza osoby sprawującej odpowiedni urząd. Nie ulega raczej 
wątpliwości fakt wykorzystywania przez urzędników podlegającego im aparatu administracyjnego, 
w tym również personelu kancelaryjnego, do prywatnych, osobistych celów. Proces ten zachodził 
też w przeciwnym kierunku — osobistymi sługami posługiwano się do wykonywania zadań wyni-
kających ze sprawowanego urzędu. Jednymi z bardziej reprezentatywnych urzędów, z którymi mógł 
być związany ten problem, są urzędy kanclerskie i hetmańskie, wokół których, z racji kompetencji, 
musiał gromadzić się bardzo liczny personel kancelaryjny. Ewidentnego dowodu przenikania się 
kancelarii osobistej z kancelarią urzędu dostarczają sekretarze hetmana Branickiego, Maciej Sta-
rzeński oraz Jan Betański, wykonujący zadania zarówno związane z uprawnieniami hetmańskimi 
Branickiego, jak i jego zlecenia dotyczące bardziej prywatnej natury66.

63 Np. Piotra Blomberga, of cjalistę Zamoyskich, w 1723 r. tytułowano przemiennie pisarzem pokojowym bądź 
sekretarzem (AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 2771, cz. I, s. 44, 64), zaś Jacka Ratajewicza, wieloletniego 
archiwistę Sanguszków, określano często „sekretarzem ks. Sanguszki” (Kraków, AN, Archiwum Sanguszków, Teki 
arabskie, t. CCLVIII, plik 11, s. 45–47).
64 Tamże, Teki arabskie, nr 7, plik 1, s. 7, 513, 697.
65 AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta, sygn. 139.
66 Pamiętnik Marcina Matuszewicza, kasztelana brzeskiego–litewskiego 1714–1765, wyd. A. Pawiński, Warszawa 
1876, t. II, s. 217.
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Określenie „wyborna szkoła polityczna”, użyte przez Włodzimierza Dworzaczka w stosunku do 
kancelarii Jana Tarnowskiego67, odnieść można do większej liczby ówczesnych kancelarii możno-
władczych. Warto wspomnieć, że personel tych kancelarii, na poły publicznych, a na poły prywat-
nych, tworzyli wyrobieni politycznie i wyspecjalizowani w swoich kompetencjach ludzie, często 
pozostający na usługach swoich chlebodawców przez długi czas. Kancelaria i kwatera wojskowa 
hetmana Stanisława Jabłonowskiego w końcu XVII w. tworzona była przez około 10 of cerów 
i urzędników wojskowych, wśród których należy wymienić kapitanów Jana Gładkowskiego i Alek-
sandra Mendeckiego, adiutantów Jerzego Glasenappa, Joachima A. Venedigera i Daniela Rupicha 
oraz pisarzy Stefana Szepelskiego, Jakuba Jarnowskiego, Szymona Franciszka Pułaskiego68. Ten 
ostatni związany był również z kancelariami następców Jabłonowskiego na urzędzie hetmańskim.

Cechą charakterystyczną kancelarii nadwornej, a także kancelarii osobistej, magnatów — które 
można określić wspólnym mianem kancelarii przybocznej — była jej niestałość w sensie rezyden-
cjonalnym. Wynikało to z wyjątkowej aktywności samych magnatów, którzy znaczną część życia 
spędzali poza swoimi głównymi rezydencjami, podróżując w sprawach gospodarczych (kontrola 
majątków ziemskich, udział w targach, zawieranie transakcji f nansowo–gospodarczych), politycz-
nych (udział w sejmikach, sejmach, wydarzeniach militarnych), prawnych (uczestnictwo w spra-
wach procesowych) czy też towarzysko–rodzinnych (wyjazdy świąteczne, udział w różnego rodzaju 
uroczystościach, wojaże zagraniczne). Wędrowny tryb życia musiał siłą rzeczy wpływać również na 
organizację i działalność ich przybocznych kancelarii. Można założyć z dużą dozą prawdopodobień-
stwa, że magnat, wyjeżdżając ze swojej rezydencji, nawet na okres kilku dni, każdorazowo zabierał 
ze sobą w podróż jednego lub kilku pracowników swojej kancelarii. W przypadku najzamożniejszych 
magnatów ich personel kancelaryjny miał w podróży do dyspozycji własny powóz. W takiej „kolasie 
pisarskiej” podróżowali np. kanceliści hetmana Krzysztofa Radziwiłła w 1. połowie XVII w.69

Głównym rodzajem akt, powstających w kancelarii nadwornej, była niewątpliwie koresponden-
cja. Jest to oczywiste, biorąc pod uwagę zamiłowanie (wynikające poniekąd z konieczności) szlachty 
do sztuki pisania listów, kierowanych do szerokiego spektrum odbiorców i w bardzo różnych spra-
wach. Zarządzanie rozległym majątkiem, utrzymywanie kontaktów politycznych, wymiana infor-
macji — to tylko niektóre dziedziny, których dotykała staropolska korespondencja. Dodając do tego 
dużą liczbę wysyłanych codziennie listów, staje się jasne, że głównym zadaniem kancelarii nadwor-
nej było właśnie prowadzenie bieżącej korespondencji. Im aktywniejsza była kancelaria na polu 
epistolograf cznym, tym więcej musiało uczestniczyć w jej pracach osób, często klientów magnac-
kich, którzy w miarę swoich umiejętności i wiedzy mogli przysłużyć się swojemu pracodawcy. Tak 
było na przykład w kancelarii wspomnianego przed chwilą Krzysztofa Radziwiłła, gdzie obok jej 
głównego pracownika, Piotra Kochlewskiego, zatrudnieni byli także Daniel Naborowski, Krzysztof 
Arciszewski, Salomon Rysiński i Olbrycht Karmanowski70. Poszczególne osoby zatrudnione w bir-
żańskiej kancelarii specjalizowały się w korespondencji powstającej w różnych językach. Listy po 
łacinie wychodziły spod ręki Arciszewskiego, Kochlewskiego i Siestrzencewicza, natomiast w ję-
zyku francuskim, angielskim i niemieckim pisał Naborowski. Zadaniem wspomnianych sekretarzy 
było oczywiście również tłumaczenie na potrzeby patrona korespondencji przychodzącej. Niezbyt 
interesującym, ale bardzo praktycznym zajęciem było powielanie pism w postaci kopii. Prace te ob-

67 W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski, s. 262.
68 M. Wagner, Dwór wojskowy i klientela hetmańska Stanisława Jabłonowskiego w końcu XVII wieku, w: Patron 
i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII, Warszawa 2006, s. 59.
69 U. Augustyniak, Kancelaria Radziwiłłów, s. 13.
70 M. Jarczykowa, „Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów, 
birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, Katowice 2006, s. 121–122.
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ciążały kancelarie magnackie zwłaszcza w okresie przedsejmowym i sejmikowym, a także ważnych 
wydarzeń w polityce zagranicznej.

O ciekawym sposobie pracy kancelarii magnackiej w zakresie postępowania z przychodzącą 
i wychodzącą korespondencją pisze w swoim pamiętniku Marcin Matuszewicz. W czasie poszu-
kiwań ważnych informacji traf ł na dwór kanclerza litewskiego Michała Kazimierza Radziwiłła do 
Niemieży. Ten, jak się okazało, zlecił pracownikom swojej kancelarii rejestrację w księdze wszyst-
kich listów z dworem królewskim. Udostępnił tę księgę Matuszewiczowi, a następnie nakazał wy-
dać mu na jej podstawie bliżej nieokreślony wypis71. Można domniemywać, że prowadzenie tego 
rodzaju rejestrów kancelaryjnych nie było rzadkością. Wiadomo, że podobne zasady obowiązywały 
np. w kancelarii hetmana Stanisława Jabłonowskiego, gdzie prowadzono rejestr zawierający ko-
pie różnych pism wystawianych w l. 1692–1695 (ordynanse, dekrety, kontumacje, uniwersały, su-
plementy, atestacje, libertacje sołtystw i inne)72. Podobna dokumentacja, o charakterze rejestrów, 
głównie korespondencji, była efektem pracy kancelarii wojewody kijowskiego i hetmana wielkiego 
koronnego Józefa Potockiego73.

Drugim zadaniem kancelarii nadwornej była obsługa magnackiego dworu od strony administra-
cyjnej, w głównej mierze w obszarze rachunkowo–gospodarczym. Na pewno spory udział w załat-
wianiu tego typu zadań miał of cjalista odpowiedzialny za sprawy f nansowe dworu, którego naj-
częściej tytułowano skarbnikiem. Różnego rodzaju zestawienia wydatków na utrzymanie dworu, 
rozliczenia z of cjalistami i służbą, rejestry sprzętów, rachunki — to tylko przykłady dokumentacji 
odzwierciedlającej ten kierunek działalności kancelarii nadwornej.

c) Kancelaria administracyjno–gospodarcza
W przeciwieństwie do kancelarii nadwornej, działającej bezpośrednio przy magnacie i wykonują-
cej jego bezpośrednie zalecenia, kancelarię administracyjno–gospodarczą należy pojmować jako 
rodzaj kancelarii zdecentralizowanej w rozumieniu organizacyjnym. Tworzyli ją bowiem wszyscy 
of cjaliści, urzędnicy magnaccy oraz osoby związane z nim zależnościami prawno–majątkowymi (na 
przykład arendarze majątków magnackich), działający z reguły poza dworem magnata, a utrzymu-
jący z nim kontakty głównie drogą korespondencyjną. Należy więc uznać, że kancelaria ta, a właś-
ciwie tworzące ją kancelarie cząstkowe, funkcjonowała przy każdym zarządzie dóbr magnackich, 
począwszy od poziomu kompleksów dóbr położonych w jednej prowincji (nazywanych w XVIII w. 
komisariatami), poprzez klucze, folwarki, w końcu pojedyncze gospodarstwa i zakłady produkcyj-
ne (np. młyny, cegielnie, tartaki czy browary). Scentralizowane kompleksy dóbr, położone często 
w różnych prowincjach kraju, nazywano komisariatami; zarządzali nimi komisarze generalni, wspie-
rani w zakresie sprawozdawczości przez ekonomów generalnych. Kluczami dóbr administrowali gu-
bernatorzy, którym podlegali administratorzy poszczególnych folwarków74. Ta struktura organizacji 
magnackiego majątku przekładała się na organizację kancelarii. Z reguły ich personel był jednooso-
bowy, to znaczy tworzyli go sami of cjaliści, urzędnicy czy arendarze, ale niekiedy wspomagał ich 
personel niższy, np. pisarze funkcyjni (browarny, gumienny, magazynowy, propinacyjny, prowen-
towy). Pomieszczenia kancelarii i registratura, która w nich narastała, znajdowały się zapewne na 
ogół w miejscu zamieszkania of cjalistów. Kontrolę nad nimi sprawowała z reguły kancelaria o cha-

71 Pamiętnik Marcina Matuszewicza, t. II, s. 100.
72 BCz, sygn. 2699/IV.
73 AGAD, Archiwum Roskie, militaria, pudło nr 3, pliki 1–3; AGAD, Zbiory Anny Branickiej, kancelaria hetmań-
ska, sygn. 1972, 1973, 1988, 2534, 2542, 2641, 2737.
74 W. A. Serczyk, Gospodarstwo magnackie w województwie podolskim w drugiej połowie XVIII w., Wrocław 1965, 
s. 32–33.
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rakterze generalnym, która mogła działać bądź przy magnackim dworze, bądź też w innym miejscu, 
tak jak było to w przypadku zarządu dobrami Ordynacji Zamoyskiej, gdzie pod koniec XVIII w. 
utworzono Administrację Generalną Dóbr i Interesów z siedzibą w Zwierzyńcu75.

Najlepsze wyobrażenie na temat organizacji i działalności magnackiej kancelarii do spraw admi-
nistracyjno–gospodarczych dają instrukcje wydawane przez magnatów dla swoich urzędników. Moż-
na podejrzewać, że ten rodzaj dokumentu dosyć często wychodził spod ręki magnatów, szczególnie 
tych, którzy rozumieli potrzebę tego rodzaju regulacji. Większość z nich jednak miała charakter in-
strukcji gospodarczych, w mniejszym zaś stopniu kancelaryjnych. Jednym z wyjątkowych zachowa-
nych przykładów magnackiego normatywu o charakterze wyłącznie kancelaryjnym jest czterostro-
nicowa Instrukcja o utrzymywaniu kancelarii mojej w Retowie, wydana przez jednego z Ogińskich 
pod koniec XVIII w.76 Została sporządzona co prawda już dla majętności pod zaborem rosyjskim, ale 
można uznać, że podobne rozwiązania obowiązywały też w okresie wcześniejszym. Instrukcja skła-
da się z 22 artykułów, które w sposób szczegółowy normowały obowiązki personelu kancelaryjne-
go. Kancelaria miała zajmować się sprawami sądowymi, cywilnymi i kryminalnymi prowadzonymi 
przez sądy państwowe w stosunku do Ogińskiego i jego dóbr. Do zakresu jej obowiązków zaliczo-
no również utrzymywanie korespondencji z wszelkimi urzędami publicznymi. W skład personelu 
kancelarii wchodzili jej zarządzający oraz pisarze. Nadzór nad personelem kancelarii sprawował 
adwokat. Do obowiązków tego pierwszego należało zabezpieczanie i kontrola wszelkiej dokumen-
tacji (papierów i ksiąg), przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań, wyznaczanie prac 
pisarzom oraz kontrolowanie wypełniania przez nich obowiązków. Każda nowo rozpoczęta sprawa 
miała znaleźć swoje odzwierciedlenie w indywidualnej, opisanej na okładce, teczce z aktami. Dodat-
kowo każda sprawa miała być odnotowana w księdze, pod odpowiednim numerem i datą77. Wszelkie 
wpływające do kancelarii dokumenty miały być przedstawiane bezzwłocznie przez zarządzającego 
kancelarią Ogińskiemu, a po ich zwrocie dołączone do akt konkretnych spraw. Zalecano również, 
aby do akt spraw dołączane były inne akta bądź w oryginale, bądź (w razie braku takowego) w posta-
ci krótkiej notatki. Po zamknięciu każdej sprawy powinna być dołączona do jej akt krótka informacja 
o sposobie zakończenia. Gdy chodziło o sprawy f nansowe, powinny znaleźć się tam również kwity 
kasjera. Korespondencja przychodząca od urzędów państwowych w różnych sprawach miała być 
przechowywana w odrębnej teczce, „z oznaczeniem numerów według księgi wstępujących i wy-
chodzących papierów”, wraz z kopiami wysyłanych na te pisma odpowiedzi. Nie mniej szczegóło-
wo określono również rodzaje ksiąg kancelaryjnych, jakie kancelaria miała obowiązek prowadzić. 
Zaliczono do nich: alfabetyczny wykaz spraw, „nastolną” książkę (rejestr spraw w układzie chro-
nologicznym), dziennik podawczy, a także spis spraw zakończonych i przekazanych do archiwum. 
Dokładnie przedstawiono funkcję każdej z nich. Alfabetyczny wykaz spraw miał służyć rejestracji 
wszelkich spraw jurysdykcyjnych. Miały być one ułożone według nazwisk stron procesujących się 
z Ogińskim. Przy każdej sprawie powinien być dołączony numer, pod jakim została ona odnotowa-
na w książce „nastolnej”. Jedynym zastrzeżeniem odnośnie do wykazu alfabetycznego był zakaz 
ujmowania w nim pojedynczych dokumentów, które nie odnosiły się do żadnej sprawy. „Nastolna” 
książka pełniła w kancelarii funkcję kontrolną. Służyć miała jako rejestr biegu załatwianych spraw, 
łącznie z odnotowywaniem dat pojedynczych pism wpływających do każdej sprawy oraz terminem 
ich załatwienia. Jeżeli pisma miały charakter decyzji sądowych, odnotowano je tylko w postaci bar-
dzo ścisłego regestu. Generalnie w księdze tej nie miały być rejestrowane sprawy sądowe.

75 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 2491, s. 261.
76 Wilno, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Litwy, Zespół Ogińskich, nr 1177, op. 1, sygn. 1983, s. 1–2v.
77 Charakterystyczne w tym miejscu jest użycie przez Ogińskiego zwrotów typowych dla kancelarii rosyjskiej, jak 
dieło oraz nastolnyj rejestr.
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Sporo miejsca w instrukcji poświęcono również sprawozdawczości. Osoba odpowiedzialna za pra-
cę kancelarii miała obowiązek przygotowywania i referowania Ogińskiemu miesięcznych i rocznych 
sprawozdań. Miesięczne miały być gotowe najpóźniej w tydzień po zakończeniu miesiąca, natomiast 
roczne najpóźniej do 1 lutego następnego roku. Duży wpływ na ich kształt miał mieć adwokat, który 
winien również nadzorować szefa kancelarii oraz mieć wgląd do całej dokumentacji. Administrator 
kancelarii był obowiązany przebywać w niej w godzinach od 8 do 12, po południu od 13 do 17, 
a wieczorem jeszcze od 18 do 20. Dodatkowo obowiązywały go również dyżury. W przypadku nie-
obecności szefa kancelarii jego obowiązki przejmował adwokat, ewentualnie pisarz. Niższy personel 
kancelarii, czyli pisarze, nadzorowani byli przez zarządzającego, który miał dbać szczególnie o to, 
aby w pierwszej kolejności załatwiali oni sprawy ważniejsze, niecierpiące zwłoki. Wszelkie ich czyn-
ności miały być codziennie odnotowywane w specjalnej księdze, którą po zakończeniu pracy danego 
dnia zarządzający miał obowiązek przedstawić pryncypałowi. Wszystkie zakończone sprawy, przed-
stawione Ogińskiemu w sprawozdaniu, miały być oddawane do archiwum na podstawie specjalnego 
spisu, w którym kolejność wynikała z terminu załatwienia. Spis taki miał być zawsze przechowywany 
w kancelarii. Instrukcja miała być zawsze dostępna do wglądu w kancelarii.

5. PRODUKCJA AKTOWA KANCELARII PRYWATNEJ

Funkcje kancelarii prywatnych, generalizując, w całym okresie staropolskim wyglądały podob-
nie, choć ich organizacja, o czym powiedziano wyżej, była różna. Z punktu widzenia dyplomatyki, 
a ogólniej rzecz ujmując — aktoznawstwa, najistotniejszą funkcją kancelarii był proces dokumen-
towania, a więc wytwarzania akt i zarządzania nimi w interesie jej właściciela. Techniczne aspekty 
produkcji akt w ramach kancelarii prywatnych nie odbiegały w zasadzie od analogicznych procesów 
w kancelariach instytucji życia publicznego. Materiał pisarski, wyposażenie kancelarii, proces po-
wstawania i forma powstającej dokumentacji — wszystkie te elementy życia kancelarii prywatnych 
były zbieżne z ich publicznymi odpowiednikami. Elementem w sposób wyraźny wyróżniającym 
kancelarie prywatne była natomiast olbrzymia różnorodność gatunkowa wytwarzanej dokumenta-
cji. Można ją ogólnie pogrupować, według kryterium treści, na cztery rodzaje: rachunkowo–gos-
podarczą, prawno–majątkową, dotyczącą działalności publicznej, wreszcie prywatną, czyli głównie 
korespondencję. Naturalnie każdy z tych rodzajów dokumentacji powstawał w nieco odmiennych 
warunkach, zależnych od rodzaju kancelarii i czasu jej funkcjonowania. Najbardziej skomplikowa-
ną formę, z rzeczywiście specyf cznymi rozwiązaniami, przyjął proces aktotwórczy w kancelariach 
magnackich, dlatego też głównie ich produkcja aktowa stanie się przedmiotem wnikliwszej analizy.

a) Dokumentacja rachunkowo–gospodarcza
Dokumentacja o charakterze rachunkowo–gospodarczym pojawia się jako produkt kancelarii pry-
watnych nieco później aniżeli akta o charakterze prawno–majątkowym. Od początku jednak (prze-
łom XIV i XV w.) miała swoje znaczące miejsce. Można nawet powiedzieć, że była to, w przeciwień-
stwie do pozostałych rodzajów akt, systematyczna i masowa produkcja dokumentowa. Wynikało to 
głównie z konieczności posiadania dobrej orientacji właściciela majątku ziemskiego, bez względu 
na epokę i jego status społeczny, co do wielkości, stanu ekonomicznego i dochodowości dóbr. Nie 
chodziło tutaj zapewne tylko o własny dochód, ale również podstawę do rozliczenia się z f skusem 
państwa, ewentualnie innymi udziałowcami majętności.

Co ważne, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów akt, powstających w przeważającej mie-
rze w kancelarii rezydencjonalnej (osobistej i nadwornej), dokumentacja rachunkowo–gospodarcza 
wytwarzana była zarówno w kancelarii dworu (głównie podskarbiego lub ewentualnie innego of cja-
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listy wykonującego jego zadania), jak również, wraz z rozwojem majątków ziemskich i powstawa-
niem latyfundiów, coraz częściej poza nim. Dokumentację tego rodzaju wytwarzali bowiem w dużej 
mierze administratorzy dóbr prywatnych, w średniowieczu rządcy, a w epoce nowożytnej ekonomo-
wie, komisarze czy gubernatorzy, rezydujący z reguły poza dworem patrona. W przypadku kancelarii 
szlacheckiej jest to zjawisko słabo uchwytne. W niej zapewne często sam zainteresowany prowadził 
ten dział dokumentacji, ze względu na ograniczoną, w porównaniu z latyfundium magnackim, wiel-
kość i organizację szlacheckiego folwarku.

Inną specyf czną cechą rachunkowo–gospodarczej produkcji aktowej prywatnych kancelarii była 
jej duża pragmatyczność, a z drugiej strony szybka dezaktualizacja (szczególnie w odniesieniu do 
akt zawierających informacje szybko ulegające zmianie). Można tutaj wspomnieć chociażby o sys-
tematycznych sprawozdaniach administratorów dóbr dotyczących zbiorów, liczebności stad bydła 
i trzody chlewnej czy rozchodu plonów. Stąd też na pewno część tego rodzaju akt ulegała rozprosze-
niu i niszczeniu.

Od strony formalnej akta rachunkowo–gospodarcze miały często specyf czną postać rejestrów. 
Były to często zestawienia o charakterze kolumnowym, z biegiem czasu przyjmujące postać tabela-
ryczną, niekiedy bardzo skomplikowaną. Uwaga ta odnosi się szczególnie do raportów generalnych, 
obrazujących całokształt funkcjonowania gospodarstwa. Pierwotnie, w średniowieczu, rejestry takie 
sporządzano na pojedynczych kartach papieru, rzadziej pergaminu. Z biegiem czasu przyjęły one 
postać składek, brulionów, by w końcu, w epoce nowożytnej, przybierać niekiedy postać ksiąg. Za-
pewne tylko najlepiej zorganizowane latyfundia magnackie pozwalały sobie na prowadzenie ksiąg 
rachunkowo–gospodarczych na poziomie poszczególnych kluczy czy nawet folwarków. Częściej 
księgi takie formowane były z pojedynczych raportów i sprawozdań spływających z poszczególnych 
majętności do kancelarii nadwornej. Tutaj obowiązkiem, najczęściej podskarbiego, było łączenie 
ich w większe całości — pliki, wiązki, fascykuły czy w końcu księgi, różnego formatu i objętości. 
Często księgi tego rodzaju przyjmowały format dutki kancelaryjnej (folio fracto). Przykładem róż-
nego rodzaju zestawień o charakterze rachunkowo–gospodarczym może być 12 zachowanych spra-
wozdań (często o charakterze tabelarycznym) administratorów majątku Jana Klemensa Branickiego 
z 2. połowy XVIII w.78 Oczywiście nie wyczerpują one jeszcze pomysłowości autorów tego rodzaju 
dokumentacji i jej różnorodności.

Do grupy kanonicznych produktów prywatnych kancelarii w zakresie administrowania mająt-
kiem ziemskim należały inwentarze dóbr. Sporządzano je przy różnych okazjach. W pierwszej kolej-
ności były to cykliczne rewizje majątku przeprowadzane przez jego właściciela lub na jego zlecenie. 
Innymi sytuacjami wymagającymi inwentaryzacji były: zmiana osoby właściciela bądź dzierżawcy, 
działy majątku w ramach rodziny, zmiana warunków użytkowania, czy też w końcu zastawy. Autora-
mi inwentarzy byli zazwyczaj etatowi rewizorzy szlacheckiego majątku. W zależności od wielkości 
inwentaryzowanych majętności objętość tego rodzaju rejestrów była różna, zazwyczaj obejmowała 
składkę z kilku lub kilkunastu kart. W wyjątkowych sytuacjach mogły one przybierać postać poszy-
tów, a nawet ksiąg. Inwentarz w formie poszytu o objętości 86 stron powstał na przykład w trakcie 
przejmowania folwarków złoczowskiego i pomorzańskiego przez Michała Kazimierza Radziwiłła 
Rybeńkę w 1744 r.79 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tworzenie tego rodzaju dokumentacji wy-
magało często współdziałania kilku magnackich of cjalistów, a proces sporządzania inwentarza mógł 
trwać dłuższy czas.

Rachunkowość w kancelarii szlacheckiej, bez względu na jej kategoryzację, nie ograniczała się 
tylko do administracji majątkiem ziemskim. Nie należy zapominać bowiem o aktach rachunkowych 

78 AGAD, Archiwum Roskie, rodzinno–majątkowe, sygn. CI 2/19, 2/21, 2/22, 2/29, 2/31, 2/42, 2/43, 2/47, 2/51.
79 Kraków, AN, Archiwum dóbr Pomorzany, sygn. 58.
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wytwarzanych na okoliczność funkcjonowania dworu magnackiego, zarówno w miejscu stałej rezy-
dencji, jak i w trakcie podróży. W tym ostatnim przypadku bardzo często dokumentowano jej kosz-
ty — nocleg, żywność dla ludzi i koni, oświetlenie, opał itp. Nadworną dokumentację rachunkowo–
gospodarczą tworzyły rejestry wydatków na utrzymanie of cjalistów, służby i nadwornego wojska 
(f nansowe i rzeczowe), stajni i powozowni, bażantarni, zwierzyńca, pomarańczarni, ogrodu, pań-
skiego stołu. Do tej grupy należy zaliczyć również akta f nansowe obrazujące remonty i rozbudowę 
rezydencji i jej wnętrz, mecenat artystyczny (f nansowanie artystów i rzemieślników) czy w końcu 
wydatki osobiste. Przykładem tego ostatniego rodzaju rejestrów jest Regestr kasy podręcznej kaszte-
lanowej krakowskiej Izabeli Branickiej80. Dokumentacja tego rodzaju była głównie wytworem kan-
celarii nadwornej, ze wskazaniem grupy kilku of cjalistów, na czele z podskarbim, burgrabim, mar-
szałkiem i gubernatorem. Zdarzało się również, że wychodziła ona spod ręki samego patrona albo 
przynajmniej powstawała z jego udziałem. Taki osobisty nadzór nad swoimi f nansami prowadził 
wojewoda ruski August Aleksander Czartoryski, po którego działalności kancelaryjnej zachowało 
się m.in. sześć tomów ksiąg dochodów i wydatków z l. 1764–178281. Nie można w końcu zapomnieć 
o rejestrach rachunkowych, obrazujących aktywność szlachty (głównie jej najbogatszych warstw) 
w zakresie kredytu. Udzielanie pożyczek, zaciąganie długów oraz prowadzenie działalności bankier-
skiej było jednym z najważniejszych obszarów f nansowego życia magnaterii. Rachunkowość w tym 
względzie musiała być prowadzona wyjątkowo skrupulatnie, gdyż jakiekolwiek nadużycia i niewy-
wiązywanie się z umów mogły nieść ze sobą procesy sądowe. Śladem tego rodzaju dokumentacji 
rachunkowej kancelarii szlacheckich są Książki kwitów prowizionalnych od summ wyderkaffowych 
i innych, prowadzone w kancelarii Tarnowskich w 2. połowie XVIII w.82

Obok rejestrów rachunkowo–gospodarczych drugim charakterystycznym rodzajem akt z tej gru-
py były asygnacje i pokwitowania. Te pierwsze miały charakter dokumentów uprawniających do 
wybrania z majątku wystawcy określonej kwoty, daniny lub usługi. Pokwitowania z kolei były świa-
dectwem przekazania lub odebrania wynagrodzenia w pieniądzu lub innej formie. Postacią wyjścio-
wą tych akt były pojedyncze kartki papieru, niewielkiego zazwyczaj formatu, z których czasami 
formowano księgi. Karty tych ksiąg tworzyły sklejane ze sobą pojedyncze dokumenty83. Najczęściej 
jednak przechowywano je w postaci luzów, z których formowano fascykuły.

Efektem pracy kancelarii prywatnej w zakresie rachunkowo–gospodarczym była w końcu ko-
respondencja. W pierwszej kolejności ująć trzeba byłoby oczywiście listy wysyłane z kancelarii 
osobistej, ewentualnie nadwornej, a kierowane do administratorów ziemiańskiego majątku. Miały 
one najczęściej charakter poleceń dotyczących konkretnych działań gospodarczych i f nansowych. 
Pamiętając jednak o szerszym znaczeniu terminu „kancelaria”, należałoby zaliczyć do tej samej gru-
py listy tworzone w kancelariach osobistych ludzi należących do środowiska magnackiego dworu. 
Wszyscy oni działali bowiem w interesie patrona, wykonując jego osobiste rozkazy lub polecenia 
jego zaufanych. Przykładem wręcz idealnym, pokazującym mechanizm dokumentowania jego dzia-
łalności jako of cjalisty magnackiego, było dołączanie do listów sprawozdań f nansowych ze swej 
działalności84.

W źródłach archiwalnych spotkać można sporo informacji na temat dokumentowania działalności 
administracji magnackiej. Ze względu na rozległe, czasami wręcz olbrzymie latyfundia pozostające 
w rękach danej rodziny czy osoby, administrowanie nimi wymagało tworzenia na ich obszarze kilku-

80 AGAD, Archiwum Branickich z Białegostoku, sygn. 1.
81 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 139/1–6.
82 Kraków, AN, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich (zespół nr 639), sygn. 222–223.
83 AGAD, Archiwum Branickich z Białegostoku, sygn. 30 (Dokumenta expensy z kassy w roku 1783 do rachunków 
JMP Matuszewica podskarbiego należące).
84 AGAD, Archiwum Roskie, korespondencja, LXV/1 (Wojciech Matuszewic do Izabeli Branickiej).
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poziomowej, zbiurokratyzowanej struktury urzędniczej. Nad całością czuwali oczywiście of cjaliści 
rezydujący najczęściej u boku magnata. Trudno stwierdzić jednoznacznie, czy wskazówki dotyczą-
ce urzędników, zatrudnianych na potrzeby zarządzania magnackimi majątkami, jakie znalazły się 
w podręczniku Haura, były powszechnie brane pod uwagę. Warto jednak przyjrzeć się im nieco 
bliżej. Urzędnicy według Haura mieli być przede wszystkim obeznani z gospodarstwem, „bo to 
ostatnia, kiedy chłop uczy rozumu urzędnika”85. Do kanonu podstawowych cech urzędników wcho-
dziły: umiejętność pisania i rachowania, sumienność, trzeźwość umysłu i ciała, unikanie zażyłości 
z chłopami, punktualność, systematyczne rozliczanie się z dochodów, poprawne prowadzenie doku-
mentacji („W rejestrach aby nie było myłki, krzywdy, gluzów i skrobań”), stateczność w życiu osobi-
stym, uczciwość, skromność i pełne podporządkowanie pracodawcy. Sporo miejsca autor poświęcił 
również na omówienie cech osobistych i zasad postępowania ekonomów i attendentów (pierwsi 
bezpośrednio zarządzali magnacką fortuną, drudzy sprawowali nad nimi nadzór). Rola attendentów 
w procesie aktotwórczym była o tyle istotna, że do ich głównych funkcji należało sprawdzanie rze-
telności administratorów, rozliczających się ze swoim chlebodawcą na podstawie dokumentacji — 
„bo kiedy gdzie indziej urzędników panowie słuchać każą rachunków, to attendentowie tak przyjąć 
muszą, jakie im rejestrowe szpargały przynoszą urzędnicy”86.

Żeby zrozumieć istotę dokumentowania gospodarczego życia magnackiego latyfundium, warto 
przyjrzeć się nieco bliżej wytycznym, jakie otrzymywali ludzie odpowiedzialni za sprawy rachun-
kowo–gospodarcze. Z 20 II 1777 r. pochodzi dyspozycja wydana przez generalnego komisarza dóbr 
ordynatów Zamoyskich dla ekonoma beresteckiego Mirowskiego87. Sprawy dotyczące dokumen-
tacji powstającej w trakcie zarządu kluczem beresteckim znalazły się w pierwszym punkcie zale-
ceń. Wszyscy dyspozytorzy klucza mieli obowiązek przygotowywania cotygodniowych raportów 
dotyczących wykonania przez chłopów pańszczyzny, referowania ich w każdą niedzielę u ekono-
ma, gdzie też mieli odbierać zalecenia na kolejny tydzień. Obowiązkiem ekonoma było upominanie 
się o te raporty u opieszałych dyspozytorów. W raportach znaleźć miały się informacje o rodzaju 
i wymiarze pańszczyzny według wcześniej sporządzonego inwentarza, folwarku, do którego dana 
pańszczyzna należy, a na końcu o sposobie spożytkowania pracy i o ewentualnych rozliczeniach f -
nansowych. Dyspozycja przewidywała również sytuację niewywiązania się chłopów z pańszczyzny, 
co miało być w raporcie odnotowane, a chłopska powinność przeniesiona na następny tydzień. Na 
podstawie tych cotygodniowych raportów ekonom berestecki miał obowiązek sporządzania co mie-
siąc sumariusza i przesyłania go komisarzowi generalnemu rezydującemu w Zamościu.

Zakres obowiązków poszczególnych of cjalistów dworskich był dosyć często opisywany w po-
staci różnego rodzaju instrukcji, ujmujących czasami bardzo szczegółowo powierzone obowiązki, 
łącznie z tymi o charakterze aktotwórczym. Można przyjąć, że ramowe instrukcje, dotyczące organi-
zacji pracy w różnych majątkach magnackich, powstawały na dwóch poziomach. Pierwszy tworzyły 
zależności między właścicielami dóbr a ich bezpośrednimi podwładnymi, to znaczy komisarzami 
czy ekonomami, zarządzającymi majętnościami w poszczególnych prowincjach lub kluczach. Na 
drugim poziomie powstawały instrukcje regulujące zasady administracji dóbr w skali folwarków 
i wszelakiego rodzaju mniejszych lub większych arend. W tym przypadku autorami normatywów 
byli wspomniani komisarze lub ekonomowie, a ich odbiorcami przede wszystkim administratorzy 
poszczególnych folwarków i obiektów gospodarczych.

Spora liczba tego rodzaju instrukcji z przełomu XVIII i XIX w. zachowała się w archiwum Potoc-
kich z Łańcuta. W instrukcji dla pisarza prowentowego z końca XVIII w. zalecono, aby corocznie, 

85 J. K. Haur, Ekonomika, s. 67–70.
86 Tamże, s. 70.
87 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 2606, s. 1–6.
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na kilka tygodni przed św. Marcinem (11 XI), spisywał on wraz z ekonomem inwentarz każdej wsi 
w kluczu88. Inwentarze winny zawierać powinności poddanych, daniny, spłaty czynszów i wymiar 
tygodniowy pańszczyzny. Miano je sporządzać w trzech egzemplarzach, z których jeden miał za-
trzymać dla siebie pisarz prowentowy dla poboru czynszów, drugi miał traf ć do rąk administratora 
folwarku, w celu ułatwienia mu nadzoru nad odrabianiem pańszczyzny, trzeci zaś miał być wraz 
z sumariuszem, podpisanym przez pisarza i ekonoma, złożony do archiwum generalnego. W tym 
ostatnim przypadku zalecano, aby sumariusz inwentarza spisywany był osobno dla każdej wsi, a do-
datkowo na jego końcu miało się znajdować zestawienie tabelaryczne wszystkich danych zawartych 
w inwentarzu (z myślą o rachmistrzu prowadzącym rachunkowość na potrzeby całego magnackiego 
majątku).

W zakresie nadzoru nad pracą szynkarzy w granicach klucza dóbr obowiązkiem pisarza prowen-
towego miało być rozliczanie się z nimi w oparciu o księgi szynkarskie. Przeprowadzając kontrole 
w poszczególnych folwarkach, miał zapoznawać się z rejestrami administratorów, prowadzonymi 
na potrzeby zarządu majątkiem, i za każdym pobytem je podpisywać. Co kwartał winien również 
wystawiać kwity do spichlerzy. Rozliczanie się z ekonomem, czeladzią i innymi of cjalistami miało 
odbywać się tylko na podstawie pokwitowań odbioru wynagrodzenia. Pisarzowi zalecano też do-
kładne prowadzenie rejestru dochodów i wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowa-
nych i wydawanych pieniędzy. Zakazywano pisarzowi dokonywania jakichkolwiek wypłat i wyda-
wania materiałów zgromadzonych w magazynach, chyba że na podstawie dokumentów wydanych 
przez komisarza lub ewentualnie ekonoma. Co miesiąc obowiązkiem pisarza prowentowego było 
odbieranie raportów opracowanych przez pisarza browarnego i gorzelnianego, które, dołączone do 
jego własnego raportu dochodów i wydatków, miały być przesyłane do generalnego zarządu dóbr 
(zwierzchności). Raport przygotowany przez pisarza miał ujmować dokładną proweniencję docho-
dów i wydatków, z podsumowaniem uwzględniającym osobno realne wpływy, osobno zaś ich zaleg-
łości. Każdy rok kalendarzowy pisarz miał obowiązek zakończyć remanentem folwarków, browaru, 
gorzelni, po czym na jego podstawie sporządzić w tabelarycznej postaci spis wszelkiego majątku po-
zostającego w granicach klucza dóbr. Oczywiście spis ten miał również traf ć ostatecznie do general-
nego zarządu dóbr. Pisarz prowentowy miał też za zadanie prowadzenie rachunków poszczególnych 
folwarków, do czego systematycznie musiał dołączać swój rachunek prowentowy i całość oddawać 
w ręce rachmistrza, systematycznie objeżdżającego magnackie majętności.

W instrukcji dla pisarza browarnego zalecano między innymi, aby porządnie prowadził rejestry, 
w których miały znaleźć się informacje o przychodzie jęczmienia z własnych folwarków i zakupio-
nego, dostawianej i wydanej wódce, wyrobionym piwie, rozchodzie alkoholi z podziałem ich na 
kategorie. Pisarz browarny miał rozliczać się z innymi of cjalistami na podstawie kwitów, dawanych 
administratorom folwarków na dostawiony jęczmień, pisarzowi procentowemu na zakupiony, pisa-
rzowi gorzelnianemu na dostawione wódki, piwowarowi na wydane do szynku piwo. Dodatkowo co 
miesiąc miał obowiązek składać pisemne raporty pisarzowi prowentowemu o produkcji piwa i do-
starczonej wódce. Do raportów tych dołączać miał tabelę wyszynku w poszczególnych karczmach. 
Także pisarz gorzelniany, podobnie jak browarny, prowadzić musiał rejestry, w których zapisywał 
ilość dostarczanego zboża, wypalonej gorzałki, przychód anyżu, drewna, wołów i świń na wykar-
mienie oraz rozchód tego wszystkiego. Co tydzień miał składać na ten temat raport ekonomowi, a co 
miesiąc pisarzowi prowentowemu.

W przypadku administratorów instrukcja zalecała prowadzenie przez nich tak zwanej tabeli osia-
dłości poddaństwa, w której mieli oni obowiązek notowania w obecności karbowego i włodarza 

88 AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta, sygn. 174, s. 5–17.
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odrobionej każdego dnia pańszczyzny89. W każdą sobotę administratorzy folwarków mieli zjeżdżać 
do ekonoma w celu przedstawienia mu do wglądu pisemnych raportów dotyczących celowości i kie-
runków wykorzystania pańszczyzny. Do raportów tych miały być dołączone tabele pańszczyzny 
i ich rejestry, „aby JP ekonom widział punktualność w zapisywaniu”. Każdy miesiąc administratorzy 
mieli kończyć raportem na temat pańszczyzny przesyłanym na ręce ekonoma, a przez niego do ge-
neralnego zarządu majątkiem.

Instrukcje dotyczące zarządu magnackimi majętnościami miały oczywiście często charakter 
ustny, szczególnie na niższych szczeblach administracji. Świadectwem tego rodzaju praktyki jest 
listowne sprawozdanie Jacka Bromirskiego, jednego z of cjalistów hetmana Jana Klemensa Branic-
kiego, o osadzeniu nowej osoby na stanowisku pisarza majdanowego w dobrach wiszeńskich (13 XII 
1752)90. Bromirski przyjął od pisarza przysięgę, a następnie zalecił mu, aby dwa dni w tygodniu 
(piątek i sobota) razem z administratorem wiszeńskim rejestrowali przyjmowany od tamtejszych 
chłopów popiół. Administrator miał prowadzić rejestr sumaryczny, natomiast pisarz specyf kację 
szczegółową, dodatkowo wydając chłopom pokwitowania za dostarczony popiół. Trudno stwierdzić, 
czy podobne rozwiązania były powszechne, ale na podstawie źródeł archiwalnych można przyjąć, 
że w istocie tak było.

O dużej wadze, jaką przykładano do systematycznego nadzoru nad majątkami magnackimi, 
świadczy korespondencja różnego szczebla dworskich of cjalistów. Wynika z niej, że obowiązek 
dokumentowania działalności własnej oraz osób podległych stanowił jeden z istotniejszych aspek-
tów zarządzania. Stopień sformalizowania kontroli na różnych szczeblach zarządu był dosyć duży. 
Świadczą o tym chociażby różnego rodzaju sprawozdania przesyłane przez of cjalistów, administra-
torów i komisarzy poszczególnych majętności do kancelarii Jana Klemensa Branickiego, a później 
jego żony Izabeli z Poniatowskich. Z cytowanych wcześniej instrukcji wynika, że kontrola i spra-
wozdawczość stanowiły dwie podstawowe cechy organizacji pracy w majętnościach, przy czym 
oba elementy znajdowały swoje odbicie nie tylko w sformalizowanej sprawozdawczości, w postaci 
tabel, spisów, inwentarzy, sumariuszy i rejestrów, ale również w korespondencji oraz osobistych 
kontaktach of cjalistów z Branickim bądź jego plenipotentami. Można domniemywać, że częste 
kontaktowanie się komisarzy dóbr z ich właścicielem w sprawie zasięgnięcia opinii lub odebrania 
konkretnego polecenia nie było czymś wyjątkowym91. Wspomniany J. Bromirski przysyłał co pół 
roku sprawozdania w postaci sumariuszy, zawierających zestawienie dochodów i wydatków powie-
rzonych mu starostw mościskiego, grodeckiego i janowskiego, tabelaryczne zestawienia dwuletnie 
oraz, w ramach podwójnej kontroli, rejestry spłat rat przez poszczególnych arendarzy92. Niektóre 
z tych zestawień podpisywane były nie tylko przez Bromirskiego, ale również przez ekonomów, co 
z jednej strony wzmacniało ich rzetelność, a z drugiej zwiększało krąg współodpowiedzialnych za 
ewentualne uchybienia93. W związku z oddaniem w dwuletnią arendę wsi Chmielnik wysłał Bra-
nickiemu spisany przy tej okazji kontrakt wraz z inwentarzem94. Corocznie do Białegostoku komi-
sarze poszczególnych dóbr przesyłali komputy zbóż oraz rejestry żywego inwentarza, opisanego 
w ramach poszczególnych folwarków95. Efektem kancelaryjnej pracy administratorów były również 

89 Tamże, s. 20–21.
90 AGAD, Archiwum Roskie, korespondencja, sygn. III/59, s. 35.
91 Tamże, sygn. XV/11, s. 39 (T. Olszewski do J. K. Branickiego, bez daty: „Gospodarstwo zaś w pilnym jest do-
zorze i staraniu, które wiadome Jm Panu komisarzowi, gdyż się komportuje w każdej okoliczności z Jmścią, rozu-
miem, że Jaśnie Wielmożnemu Panu donosi”).
92 Tamże, sygn. III/59, s. 311 (4 II 1758), 314 (20 XI 1758), 317 (29 XII 1758).
93 Tamże, s. 323 (3 III 1759).
94 Tamże.
95 Tamże, s. 336 (22 V 1759).
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zestawienia czynszów z poszczególnych dóbr w ujęciu wieloletnim i wskazanie, za jakiego rewizora 
następował ich wzrost lub spadek96.

Warto na koniec przyjrzeć się nieco uważniej instrukcji komisarza dóbr Roś z 1804 r., w której 
znajdują się szczegółowe informacje na temat inwentarza, jaki corocznie (na cztery tygodnie przed 
nowym rokiem ruskim) miał być sporządzony przez rewizora i rachmistrza w jednej osobie, wy-
znaczonego przez komisarza tych dóbr97. Inwentarz miał ujmować zestawienie ludności, sprzężaju 
i innego bydła, trzody, ilości zboża, siana i narzędzi gospodarskich. Instrukcja zalecała rewizorowi 
sporządzanie dwóch rodzajów zapisów, w zależności od stanu majątkowego poddanych. Gospodarze 
zamożni mieli być lustrowani tylko w zakresie liczby osób i bydła, natomiast szczegółowej lustracji 
mieli być poddani ludzie „podejrzanej konduity oraz ubodzy”. Do inwentarza miała być dołączona 
specyf kacja ludzi, którzy opuścili dobra roskie, ze wskazaniem, gdzie się obecnie znajdują. Na pod-
stawie inwentarza komisarz miał obowiązek sporządzić rejestr ubogich, służący do określenia formy 
i wielkość pomocy ze strony ekonomów zarządzających poszczególnymi folwarkami. Ci ostatni 
mieli otrzymać od komisarza ekscerpty wykazów potrzebujących pomocy, zamieszkujących fol-
warki przez nich administrowane. Dość oryginalnym zaleceniem był obowiązek prowadzenia przez 
komisarza protokołów wdów i sierot. Jego podstawą miały być informacje zebrane podczas rewizji 
dóbr na temat miejsca zamieszkania tej grupy, ich liczby w poszczególnych wsiach, wieku i majątku. 
Informacje te miały być ostatecznie spisane w księdze sierot, którą komisarz miał uzupełniać w opar-
ciu o składane mu okresowo (z częstotliwością od czterech tygodni do trzech miesięcy) meldunki 
ekonomów, wójtów i dziesiętników. Głównym celem prowadzenia tej księgi był zarząd majątkiem 
sierot, który zlicytowany zasilał fundusz kasy komunalnej, prowadzonej przez kasjera, podlegają-
cego komisarzowi. Zadaniem tego ostatniego było również prowadzenie księgi rachunkowej na po-
trzeby tejże kasy, którą co tydzień miał rewidować i podpisywać komisarz. Instrukcja przewidywała 
również sporządzanie przez rewizora inwentarza całego majątku chłopskiego, w przypadku śmierci 
jego gospodarza. Inwentarz taki miał być spisany w dwóch egzemplarzach, z których jeden miał 
pozostać w rękach wdowy po zmarłym gospodarzu i jej opiekunów, drugi zaś miał być złożony 
w kancelarii komisarskiej.

Podsumowując, można stwierdzić, że dokumentacja o charakterze rachunkowo–gospodarczym, 
powstająca w trakcie administrowania ziemiańskimi dobrami, prowadzona była, mimo pewnych róż-
nic, w sposób bardzo ujednolicony, bez względu na miejsce jej wytworzenia. Z jednej strony wpływ 
na to miała specyf ka szlacheckich majątków, wymuszająca właśnie takie formy ich zarządzania. 
Latyfundium magnackie było wszak zwielokrotnioną formą średnioszlacheckiego gospodarstwa fol-
warczno–pańszczyźnianego. Z drugiej zaś strony te uniwersalne wzorce były w jakiejś mierze świa-
dectwem recepcji zaleceń i wskazówek odnośnie do gospodarowania, jakie pojawiały się w formie 
publikacji w XVII i XVIII w. Do najpoczytniejszych autorów tego rodzaju dzieł należał na pewno 
cytowany już J. K. Haur. Jego Ekonomika ziemiańska generalna (1679) była zbiorem praktycznych 
uwag i zaleceń dla „panów dziedzicznych, arendarzy, ekonomów, attendentów, urzędników, pisarzy 
prowentowych, i wszystkich w pospolitości dóbr ziemskich dozorców”. W rozdziale zatytułowanym 
Puncta informationis abo przestrogi gospodarzom, ekonomom, pisarzom, urzędnikom i innym etc. 
dozorcom autor omawia m.in. podstawowe rodzaje akt, jakie winni oni wytwarzać: rejestry docho-
dów, rachunki ekonomiczne i sumariusz generalnej intraty98. O szczegółowości rejestrów gospodar-
czych świadczy zalecenie Haura dotyczące zestawienia generalnego dochodu z majątku, w którym 

96 Tamże, s. 345 (17 IX 1759).
97 Instrukcje gospodarcze dla dóbr magnackich i szlacheckich z XVII–XIX wieku, t. I, wyd. B. Baranowski, J. Bartyś, 
A. Keckowa, J. Leskiewicz, Wrocław 1958, s. 455–464.
98 J. K. Haur, Ekonomika, s. 70–73.
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powinny być ujęte przychody z rozbiciem na wszelkie kategorie. Bardzo ważnym fragmentem hau-
rowskiej Ekonomiki były wzory różnego rodzaju dokumentacji, jaką zalecał on prowadzić. Na ten 
właśnie wzór prowadzono najczęściej dokumentację zarządu szlacheckiej majętności.

b) Dokumentacja działalności publicznej
Nie tylko magnateria uczestniczyła czynnie w życiu publicznym. Okres ruchu egzekucyjnego w XVI w. 
czy rozkwit samorządu sejmikowego w okresie upadku władzy sejmu walnego w XVIII w. dawały nad 
wyraz szerokie pole dla aktywności politycznej także średniej szlachty. Także ona sprawowała różnego 
rodzaju urzędy. Z działalnością publiczną stykały się zatem nie tylko kancelarie magnatów. 

Kancelarie prywatne, szczególnie magnackie, pełniły istotną funkcję w rozpowszechnianiu in-
formacji na temat ważnych wydarzeń politycznych. Nic w tym dziwnego, magnateria i zamożna 
szlachta były najszybciej i najdokładniej o nich informowane. Stały kontakt z dworem królewskim 
i innymi ośrodkami dyspozycyjnymi życia publicznego stwarzały możliwości prowadzenia propa-
gandy na rzecz własnego obozu politycznego. Powielanie akt o treści politycznej w formie kopii i ich 
jak najszersze upublicznianie było jednym z istotnych aspektów walki koterii magnackich.

W archiwach magnackich znajdowały się różnego rodzaju akta dokumentujące życie publiczne. 
Obok wszechobecnej korespondencji były to diariusze sejmików ziemskich i sejmów walnych, lauda 
sejmikowe, instrukcje poselskie, mowy czy konstytucje sejmowe, projekty różnego rodzaju reform 
stanowiły jedno z ważniejszych źródeł wiedzy magnatów na temat bieżącej sytuacji na lokalnej, 
krajowej czy zagranicznej scenie politycznej, o ile nie najważniejsze. Większość tego rodzaju akt 
była wytworem kancelarii zewnętrznych, a jej autorami byli urzędnicy urzędów publicznych. Swój 
wkład w wytwarzanie tego rodzaju dokumentacji miało jednak także środowisko samego magnata. 
Istotną rolę w zbieraniu tego rodzaju informacji odgrywała klientela, stanowiąca nieocenioną wręcz 
skarbnicę wszelkiego rodzaju nowinek o charakterze nie tylko publicznym, ale też prywatnym. Waż-
ną rolę w zbieraniu informacji odgrywali również etatowi of cjaliści, którzy cieszyli się wyjątkowym 
poważaniem wśród braci szlacheckiej. Świadectwem tego rodzaju działalności jest list Jacka Bro-
mirskiego, w którym informował on swojego chlebodawcę, hetmana Jana Klemensa Branickiego, 
o wysłaniu mu diariusza sejmiku deputackiego oraz dwóch manifestów uczynionych przeciwko nie-
mu przez szlachtę oraz urzędników województwa ruskiego. Bromirski miał je oblatować w kancela-
riach grodzkich województwa lubelskiego, co uczynił poprzez rezydującego w Lublinie wojewodę 
bełskiego. Ten ostatni miał przesłać oryginał diariusza i manifestów „pocztą kresową” Branickiemu 
do Białegostoku99. Można powątpiewać, czy Bromirski był autorem diariusza i manifestów, ale na 
pewno aktywizował prace kancelarii Branickiego.

Bez wątpienia można przyjąć, że im wyżej w hierarchii życia państwowego stała dana osoba, tym 
więcej dokumentacji odzwierciedlającej jej działalność publiczną mogło traf ć do jej prywatnego 
archiwum. Najlepszym przykładem służą tutaj urzędy centralne (hetmanów, kanclerzy i podskar-
bich). W tym pierwszym przypadku sprawa jest najoczywistsza, gdyż archiwalia hetmańskie w dużej 
liczbie zachowały się w archiwach pozostałych po hetmańskich rodzinach Branickich, Radziwiłłów, 
Rzewuskich, Sieniawskich czy Zamoyskich100. Gros tej dokumentacji stanowiły wszelakiego rodza-
ju zestawienia składu liczebnego i osobowego poszczególnych oddziałów podlegających władzy 
hetmańskiej, dokumentacja obrazująca utrzymanie wojsk od strony f nansowej, akta sądów hetmań-
skich i korespondencja.

99 AGAD, Archiwum Roskie, korespondencja, sygn. III/59, s. 111 (15 IX 1754).
100 K. Syta, Dokumentacja wojskowa w archiwach hetmanów koronnych, „Miscellanea Historico–Archivistica” 13, 
2001 (druk: 2002), s. 51–67.
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W zasobach archiwów magnackich zachowały się też akta urzędów kanclerskich — i znowu 
można zadać sobie pytanie, czy były one wytworem kancelarii prywatnej, czy urzędowej. Repre-
zentowane są one w zdecydowanie mniejszej liczbie niż wspomniane archiwalia hetmańskie, ale 
jest to zrozumiałe, bo akta urzędu kanclerskiego uważano powszechnie za publiczne i narastały one 
głównie w ramach Metryk Koronnej i Litewskiej. Mimo to pewne fragmenty dokumentacji działal-
ności urzędów kanclerskich można odnaleźć w sporej grupie archiwów rodzinno–majątkowych101. 
Warto tutaj wspomnieć chociażby pokaźną, bo liczącą około 100 jednostek (głównie ksiąg), pozo-
stałość dokumentującą działalność publiczną podkanclerzego, a później kanclerza koronnego Jana 
Szembeka (1702–1731)102. W znakomitej większości jest to oryginalna korespondencja kierowana 
do króla Augusta II, Szembeka oraz sekretarza królewskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego. 
Licznie reprezentowane są też instrukcje królewskie dla urzędników i posłów, diariusze sejmowe, 
protokoły posiedzeń senatu, kopie listów, relacje audiencji poselskich, diariusze pogrzebów, publi-
cystyka, mowy, instrukcje poselskie. Dużo rzadziej można napotkać księgi formularzy stosowanych 
w kancelarii królewskiej czy też sumariusze, rejestry ksiąg i akt luźnych związanych z kancelarią 
królewską103.

Jednym z ciekawszych pod tym względem jest archiwum rodziny Sieniawskich. Szczególnie in-
teresujące są archiwalia pozostałe po hetmanie wielkim koronnym Adamie Mikołaju Sieniawskim 
z 1. połowy XVIII w. W większości jest to dokumentacja związana z organizacją i funkcjonowaniem 
wojsk Rzeczypospolitej z okresu wielkiej wojny północnej, sporą grupę stanowią akta komisji zaj-
mujących się wypłacaniem wynagrodzenia i wyznaczaniem wojsku hiberny, nadto lauda sejmikowe, 
instrukcje poselskie i dyplomatyczne, traktaty międzynarodowe, projekty konstytucji, akta dotyczą-
ce dyslokacji wojsk, wreszcie bogata korespondencja, w dużej mierze w postaci odpisów. I tutaj bez 
odpowiedzi pozostanie pytanie, w jakiej części była to produkcja kancelarii Sieniawskiego, a w ja-
kiej części innej kancelaryjnej proweniencji.

Na pewno w odniesieniu do życia publicznego kancelarie prywatne najaktywniej działały w za-
kresie produkcji korespondencji. List stanowił podstawową (obok spotkań osobistych) formę kon-
taktów. Skala produkcji listów w staropolskiej kancelarii prywatnej zależała głównie od aktywności 
politycznej jej właściciela i jego możliwości f nansowych. Wysłanie kilku listów dziennie przekra-
czało zapewne i potrzeby, i możliwości większości przedstawicieli warstwy średnioszlacheckiej, 
jednak na pewno nie wystarczało do uczestnictwa w życiu politycznym przedstawicielowi warstwy 
magnackiej. Czytając Diariusz autorstwa wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego, 
co rusz natraf ć można na informacje o wysyłaniu i otrzymaniu przez niego przynajmniej kilku, 
a czasami nawet kilkunastu listów dziennie104. Stąd właśnie kancelarie osobiste i nadworne tej grupy 
społeczeństwa szlacheckiego były wyjątkowo rozrośnięte personalnie i organizacyjnie.

101 Problemem kancelarii królewskiej w 1. połowie XVIII w., również pod kątem dokumentacji kanclerskiej w róż-
nego rodzaju zbiorach bibliotecznych i archiwalnych, zajął się H. Palkij, Kancelaria królewska w systemie politycz-
nym Rzeczypospolitej. Problem analizy źródeł masowych, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. 
Między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003, s. 71–88.
102 J. Korzeniowski, St. Kutrzeba, Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski, t. I, Kraków 
1893, sygn. 447–520/IV (kilku z tych jednostek obecnie brakuje); Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, 
cz. I–II, opr. A. Jałbrzykowska, J. Zathey, Kraków 1962–1963, s. 143 (sygn. 6252/IV); BUW, rkps 1981; Biblio-
teka Kórnicka PAN, sygn. 427; Kraków, AN, Archiwum Sanguszków, sygn. 422, t. I–II. Przykładowy tytuł jednej 
z takich ksiąg to Projekta ekspedycji różnych, a mianowicie listy, które są pisane od Jaśnie Wielmożnego Imci Pana 
Jana na Słupowie Szembeka KWK łomżyńskiego i grudziądzkiego starosty w kancelarii wielkiej koronnej ab anni 
1715 ad diem 9 Aprilis 1716 (BCz. sygn. 544/IV).
103 K. Syta, Akta kancelarii królewskiej z XVIII w. w archiwach prywatnych — problemy i możliwości badawcze, 
w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, Kraków 2006, s. 187–204.
104 J. A. Chrapowicki, Diariusz, cz. I–III, opr. T. Wasilewski, A. Rachuba, Warszawa 1978–2009.
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c) Dokumentacja prawno–majątkowa
Dbałość o pozycję materialną należała zawsze do najważniejszych sfer działalności stanu szlachec-
kiego. Implikowała ona przecież w dużej mierze aktywność w innych obszarach życia, takich jak 
polityka, religia czy kultura. Wydaje się, że każdy, nawet najmniejszy przejaw działań zmierzających 
do utrzymania czy wzmocnienia statusu materialnego starano się dokumentować na piśmie. Potwier-
dzanie, nabywanie i zbywanie praw do majątku, czy to w postaci majętności ziemskich, ruchomości, 
czy „żywego” pieniądza, zawsze starano się poświadczyć stosownym dokumentem. Dokumentacja 
prawno–majątkowa stanowiła więc w zasobach staropolskich archiwów prywatnych na pewno naj-
istotniejszy i najobszerniejszy fragment. Była jednak ona w przeważającej mierze produktem kan-
celarii publicznych urzędów i instytucji, głównie sądowych. Stąd też olbrzymią jej część stanowią 
urzędowe kopie, czyli ekstrakty i oblaty105. W zakresie produkcji akt prawno–majątkowych udział 
kancelarii prywatnych nie był więc znaczący. Były jednak pewne rodzaje dokumentacji z tej grupy, 
których proweniencja siłą rzeczy mogła, a czasami musiała być prywatna — zaliczyć należy tu takie 
dokumenty jak testamenty, działy, komplanacje (czyli ugody), intercyzy, darowizny, zamiany, umo-
wy kupna–sprzedaży, pożyczki. Oczywiście musiały one zachowywać wszelkie znamiona formalne 
i treści stawiane środkom dowodowym, a więc przede wszystkim wymagano od nich odpowiedniej 
formy uwierzytelnienia, zarówno przez osoby bezpośrednio zainteresowane, jak i przez świadków. 
Większość z nich była oblatowana w księgach publicznych urzędów, a następnie wyciągana z nich 
w postaci ekstraktów, niekiedy w kilku, a nawet kilkunastu egzemplarzach.

Do grupy dokumentów obrazujących działalność kancelarii prywatnych okresu staropolskiego 
należą również w zakresie omawianej sfery różnego rodzaju uniwersały, przywileje, nadania, liber-
tacje czy mandaty. Ogólnie rzecz biorąc, mowa tutaj o dokumentacji obrazującej wyjątkową pozycję 
wystawcy w zakresie stosunków patrymonialnych i władzy publicznej. Wiele z tych dokumentów 
związanych było z wykonywaniem władzy zwierzchniej nad prywatnymi miastami. Można tu za-
liczyć: a) ordynacje, czyli, czasami bardzo obszerne (kilkunastostronicowe), regulacje prawne, po-
ruszające całość zagadnień funkcjonowania miasta; b) prawa miejskie; c) rozporządzenia dotyczą-
ce cechów; d) zarządzenia (regulujące różne partykularne obszary życia komunalnego, jak f nanse, 
administracja, budownictwo, obyczaje)106. Do tego kręgu produkcji kancelarii prywatnych należy 
zaliczyć również nadania na rzecz instytucji wyznaniowych oraz wyodrębniających się kulturowo 
i religijnie grup ludności (głównie Żydzi, ale również Ormianie czy Tatarzy). 

Dokumenty wychodziły z kancelarii szlacheckich, głównie magnackich, regulując również za-
sady administrowania i organizacji życia poddańczej ludności w ich dobrach. Można zaliczyć do 
nich lokacje wsi, fundacje klasztorów, kościołów, szpitali i szkół, przywileje poświadczające prawa 
ludności wiejskiej, wilkierze regulujące całokształt stosunków wiejskich, kontrakty z osadnikami 
i różnego rodzaju dzierżawcami107. Do tej ostatniej grupy należały również prezenty na stanowiska 
parochów gmin wyznaniowych oraz różnego rodzaju nadania i darowizny na ich rzecz. Niekiedy po 
tego rodzaju dokumentach pozostawał w kancelarii ślad w postaci rejestru kancelaryjnego. Przykła-
dem może być tutaj powstała w kancelarii Sobieskich Księga kontraktów, arendy browarów i stawów 
włości pomorzańskiej z lat 1685–1698108. 

Wzorem dla tej grupy dokumentacji pod względem zarówno cech zewnętrznych, jak i wewnętrz-
nych był oczywiście dokument publiczny. W zakresie formularza zawierały one wszystkie pod-

105 H. Stebelska, Typy akt majątkowych epoki feudalnej w archiwach podworskich, „Archeion” 26, 1956, s. 152–171.
106 D. Mazek, Ku ozdobie i prof towi. Prawodawstwo miast prywatnych Wielkopolski 1660–1764, Warszawa 2003, 
s. 27–29.
107 W. Nowosad, Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruń 2005, s. 83–85.
108 Kraków, AN, Archiwum dóbr Pomorzany, sygn. 45.
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stawowe elementy, jak intytulacja, inskrypcja, promulgacja, narracja, dyspozycja, datacja, podpis. 
Podobnie jak chociażby w dokumentach królewskich, również i w tych prywatnych pojawia się 
regest w prawej dolnej jego części lub wzdłuż dolnego marginesu. Format był różnorodny, a do 
uwierzytelnienia służyły pieczęć oraz podpis. Sporządzano je na papierze, często jednak również 
na pergaminie, szczególnie w przypadku tych ważniejszych, regulujących stosunki prawne w ujęciu 
całościowym. Tę różnorodność materiału pisarskiego w zakresie przywilejów wychodzących z kan-
celarii prywatnych bardzo dobrze obrazuje zbiór dokumentów cechów rzemieślniczych miasta Kań-
czugi. Na dziewięć zachowanych w oryginale różnego rodzaju przywilejów wystawionych w kance-
lariach właścicieli miasta w ciągu blisko 170 lat (1568–1738) aż osiem sporządzono na pergaminie 
(ostatni w 1672 r.), a tylko jeden na papierze (1738)109. Można podejrzewać, że przynajmniej część 
z tych dokumentów powstawała w kancelariach odbiorców. Uwaga ta odnosi się szczególnie do tych, 
którym zależało na wyjątkowo uroczystej formie dokumentu i których stać było na poniesienie dużo 
wyższych kosztów w jego przygotowaniu.

Jak już wspomniano, większość działań szlacheckich o charakterze prawno–majątkowym reje-
strowana była w księgach grodzkich i ziemskich. W przypadku zaginięcia w archiwach prywatnych 
oryginałów kontraktów i transakcji, jedynym sposobem było odnalezienie ich w księgach sądowych 
(ziemskich, grodzkich podkomorskich lub trybunalskich) i uzyskanie uwierzytelnionego odpisu 
(ekstraktu)110. Pobierano je masowo. Np. Jan Kossowicz, plenipotent Pawła Karola Sanguszki, prze-
bywając w Lublinie w 1729 r., uzyskał 10 ekstraktów do jednej ze zleconych mu spraw, a trzy relacje 
i kondemnatę do drugiej111. Podobne zlecenie otrzymał od ordynata Tomasza Zamoyskiego Samuel 
Wierzbowski, zajmujący się na rzecz ordynata sprawami prawno–majątkowymi. W wielu listach in-
formował on Zamoyskiego o przesyłaniu wyciągów różnych transakcji zeznawanych przed urzędo-
wymi aktami112. Informacja o opóźnieniu dostarczenia z Lublina dekretów, zapewne trybunalskich, 
mimo wysłania po nie dwóch posłańców i tygodniu oczekiwań, nie należała do wyjątkowych113. 
W przypadku tego rodzaju dokumentacji nie dziwi pośpiech. Tomasz Zamoyski w 1717 r. polecił jak 
najszybsze przepisanie de verbo ad verbum kontraktu małżeńskiego i przysłanie go choćby nocą114.

Ogólnie można stwierdzić, że każda sprawa sądowa z udziałem magnata mobilizowała jego 
otoczenie w celu przygotowania wszelkich możliwych środków, w tym również dowodowych, wy-
magających prac kancelaryjnych. Oczywiście największy udział mieli w tym plenipotenci oraz 
osoby odpowiedzialne za archiwum, ale w miarę potrzeb angażowano również innych. Świadec-
twem może być zadanie, które otrzymał Jacek Ratajewicz, sekretarz i plenipotent Pawła Karola 
Sanguszki. W 1742 r. Sanguszko, mając jednocześnie kilka spraw w Trybunale, zlecił Ratajewiczo-
wi rozdanie wśród deputatów trybunalskich instancjonalnych listów, zorganizowanie w Lubartowie 
konferencji patronów w jednej ze spraw i przygotowanie obrony w innej115. Cztery lata później 
Sanguszko kazał Ratajewiczowi „mieć wszelkie dokumenty in promptu”, a ponadto spotkać się 
w Jarosławiu z księdzem prokuratorem Dręgowskim116. Oczywiście wszystkie te spotkania i narady 

109 Kraków, AN, Cechy rzemieślnicze miasta Kańczugi 1456–1778 (zespół nr 125).
110 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, sygn. IX/24, s. 21–22 (S. Karwowski zaleca J. K. Branickiemu wyjęcie ekstrak-
tów z ksiąg przemyskich, „gdyż in archivo te dokumenty nie znajdują się”).
111 Kraków, AN, Archiwum Sanguszków, Teki arabskie, nr 17, plik 25, s. 1–1v.
112 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 1656, s. 53 (18 II 1720, informuje o wysłaniu dwóch ekstraktów), s. 197 
(27 X 1722, przesyła do Lublina dziewięć ekstraktów), s. 209 (8 VI 1723, przesyła papiery z grodu przemyskiego). 
113 Tamże, s. 104 (S. Wierzbowski do T. J. Zamoyskiego, 5 VI 1721); Wierzbowski nie rozumiał opóźnienia, skoro, 
jak pisał: „wszak dałem MP Lewickiemu na to pieniędzy, aby powyjmowano [ekstrakty]”. 
114 Tamże, sygn. 554, s. 279. 
115 Kraków, AN, Archiwum Sanguszków, Teki arabskie, nr 255, plik 2, s. 47–50.
116 Tamże, nr 2, plik 30, s. 29. 
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pociągały ze sobą przygotowywanie różnych dokumentów wykorzystywanych później w trakcie 
postępowania sądowego.

Doskonałym wręcz świadectwem działalności kancelarii prywatnej w zakresie wytwarzania do-
kumentacji prawno–majątkowej są listy sekretarzy i plenipotentów służących na dworach magnac-
kich. Jednym z nich był Stanisław Karwowski, starosta narewski i augustowski, regent koronny 
i generalny plenipotent Izabeli Branickiej. W listach adresowanych do swojej chlebodawczyni i jej 
urzędników omawiał różne sprawy, wymagające prac kancelaryjnych, które wykonywał samodziel-
nie albo przy współudziale sekretarzy i grupy patronów sądowych angażowanych przez Branicką117. 
Do najczęściej wytwarzanych przez to środowisko akt o charakterze prawno–majątkowym należały 
projekty pozwów, ugód, umów z patronami sądowymi, w końcu rejestry archiwalne, ujmujące doku-
mentację zbieraną na potrzeby konkretnej sprawy czy procesu. Projekty te miały przeważnie formę 
brudnopisową, ze śladami uwag nanoszonych inną niż autorska ręką.

Działania w kancelariach urzędów publicznych w celu pozyskania odpowiednich dokumentów 
okupione były poważnymi kosztami. Śladem tych wydatków są w archiwach magnackich akta ma-
jące najczęściej formę zestawień tzw. ekspensy na prawne interesy. Spora liczba tego rodzaju doku-
mentacji zachowała się np. w archiwum Sanguszków, szczególnie z czasów Pawła Karola. Wydat-
ki szły na różnej maści reprezentantów prawno–majątkowych, wśród których byli, co zrozumiałe, 
również sekretarze i archiwiści. Najczęściej o kosztach poniesionych na potrzeby kwerendy mówią 
pokwitowania osób, które zajmowały się kwerendą osobiście bądź też zlecały ją innym. Taki charak-
ter ma pokwitowanie Jacka Ratajewicza, który za „wyjęcie” z ksiąg ziemskich lubelskich ekstraktu 
bliżej nieokreślonej transakcji odebrał 6 VIII 1731 r. od Andrzeja Wiesiołowskiego, komisarza dóbr 
Pawła Karola Sanguszki, 10 czerwonych złotych118. Podobne są pokwitowania od pracowników kan-
celarii, w których przeprowadzano kwerendy i wyciągano ekstrakty. Wydatki te, choć na pewno nie 
miały charakteru incydentalnego, nie uszczuplały zbytnio magnackiego skarbu.

d) Korespondencja
Według Jacka Wiesiołowskiego „upowszechnienie się zwyczaju kontaktów listownych w sprawach 
prywatnych w kręgach elity umysłowej należy przesunąć co najmniej do XIV w.”119. Jednak list jako 
jeden z podstawowych rodzajów dokumentacji pisanej pojawia się w polskich warunkach szerzej do-
piero w XV w., by w XVI stać się powszechną formą komunikacji. Biorąc pod uwagę różnorodność 
spraw poruszanych w korespondencji staropolskiej, trudno jednoznacznie przypisać ją konkretnemu 
rodzajowi dokumentacji, powstającej w kancelariach prywatnych, określonej w oparciu o kryterium 
rzeczowości. Podstawowa rola listu, jaką jest przekazanie czy też udzielenie informacji, zazwyczaj 
o znaczeniu aktualnym, predestynuje go do odrębnego omówienia120.

Staropolska epistolograf a charakteryzuje się wielością wątków w niej poruszanych. Można oczy-
wiście pokusić się o wprowadzenie typologii listów. Pod względem kryterium treści można je po-
dzielić na listy o charakterze publicznym i prywatnym. Do pierwszej grupy należałoby zaliczyć 
te, które poruszają sprawy natury publicznej, głównie politycznej, choć równie dobrze mogą one 
omawiać kwestie w jakiś sposób „poruszające” opinię publiczną, a nie związane bezpośrednio z po-
lityką. Do tej grupy należą np. listy dotyczące spektakularnych procesów sądowych, mariaży czy też 

117 AGAD, Archiwum Roskie, korespondencja, sygn. LXIII/70.
118 Kraków, AN, Archiwum Sanguszków, Teki arabskie, nr 19, plik 25, s. 71.
119 J. Wiesiołowski, Z korespondencji prywatnej pierwszej połowy XV wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 
33, 1988, s. 224.
120 O def nicji listu zob. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. 6, Warszawa 2006, s. 444; por. też S. Skwar-
czyńska, Teoria listu, Lwów 1937.
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skandali obyczajowych. W tym przypadku autorami listów jest raczej węższy krąg, tworzony przez 
przedstawicieli elity politycznej i społecznej, nie tylko w rozumieniu ogólnokrajowym, ale również 
lokalnym. Charakter publiczny mogą mieć wreszcie listy wychodzące z prywatnych kancelarii osób 
sprawujących urzędy, czego najlepszym przykładem jest korespondencja hetmańska.

Dużo trudniej opisać listy o charakterze prywatnym, gdyż te rzadko mają jednorodny charak-
ter tematyczny. Na pewno można wśród nich wyróżnić te o charakterze poleceń, czyli mandatów, 
wydawane dworskim urzędnikom, of cjalistom czy klientom. Uzupełnieniem polecenia jest często 
szersza informacja. Nie jest to dziwne, skoro list stanowił często jedyne jej źródło, niezbędne do 
zrozumienia i wykonania polecenia. Większość korespondencji wychodzącej z prywatnych kance-
larii ma jednak charakter informacyjny. W zależności od pozycji społecznej nadawcy i jego relacji 
z odbiorcą listy te mogą dotyczyć spraw natury osobistej (np. życzenia, listy protekcyjne, informacje 
o wydarzeniach z życia prywatnego czy rodzinnego), gospodarczo–f nansowej (raporty of cjalistów 
i administratorów, korespondencja z kupcami, rzemieślnikami i artystami), prawno–majątkowej 
(głównie dotyczące obrotu majątkiem ziemskim, nierzadko poruszające kwestie natury sądowej). 
W praktyce większość staropolskich listów zawiera informacje zarówno publiczne, jak i prywatne. 
Stąd też drugim kryterium podziału, które można przyjąć nawet za bardziej przejrzyste, jest kryte-
rium nadawcy. Biorąc pod uwagę status społeczny, możemy wyróżnić listy szlacheckie, duchowne, 
mieszczańskie, chłopskie. Przyjmując zaś za podstawę relację pokrewieństwa, można wyróżnić 
listy członków rodziny, ewentualnie powinowatych, i osób spoza tego kręgu. Biorąc wreszcie pod 
uwagę kryterium zależności społecznych, można wyróżnić listy przyjacielskie (kierowane do osób 
z tej samej warstwy społecznej), służebne (kiedy nadawca w stosunku do odbiorcy zajmuje niższą 
pozycję społeczną) i dobrodziejskie czy patronackie (kiedy nadawca listu góruje pozycją społeczną 
nad odbiorcą).

Listy stanowiły bez wątpienia najczęstszy produkt kancelarii prywatnych. W przypadku najak-
tywniejszych korespondentów ich kancelarie opuszczało dziennie zapewne po kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt listów. W przypadku listów powstających w kancelariach możnowładczych, a później 
magnackich najczęściej autorem jego formy był sekretarz lub pisarz. Tylko podpis, czasami wraz 
z formułą pożegnalną oraz ewentualnymi dopiskami w postaci post scriptum, był własnoręcznym 
dziełem wystawcy listu, choć i w przypadku tych elementów treści często wysługiwano się kanceli-
stami121. Magnaci sporządzali listy własnoręcznie zapewne tylko w przypadku wyjątkowych, chcąc 
ukryć treść korespondencji lub nie mając w pobliżu żadnego kancelisty. Im wystawca listu stał niżej 
w hierarchii społecznej, tym zapewne częściej sporządzał listy samodzielnie.

Formularz listu prywatnego ulegał zmianie w ciągu wieków, można jednak uznać, że z reguły 
listy miały stałe elementy treści, na które składała się formuła salutacyjna, treść właściwa, formuła 
pożegnalna z datacją i podpisem (formuła subskrypcyjna). Dopiero od 2. połowy XVIII w. listy za-
czynają być kopertowane. Wcześniej listy zamykano, składając kartę papieru w odpowiedni sposób, 
zapisaną stroną do środka, i zabezpieczając zamknięcie pieczęcią sygnetową (dopiero jej złamanie 
umożliwiało otwarcie listu).

e) Księgi wpisów
Produkcja aktowa kancelarii prywatnych okresu staropolskiego odbiegała znacznie pod względem 
formy od wytworów kancelarii urzędów publicznych. To zróżnicowanie nastąpiło bardzo wcześnie, 
bo już w XV w. W tym okresie bowiem w kancelariach instytucji publicznych pojawiły się księ-

121 M. Jarczykowa, Problemy autorstwa dokumentów z kancelarii Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wie-
ku, „Studia Bibliologiczne” 9, 1996, s. 57–67; taż, Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku, 
w: Spotkania z literaturą. Komisja Historycznoliteracka PAN. Oddział w Katowicach, nr 23, Kielce 1998, s. 7–17.
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gi, które szybko stały się formą dominującą. W kancelariach prywatnych natomiast aż do końca 
XVIII w. księgi wpisów odgrywały rolę incydentalną, a ich występowanie poświadczone jest głów-
nie, o czym była mowa, w odniesieniu do dokumentacji rachunkowo–gospodarczej, acz sporadycz-
nie mogły mieć też charakter prawno–majątkowy. Wspomnieć też trzeba o rejestrach kancelaryjno–
archiwalnych, tworzonych przy różnych okazjach i na różne potrzeby przez personel kancelaryjno–
archiwalny, innych of cjalistów lub osoby przygodne122.

Księgi powstające w kancelariach prywatnych miały różny format i postać. Czasami ich oprawy 
były zdobione tłoczeniami i złoceniami. Dość licznie, jak na archiwum magnackie, księgi reprezen-
towane były w archiwum Zamoyskich. Sumariusz jego zasobu z połowy XVIII w. wymienia ponad 
20 ksiąg, wśród których znajdowały się: zbiór przywilejów na starostwo samborskie (zapewne ich 
odpisy, a nie oryginały), sześć ksiąg z dekretami sądu komisarskiego zamku zamojskiego (księgi pro-
wadzone chronologicznie, w tomach obejmujących l. 1609–1678), sześć ksiąg zestawień dochodów 
i wydatków dworu (najprawdopodobniej wszystkie z XVIII w.), jedna księga zawierająca Diariusz 
domowych interesów JW. Tomasza Zamoyskiego z 1715 r.123, pięć ksiąg odpisów różnych przywile-
jów i transakcji domu Zamoyskich z ksiąg Metryki Koronnej oraz kancelarii ziemskich i grodzkich. 
Wśród tych typowych akt pewną tajemniczością wyróżniała się „książka oprawna w biały perga-
min na drewnie z dwiema klauzurami i zamkami żelaznymi zamknięta, przez Działyńską różnymi 
czasy w prywatnych i domowych dyspozycjach pisana”. Jedyną księgą o charakterze publicznym 
było zestawienie poboru subsidium charitativum z województwa bełskiego w 1676 r. Dwie ostatnie 
księgi były sumariuszami archiwalnymi, z których pierwszy zawierał spis dokumentów dotyczących 
majętności udryckiej, a drugi był inwentarzem części archiwum zamojskiego z 1741 r. Autor suma-
riusza nie podawał przy opisie ksiąg ich formatów, w jednym tylko przypadku zwrócił uwagę, że 
księga nie była introligowana i miała postać luźnych seksternów. Zasadniczo księgi były oprawiane 
bądź w pergamin koloru białego (ewentualnie szarą skórę), bądź też papier — szary lub malowany 
na czerwono czy zielono. Tylko w dwóch przypadkach pergamin był obciągnięty na drewnianych 
deszczułkach. W papier obłożone były księgi rachunkowe, podczas gdy pozostałe miały okładki per-
gaminowe. Jest to w pewnym sensie świadectwo wartościowania dokumentacji. Oczywiście nie były 
to jedyne księgi w archiwum Zamoyskich, w zestawieniu powyższym brakuje bowiem dokumentacji 
gospodarczej, która zachowała się do dziś w oryginalnej postaci.

Sporo informacji na temat ksiąg archiwalnych zawarł również Szymon Cerenowicz w swoim 
sumariuszu międzyboskiego archiwum Czartoryskich z 1740 r.124 Księgi wymienione są tam w aż 
12 fascykułach. Kilka tomów było formatu in quarto, kilka in folio, w przypadku pozostałych nie 
podano rozmiarów. Aż sześć ksiąg miało charakter inwentarzy archiwalnych. Jedna była zbiorem 
odpisów akt dotyczących spraw granicznych dóbr w województwie bracławskim i ruskim, sporzą-
dzonym przez Jana Nosowicza. Był to efekt zapewne długotrwałej pracy Nosowicza, który akta 
te tłumaczył z języka ruskiego we Lwowie w 1714 r. Można podejrzewać, że była to rzeczywiś-
cie wyjątkowa praca, którą Cerenowicz, jako kolega po fachu Nosowicza, docenił słowami „opus 
duże”. Dziełem Nosowicza była również księga zawierająca wyniki przeprowadzonych przez niego 
kwerend. Pozostałe księgi o charakterze inwentarzy zawierały w sobie wyniki kwerend przepro-
wadzanych osobiście przez Cerenowicza w Metryce Koronnej, księgach trybunalskich, grodzkich 
trembowelskich i innych. Jedna księga, zawierająca dekrety sądu grodzkiego winnickiego, liczyła 
ponad 280 stron. Kolejna zawierała ponad 100 listów dotyczących Linkowa. Trzy księgi zawiera-
ły rozliczenia między of cjalistami Czartoryskich, pozostałe miały charakter inwentarzy majętności 

122 O rejestrach zob. K. Syta, Archiwa magnackie w XVIII w.
123 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3, s. 607–609.
124 BCz. sygn. 3547 IV (fascykuły 189–201).
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międzyboskiej. Księgi były oprawne w papier (siny, zielony, szary, pstry turecki, czerwony, biały) 
bądź skórę (szarą, szarą nakrapianą).

W oparciu o sumariusz archiwum wojskowego hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego, spo-
rządzony najprawdopodobniej przez Witoszyńskiego, archiwistę Sieniawskich, a później Czartory-
skich, można zidentyf kować kilka ksiąg prowadzonych na potrzeby kancelarii hetmańskiej125. Były 
to między innymi cztery księgi białe in folio, księga „pstra” oraz księga w „szarej oprawie”. Znajdo-
wały się w nich zestawienia dotyczące zaopatrzenia wojsk, rachunki żołdu, rozliczenia z deputatami 
wyznaczonymi do wybierania z poszczególnych ziem należności dla wojska, wreszcie rozliczenia 
z of cerami. Zapewne były one produktem kancelarii Sieniawskiego.

Zastanawiać może, dlaczego w kancelariach prywatnych forma księgi nie przyjęła się tak po-
wszechnie, jak w kancelariach publicznych. Zbyt szeroki i różnorodny zakres działalności osób pry-
watnych, brak stabilności w funkcjonowaniu kancelarii, ograniczona liczba personelu kancelaryj-
nego sensu stricto to zapewne tylko przyczynki tego stanu rzeczy. Głównej przyczyny należałoby 
szukać w praktyce dnia codziennego kancelarii prywatnej, gdzie arkusz pergaminu czy papieru był 
dużo wygodniejszy i praktyczniejszy w użyciu aniżeli księga.

f) Kwerendy
Do procesu aktotwórczego w kancelariach prywatnych należy zaliczyć również kwerendy przepro-
wadzane przez personel kancelaryjny, a szerzej rzecz ujmując — środowisko aktotwórcze, skupione 
wokół kancelarii magnackiej. Grono osób, które przeprowadzały kwerendy w różnych archiwach na 
zlecenie magnatów, można podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowili magnaccy of cjaliści, 
również ci związani z kancelarią i archiwum, drugą — osoby wynajęte do tej usługi (np. plenipotenci 
sądowi, z reguły związani ze swoim zleceniodawcą przez dłuższy okres), trzecią zaś — osoby, któ-
rym zlecano takie poszukiwania dorywczo, a zatrudnione w instytucjach, przy których znajdowały 
się przeszukiwane archiwa. Świadectwem zlecania kwerend pracownikom odpowiednich urzędów 
jest np. list pewnego Andruszkiewicza, który informując 6 XI 1759 r. Jacka Ratajewicza, sekretarza 
i archiwistę Pawła Karola Sanguszki, o poszukiwaniach w archiwum grodzkim krzemienieckim, 
wspominał, że trzeba będzie kwerendę w grodzie zlecić komuś z tamtejszej palestry126. Uprzedzał 
jednocześnie Ratajewicza, że mogą pojawić się problemy z zatrudnieniem kogokolwiek do tych 
prac, „bo nikomu z palestry kwerendować się nie chce, daremnie zimno i biedę cierpieć na tej gó-
rze u ksiąg, z niewygodną a częstą przechadzką”. Dodatkową przeszkodą miał być fakt, że nikt już 
w palestrze krzemienieckiej nie potraf ł czytać ksiąg pisanych alfabetem ruskim. O ile w księgach 
grodzkich czy ziemskich dopuszczano do kwerendy osoby spoza urzędu, o tyle w aktach Metryki 
Koronnej szukać mógł tylko jej personel. Jak wspomina M. Sadkowski, zaufany Tomasza Jana Za-
moyskiego, ludziom tym „trzeba dobrze smarować ręce”127.

Przyczyny poszukiwań akt były bardzo różne, najczęściej związane były z procesami o charak-
terze prawno–majątkowym. Kwerendy te przeprowadzano najczęściej w kancelariach i archiwach 
instytucji publicznych (sądów grodzkich i ziemskich, trybunalskich, ale również kościelnych, a na-
wet prywatnych). Ich efektem była więc dokumentacja powstająca zasadniczo w kancelariach pu-
blicznych. Ponieważ jednak chodziło o plon pracy magnackich urzędników i klienteli, można i ją 
zaliczyć do produktów kancelarii prywatnej. Zjawisko kwerendowania było bardzo powszechne, 
a jego ślady widoczne są głównie w korespondencji. Pojawiają się również w postaci sprawozdań 
z poszukiwań dokumentów o charakterze narracyjnym. Rodzajem dokumentacji powstającej w tej 

125 BCz. sygn. 2470 IV. 
126 Kraków, AN, Archiwum Sanguszków, Teki arabskie, nr 264, plik 9, s. 117–124.
127 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 614, s. 1–3.
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sprawie w kancelarii prywatnej są pisemne instrukcje i pełnomocnictwa dla osób mających prowa-
dzić poszukiwania. W końcu trzeba wspomnieć o ostatecznym efekcie kwerend, jakim były rejestry 
odnalezionych archiwaliów oraz ich urzędowe wypisy (te wychodziły oczywiście spod rąk urzędni-
ków publicznych).

Instrukcje wystawiane osobom przeprowadzającym kwerendy miały bardzo różny charakter. 
Zapewne najczęściej były to proste polecenia ze wskazaniem, jakie dokumenty należy odnaleźć 
oraz w jakim archiwum mogą się one znajdować. „Zleconą kwerendę tak w ziemstwie jako też 
i w grodzie przypominam. Naprzód granic wiszeńskich dokumentów jakich się znaleźć mogą 
prawa trościanieckim poddanym od króla Jana III nadanego, które ciż poddani per oblatam podać 
mieli do grodu tamecznego lwowskiego. Wspominał JMPan Łomikowski przed Drzewieckim, że 
mi konnotatę różnych transakcji przysłać miał, której ja nie mam i nie pamiętam żebym miał, mię-
dzy którymi transakcjami toż prawo de anno wykonnotowano być miało, więc mówić z JMPanem 
Łomikowskim, aby między swymi konnotacjami tegoż prawa poszukał, którego obligować, aby 
ekstrakty donacji i zapisy przysłał”128 — w takich słowach Piotr Blomberg, of cjalista Tomasza 
Zamoyskiego, otrzymał polecenie poszukiwań zarówno w księgach urzędowych, jak i w prywat-
nym archiwum jednego z klientów ordynata. Dużo rzadziej w grę wchodziły wskazówki o cha-
rakterze dokładnych pouczeń, wymagających wielu zabiegów ze strony kwerendzisty. Jan Kuli-
kiewicz, of cjalista Pawła Karola Sanguszki, otrzymał takie bardzo dokładne zlecenie, składające 
się z ośmiu punktów, w których zostały wyszczególnione i drobiazgowo opisane czynności, jakie 
należało wykonać129.

W przypadku negatywnej kwerendy starano się uzyskać z instytucji, w archiwum której prze-
prowadzano poszukiwania, dokument poświadczający jej przeprowadzenie, będący z jednej stro-
ny dowodem na dobrze wykonaną pracę. Przykładem tego rodzaju poświadczeń są wypisy, dość 
rzadkie w archiwach prywatnych, jakie sporządzone zostały w l. 1740–1750 w związku z kweren-
dami w archiwach grodzkich na polecenie Pawła Karola Sanguszki i jego syna Janusza Aleksan-
dra130. Istotną sprawą był stopień dostępności do instytucji, jakie miały być obiektem kwerendy. 
Jeżeli znany był cel poszukiwań, nie było problemu z dotarciem do źródła, czyli niezbędnych 
dokumentów, bez względu na to, gdzie by się mogły znajdować. Wyjątkowa sytuacja powstała 
w wyniku strat terytorialnych ponoszonych w XVII–XVIII w., skutkiem których poza granicami 
Rzeczypospolitej znalazło się wiele archiwów, stanowiących nadal obiekt zainteresowań kweren-
dzistów. Dostęp do nich stał się utrudniony. O kłopotach, jakie to rodziło, świadczą np. imienny 
paszport wydany plenipotentowi Pawła Karola Sanguszki przez władze rosyjskie na podróż do 
Kijowa w celu poszukiwań w tamtejszym archiwum grodzkim, albo list carskiego rezydenta Pawła 
Gołębiowskiego do Sanguszki z informacją o skierowaniu przez imperatorową pisma polecające-
go do gubernatora kijowskiego131.

6. UTRZYMANIE KANCELARII

Na temat wyposażenia kancelarii magnackiej mówią najwięcej spisy ruchomości oraz wydatków. 
Zapewne we wszystkich kancelariach posługiwano się podobnymi sprzętami, różnica była widoczna 
tylko w ich liczbie. Standardowe wyposażenie składało się z mebli oraz narzędzi pisarskich. 

128 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 556, list nr 389 (9 IV 1725).
129 Kraków, AN, Archiwum Sanguszków, Teki arabskie, nr 5, plik 33, s. 29–32.
130 Tamże, nr 44, plik 6.
131 Tamże, nr 2, plik 24, s. 1, 3.
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O wyposażeniu kancelarii ziemiańskiej mówi Jakub Kazimierz Haur, autor poczytnych podręczni-
ków gospodarskich z XVII w.132 Charakteryzując zbiór książek, jakie powinny składać się na bibliote-
kę ziemiańską, opisuje przy okazji „szafę” biblioteczną, która ma pełnić jednocześnie funkcje kance-
laryjne, a nawet archiwalne. Należało w niej bowiem przechowywać papier, wosk, opłatki do pieczęci, 
pieczęcie, temporalik (czyli nóż do przycinania pisarskich piór), nożyczki, kałamarz, prochowniczki, 
kredę, ołówek, cyrkiel oraz linijkę. „Stolik” ten miał być również dostosowany do przechowywania 
listów, bliżej nieokreślonej książki, odręcznych notatek (minut?), rejestrów, a także innych „kono-
tacji” i „terminat”. Wszystkie te przedmioty i akta powinny być zamknięte na klucz w szuf adkach, 
gdyż „ile tu w Polsce u nas, każdy prosto i bez opowiedzi wolno przyjdzie, nawet curiosus w cudze 
rad zagląda garki, bez pozwolenia kucharki”. Akta winny być przechowywane w 15 szuf adach (trzy 
rzędy po pięć szuf ad), oznaczonych literami od A do P. W każdej szuf adzie miały znajdować się róż-
ne rzeczowo akta: A — kontrakty, intercyzy, inne akta prawno–majątkowe, B — dziesięciny, kwity 
i inne akta do weryf kacji zobowiązań podatkowych, C — kwity i terminaty mesznego, D — kwity 
dzierżawne i zastawne oraz dokumentacja rachunkowa, E — różne rachunki, F — browarne rachunki, 
kwity i karby, G — gorzelniane rachunki i kwity, H — listy potrzebne do weryf kowania prawdy i pa-
mięci, I — dokumenty prawne, dekrety i akta procesowe, K — dokumentacja dotycząca administracji 
stawów rybnych, L — dokumentacja dotycząca gospodarki leśnej (głównie wyrębu drzewa na spław 
lub budowę), M — kwity poborowe, N — kwity podymnego, O — kwity pogłównego, czopowego 
i rogowego, P — varia, zapewne nie tylko o charakterze akt133. Zalecenia Haura odnośnie do wyposa-
żenia sekretarzyka były powszechnie wykorzystywane, o czym świadczy rejestr rzeczy spisany w do-
brach radziwiłłowskich w Lubeczu zapewne w XVII w. Wspomniany tam sekretarzyk wyposażony 
był m.in. w kałamarz z piasecznicą, „skryptularzyki”, linię, cyrkiel, „koło żelazne płaskie do przykła-
dania listów” i zegarek134. Z kolei w pośmiertnym spisie rzeczy pozostałych po kasztelanie łęczyckim 
Józef e Walewskim z 1763 r., w części zatytułowanej „kufry, sepety i puzdra”, odnotowano: kałamarz 
skórzany z zamkiem, z szuf adkami, w których znajdowały się trzy brzytwy, „marmorka” (?), pasek, 
dwie pary nożyczek do cięcia papieru, kałamarzyk mały szklany, dwie pieczątki herbowe (mniejsza 
i większa) oraz kilka skrzynek i szkatułek z papierami135.

Podstawowym meblem pozostającym na wyposażeniu kancelarii musiał być oczywiście stół 
z siedziskami. Stoły wykorzystywane do prac kancelaryjnych były zapewne w jakiś sposób przyspo-
sabiane do tego celu. Niewiele chyba kancelarii miało tak wymyślny wystrój, jak gabinet kanclerza 
Jerzego Ossolińskiego, w którym znajdował się wielki marmurowy stół, przy nim stało krzesło z za-
montowaną wagą, dzięki której można było je opuszczać w dół i podnosić w górę, a także szafa okuta 
w srebro, pełna szuf ad z napisami, służąca do przechowywania akt. Zapewne też nie wszystkie stoły 
miały obicie z mosiądzu, tak jak stół „duży, czarny, do pisania”, czy też podwójne dno, jak ten, który 
na zamówienie księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego w 1764 r. wykonał stolarz Krzysztof 
Jensz. Co ciekawe, ten pierwszy stół kosztował Czartoryskiego aż 380 zł, gdy ten drugi — tylko 63 zł 
i 10 gr136. Do specyf cznych mebli o przeznaczeniu kancelaryjnym należy zaliczyć „skrzynię z prze-
grodami do listów”, jaka znajdowała się na wyposażeniu dworu Radziwiłłów w Wilnie w 1. połowie 
XVII w.137 Podobne sprzęty rzadko pewnie występowały na dworach magnackich.

132 J. K. Haur, Skład, s. 168–171.
133 Tamże: „W tej ostatniej szuf adzie może co się podoba schować, byleby co prawdziwego, szczerego i miłego, 
a nie jakiego chytrego Machiauela, który to na pozór kota na ramieniu maluje, a w sercu zaś skorpiona rysuje”.
134 U. Augustyniak, Kancelaria Radziwiłłów, s. 13.
135 Łódź, AP, Archiwum K. Walewskiego z Tubądzina, sygn. 39, s. 215.
136 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 139/1, s. 39, 40.
137 U. Augustyniak, Kancelaria Radziwiłłów, s. 13.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



496 KRZYSZTOF SYTA

Aby zrozumieć, jak duży był koszt utrzymania kancelarii, warto przyjrzeć się bliżej wydatkom na 
jej potrzeby. Nieocenionym źródłem są tutaj systematyczne rejestry wydatków, prowadzone np. na 
dworach Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” (1571/72)138 oraz Augusta Aleksandra Czartory-
skiego (1764–1782)139. Wydatki te mają bardzo różnorodny charakter, ale, co ciekawe, koszt wyposa-
żenia w meble i materiały pisarskie jest w nich reprezentowany stosunkowo ubogo, zwłaszcza w ra-
chunkach Czartoryskiego. W rejestrze Radziwiłła do materiałów, które bez wątpienia można związać 
z potrzebami kancelarii, należały: papier (kupowany najczęściej w postaci libry, czyli 100 arkuszy, 
w gatunkach cienkim, średnim, grubym, listowym i „na księgi”), pergamin, atrament (sporadycznie), 
wosk, sznur i nici do „uwiązania” listów, złoto i srebro na sznur dla zawieszenia pieczęci do przywi-
leju, forma cynowa do pieczęci, proch miedziany do posypywania listów, trzy strusie pióra, nożyczki 
i „scripturalik” (być może nożyk do cięcia papieru), a wspomniane są także koszty robocizny za 
wykonanie dokumentów pergaminowych140. O dużej aktywności radziwiłłowskiej kancelarii świad-
czy fakt, że średnio na jej potrzeby kupowano wtedy około 200 arkuszy papieru co 10 dni. W skali 
roku zakupiono około 3,5 tys. arkuszy za kwotę 3 zł i 26 gr. Koszt zakupionego w tym samym czasie 
pergaminu wyniósł 6 zł 28 gr, a wosku 2 zł 1 gr. W sumie wydatki kancelaryjne poniesione przez Ra-
dziwiłła w objętym rejestrem okresie 1571/1572 zamknęły się sumą 29 zł 15 gr 42 szelągów i 5 de-
narów141. Naturalnie wydatki na materiał pisarski, szczególnie papier, znacznie obniżały się, jeśli 
właściciel kancelarii miał w swoich dobrach papiernie. Już w połowie XVI w. właścicielami trzech 
dużych papierni (w Krzeszowicach, Lublinie i Tęczynku) byli Tarnowscy142, choć i oni kupowali 
pewnie papier lepszego gatunku. Ślad problemów z zaopatrzeniem kancelarii w niezbędne utensylia 
widoczny jest w korespondencji radziwiłłowskiego sekretarza Piotra Kochlewskiego, który skarżył 
się swojemu chlebodawcy w połowie XVII w. na oszczędność czy wręcz skąpstwo osób odpowie-
dzialnych na magnackim dworze za wydawanie materiałów kancelaryjnych143.

Wśród wydatków kancelaryjnych na dworze Czartoryskiego warto odnotować zakup dwóch 
(wspomnianych wyżej) stołów na potrzeby kancelarii (na łączną kwotę 443 zł 10 gr), wykonanie 
(„wyrżnięcie”) pieczątki herbowej ze stali przez międzyrzeckiego Żyda „pieczętarza” (33 zł 16 gr)144, 
kupno papieru (51 arkuszy na potrzeby dokumentacji gospodarczej, cztery libry holenderskiego pa-
pieru na książki rachunkowe — 4 zł, papier stemplowy — 3 zł za arkusz)145. Zdecydowanie więk-
sze sumy łożono na przesyłanie dokumentacji, najczęściej korespondencji. Posłańcy otrzymywali 
bardzo wysoką gratyf kację, która zależała w dużej mierze od pozycji społecznej ich pracodawców. 
Przykładowo w 1764 r. posłaniec z listem od biskupa poznańskiego otrzymał 100 zł, a posłaniec od 
niejakiego Tomaszewskiego, być może administratora dóbr sandomierskich, tylko 12 zł146. Kajetan 
Daszkiewicz, generalny pisarz dóbr podolskich, otrzymał za przywiezienie rachunków wojewodzie 
ruskiemu w 1776 r. aż 800 zł147.

138 Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, F. 5, B 67, nr 3408.
139 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 139/1–6.
140 K. Halicki, Staropolskie rejestry przychodów i rozchodów jako źródło do dziejów kancelarii na przykładzie reje-
stru Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” z roku 1571/1572, w: Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archi-
wistyki w Lublinie, Lublin 2000, s. 87.
141 Tamże, s. 88–89.
142 J. Kurtyka, Latyfundium tęczyńskie, Kraków 1999, s. 22.
143 U. Augustyniak, Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III, Warszawa 1981, s. 152.
144 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 139/4, s. 90.
145 Tamże, sygn. 139/2, s. 170, 198; sygn. 139/3, s. 62; sygn. 139/4, s. 115; sygn. 139/5, s. 144.
146 Tamże, sygn. 139/1, s. 39, 43.
147 Tamże, sygn. 139/4, s. 130. 
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Za wydatki kancelarii magnackiej należy uznać również te, które ponoszono na rzecz innych 
instytucji, świadczących usługi o charakterze kancelaryjnym. W tym przypadku chodzi głównie 
o koszty związane z oblatowaniem akt w kancelariach publicznych urzędów i wyciąganiem z nich 
ekstraktów, często poprzedzone kwerendą w ich archiwach. Oczywiście można się zastanawiać, czy 
tego rodzaju koszty rzeczywiście związane były z kancelarią prywatną. Wątpliwości te rozwiewa 
korespondencja zachowana w magnackich archiwach. Kancelaria magnacka była centrum admini-
stracyjnym nie tylko dworu, ale też całego magnackiego majątku, jak również sfery życia publicz-
nego. Jego sprawne funkcjonowanie w dużej mierze zależało od koordynacji działań różnych osób 
pozostających na usługach magnata, pozostających z nim w różnego rodzaju relacjach formalnych 
(of cjaliści i urzędnicy) i nieformalnych (klienci). Bez akt „wyciągniętych” z publicznych kancelarii 
nie byłoby sprawnie działającej kancelarii. Można przyjąć, że w 2. połowie XVIII w. wydatki tego 
rodzaju pochłaniały średnio od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Inny rodzaj wydatków 
kancelaryjnych to poczta. Głównie tą drogą przesyłano korespondencję, a koszt tych usług w 2. po-
łowie XVIII w. mógł zamykać się kwotą nawet kilku tysięcy złotych rocznie148.

148 Tamże, s. 146.
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„Rewolucyjne” przemiany, charakterystyczne dla całości ziem polskich w XIII w., miały na Śląsku 
szczególnie burzliwy przebieg. Najszybciej dotarł tu nurt kolonizacji niemieckiej, skutkujący licz-
nym napływem osadników z obszarów Rzeszy. Zasiedlali oni w zwarty sposób zwłaszcza puszcze 
Pogórza Sudeckiego i stanowili też trzon ludności ponad setki lokowanych wtedy miast. Niektóre 
z tych miast, zwłaszcza Wrocław, Legnica, Głogów czy Świdnica, wyrosły na znaczące ośrodki han-
dlu w skali ponadlokalnej. Dzięki przybyszom rozwinęło się górnictwo (nad Kaczawą kopano złoto). 
W efekcie kolonizacji znacznie wzrosło zaludnienie i nastąpił szybki rozwój gospodarczy, a w dal-
szej konsekwencji nastąpił wzrost poziomu życia i ogólnej zamożności. Czasy prosperity trwały też 
dalej w wieku XIV, choć zasadnicza fala kolonizacji już opadła. Szły za nią przemiany kulturowe. 
Na Śląsku szybciej niż w pozostałych ziemiach polskich recypowano wzory kultury niemieckiej, na 
co istotny wpływ miał ogólnie znaczny odsetek ludności niemieckiej, zwłaszcza zaś przeważający 
udział Niemców w warstwach kierowniczych miast oraz spora liczba niemieckich rycerzy na dwo-
rach książęcych. Śląskie elity społeczne mówiły już w XIV w. przeważnie po niemiecku i poczuwały 
się do niemieckiej kultury, choć utrzymywało się przywiązanie do polskiej tradycji historycznej. 
Wszystkie te procesy były bardziej zaawansowane na właściwym Śląsku Dolnym, słabiej zaś na 
Opolszczyźnie (Śląsku Górnym), która była uboższa, słabo zurbanizowana i słabiej inf ltrowana 
przez niemieckich przybyszów. Mimo to Śląsk jako całość różnił się już zasadniczo od pozostałych 
ziem polskich, z którymi miał coraz mniej wspólnego. Trudno mu było też znaleźć sobie miejsce 
w Królestwie Polskim zjednoczonym ponownie przez Władysława Łokietka, który w walce o koro-
nę opierał się na siłach tradycyjnych, niechętnych obcym nowościom, zwalczał więc ambicje miesz-
czaństwa i świadomie rozpalał narodową wrogość wobec Niemców. W tych warunkach Śląsk znalazł 
się poza granicami odrodzonej Polski, zbliżał się natomiast coraz mocniej do Czech. Oddziaływały 
tu z jednej strony interesy handlowe patrycjatu głównych miast śląskich, z drugiej zaś świetność 
dworu praskiego, jednego z głównych centrów kultury dworskiej i rycerskiej w całej Europie, oraz 
potęga i rozmach politycznej działalności władców czeskich z dynastii luksemburskiej, Jana (1310–
1346), a zwłaszcza Karola IV (1346–1378), który został także królem rzymskim i cesarzem (1355). 
Z drugiej strony swoje znaczenie miało też załamanie się w początku XIV w. znaczenia politycznego 
Piastów śląskich w wyniku postępującego rozrodzenia i mnożących się podziałów dynastycznych 
na coraz mniejsze dzielnice. W drugiej dekadzie XIV w. było już 11 dzielnic na Śląsku Dolnym 
(Wrocław, Legnica, Brzeg, Świdnica, Jawor, Ziębice, Głogów, Żagań, Ścinawa, Oleśnica, Namy-
słów) i dziewięć na Śląsku Górnym (Opole, Niemodlin, Strzelce, Bytom, Toszek, Koźle, Racibórz, 
Cieszyn, Oświęcim). Do 20 księstw piastowskich dochodziło jeszcze władztwo biskupów wroc-
ławskich w ziemi nyskiej, które uzyskało faktyczną samodzielność. Ciążenie Śląska ku Czechom 
zostało przypieczętowane hołdami lennymi, które większość książąt śląskich złożyła królowi Janowi 
w l. 1327–1329. W 1348 r. król Karol ogłosił uroczyście inkorporację Śląska do Korony Czeskiej. 
Tylko niektórzy książęta z linii świdnickiej bronili się przed uznaniem czeskiego zwierzchnictwa, 
ale ostatecznie i oni, choć nie złożyli hołdu, weszli w orbitę czeskich wpływów. W połowie XIV w. 
cały Śląsk stał się w każdym razie częścią składową Korony Czeskiej, a tym samym znalazł się 
w ramach Rzeszy Niemieckiej. Większość księstw śląskich stanowiły lenna Korony Czeskiej, ale 
niektóre przechodziły pod bezpośrednią władzę królewską. W wyniku wymierania miejscowych linii 
piastowskich, specjalnych układów lub zwykłych zaborów królowie czescy zajęli kluczowe punkty: 
Głogów (1331), Wrocław (1336), Ząbkowice (1351), Świdnicę i Jawor (1392). W księstwach tych, 
zwanych „dziedzicznymi”, władzę sprawowali odtąd królewscy starostowie. W samym Wrocławiu 
władzę starościńską wykonywała od 1360 r. miejscowa rada miejska, co było wyrazem decydującej 
roli patrycjatu i jego coraz dalej sięgających ambicji.

O ile wiek XIV był w dziejach Śląska okresem wielkiej pomyślności, o tyle potem przyszedł 
długi czas kryzysu. Już pod słabymi rządami króla Wacława IV (1378–1419) narastały w całych 
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Czechach różnorodne konf ikty i sprzeczności, które doprowadzić miały do wybuchu rewolucji 
husyckiej w 1419 r. W nadchodzących latach Śląsk, który pozostał wierny katolicyzmowi, miał 
się stać teatrem ciężkich walk z oddziałami husyckimi. Nawet po pacyf kacji i ugodzie husyckich 
Czech z cesarzem Zygmuntem Luksemburskim sytuacja pozostawała niestabilna. Najpierw trwała 
rywalizacja o władzę w Czechach po wymarciu dynastii luksemburskiej, potem rządy króla–husyty 
Jerzego z Podiebradów (1458–1471), którego Wrocław i Śląsk długo nie chciały uznać za prawowi-
tego władcę, następnie zaś znów rozdwojenie i wojny, gdy Morawy i Śląsk znalazły się pod władzą 
węgierskiego króla Macieja Korwina. Niekończące się walki wewnętrzne i brak stabilnej władzy 
w całym Królestwie Czeskim skutkowały pogłębianiem lokalnej anarchii i stałym zagrożeniem od 
obcych wojsk (najgroźniejszy był wielki najazd wojsk polskich w 1474 r.). Już zniszczenia dokony-
wane przez husytów i ogromne wydatki na obronę przed nimi zrujnowały gospodarkę, a późniejsze 
kłopoty utrudniały odbudowę. Niespokojny wiek XV przyczyniał się jednak do zacieśnienia więzi 
łączących rozbity na kilkanaście księstw Śląsk, czego ustrojowym wyrazem stały się najpierw za-
wiązywane w momentach szczególnych zagrożeń „pokoje krajowe” i konfederacje księstw, w końcu 
zaś sejm krajowy, złożony z książąt i przedstawicieli stanów księstw dziedzicznych. W życiu stano-
wym Śląska uczestniczyły też pewne terytoria na pograniczu czeskim (Kłodzko) i morawskim (Opa-
wa). Zacieśnianiu jedności całego Śląska towarzyszyło pogłębianie się rozdźwięków z „heretycki-
mi” Czechami (to dlatego pierwotnie czeskie Kłodzko i leżąca na pograniczu morawskim Opawa 
ciążyły teraz do wspólnoty z katolickim Śląskiem) i słabnięcie starych więzi z polską tradycją. Śląsk 
stawał się ziemią niemiecką, choć proces ten wciąż był słabiej zaawansowany na Śląsku Górnym, 
zachowującym nadal słowiański charakter.

Stan badań nad dyplomatyką śląską w późnym średniowieczu jest bardzo ubogi i w dodatku nie-
równomierny. Przebadanych zostało dotąd tylko kilka kancelarii starościńskich i książęcych. Ba-
dania te odnoszą się w dodatku przeważnie do XIV w. — te wchodzące w wiek następny dotyczą 
Górnego Śląska, gdzie ubogi materiał nie pozwala na dokładniejsze obserwacje. Dysponujemy za-
tem obrazem fragmentarycznym dla XIV i niczym niemal dla XV w. Kreślone dalej uwagi opierać 
się będą z konieczności na obserwacjach czerpanych z najlepiej rozpoznanych kancelarii (zwłaszcza 
wrocławskiej i świdnickiej), choć brak pewności, czy można je przenosić na pozostałych kilkanaście 
księstw śląskich.

Śląsk już w XIII w. przodował wśród ziem piastowskich także w zakresie recepcji dokumentu. 
Liczny napływ obcych oraz rozwijające się szybko gospodarka i stosunki społeczne sprzyjały co-
raz szerszemu stosowaniu świadectw pisanych w obrocie prawnym i administracyjnym. Zasadniczo 
kontynuowano na Śląsku normy używania dokumentu, ustalone już w XIII w. W zakresie spraw 
związanych z posiadaniem majątków ziemskich podstawowe znaczenie miał dokument książęcy. 
Jego rozwój mógł mieć specyf czne rysy w każdym z kilkunastu księstw śląskich, ale widać jednak 
pewne zasadnicze wspólne cechy. Rzadkie stawały się nadania książęce, bo władcy w swych kurczą-
cych się dzielnicach nie mieli już wiele do rozdania. Stosunkowo rzadkie też były nadania przywi-
lejów i dokumenty w sprawie lokacji. Podstawowe znaczenie miało natomiast książęce zatwierdze-
nie transakcji majątkowych. Choć nie znamy w tym względzie żadnego aktu normatywnego, sama 
liczba istniejących dokumentów tego typu nie pozostawia wątpliwości, że wystawienie dokumentu 
było obligatoryjne przy każdej transakcji. W świetle obowiązującego powszechnie na Śląsku prawa 
lennego każde przekazanie dóbr wymagało zgody księcia jako pana lennego w księstwie. Formal-
nie zresztą pozbywca oddawał dobra księciu, a ten nadawał je, jako opróżnione lenno, nabywcy. 
Znajdowało to odbicie w odpowiednich formułach dokumentów potwierdzających — w ich narracji 
jest mowa, że dany rycerz sprzedał swe dobra i przekazał je na ręce księcia, a dopiero w dyspozycji 
mówi się, że książę nadał je nowemu posiadaczowi. Zgody pana lennego wymagało także wszelkie 
obciążanie lenna (zastaw, oprawa wienna, zapis czynszu) i te sprawy też powszechnie potwierdzano 
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dokumentami. Takie same procedury zachowywano tam, gdzie w użyciu było wciąż dawne prawo 
polskie, uznające pełną własność alodialną dóbr ziemskich (głównie w księstwie oleśnickim). Do 
dokumentów książęcych zaliczyć też należy zasadniczo wyroki sądowe. Chodzi przede wszystkim 
o tzw. sądy dworskie (stanowiące kontynuację dawnych powszechnych sądów książęcych, ale teraz 
zdominowane przez mieszczan), następnie zaś sądy mańskie (właściwe dla interesujących szlachtę 
spraw lennych, rozpatrywanych przez księcia zasiadającego w otoczeniu swych wasali). Sądy dwor-
skie, funkcjonujące w każdym dystrykcie, procedowały bez udziału książąt, a dokumenty zatwier-
dzające wydane przez nie wyroki wystawiał sam sędzia. Mimo to zaliczyć je można do dyplomatyki 
książęcej, jako że autorytet tych sądów wypływał przecież z władzy książąt. Wyroki sądów mańskich 
(w których książę z zasady uczestniczył jak pan lenny) potwierdzano już dokumentami wydawanymi 
pod imieniem książęcym. Dokumenty sądowe miały bardzo uproszczoną postać. Sądy produkowały 
też akta. Zachowane księgi sądowe są stosunkowo nieliczne, ale wiemy, że istniały przynajmniej od 
ostatniej ćwierci XIV w. (najstarsze to księgi sądów dworskich w Świdnicy od 1372 i we Wrocławiu 
od 1385 r.). Śląskie księgi wydają się jednak dość ubogie treściowo, co zdaje się wskazywać, że nie 
odgrywały zasadniczej roli w dokumentowaniu faktów prawnych, a stanowiły raczej tylko pomoce 
dla sędziów i pisarzy sądowych. Charakterystyczne, że piętnastowieczne księgi sądu mańskiego 
w Świdnicy (zwanego tam „sądem dwunastu”) zawierały wpisy pełnych tekstów wyroków — a więc 
były tylko wtórne wobec dokumentów, stanowiących właściwe świadectwo. 

W księstwach dziedzicznych kompetencje książęce przejmowali królewscy starostowie. To oni 
przyjmowali rezygnacje lenn, zasiadali w sądach oraz wystawiali stosowne dokumenty rezygnacyjne 
i sądowe. Nie różniły się one wiele od książęcych. W intytulacji występował starosta, podkreślający 
delegowany charakter swej władzy — zamiast formułki dewocyjnej wstawiano zwrot „z mocy króla 
czeskiego” (regia auctoritate Bohemiae). Dokumenty starościńskie wychodziły pod pieczęcią urzędo-
wą, przedstawiającą króla w majestacie i opatrzoną królewską tytulaturą. Zarówno pieczęć, jak i sam 
dokument określano więc jako królewskie. W każdej sprawie mógł oczywiście wystawić własny do-
kument sam król czeski. Z dokumentu monarszego korzystano jednak stosunkowo rzadko, przy za-
twierdzaniu przywilejów lub większych transakcji majątkowych. Czyniły to przede wszystkim miasta, 
klasztory lub najwięksi panowie, pragnący zabezpieczyć swe sprawy w sposób możliwie najpełniejszy. 

Bardzo pokaźna ilościowo produkcja dokumentów książęcych wymagała istnienia sprawnej kan-
celarii. Śląskie kancelarie książęce i starościńskie wypracowały sobie stałe metody pracy. Dokumen-
ty opierały się na ściśle powtarzanym formularzu. Choć wymagałoby to szczegółowych studiów nad 
wszystkimi kancelariami, wydaje się, że był on wszędzie podobny. Uproszczono go, pozbywając 
się formuł ozdobnych (inwokacji i arengi), skracając często testację, a rozbudowując za to narrację 
i dyspozycję. Na końcu listy świadków wymieniano przeważnie pisarza książęcego, odpowiedzial-
nego za przygotowanie danego dokumentu. Pisarze podpisywali się zrazu w tradycyjnej formułce 
datum per manus, ale już około połowy XIV w. wyparła ją nowa postać: qui presentia habuit in com-
misso, wypracowana w 1311 r. w kancelarii wrocławskiej. Ta formułka komisyjna stała się wkrótce 
popularna także w Polsce, ale poza ziemiami polskimi nie jest znana. W wielu kancelariach śląskich 
nabrała z czasem szablonowego znaczenia, wymieniając zawsze protonotariusza. Dokumenty ksią-
żęce opatrywane były chyba z zasady datą akcji prawnej. W kancelarii świdnickiej można to w wielu 
przypadkach stwierdzić na podstawie niezgodności daty z użytym kontrasigillum protonotariusza — 
rozbieżności między datą akcji a opieczętowaniem i ekspedycją dokumentu mogły wynosić nawet 
kilka lat. Podobnie było w kancelarii starostów wrocławskich.

Poszczególne formuły były ujmowane w kilka powtarzanych stale schematów, nawiązujących do 
powszechnie stosowanych szablonów. Upraszczanie formuł było zjawiskiem typowym zwłaszcza 
w dokumentach spisywanych po niemiecku. Dla pisarzy był to wciąż duży kłopot, więc starali się 
pisać możliwie najprościej i nawiązywać do sprawdzonych wzorów. Wzory te, nie tylko zresztą dla 
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Śląska, wyznaczała kancelaria praska. Jej wpływ był decydujący dla wykształcenia się niemczy-
zny dokumentowej używanej w całej Rzeszy i Europie Środkowej. Stosowanie języka niemieckiego 
przyjmowało się stopniowo w różnych księstwach śląskich od pierwszych lat XIV w. W powszechne 
użycie wszedł po raz pierwszy w Świdnicy. Ok. 1346 r. przyjęto tam zasadę, by dokumenty rezy-
gnacyjne dla odbiorców szlacheckich i mieszczańskich pisać po niemiecku, zostawiając łacinę dla 
odbiorców duchownych. Taką samą regułę przyjmowano następnie w pozostałych księstwach dol-
nośląskich (w Legnicy ok. 1350 r., w Głogowie ok. 1356–1360, we Wrocławiu 1369, w Ziębicach 
po 1370, w Brzegu w ostatniej dekadzie XIV w., w Oleśnicy po 1412 r., na Górnym Śląsku w po-
czątkach XV w.). Od ok. 1360–1370 r. w tym języku zaczęto spisywać także dokumenty sądowe. 
Dłuższe trzymanie się stosowania łaciny tłumaczyć trzeba albo trwałością tradycji polskich (jak 
w Brzegu i Oleśnicy), albo też (jak we Wrocławiu) ogólnie wyższą rangą prestiżową tego języka. 
Łacina była jednak w ogólnym odwrocie. Z czasem, w XV w., nawet dla wystawców kościelnych 
wystawiano dokumenty po niemiecku. W kancelariach książąt górnośląskich w połowie XV w. za-
czął upowszechniać się język czeski, który pod koniec stulecia zdobył sobie dominujące stanowisko. 
Na Śląsku Dolnym nigdy jednak szerzej się nie przyjął.

W kancelarii wrocławskiej zaraz po przejęciu władzy przez królewskiego starostę w 1336 r. wpro-
wadzono zwyczaj regestracji wydawanych dokumentów w sprawach majątkowych. Ok. 1346 r., 
w związku ze wspomnianymi już reformami kancelaryjnymi, regestrację zaczęto stosować w Świd-
nicy. W następnych dziesięcioleciach zaczęto regestrować dokumenty także w kancelarii brzeskiej 
(zachowany tom z l. 1358–1361), a także dokumenty biskupie w sprawie rezygnacji dóbr w ziemi 
nyskiej (1360–1383). Zdaje się, że regestracja stała się normą w większości kancelarii przynajmniej 
na Dolnym Śląsku. Regestrowano zasadniczo dokumenty dotyczące lenn. W Świdnicy założono jed-
nak w 1400 r. osobne księgi, w które wpisywano wyroki sądu mańskiego. Regestracji dokonywano, 
podobnie jak w innych ówczesnych kancelariach, na etapie konceptu (choć stanowiła go pewnie na 
ogół jedynie notatka, zawierająca podstawowe dane o stronach i przedmiocie transakcji). Szef kance-
larii poprawiał jeszcze te wstępne wersje. Ponieważ materiał regestrowano skokowo, co pewien czas 
wciągając kolejną partię, w księgach nie ma ścisłego porządku chronologicznego. Ogólnie jednak 
regestrację ocenić należy jako staranną (w dokładnie przebadanych księgach świdnickich wskazać 
można jedynie bardzo nieliczne pominięcia). Decydującą inspirację dla wprowadzenia tego zwyczaju 
przyniosła niewątpliwie władza czeska, ale nawiązywano tu też do własnych, lokalnych rozwiązań 
w postaci wykazów lenn i służb, jakie w księstwach świdnickim i ziębickim kazał spisać już książę 
Bolko I (zm. 1301). Wiemy, że wykazy te były potem uaktualniane, a więc grały rolę znajdującego 
się w rękach władzy książęcej instrumentu dokumentacji stosunków własnościowych i kontroli zobo-
wiązań f skalnych. W podobnym celu wrocławska kancelaria starościńska sporządzała wykazy służb 
i powinności. Wprowadzone w XIV w. regestry stanowiły przede wszystkim pomoc kancelaryjną. Nie 
wiemy, by miały samodzielną moc dowodową, ale w razie potrzeby służyły do wystawienia nowego 
dokumentu w danej sprawie. Z czasem regestry grały coraz większą rolę w życiu miejscowej społecz-
ności, traktowane jako księgi przechowujące tytuły własności ziemi. Wprowadzenie ksiąg regestra-
cyjnych oznaczało zasadniczą zmianę roli kancelarii. Nie była już ona tylko placówką, gdzie pisano 
dokumenty władcy, ale stawała się urzędem przechowującym pamięć o stosunkach prawnych i sto-
jącym na straży tytułów własnościowych, służąc w tym charakterze całej miejscowej społeczności. 

Kancelarie książęce nie były dużymi tworami. Na ich czele stał kanclerz (np. we Wrocławiu) 
bądź protonotariusz. W Świdnicy protonotariusza nazywano od połowy XIV w. po niemiecku „pisa-
rzem krajowym” (Landschreiber), co dobrze oddaje wskazaną przed chwilą ewolucję funkcji całej 
kancelarii. Protonotariusza powoływał książę, a w księstwach dziedzicznych — sam król (nie sta-
rosta). W pracy nad dokumentami szefowie kancelarii pełnili tylko funkcje kontrolne. Sprawdzali 
zarówno koncepty, jak i czystopisy, podpisywali się na nich w formule komisyjnej, a w końcu je 
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pieczętowali — protonotariusze książąt świdnickich przykładali kontrasigillum do pieczęci ksią-
żęcej, co stanowiło formę ostatecznej rekognicji. Obok szefów kancelarii znamy pisarzy (zwanych 
często dworskimi) oraz niższy personel, przeważnie anonimowy, rozpoznawalny tylko w odrębności 
rąk pisarskich. Podział kompetencji między nimi nie jest jasny. Obserwacja najlepiej rozpoznanej 
kancelarii świdnickiej pokazuje, że liczba pisarzy dworskich, których jeszcze w połowie XIV w. 
było kilku, ulegała redukcji (do jednego), aż wreszcie zupełnie zniknęli. Wydaje się, że godność ta 
stanowiła relikt z czasów, gdy pewnym pisarzom przysługiwała jeszcze swoboda indywidualnego 
stylizowania dokumentów i brania za nie osobistej odpowiedzialności. W ostatecznie uformowanej 
kancelarii za wszystko odpowiadał jej szef (tylko on podpisywać się mógł w formule komisyjnej), 
a pisarze pracowali ściśle podług ustalanych przez niego zasad i nie musieli ujawniać swej tożsamo-
ści. Zasadniczo pracował w kancelarii jeden pisarz (okazjonalnie tylko korzystając nieraz ze wspar-
cia pomocników) i to on zarówno ingrosował czystopisy dokumentów, jak i prowadził regestrację. 
Pracy było więc, jak na jednego człowieka, bardzo dużo, czym tłumaczyć należy zapewne fakt, że 
owi szeregowi pisarze wymieniali się co kilka lat. Wydaje się, że ludzie ci byli też słabo opłacani. 
Funkcje kanclerzy, protonotariuszy i pisarzy dworskich pełnili w XIV w. przeważnie przedstawiciele 
rodzin szlacheckich, także tych bardzo zacnych. Wskazuje to, że godności te cieszyły się dużym pre-
stiżem, a stanowiły też szansę dla dalszej kariery. Ponieważ ludzie ci byli wciąż stanu duchownego, 
wynagradzano ich bogatymi prebendami należącymi do patronatu książęcego. Stale zwiększał się 
jednak udział w tym gronie synów mieszczańskich. Widać też, że coraz większą uwagę zwracano 
na formalne wykształcenie. Charakterystyczny jest przykład świdnickiego protonotariusza Seidela 
Bolkenhaina (mieszczańskiego syna z Bolkowa), który wykorzystał przerwę w swym urzędowaniu 
(1396–1403), by podjąć studia na uniwersytecie w Pradze.

W każdym księstwie gromadzono archiwum. Początkowo składały się na nie dokumenty, po-
tem także księgi, zwłaszcza regestry, strzeżone pilnie jako fundamentalna dokumentacja tytułów 
własności dóbr ziemskich. O organizacji archiwów niewiele wiadomo. Zachowały się z nich tylko 
resztki, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty. Nie wiemy np., czy przechowywano w nich także akta 
sądowe. Pewne wyobrażenie o zasobie i organizacji archiwum książęcego pozwala sobie wyobrazić 
kopiariusz księstwa oleśnickiego spisany w końcu XIV w. Zawiera on ok. 200 dokumentów podzie-
lonych na grupy dotyczące poszczególnych dystryktów, a częściowo też problemów (wyodrębniono 
pozycje odnoszące się do stosunków zewnętrznych). Kilka wpisów sięgających XIII w. (księstwo 
oleśnickie powstało w 1312 r.) pokazuje, że istniała praktyka, by do powstającego archiwum w no-
wej dzielnicy przekazywać kopie szczególnie ważnych dokumentów.

Dokument biskupi funkcjonował na Śląsku w podwójnym charakterze — z jednej strony do regu-
lowania stosunków kościelnych na gruncie prawa kanonicznego, z drugiej zaś dla dokumentowania 
stosunków własnościowych w ziemi nyskiej, gdzie biskupi wykonywali władzę książęcą. Wydaje 
się, że w przypadku drugiej z tych dziedzin dokumenty biskupów wrocławskich należą w zasadzie 
do dyplomatyki książęcej. Nie różnią się też zasadniczo od dokumentów pozostałych książąt — choć 
w przeciwieństwie do nich aż do końca XIV w. spisywane są wyłącznie po łacinie, która aż do połowy 
XV w. była językiem dominującym nawet w dokumentach dla odbiorców świeckich i dotyczących 
spraw majątkowych. Właściwy dokument biskupi funkcjonował w przestrzeni kościelnej. Używany 
był zgodnie z ogólnymi zasadami obiegu pisma w Kościele. Zasady te były podobne to stosownych 
w Polsce, ale na Śląsku chyba konsekwentniej przestrzegane — choć pewne wrażenie w tym wzglę-
dzie dawać może co prawda lepsze generalnie na Śląsku zachowanie materiału archiwalnego. Na 
Śląsku było np. ściśle przestrzeganą normą, by w sprawie każdej fundacji nowego benef cjum funda-
tor zwracał się z pisemną prośbą do biskupa (ujętą w formę listu), który na tej podstawie wystawiał 
dokument erekcyjny. Normą było też, by każdy zapis uczyniony na rzecz instytucji kościelnej biskup 
lub jego wikariusz generalny przyjmowali osobnym dokumentem jako majątek Kościoła (wzmianka 
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o tym stanowiła element formularza dokumentów książęcych w sprawie zapisów dla kleru). Bogac-
two i zróżnicowanie dokumentów, jakie wystawiał biskup, pokazuje księga formularzowa opraco-
wana w 1332 r. przez archidiakona głogowskiego Arnolda z Protzan, oparta przede wszystkim na 
materiale z kancelarii biskupa Henryka z Wierzbnej (1302–1319). Jej powstanie dowodzi też chyba, 
że w kancelarii tej gromadzono odpisy wystawianych pism — choć trudno powiedzieć, czy chodziło 
tu o pierwociny zorganizowanej regestracji, czy też o prywatną inicjatywę biskupiego pisarza.

Kancelaria biskupia pozostaje niezbadana. Sama skala jej produkcji i świetne tradycje wskazują 
jednak, że musiała być dobrze zorganizowana. Na jej czele stał protonotariusz, a personel stanowili 
pisarze. Kanclerz był teraz prałatem kapituły i z tego tytułu nadzorował kancelarię kapitulną, choć 
nie brał bezpośredniego udziału w jej pracach. Te wykonywał bowiem specjalny pisarz kapituły, 
prowadzący jej korespondencję, protokoły posiedzeń, rachunki itp. Kancelaria kapitulna miała też 
pewien udział w powstawaniu dokumentów biskupich, bo niektóre z nich, dotyczące decyzji mająt-
kowych, musiały być opieczętowane przez kapitułę. Osobną kancelarią dysponował of cjał biskupi, 
sprawujący z ramienia ordynariusza jurysdykcję. W kancelarii tej powstawały dokumenty wyroków, 
księgi sądowe oraz obf ta dokumentacja procesowa. Produkujące bardzo dużo pism instytucje cen-
tralnego zarządu diecezją obsługiwał więc szereg kancelarii. Działały niewątpliwie bardzo sprawnie, 
operując wyrobionymi i ustalonymi formularzami dla poszczególnych gatunków pism. Metody ich 
pracy miały jednak pewną specyf kę. Kancelarie te nie prowadziły właściwej regestracji, typowej już 
wtedy w kancelariach książęcych. Właściwy regestr utrzymywano bodajże tylko dla dokumentów 
zatwierdzających transakcje majątkowe w ziemi nyskiej. W przypadku dokumentów wystawianych 
w sprawach ściśle kościelnych regestrację zastępowało prowadzenie ksiąg urzędowych. Mamy pięt-
nastowieczne księgi czynności biskupich; protokoły posiedzeń kapituły znane się dopiero od 1500 r., 
ale istniały już w końcu XIV w.; nie zachowały się też księgi protokołów konsystorza (sądu of cjała 
lub wikariusza biskupiego), które istniały co najmniej od schyłku XIV w. Nie wiemy, czy prowa-
dzono osobną księgę z wykazem osób przyjmujących święcenia (była taka w Pradze). Choć więc 
kancelarie kościelne nadal masowo wystawiały dokumenty, podstawowe znaczenie w utrwalaniu 
pamięci prawnej grać w nich zaczęły wprowadzane szeroko na przełomie XIV i XV w. księgi urzę-
dowe. Podkreślić przy tym należy, że, inaczej niż w przypadku właściwych dla kancelarii świeckich 
ksiąg regestracyjnych, wtórnych przecież wobec dokumentu, wpisy w księgach kościelnych miały 
samodzielną postać, aczkolwiek i one służyły w razie potrzeby dla wystawienia dokumentu.

Archiwum katedralne znajdowało się pod opieką kapituły i wybieranych przez nią kluczników. 
Archiwum przechowywano w zakrystii katedralnej. W 1455 r. kanonik Jan Paszkowic, pełniący 
wtedy funkcję prokuratora kapituły, zamówił dla dokumentów nową szafę z licznymi szuf adami 
(mebel ten istnieje do dzisiaj). Wcześniejsza widocznie nie mieściła już narastającego stale zasobu. 
Sądząc po dzisiejszym stanie zachowania, już w XIV w. archiwum liczyć musiało setki, a w stuleciu 
następnym — kilka tysięcy dokumentów. O dbałości o ten zbiór świadczy spisywanie kopiariuszy. 
Najstarszy (tzw. Liber niger) sporządzono w połowie XIV w., zbierając w nim najważniejsze przy-
wileje Kościoła wrocławskiego. Sto lat później dodano mu kontynuację, a osobne kopiariusze zało-
żono dla dokumentów w sprawach majątkowych oraz czynszowych (osobno dla czynszów kupio-
nych, osobno zaś — sprzedanych). Widać stąd, że kopiariusze pełniły przede wszystkim praktyczne 
funkcje przewodników po rosnącym zasobie archiwalnym. Adnotacje w kopiariuszach wskazują, że 
dokumenty ułożone były w dość zawiłym porządku rzeczowym, w którym poszczególnym grupom 
odpowiadały szuf ady archiwalnej szafy. Oprócz głównego, pozostającego w gestii kapituły archi-
wum biskupstwa, istnieć mogły osobne archiwa różnych instytucji. Własny zbiór dokumentów gro-
madziło kolegium wikariuszy katedralnych. Osobne archiwum powinien posiadać konsystorz, który 
gromadzić musiał przecież swe księgi, a także pisma składane przez strony w charakterze dowodów 
(tzw. allegata).
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W późnym średniowieczu szeroko wykorzystywano na Śląsku dokument notarialny. Pierwsi no-
tariusze pojawili się w końcu XIII w. i już w pierwszych dekadach następnego stulecia zdobyli sobie 
trwałe miejsce. Właściwy instrument notarialny (a więc obiektywnie ujęta relacja o fakcie uwierzy-
telniona podpisem notariusza) używany był szczególnie szeroko dla potwierdzania rozmaitych pry-
watnych oświadczeń — zobowiązań, kupna–sprzedaży, pełnomocnictw, apelacji sądowych, a przede 
wszystkim testamentów. Tutaj należały też oświadczenia o charakterze sądowym: wyroki rozjemcze 
i apelacje. Była to wygodna forma nadawania publicznego waloru zeznaniom ludzi niedysponują-
cych takim autorytetem. Stosowano ją powszechnie wobec rosnącego znaczenia dowodowego doku-
mentów w sądach kościelnych. Zamiast potwierdzać sprawę dokumentem prywatnym (którego waga 
stale budziła w sądach wątpliwości), pewniej było odwołać się do notariusza, którego podpis dawał 
uznaną bez zastrzeżeń w prawie kanonicznym rękojmię wiarygodności. Liczyło się to przed wszyst-
kimi sądami kościelnymi. Dlatego też często używano instrumentu notarialnego dla widymowania 
rozmaitych dokumentów. Instrument notarialny uznawany był jednak tylko na forum kościelnym, 
nie był natomiast akceptowany przez żadną instancję świecką. Wynikało to chyba zarówno z tra-
dycjonalistycznego przywiązania do pewnych form, jak i ze względów czysto praktycznych. Sądy 
świeckie przywykły do powszechnego używania dokumentów w języku niemieckim, które sędzio-
wie mogli samodzielnie zrozumieć i ocenić ich wymowę dowodową. Instrumenty notarialne nato-
miast spisywane były wyłącznie po łacinie. Wprawdzie ordynacja notarialna cesarza Maksymiliana 
z 1512 r. uznawała notariat za instytucję prawa państwowego Rzeszy, ale na Śląsku rozwiązanie to 
nie zostało nigdy przyjęte. Prawo świeckie próbowało nawet zwalczać notariat (w 1470 r. król Ma-
ciej Korwin zakazał zeznawania testamentów przed notariuszami), ale i to bezskutecznie. Wszędzie, 
gdzie sprawa dotykać mogła forum kościelnego, stosowano instrument notarialny. 

Uwierzytelnienie przez notariusza wprowadzano także na dokumenty wystawiane przez bisku-
pów lub ich of cjałów czy wikariuszy. Była to dodatkowa forma ich umocnienia, licząca się zwłasz-
cza wobec faktu, że każda sprawa mogła w drodze apelacji traf ć na forum trybunałów papieskich. 
Stosowanie takich hybrydowych dokumentów pieczętnych z podpisem notariusza wynikało też chy-
ba jednak ze słabej znajomości istoty notariatu, było bowiem typowe dla wczesnej fazy jego recep-
cji. Już od połowy XIV w. udział tego typu dokumentów w ogólnej puli dyplomów biskupich czy 
of cjalskich zaczął wyraźnie maleć. Notariusze odgrywali jednak wciąż ogromną rolę we wszystkich 
kancelariach kościelnych. W konsystorskiej i kapitulnej istniał nawet faktyczny wymóg, by zatrud-
niani w nich pisarze mieli uprawnienia notarialne. Było to potrzebne, by w razie potrzeby mogli 
sporządzić pełnoprawny instrument. Kancelaria biskupia tego nie wymagała, ale też preferowała 
notariuszy. Zatrudniały ich chętnie nawet kancelarie świeckie, książęce i miejskie, choć tu zważano 
pewnie nie na uprawnienia, ale na fakt, że status notariusza dawał gwarancję praktycznej biegłości 
w sztuce układania listów i dokumentów.

Dokument miejski funkcjonował w sferze prawa miejskiego. Wystawiały go władze miejskie, rada 
lub ława, stosownie do swych kompetencji. W gestii tej pierwszej leżały sprawy ogólnego zarządu 
miasta, tej drugiej zaś — sprawy sądowe i przyjmowanie rezygnacji. Szczegółowy podział kompeten-
cji był płynny i zależał od lokalnych uwarunkowań. Dokumenty miejskie miały stosunkowo skromną 
postać. Do minimum ograniczano w nich formularz, a stylizacja jest bardzo prosta. Uproszczeniom 
tym sprzyjała okoliczność, że w dokumentach miejskich szybko zaczęto stosować język niemiecki. 
We Wrocławiu, gdzie pierwszy niemiecki dokument wystawiono w 1308, już ok. 1320 r. niemczyzna 
była równorzędna z łaciną. W połowie stulecia ustaliła się zasada, że dokumenty radzieckie pisano po 
łacinie (co było bardziej prestiżowe), ławnicze zaś — po niemiecku (co było praktyczne). Ok. 1380 r. 
jednak nawet i rada przeszła na niemiecki. W innych miastach bywało różnie. W Żaganiu niemczyzna 
upowszechniła się już ok. 1335, w Świdnicy ok. 1360, w Głogowie ok. 1365, w Legnicy ok. 1370 r. 
Generalnie na całym Śląsku, także Opolskim, dokumenty miejskie wystawiano od schyłku XIV w. po 
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niemiecku. Tylko w biskupiej Nysie władze miejskie aż do ok. 1420 r. pisały wyłącznie po łacinie. Te 
zmiany formalne wiele mówią o znaczeniu i społecznym funkcjonowaniu dokumentu. Prosty, krót-
ki i napisany w zrozumiałym dla odbiorcy języku dokument miejski miał przede wszystkim walor 
praktycznego świadectwa i musiał być w związku z tym powszechnie stosowany. Uznawany był 
zasadniczo (o ile nie chodziło o zobowiązania władz miasta wobec czynników zewnętrznych) tylko 
na gruncie prawa miejskiego. W tym zakresie miał jednak rangę wysoką i fundamentalną. Charaktery-
styczna jest sprawa z 1389 r., kiedy to księżna świdnicka nadała łaźnię w Świdnicy swemu łaziebniko-
wi, ale nie zatwierdziła tej darowizny sama, tylko poprosiła ławników miejskich, by to oni wystawili 
stosowny dokument. Widać stąd, że dokument miejski na gruncie prawa miejskiego odgrywał taką 
samą rolę, jak książęcy na gruncie prawa lennego, a więc też przypisać mu trzeba rangę publiczną. 
W miastach bardzo wcześnie zaczęto prowadzić księgi sądowe. W 1. połowie XIV w. funkcjonowały 
już powszechnie. W Świdnicy znane jest nawet zezwolenie książęce z 1322 r. na założenie księgi, do 
której mieszczanie wpisywaliby swe sprawy, aby w razie potrzeby znaleźć wiarygodny i niewzru-
szony dowód dokonanych czynności prawnych1. Księgi te nie miały już zatem wtedy charakteru 
prowadzonych ku pamięci władz zapisek, lecz posiadały wykształconą rangę prawną jako pełnopraw-
ne świadectwa. Do zbadania pozostaje stosunek tych ksiąg do wystawianych dokumentów ławni-
czych. We Wrocławiu obok właściwych ksiąg sądowych prowadzono też inne dla różnych kategorii 
spraw — notowano składy władz miasta, rachunki miejskie, ważniejszą wychodzącą i przychodzącą 
korespondencję — choć nie wszystko to miało pewnie w pełni urzędową rangę. Wiele dokumentacji, 
zwłaszcza rachunkowej, nie przechowywano zresztą jako akt pozbawionych trwałej wartości.

Obsłudze tej obf tej produkcji służyła kancelaria miejska. W każdym mieście był przynajmniej 
pisarz, którą to funkcję łączono często z zarządem szkoły paraf alnej. Wskazuje to na def cyt wy-
kształconych kadr w małych miastach. W dużych kancelarie były bardziej rozbudowane. W Świdni-
cy pisarzem miejskim bywał przeważnie jeden z rajców lub ławników. Nie musi to zresztą oznaczać, 
że sam on zajmował się pisaniem dokumentów czy ksiąg. Raczej sprawował tylko nadzór nad właś-
ciwym personelem kancelaryjnym. Najbardziej rozbudowana była kancelaria wrocławska. Miasto 
zatrudniało dwóch lub trzech pisarzy. Były to ważne postacie w życiu miejskim. Z racji piastowane-
go urzędu znali tajniki miejskiej gospodarki i polityki, na którą wywierali znaczny wpływ — to oni 
bowiem kontrolowali kanały komunikacji, pisząc listy w imieniu rady oraz odczytując i tłumacząc 
z łaciny te przychodzące do miasta. Miarę znaczenia pisarzy określają wybitne postacie, jak choćby 
Piotr Eschenloer, długoletni pisarz wrocławski (1455–1481) i autor znakomitej kroniki miejskiej. 
Właściwi pisarze miejscy (zwani też niekiedy potocznie protonotariuszami) nie prowadzili na pewno 
wszystkich prac. Obsługiwali przede wszystkim radę, korzystając zresztą pewnie z pomocy perso-
nelu pomocniczego. Z czasem, wobec rozwoju dokumentacji i zwłaszcza pojawienia się ksiąg, na-
stępowała specjalizacja. We Wrocławiu istniał osobny pisarz ławy, pisarz dworski (do obsługi sądu 
dworskiego?), nadto cały szereg pisarzy do prowadzenia różnych kategorii rachunków. Kancelaria 
wrocławska zatrudniała w początku XVI w. łącznie ok. 20 osób. Cały personel utrzymywany był 
z miejskiej kasy, a pensje głównych pisarzy (którzy we Wrocławiu otrzymywali sumy rzędu kilku-
dziesięciu grzywien rocznie) odpowiadały dochodom z prebend, jakie otrzymywali ludzie z kance-
larii książęcych. Utrzymanie kancelarii kosztowało Wrocław w 1445 r. ponad 200 grzywien. Kance-
laria urzędowała na ratuszu, gdzie przechowywano też archiwum miejskie, pozostające pod opieką 
pisarzy. Do ich zadań należało także spisywanie kopiariuszy.

1 USUS nr 124: omni causa — — in eodem libro — — conscripta — — super qua — — quicunque civium — — 
in causa quacunque se traxerit vel trahere seu eodem libro et quaterno presumpserit se committere, robur perpetue 
f rmitatis, statuentes — — eundem librum — — ad obviandum maliciis hominum plenam f rmitatem et robur habere 
perpetuum nullique penitus ipsum liceat infringere.
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Pozostaje jeszcze dokument prywatny. To grupa bardzo zróżnicowana. Należą tu nie tylko doku-
menty wystawiane przez rycerzy czy poszczególnych mieszczan, ale także niższe duchowieństwo, 
opatów, kanoników, plebanów. Ogólną tendencją tej bardzo różnorodnej zbiorowości jest naśladow-
nictwo; świeccy wzorowali się zwłaszcza na dokumentach książęcych, duchowieństwo zaś — na 
dokumentach biskupich. Zwłaszcza dokumenty wielkich panów starały się wiernie naśladować wzory 
książęce. Dodawano im uroczyste formuły, obszerną testację i formułkę komisyjną własnego pisarza. 
Dokumenty pomniejszych wystawców miały skromniejszą postać. Ich cechą charakterystyczną jest 
używanie liczby pojedynczej2. Zasadniczy trend naśladowczy sprawiał, że stosunkowo późno zaczę-
to stosować w dokumentach rycerskich język niemiecki — który dopiero ok. 1360 r. zrównoważył 
wpływy łaciny, a w dziewiątym dziesięcioleciu XIV w. sam zapewnił sobie dominujące stanowisko. 
Wystawcy duchowni zasadniczo dłużej trzymali się łaciny, ale niektórzy z nich bardzo wcześnie prze-
chodzili na niemiecki. W XV w. niemczyzna staje się językiem dominującym w sferze dokumentu 
prywatnego. Dokument prywatny był szeroko stosowany, ale jego ranga wydaje się słaba, zwłaszcza 
wobec konkurencji innych typów dokumentacji. W warunkach istnienia licznych dzielnic o rozmia-
rach przypominających polskie powiaty łatwo było zawsze dotrzeć do księcia lub starosty. Na użytek 
kościelny prywatne czynności prawne można było poświadczać instrumentami notarialnymi. W tej 
sytuacji rola dokumentu prywatnego ograniczała się do pewnych kręgów spraw. Po pierwsze, wcho-
dziło w grę regulowanie stosunków z własnymi poddanymi i spraw między nimi. Liczba dokumentów 
lokacyjnych jest już nieduża, jako że czas wielkich dokonań kolonizacyjnych należał do przeszłości. 
Wielcy panowie, którzy dysponowali własnymi wasalami, musieli jednak wystawiać dokumenty za-
twierdzające transakcje lenne między nimi. Po drugie, chodziło o poświadczanie ściśle osobistych 
zobowiązań i deklaracji. Były to skrypty dłużne, a podobny charakter miały też np. listy wypowiednie, 
jakie rycerze wysyłali, zaczynając formalną wróżdę (Fehde). Poza tym dokument prywatny odgrywać 
mógł przede wszystkim rolę świadectwa tymczasowego — które należało z czasem zastąpić doku-
mentem stosownej władzy. Niekiedy objawiało się to nawet w formie — są dokumenty rycerskie 
pisane obustronnie na papierze, z pieczęciami odciskanymi wprost na nim3.

Na Śląsku w XIV w. powszechne stało się potwierdzanie czynności prawnych pismem. Z jed-
nej strony w coraz większej liczbie wystawiano dokumenty, z drugiej pojawiły się i bardzo szybko 
upowszechniły księgi urzędowe. Choć księgi te często nie miały zupełnie samodzielnej roli (a rangę 
dowodową zachowywały tylko oparte na ich zapisach dokumenty), ich pojawienie się stanowi istot-
ny przełom. Oznaczało bowiem udoskonalenie metod pracy kancelarii, usprawniając ich kontrolę 
nad własną produkcją. Przede wszystkim jednak tworzyły nową formę organizacji pamięci prawnej. 
Ważne było, że pozostawała ona w ręku władzy. Księgi stały się szybko niezbędnym narzędziem 
sprawowania władzy, a tworząca je i przechowująca kancelaria — kluczowym jej organem. Od tego 
czasu można więc już mówić o biurokratyzacji zarządu, zarówno świeckiego, jak i kościelnego. 
Księgi były jednak nie tylko narzędziem władzy, ale ze względu na swą funkcję organizowania 
pamięci prawnej szybko zaczęły też odgrywać wielką rolę dla właściwego funkcjonowania lokal-
nych społeczności. Swoje znaczenie zachowywał też jednak tradycyjny dokument, bo to on — a nie 
przechowywane w kancelariach księgi — krążył masowo wśród odbiorców wszystkich stanów. Zja-
wiskiem charakterystycznym jest upraszczanie formularza i języka, choć mimo wszystko dostrzec 
można pewną dbałość o ogólny wystrój dokumentu, manifestujący wszak powagę władzy go wy-
stawiającej. Temu samemu celowi służyły też oczywiście pieczęcie (nie darmo urzędowe pieczęcie 
w księstwach dziedzicznych ukazywały majestat nieobecnego króla). Dokument był powszechnie 

2 Nawet starosta świdnicki Benesz z Choustníka, który w dokumentach urzędowych używał liczby mnogiej, 
w swych dokumentach prywatnych stosował liczbę pojedynczą (Wrocław, AP, Schaffgotsch XXXVIII nr 9).
3 Np. Wrocław, AP, Dokumenty miasta Wrocławia 3 III 1376.
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używany we wszystkich sprawach i we wszystkich warstwach społecznych. Ściśle przestrzegano 
przy tym porządków prawnych i wynikających z nich reguł funkcjonowania dokumentów, co świad-
czy o dużej świadomości prawnej i znacznym obyciu z pismem. W praktyce obieg dokumentów 
wymuszał poruszanie się w różnych sferach prawnych. Jako przykład weźmy typowy obieg pism 
w sprawie sprzedaży czynszu dla instytucji kościelnych (co stanowiło jeden z najczęstszych ty-
pów transakcji majątkowych). W sprawie takiej najpierw wystawiał swój dokument sprzedający 
czynsz posiadacz dóbr. Ponieważ był to jednak dokument prywatny, należało poszukać zatwierdze-
nia ze strony uprawnionej do tego władzy świeckiej. Swój dokument wystawiał zatem książę bądź 
starosta. Ponieważ nabyty czynsz stawał się majątkiem kościelnym, kolejny dokument wystawiała 
władza biskupia (przeważnie wikariusz biskupi). Całą procedurę dopełniało zobowiązanie chłopów 
do płacenia czynszu sprzedanego przez ich pana, ujmowane w formę instrumentu notarialnego. 
W każdej sprawie dbano zasadniczo o zdobycie takiego kompletu dokumentów. Wszystko było bo-
wiem tu uzasadnione wymogami różnych porządków prawa — tyle dokumentów było potrzebne, 
by chronić w razie potrzeby interesy nabywcy przed odpowiednimi sądami. Przykład ten pokazuje, 
jak obszerny i złożony stawał się obieg dokumentów. Rangę dowodową dokumentów wzmacniało 
używanie w nich coraz powszechniej języka pospolitego, a więc głównie niemieckiego, a potem na 
Opolszczyźnie także czeskiego. To bardzo ważne zjawisko, oznaczające zerwanie z tradycyjnym 
formalizmem dowodu, właściwym jeszcze bardzo długo w prawie polskim. W obejściu z dokumen-
tem w języku zrozumiałym sądy mogły właściwiej i dokładniej oceniać jego wymowę dowodową. 
W 1. połowie XV w. zdarzyło się w Legnicy, że sąd mański odrzucił świadectwo pewnego starego 
dokumentu książęcego, ponieważ spisany był on po łacinie — sędziowie zażądali dokumentu w ję-
zyku, który sami mogliby zrozumieć.

Pod wieloma względami — samą liczbą wystawianych dokumentów, intensywnością ich obie-
gu, szybszym wprowadzaniem ksiąg urzędowych, a przede wszystkim szerokim użyciem języków 
pospolitych — Śląsk odróżniał się już w XIV w. zdecydowanie od pozostałych ziem polskich, 
a z biegiem czasu różnice te tylko się pogłębiały. Śląsk ulegał przede wszystkim wpływom czeskim 
i niemieckim, nie tylko zresztą na polu dyplomatyki, ale także w szerszym wymiarze kulturowym. 
W późnym średniowieczu także rozwój dyplomatyki śląskiej odpowiada już standardom właściwym 
dla krajów Rzeszy Niemieckiej.
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Księstwo Pomorskie pojawiło się na dziejowej arenie na początku XII w. Pomorzanie przyjęli wów-
czas za sprawą Bolesława Krzywoustego chrześcijaństwo, a ich władca podporządkował się polskie-
mu księciu. Terytorium księstwa kształtowało się aż do początków XIV w., kiedy to w jego granicach 
znalazła się ziemia sławieńsko–słupska (1317), utracona niemal stulecie wcześniej, oraz księstwo 
rugijskie, przejęte przez Gryf tów po wymarciu miejscowej dynastii (1325). Pod względem praw-
nopaństwowym Pomorze nie było organizmem całkowicie niezależnym. Związki z Polską uległy 
szybko osłabieniu i już w XII w. księstwo popadało w zależność lenną od książąt saskich, cesarstwa 
i królów Danii, a w 1250 r. znalazło się z kolei w zależności od margrabiów brandenburskich. Pod-
ległość cesarzowi datowała się od momentu hołdu złożonego cesarzowi Fryderykowi Barbarossie 
w 1181 r., ale ze względu na zawisłość od Brandenburgii Pomorzu długo nie przysługiwał status bez-
pośredniego lenna Rzeszy. Udało się go uzyskać dla księstwa szczecińskiego w 1338, a dla całego 
Pomorza Zachodniego w 1348 r. Stan taki utrzymał się do końca średniowiecza, mimo ponawianych 
lennych pretensji Brandenburgii.

Niemal przez całe średniowiecze Pomorze Zachodnie pozostawało rozbite na kilka dzielnic. Po 
śmierci pierwszego historycznego władcy Pomorza, Warcisława I (zm. ok. 1135 r.), jego synowie po-
dzielili ojcowiznę na dzielnice szczecińską i dymińską (Dymin, niem. Demmin, po zachodniej stronie 
Odry). Podział ten utrzymywał się do 1264 r., kiedy po bezpotomnej śmierci Warcisława III całość 
księstwa złączył w swym ręku Barnim I szczeciński. Już jednak w 1295 r. jego synowie dokonali no-
wego podziału na nieco innych zasadach: Bogusław IV otrzymał leżące nad Bałtykiem księstwo wo-
łogoskie (Wołogoszcz, niem. Wolgast), a Otto I — leżące w głębi lądu księstwo szczecińskie. Podział 
ten utrzymał się do 1372 r., kiedy z księstwa wołogoskiego wydzielono jako trzecie księstwo słupskie, 
w ramach tego ostatniego wydzielano w razie potrzeby mniejsze działy dla rozradzającego się potom-
stwa Gryf tów. Tendencje do przezwyciężenia rozbicia pojawiły się dopiero na początku XV w., co 
wiązało się z wygasaniem poszczególnych linii książęcych. Zjednoczenie ziem pomorskich nastąpiło 
za panowania Bogusława X (1478–1523). Szczególne miejsce w strukturze terytorialnej zajmowało 
budowane od połowy XIII w. samodzielne władztwo terytorialne biskupów kamińskich na obszarze 
ziemi kołobrzeskiej. Biskupi cieszyli się tam całkowitą niezależnością, a ich stosunek do książąt nie 
był ściśle określony i zależał od wzajemnego układu sił. W 2. połowie XIV w. rozpoczął się proces 
stopniowej likwidacji samodzielności władztwa biskupiego, zakończony w 1436 r.

W życiu wewnętrznym księstwa zachodniopomorskiego ogromną rolę odegrała kolonizacja nie-
miecka, zapoczątkowana już w końcu XII w., a najbardziej intensywna w stuleciu następnym. Był to 
czas ogromnych przemian ekonomicznych, prawnych i społecznych. Tradycyjny ustrój zastąpiony 
został wzorami przynoszonymi z Niemiec. Rozwinął się system lenny i kształtowały stany, które 
już w końcu XIII w. uzyskały wpływ na władzę książęcą poprzez udział w podejmowaniu decyzji 
o niektórych podatkach oraz uzyskanie prawa oporu wobec książąt (z którego korzystały zwłaszcza 
w XIV w.). Szczególne znaczenie miał proces zakładania (lokacji) miast na prawie niemieckim, które 
zyskiwały sporą autonomię ustrojową, gospodarczą, a nawet polityczną. Zasadnicze zmiany w we-
wnętrznym życiu księstwa zachodniopomorskiego nastąpiły dopiero za panowania Bogusława X, 
który po zjednoczeniu kraju w 1478 r. podjął reformy, zmierzające przede wszystkim w kierunku 
centralizacji władzy w ręku księcia i jego administracji, zwiększenia dochodów oraz ograniczenia 
samodzielności miast. Otwierają one na Pomorzu Zachodnim okres państwa nowożytnego.

Początki naukowego zainteresowania dyplomatyką zachodniopomorską1 wiązać można z dzie-
więtnastowiecznymi pracami nad wydawaniem źródeł średniowiecznych. Wiele poczynionych wte-

1 Zob. A. Gut, Stan badań nad średniowieczną dyplomatyką książąt zachodniopomorskich, w: „Belliculum diplo-
maticum II Thorunense”. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle 
porównawczym, Toruń 2007, s. 181–189.
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dy uwag o poszczególnych dokumentach zachowało do dziś swą wartość2. Aktywność edytorska 
dotyczyła zresztą wówczas nie tylko dokumentów, ale również najstarszych ksiąg miejskich Koło-
brzegu, Chociwla, Szczecina i Stralsundu. W późniejszym czasie ukazały się jeszcze księgi miejskie 
Anklam i Greifswaldu. Mimo dość wcześnie podjętego wydawania źródeł, dyplomatyka zachodnio-
pomorska nie cieszyła się jednak większym zainteresowaniem. Dopiero schyłek XX w. przyniósł 
nieco więcej opracowań poświęconych funkcjonowaniu dokumentu na Pomorzu Zachodnim.

Wcześniejsza literatura skupiała uwagę na zagadnieniu autentyczności dokumentów (do połowy 
XIV w.) i zostało ono dobrze rozpoznane. Podstawowe znaczenie mają w tym zakresie uwagi wydaw-
ców poszczególnych tomów Pommersches Urkundenbuch, a także prace Friedricha Salisa (1909), 
Adolfa Kunkela o dokumentach opactwa w Darguniu (1910) oraz Kazimierza Bobowskiego (1980, 
1985), który starał się objąć całość zagadnienia dla XIII w. Dokładnie przeanalizowane zostały rów-
nież kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem niektórych kancelarii do połowy XIV w. Za 
sprawą badań K. Bobowskiego i Agnieszki Gut rozpoznana została geneza kancelarii książęcych oraz 
początki ich funkcjonowania. Dobrze znany jest również ich personel, jego kariery, a także zakres 
obowiązków. Badaniami objęto również zmiany zachodzące w formularzu dokumentów książęcych 
(A. Gut 2002), a także rozwój pisma dokumentowego (P. Langhof 1970, 1979). Pod tym wzglę-
dem najlepiej znany jest okres do połowy XIV w., chociaż badania nad niektórymi kwestiami (jak 
np. kształtowanie się urzędu protonotariusza–kanclerza czy rozwój kursywy) sięgają do początku 
XV w. Podobne ustalenia poczyniono także dla kancelarii książęcej Rugii w okresie jej samodziel-
ności (O. Behm 1913, K. Bobowski 2008), a także dla kancelarii biskupów kamieńskich do połowy 
XIV w. (F. Schillmann 1907, K. Bobowski 1990). W dużo mniejszym zakresie rozpoznane zostały 
dokumenty i zwyczaje kancelaryjne innych wystawców. Jedynie K. Bobowski bliżej zajął się analizą 
duktu i dyktatu trzynastowiecznych dokumentów miast i niektórych klasztorów zachodniopomor-
skich, wyciągając przy tym wnioski na temat początków funkcjonowania tamtejszych ośrodków pi-
sarskich. W bardzo ograniczonym zakresie notariatem publicznym zajął się Karl–Otto Konow (1965), 
który zebrał informacje o notariuszach pomorskich z 1. połowy XIV w., a także przeanalizował formę 
ich znaków notarialnych. Widać zatem, że najlepiej został do tej pory zbadany najwcześniejszy okres 
funkcjonowania dokumentu na Pomorzu Zachodnim (do początku XIV w.). Dla tego czasu dyspo-
nujemy opracowaniami dotyczącymi dokumentu książęcego, biskupiego, klasztornego i miejskiego. 
Dużo bardziej zaniedbany jest natomiast okres późniejszy, który w literaturze nie znalazł właściwie 
żadnego zainteresowania. Stwierdzenie dotyczy wszystkich grup wystawców, jak i wszystkich ro-
dzajów dokumentacji, ponieważ jedynie w sposób sondażowy przyglądano się organizacji kancelarii 
książęcych późnego średniowiecza. Stan ten wynika zapewne w głównej mierze z faktu, że kodek-
sy dyplomatyczne, zbierające dokumenty zachodniopomorskie, kończą się zasadniczo na połowie 
XIV w. Granicę tę przekraczają jedynie kodeksy miejscowych rodów szlacheckich, ale zawierają one 
fragmentaryczny materiał, który nie pozwala na wyciąganie ogólnych wniosków. Pozostały materiał 
dostępny jest w postaci rękopiśmiennej i przechowywany w wielu zbiorach w kraju i za granicą.

Pierwszy znany pomorski dokument książęcy, dotyczący fundacji klasztoru w Darguniu, wysta-
wiony został w 1174 r. Do końca XII w. zachowały się informacje o 26 dokumentach książęcych3, 
których odbiorcami były głównie instytucje kościelne: klasztory cysterskie i benedyktyńskie z tere-
nów Pomorza (Stolpe, Grobia, Kołbacz, Darguń), ale także z Brandenburgii. Od lat 30. XIII w. coraz 
częściej pojawiać się zaczęły dokumenty książęce kierowane do miast. Pod względem treści praw-

2 R. Schmidt, Geschichte des „Pommerschen Urkundenbuches”, w: Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer 
Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa, Marburg 1998, s. 43–50.
3 Dane na podstawie K. Bobowski, Dokumenty i kancelarie książęce na Pomorzu Zachodnim do końca XIII w. (na 
tle praktyki kancelaryjnej wszystkich świeckich i kościelnych ośrodków zarządzania i kultury), Wrocław 1988, s. 73.
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nej dotyczyły one nadań ziemi i immunitetu, konf rmacji posiadłości i praw, a także lokacji. Zakres 
czynności prawnych zapisywanych w dokumentach rozszerzał się od połowy XIII w. Obok samych 
nadań ziemi pojawiały się potwierdzenia obrotu posiadłościami ziemskimi (transakcji kupna–sprze-
daży, zamian, zastawów). Coraz częściej w postaci dokumentów zaczęto spisywać wyroki sądów 
książęcych. W końcu stulecia pojawiły się pierwsze mandaty książęce skierowane do urzędników.

Po działalności kancelarii książęcych pozostało zdecydowanie mniej źródeł aktowych. Z XIV w. 
zachowały się co prawda wykazy szkód i kosztów, jakie ponieśli książęta zachodniopomorscy 
w czasie walk w Brandenburgii po wymarciu dynastii askańskiej (1319), ale są to właściwie jedyne 
ślady prowadzenia w tym okresie jakichkolwiek zapisów tego typu. Mamy do tego pierwsze ordynki 
regulujące organizację dworów. Za najstarszy taki akt uznaje się wspólny dokument Ottona I szcze-
cińskiego i Warcisława IV wołogoskiego z 1 X 1321 r., w którym na cztery lata połączone zostały 
oba książęce dwory i ustalono liczbę dworskich urzędników4. Ordynek ten ubrany jest jednak w for-
mę typowego dokumentu. Właściwy ordynek pochodzi dopiero z 1487 r., już z czasów panowania 
Bogusława X5. Z początków rządów tego księcia zachowało się również kilka innych zapisów doty-
czących funkcjonowania dworu6. Ponieważ materiały z XV w. nie zostały dotąd gruntownie rozpoz-
nane, można przypuszczać, że podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i są zapewne 
niepełne. Nie udało się dotąd odnaleźć dowodów dłuższego, stałego wykorzystywania na dworach 
książąt zachodniopomorskich ksiąg kancelaryjnych. W najstarszych inwentarzach sporządzonych 
w książęcym archiwum w końcu XVI w. pojawia się co prawda wzmianka o istnieniu w nim „Księ-
gi rady i kancelarii”, ale trudno stwierdzić, jakich spraw dotyczyła i z jakiego pochodziła czasu. 
Ten brak kancelaryjnych ksiąg wpisów jest w pewnej mierze zaskakujący, albowiem w sąsiednich 
państwach niemieckich — Meklemburgii czy Brandenburgii — regestracja prowadzona była już od 
XIV w. Być może zatem na przełomie XV i XVI w. w kancelariach książąt zachodniopomorskich 
istniały także zaczątki kancelaryjnego systemu księgi wpisów. Śladem tego może być wspomniana 
wyżej „Księga rady i kancelarii”, a przede wszystkim odnaleziona niedawno księga (Amtsbuch) 
książęcego sądu nadwornego prowadzona za panowania Bogusława X w l. 1504–15237.

Do połowy XIII w. trwał na Pomorzu Zachodnim tzw. okres dokumentu odbiorcy. Według ustaleń 
K. Bobowskiego pierwsze ślady udziału kancelarii książęcych wystawców w redagowaniu własnych 
dokumentów pochodzą z lat 30. XIII w. Nieco później, bo około połowy tego stulecia, rozpoczął się 
udział kancelarii wystawców także w zakresie ingrosowania czystopisów8. Pierwsze bezpośrednie 
informacje o pisarzach (notarii) książąt zachodniopomorskich mamy z końca trzeciego dziesięcio-
lecia XIII w. Mniej więcej w tym samym czasie źródła wymieniają pisarzy Rikolda na dymińskim 
dworze Warcisława III (1226–1228) i Mikołaja u boku Barnima I szczecińskiego (1229). Były to 
jednak wzmianki jednorazowe, a z regularniejszym pojawianiem się w źródłach pisarzy książęcych 
mamy do czynienia dopiero od końca lat 30. XIII w. w dzielnicy dymińskiej i od lat 40. w dzielnicy 
szczecińskiej. Pierwsi pisarze książęcy rekrutowali się najpewniej z grona nadwornych kapelanów. 
Związek pomiędzy kancelarią i kapelą utrzymywał się co najmniej do połowy XIV w., a zatem przez 
cały okres, dla którego zostały przeprowadzone szczegółowe badania. Cały ten czas książęcy pisarze 
tytułowali się również nadwornymi kapelanami. Od panowania Bogusława IV (1278–1309) coraz 
częściej na służbie dworu widać duchownych posiadających już wcześniej kanonie w zachodniopo-

4 Pommersches Urkundenbuch, t. VI, wyd. O. Heinemann, Stettin 1906, nr 3541.
5 F. Hasenritter, Die pommerschen Hofordnungen als Quellen für die Hof– und Landesverwaltung, „Baltische Stu-
dien” NF 39, 1937, s. 166–176.
6 R. Klempin, Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X, Berlin 1859, s. 473–580.
7 M. Schoebel, Städtepolitik und Gerichtsverfassung unter Herzog Bogislaw X. Zur Verdichtung territorialer Herr-
schaft in Pommern um 1500, w: Verfassung und Verwaltung Pommerns in der Neuzeit, Bremen [2001], s. 25–26.
8 K. Bobowski, Dokumenty i kancelarie książęce.
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morskich kapitułach albo paraf e w pobliskich miejscowościach, aczkolwiek dotyczyło to zaledwie 
kilkunastu osób spośród ponad 40 pisarzy znanych do połowy XIV w. Większość pisarzy benef cja 
kościelne otrzymywała dopiero w wyniku swej pracy dla książąt. Najbardziej spektakularną karierę 
zrobił pisarz Warcisława IV, Konrad z Trzebiatowa (nad Tolężą), który został kanonikiem kapituły 
kamieńskiej (1310), jej dziekanem (1313), a w następnie został wybrany na biskupa (1317–1324)9.

Przez bardzo długi czas personel książęcych kancelarii ograniczał się jedynie do pisarzy, którzy 
w nomenklaturze źródeł określani byli łacińskim mianem notarii. Do ich zadań należało zarówno 
redagowanie, jak i spisywanie dokumentów, a przygodnie także przygotowywanie konceptów dla 
innych osób. Dopiero w końcu XIII w. zaczęła się wykształcać funkcja protonotariusza. W 1282 r. 
został tak jednorazowo nazwany jeden z pisarzy Bogusława IV, Bernard. Z urzędem tym spotykamy 
się częściej dopiero na początku XIV w. Należy jednakże zauważyć, że jeszcze w ordynku z 1321 r. 
godność ta nie została wymieniona. Z urzędów typowo kancelaryjnych pojawił się w nim bowiem 
tylko unus scriptor. Zachowane z tego okresu źródła dyplomatyczne wskazują jednak, że udział 
w pracach nad książęcym dokumentem brało więcej osób, przy czym tylko jedna z nich stale określa-
na była mianem protonotariusza. Źródła wskazują także, że to właśnie on sprawował nadrzędną rolę 
w stosunku do pozostałych pisarzy, ponieważ występował w formule datum per manus (wyrażającej 
kontrolę nad wystawieniem dokumentu) oraz przechowywał pieczęć i pieczętował nią dokumenty. 
W 1. połowie XIV w. w źródłach pojawił się również tytuł kanclerza. Określenia protonotarius i can-
cellarius były jednak uważane za synonimy i stosowane przemiennie w odniesieniu do tych samych 
osób. Zaznaczyć można jedynie, że w kancelarii szczecińskiej częściej używano tytułu protonotariu-
sza, a w wołogoskiej — kanclerza10.

Zmiany organizacyjne zaszły zapewne dopiero w ciągu XV w., choć problem ten nie został szcze-
gółowo zbadany. Wydaje się jednak, że w ciągu tego stulecia terminy protonotarius i cancellarius 
przestały być synonimami i każdemu z tych urzędów przypisany został zupełnie różny zakres obo-
wiązków. Wtedy także na określenie dotychczasowych notariuszy pojawia się coraz częściej termin 
secretarius. Informacje o zmianach w funkcjonowaniu kancelarii odnaleźć można w szestnasto-
wiecznych ordynkach dworskich oraz we wspomnieniach Bartłomieja Zastrowa, sekretarza na dwo-
rze wołogoskim w l. 1546–155111. Wynika z nich, że zapewne już w końcu XV w. na czele kancelarii 
stał kanclerz, któremu podlegało 2–4 sekretarzy (z których jeden określany był jako protonotariusz), 
1–2 kopistów oraz jeden służący. Do zadań kanclerza należało redagowanie pism, sekretarze przy-
gotowywali je w czystopisie, kopiści natomiast sporządzali odpisy12. Dokładniejsze ustalenie mo-
mentu zmian widocznych w źródłach z XVI w. pomogłoby zapewne w wyjaśnieniu okoliczności 
przekształcania się książęcej kancelarii średniowiecznej w urząd nowożytny.

9 A. Gut, Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, Szczecin 2002; taż, Personel 
kancelarii książąt pomorskich do połowy XIV wieku, „Przegląd Zachodniopomorski” 14, 1999, z. 1, s. 73–102; 
K. Bobowski, Dokumenty i kancelarie książęce.
10 A. Gut, „Protonotarius” i „cancellarius” książąt zachodniopomorskich w XIII i XIV wieku. Przyczynek do pro-
blemu nazewnictwa urzędników w kancelariach średniowiecznych, w: Tekst źródła, krytyka, interpretacja, Warsza-
wa 2005, s. 219–226.
11 Batholomäi Sastrowen Herkommen, Geburt und Lauff seines gantzen Lebens… von ihm selbst beschriben, 
wyd. G. Mohnike, t. II, Greifswald 1824, s. 4–6; F. Hasenritter, Die pommerschen Hofordnungen als Quellen für 
die Hof– und Landesverwaltung, „Baltische Studien” NF 39, 1937, s. 166–176; L. Turek–Kwiatkowska, Szczeciński 
sąd nadworny w XVI i XVII wieku, CPH 17, 1965, z. 1, s. 107–135; P. Langhof, Triebkräfte und Entwicklungsten-
denzen der gotischen kursiven Urkundenschriften im Gebiet der deutschen Ostexpansion im Spätmittelalter. Eine 
paläographisch–kanzleigeschichtliche Untersuchung, „Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus” 3, 1979, s. 100.
12 P. Langhof, Triebkräfte, s. 100–104.
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Dokument kościelny na Pomorzu Zachodnim należy do najstarszych typów dokumentacji. Naj-
pierw pojawił się dokument biskupi. Pierwszy zachowany to dokument biskupa Wojciecha datowany 
na 1153 r., potwierdzający fundację klasztoru w Stolpe. Do końca XII w. zachowały się informacje 
o 10 dokumentach biskupów. Od 1. połowy XIII w. znane są dokumenty innych wystawców kościel-
nych — najstarszy z nich to wystawiony ok. 1231 r. dokument opata ze Stolpe13. W ciągu XIII w. 
własne dokumenty wystawiać zaczęły inne klasztory, a także zachodniopomorskie kapituły. W in-
stytucjach kościelnych prowadzone były również inne formy dokumentacji. Gromadzone w klasz-
tornych archiwach dokumenty spisywano w postaci kopiariuszy zwanych matrykułami. Z przełomu 
XIII i XIV w. pochodzą najstarsze wpisy do matrykuły klasztoru benedyktynek w Verchen, w XIV w. 
założony został kopiariusz cysterek w Wolinie, a w XV w. rozpoczynają się kopiariusze cysterek ko-
szalińskich, cystersów kołbackich, benedyktynek w Kołobrzegu czy cysterek szczecińskich, choć 
istnieje oczywiście możliwość, że powstawały one na podstawie wcześniejszych ksiąg14. Prócz ma-
trykuł znane są również średniowieczne inwentarze dóbr klasztornych, z których najstarszy pocho-
dzi z 1312 r. i dotyczy majątku cysterek szczecińskich. W 1348 r. spisany został natomiast inwentarz 
cystersów z Kołbacza15.

Kapituły zachodniopomorskie tworzyły również źródła aktowe16. Kapituła kamieńska dyspo-
nowała w 2. połowie XV w. własną matrykułą. Już w XIV w. spisywano natomiast statuty kapi-
tuł — kolegiackiej w Kołobrzegu (ok. 1330–1335), katedralnej w Kamieniu (ok. 1380) i kolegiackiej 
św. Ottona w Szczecinie. Statuty kamieńskie zawierają także zestawienie dochodów poszczególnych 
prebend z krótkimi notatkami o stanie gospodarczym posiadłości. Z 1454 r. zachowały się pierw-
sze statuty synodalne diecezji kamieńskiej, w których stwierdzano jednak, że biskupi kamieńscy 
statuty takie wydawali (na pewno na piśmie) już wcześniej. Z końca XV w. pochodzi także wykaz 
dochodów z dóbr stołowych biskupstwa kamieńskiego oraz księga rachunkowa prowadzona przez 
administratora diecezji kamieńskiej, Georga Puttkamera (przy pomocy pisarzy kancelarii biskupiej).

Niewiele wiadomo natomiast na temat kościelnych ośrodków pisarskich, ponieważ badania skon-
centrowały się głównie na początkach funkcjonowania kancelarii biskupów kamieńskich. Wiemy, że 
kancelaria ta zaczęła się kształtować w 1. połowie XIII w. Pierwszym znanym pisarzem biskupim był 
Wilhelm, wymieniany w l. 1232–1240. Według K. Bobowskiego już w 2. połowie XIII w., za pon-
tyf katu biskupa Hermanna von Gleichena (1251–1289), kancelaria biskupia nabierała stałych form 
organizacyjnych, aczkolwiek nie był to chyba jeszcze wtedy urząd w pełni ustabilizowany. W tym 
czasie na dworze biskupim pracowało jednocześnie nawet kilku kanoników (kamieńskich lub koło-
brzeskich), pełniących w razie potrzeby funkcję pisarzy. K. Bobowski zauważa również, że do koń-
ca XIII w. istniała tylko jedna kancelaria obsługująca zarówno biskupa, jak i jego kapitułę. W ciągu 
XIV w. wydzieliła się jednak na pewno kancelaria kapitulna. Świadczą o tym statuty kapituły spisane 
ok. 1380 r., które potwierdzają zapewne tylko stan istniejący już od jakiegoś czasu. Wynika z nich, że 
za sprawy związane z prowadzeniem kancelarii (aczkolwiek określenie to w tekście nie pada) odpowia-
dało z urzędu dwóch prałatów: skarbnik i scholastyk. Skarbnik sprawował też opiekę nad kapitulnym 
archiwum. Do jego obowiązków należało nie tylko przechowywanie dokumentów wystawionych na 

13 K. Bobowski, Dokumenty i kancelarie książęce, s. 73.
14 R. Prümers, w: Pommersches Urkundenbuch, t. II, Stettin 1881, s. VIII–XX.
15 J. M. Piskorski, Inwentarz posiadłości klasztoru kołbackiego z 1348 r., „Roczniki Historyczne” 53, 1987, s. 141–
165.
16 Registrum administrationis Episcopatus Caminensis, während der Jahre 1489–1494 geführt vom Cantor und Bi-
sthumsverweser Georg Putkammer, w: Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislaws X., 
wyd. R. Klempin, Berlin 1859; R. Marciniak, Dobra kapituły kamieńskiej do połowy XV w. Studium z dziejów spo-
łecznych gospodarstwa feudalnego, Szczecin 1970, s. 12–13; H. Lesiński, Rejestr dochodów stołowych biskupa ka-
mieńskiego z 1496 r., „Materiały Zachodniopomorskie” 8, 1962, s. 227–254.
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rzecz kapituły, ale także kopii dokumentów wystawionych przez kapitułę. On także był strażnikiem 
pieczęci i dokonywał sigillacji. Pieczęć przechowywano w kasecie zamkniętej na trzy zamki, do któ-
rych klucze pozostawały w rękach prepozyta, dziekana i skarbnika. Do zadań scholastyka należało 
natomiast redagowanie pism i ich korekta, odczytywanie ich w obecności kanoników i przedkładanie 
skarbnikowi do opieczętowania17. Podobnie było zapewne i w pozostałych kapitułach zachodniopo-
morskich18. W początkach XIV w. przy biskupie utworzony został urząd of cjała, który z jego ramienia 
sprawował jurysdykcję. Wiadomo, że już od końca tego stulecia było na Pomorzu pięciu biskupich 
of cjałów: w Karlinie, Choszcznie, Greifswaldzie, Kamieniu i Szczecinie19. Każdy z nich musiał dys-
ponować własną kancelarią, ale brak badań nie pozwala na omówienie ich działalności.

Niewiele można także powiedzieć na temat organizacji i funkcjonowania średniowiecznych 
skryptoriów zakonnych. Dyktat i dukt dokumentów klasztornych w XIII w. badał co prawda K. Bo-
bowski, ale wyniki opublikowane zostały tylko fragmentarycznie20. Wynika z nich, że aż do se-
kularyzacji klasztorów w okresie reformacji funkcjonowały w nich skryptoria, w których mnisi 
zajmowali się zarówno przepisywaniem ksiąg, jak i układaniem oraz spisywaniem dokumentów. 
Skryptoria te sporządzały dokumenty nie tylko na własne potrzeby (dokumenty odbiorcy), ale tak-
że dla swych f lii w początkowym okresie ich funkcjonowania (jak konwent w Darguniu dla f lii 
w Bukowie Morskim), a niekiedy też dokumenty rycerskie. W większych klasztorach pojawiali się 
zapewne w późniejszym czasie oddzielni pisarze prowadzący księgi rachunkowe, o czym świadczą 
informacje odnoszące się do Dargunia21.

Od początku XIV w. zaczął na Pomorzu funkcjonować także instrument notarialny, aczkolwiek 
i ten problem nie został dostatecznie przebadany. W oparciu o istniejącą literaturę stwierdzić można 
jednak, że pierwsi zachodniopomorscy notariusze publiczni wywodzili się ze stanu duchownego, 
a ich uprawnienia wynikały zarówno z nominacji papieskiej, jak i cesarskiej. Od początku XV w. 
funkcję publicznych notariuszy pełniły także osoby świeckie. Wśród dokumentów, przy wystawia-
niu których udział brali notariusze publiczni, wyróżnić można kilka typów, ale dominują tu: właści-
we instrumenty notarialne, dokumenty opieczętowane wystawione przez różnego rodzaju instytucje 
kościelne i podpisane dodatkowo przez notariusza publicznego oraz dokumenty notariuszy publicz-
nych dodatkowo opieczętowane przez zainteresowaną stronę. Instrument notarialny używany był 
przy tym głównie do zatwierdzania czynności prawnych podejmowanych przez instytucje kościelne: 
klasztory, kapituły, kościoły paraf alne, bractwa kalendowe, a także przez poszczególnych duchow-
nych. Zdarzały się jednak również sytuacje, w których instrument notarialny dotyczył czynności 
prawnych osób świeckich. Istniały jednakże i dokumenty notariuszy, w których potwierdzano czyn-
ności osób świeckich, choć najczęściej dokonane na rzecz odbiorców duchownych. Tak np. było 
w przypadku cysterek koszalińskich, które 5 VIII 1377 r. kazały uwierzytelnić notarialnie całe swoje 
archiwum, w tym także dokument wystawiony przez miejscowego księcia22.

17 R. Klempin, Diplomatische Beiträge, s. 323, 326; R. Marciniak, Dobra, s. 31–32. 
18 H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Stettin 1924, t. I, s. 329–330.
19 H. Heyden, Kirchengeschichte von Pommern, t. I, Stettin 1937, s. 123–124.
20 K. Bobowski, Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie do końca XIII w., Wrocław 1991; tenże, 
Das Scriptorium des Prämonstratenserklosters in Usedom (bis zum Ende des 13. Jahrhunderts), w: Pommern — 
Geschichte, Kultur, Wissenschaft, Greifswald 1991, s. 48–51; tenże, Uwagi ogólne dotyczące zachodniopomorskich 
skryptoriów klasztornych (do końca XIII w.), w: Historia lux veritatis, Szczecin 2002, s. 137–141; Z. Domżał, Trzy-
nastowieczne skryptorium dokumentowe w Eldenie, Łódź 2008.
21 K. Bobowski, Skryptorium dokumentowe, s. 97.
22 N. Kersken, Ӧffentliches Notariat und klösterliches Urkundenwesen, w: Glaube, Macht und Pracht. Geistliche 
Gemeinschaften des Ostseeraums im Zeitalter der Backsteingotik, Rahden/Westf. 2009, s. 339–350; tenże, Pfarr-
kirchen und öffentliches Notariat im Spätmittelalter, w: Pfarrkirchen in den Städten des Hanseraums, Radhen/
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Nasilony proces lokacji miejskich, który trwał na Pomorzu Zachodnim w XIII w., zaowocował 
tworzeniem rad miejskich, które również mogły wystawiać własne dokumenty. Najstarsze z tych 
świadectw pochodzą z przełomu lat 50. i 60. XIII w., a wystawione zostały przez radę miejską Ko-
łobrzegu. Wcześniejsze są dokumenty znane ze Stralsundu, który jednak w tym czasie należał do 
samodzielnego księstwa rugijskiego. Zdecydowany wzrost liczby dokumentów miejskich nastąpił 
w ostatnich dziesięcioleciach tego stulecia, a rozkwit dyplomatyki miejskiej to dopiero XIV w. We-
dług wyliczeń Norberta Kerskena w pierwszej połowie tego stulecia rocznie znamy z Pomorza prze-
ciętnie 12–15 dokumentów książęcych, ok. siedmiu dokumentów biskupich, 10–12 dokumentów in-
nych instytucji kościelnych, tyle samo dokumentów rycerskich i ponad 20 dokumentów miejskich23.

Dokumentami władz miejskich potwierdzano dzierżawy i pożyczki mieszczan, a także umowy 
polityczne czy prawno–gospodarcze zawierane pomiędzy miastami. W początkach XIV w. pojawił 
się także nowy typ dokumentu — testament. W dużej liczbie zachowały się zwłaszcza testamenty 
mieszczan ze Stralsundu (od 1325 r. w granicach Pomorza). Na przełomie XIII i XIV w. rozpoczęło 
się też spisywanie statutów cechowych. Najstarsze zachowane to statuty gildii producentów soli 
z Kołobrzegu (1302) oraz cechów rzeźników (1309) i kowali (1313) ze Szczecina. Z połowy XIV w. 
pochodzi natomiast wilkierz Gardźca nad Odrą.

Oprócz dokumentów już od XIII w. zaczęły na Pomorzu Zachodnim funkcjonować również księ-
gi miejskie. Najbogatszy i najbardziej zróżnicowany ich zbiór zachował się dla Stralsundu, w którym 
na pewno już od 1270 r. prowadzone były księgi z zapisami spraw niespornych; w XIV w. pojawiły 
się oddzielne księgi przyjęć do prawa miejskiego (zachowane od 1319 r.), księga banicji (Liber pro-
scriptorum od 1342 r.), księga dłużników (Liber debitorum od 1376 r.), zaś w końca tego stulecia 
księgi rachunkowe i rejestr szosu. Z XV w. pochodzi księga sądowa Starego Miasta Stralsundu. Już 
w XIII w. prowadzone były księgi miejskie również w Kołobrzegu i Greifswaldzie, a najstarsza księ-
ga miejska Szczecina rozpoczyna się w 1305 r. Z XIV w. pochodzą księgi Anklam, Garz na Rugii, 
Chociwla i Wolina. Nie zachowały się natomiast średniowieczne kopiariusze miejskie.

Kancelarie miejskie zaczęły się kształtować w 2. połowie XIII w. W okresie tym pojawiają się 
w źródłach imiona pisarzy miejskich w największych ośrodkach miejskich (jak Anklam, Greifswald, 
Kołobrzeg, Stargard, Szczecin, Ückermünde czy Trzebiatów). Późniejsze dzieje miejskich kancela-
rii nie były dotąd badane, choć w pracach regionalnych notowane są często informacje o pisarzach 
miejskich. W większych miastach rady miejskie miały więc do swej dyspozycji pisarzy, sporządza-
jących korespondencję i dokumenty oraz prowadzących księgę miejską. Oddzielny urząd pisarza 
funkcjonował również przy sądzie miejskim. Z końca XV w. zachowały się nawet taksy opłat pobie-
ranych przez sądowego pisarza miejskiego w Kołobrzegu. W małych miastach prace nad spisywa-
niem dokumentów powierzano być może miejscowym duchownym24.

Od początku XIII w. sporadycznie pojawiać się zaczął również dokument rycerski. Najstarszy, 
datowany na ok. 1215 r., wystawiony został przez kasztelana dymińskiego i dotyczył nadania wsi 
dla klasztoru w Arendsee. Dokumentami rycerskimi poświadczano czynności związane z obrotem 
ziemią, ugody, lokacje, zobowiązania dłużne25. Od XIV w. pojawiają się także nowe typy dokumentu 
związane z różnymi sporami prowadzonymi przez rycerstwo. Zachowały się liczne tzw. Urfehde-
briefe, kończące konf ikty między rycerstwem a mieszczanami lub rycerstwem a klasztorami. Wy-
stawca wyrzekał się w nich zemsty za uwięzienie w lochu miejskim lub klasztornym. Istnieją także 

Westf. 2006, s. 193–203; K.–O. Konow, Zur ältesten Geschichte des Notariats in Pommern. Die Signete der ersten 
pommerschen Notariatsinstrumente, „Baltische Studien” NF 51, 1965, s. 33–40.
23 N. Kersken, Das Pommersche Urkundenbuch — eine Zwischenbilanz, w: Stand, Aufgaben und Perspektiven ter-
ritorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa, Marburg 1998, s. 56–57.
24 Das älteste Schöffenbuch von Freienwalde in Pommern, wyd. H. Lemcke, „Baltische Studien” 32, 1882, s. 11.
25 K. Bobowski, Dokumenty i kancelarie książęce, s. 29–81.
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tzw. Sühnebriefe, czyli dokumenty pojednawcze wystawiane po morderstwie, np. przez rycerza, 
który gwarantował rodzinie swojej of ary zadośćuczynienie f nansowe i odpowiednie świadczenia26. 

Średniowiecze było na Pomorzu Zachodnim, podobnie zresztą jak w całej Europie Środko-
wo–Wschodniej, okresem upowszechnienia się pisma jako instrumentu władzy i zarządzania. Już 
w XIII w. w obiegu znajdowały się dokumenty książęce, kościelne czy miejskie. Wtedy także poja-
wiły się zaczątki dokumentacji aktowej w postaci ksiąg miejskich czy matrykuł klasztornych. Jed-
nak szerokie wykorzystanie dokumentacji pisanej nastąpiło od XIV w. Rozwinął się zakres wyko-
rzystywania dokumentu, który odtąd wystawiany i używany był przez wszystkie grupy społeczne 
w najróżniejszych sprawach. Coraz częściej też od początku XIV w. językiem dokumentów stawał 
się język narodowy, czyli dolnoniemiecki. Łacina trwała przede wszystkim w dokumentach związa-
nych z Kościołem lub w niektórych formułach (intytulacja, arenga, datacja).  Zmieniał się także sam 
formularz dokumentu, ulegając uproszczeniu w wyniku rezygnacji lub skrócenia niektórych formuł 
(inwokacja, arenga, formuła pertynencyjna, koroboracja). Na szeroką skalę weszły także w użycie 
księgi: matrykuły, księgi rachunkowe, księgi sądowe, różnego typu księgi miejskie. Podkreślić jed-
nak trzeba, że po krótkim okresie użytkowania ksiąg kancelaryjnych zanikły one w ciągu XVI w. 
w najważniejszej kancelarii Pomorza Zachodniego — książęcej, która szybko przeszła do kancela-
ryjnego systemu akt spraw.

Księstwo Pomorskie silnie poddane od końca XII w. niemieckim wpływom kulturowym i zwycza-
jom prawnym szybciej weszło w krąg piśmienności pragmatycznej niż ziemie ówczesnych księstw 
polskich. Obszar ten w późnym średniowieczu pod wieloma względami przypomina raczej Śląsk, 
zwłaszcza z racji liczby wystawionych dokumentów, rozpowszechnienia ksiąg kancelaryjnych (cho-
ciaż tu brakuje ksiąg kancelarii książęcej) i urzędowego języka, jakim szybko stał się niemiecki.

26 Za uwagi w tej materii dziękuję dr. Rafałowi Simińskiemu z Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ZARYS DYPLOMATYKI KRZYŻACKIEJ W PRUSACH

Janusz Tandecki

LITERATURA: M. Armgart, Die Handfesten des preußischen Oberlandes bis 1410 und ihre Aussteller: Di-
plomatische und prosopographische Untersuchungen zur Kanzleigeschichte des Deutschen Ordens in Preu-
ßen, Köln–Weimar–Wien 1995; K. Forstreuter, Zur Frage der Registerführung in der zentralen Ordenskanzlei, 
„Archivalische Zeitschrift” 52, 1956, s. 49–61; K. Górski, Dyplomatyka krzyżacka, przedruk w: tenże, Studia 
i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986, s. 123–147; R. Grieser, Das älteste Register der Hoch-
meisterkanzlei des Deutschen Ordens, „Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung” 
44, 1930, s. 417–456; D. Heckmann, Verwaltungsvereinfachung in Preußenland: Der Deutsche Orden und 
die öffentlichen Notare im 14. und 15. Jahrhundert, w: Streifzüge durch Brandenburg–Preußen. Archivarische 
Beiträge zur kulturellen Bildungsarbeit im Wissenschaftsjahr 2010, Berlin 2011, s. 57–67; M. Hein, Die Or-
denskanzleien in Preussen 1310–1324, „Altpreussische Forschungen” 9, 1932, s. 9–21; Kancelaria wielkich 
mistrzów w Malborku, opr. J. Trupinda, Malbork 2001; Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy ba-
dawcze, red. J. Trupinda, Malbork 2002 (zwłaszcza artykuły: A. R. Chodyński, Malborska turris chartularia. 
Rozważania o genezie kancelarii krzyżackiej, s. 25–33; R. Czaja, Księgi wielkich szafarzy zakonu krzyżackiego 
w Prusach, s. 35–43; M. Glauert, Schreiben auf der Marienburg. Anmerkungen zur nichturkundlichen Schrift-
lichkeit in der zentralen Kanzlei des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert, s. 89–106; M. Grzegorz, Kancela-
ria wielkich mistrzów — aspekty jej organizacji i działalności, s. 119–131; B. Jähnig, Hochmeisterkaplan und 
Hochmeisterkanzler — die Leiter der Hochmeisterkanzlei in Marienburg 1309–1457, s. 149–166; J. Trupinda, 
O pomieszczeniach kancelarii i archiwum wielkiego mistrza w Malborku na podstawie źródeł pisanych w XIV 
i XV, s. 255–273); A. Kolberg, Ein preußisches Formelbuch des 15. Jahrhunderts, „Zeitschrift für Geschich-
te und Altertumskunde Ermlands” 9, 1891, s. 273–328; K. Neitmann, Die Handfesten des Deutschen Or-
dens in Preußen, „Altpreussische Geschlechterkunde” 20, 1990, s. 391–404; H. Prutz, Über ein Formelbuch 
aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts, „Altpreußische Monatsschrift” 6, 1869, s. 193–214; Regesten zu den 
Briefregistern des Deutschen Ordens: die Ordensfolianten 2a, 2aa und Zusatzmaterial. Mit einem Nachdruck 
von Kurt Lukas: Das Registerwesen der Hochmeister des Deutschen Ritterordens, maschinenschriftl. Phil. 
Diss. Königsberg 1921, wyd. S. Kubon, J. Sarnowsky, Göttingen 2012; Die Rolle der Schriftlichkeit in den 
geistlichen Ritterorden des Mittelalters, red. R. Czaja, J. Sarnowsky, Toruń 2009 (szczególnie artykuły: U. Ar-
nold, Die Schriftlichkeit des Deutschen Ordens am Beispiel der Visitationen, s. 7–38; D. Heckmann, Die 
Ausstrahlung hochmeisterlichen Kanzleien auf die deutsche Sprache und Schriftlichkeit des Spätmittelalters, 
s. 121–132; C. Hess, Pragmatische Schriftlichkeit in Preußen — Die Schuldbücher des Deutschen Ordens, 
Großschäfferei Königsberg, s. 225–240).

Dzieje kancelarii zakonu krzyżackiego w Prusach nie zostały dotąd dostatecznie zbadane, chociaż 
w ostatnim czasie — po dłuższej przerwie — powstało wiele nowych prac poświęconych tej proble-
matyce, a także rozpraw, w których zagadnienia kancelaryjne były przynajmniej poruszane1. Na pod-

1 Zob. m.in. K. Neitmann, Die Handfesten des Deutschen Ordens in Preußen, „Altpreusische Geschlechterkunde” 
20, 1990, s. 391–404; tenże, Der Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen — ein Residenzherrscher unter-
wegs, Köln 1990, s. 3 n.; M. Armgart, Die Handfesten des preußischen Oberlandes bis 1410 und ihre Aussteller. 
Diplomatische und prosopographische Untersuchungen zur Kanzleigeschichte des Deutschen Ordens in Preußen, 
Köln–Weimar–Wien 1995; Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze, red. J. Trupinda, Malbork 
2002; J. Tandecki, Kancelaria krzyżacka w państwie zakonnym w Prusach, w: Belliculum diplomaticum II Thoru-
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stawie tych opracowań wiadomo, że w początkowym okresie po założeniu tej korporacji zakonnej 
nie można jeszcze mówić o egzystencji kancelarii w pełnym tego słowa znaczeniu, chociaż pierwsze 
jej zaczątki powstały już w Ziemi Świętej, w miejscach, gdzie zabierała się kapituła (czyli najpierw 
w zamku Monfort koło Bejrutu, będącym początkowo siedzibą wielkich mistrzów, a potem w Akko-
nie). Pierwsi wielcy mistrzowie mieli do dyspozycji zapewne jeszcze niewielu pisarzy, skupionych 
wtedy raczej wokół skryptorium, a dopiero od czasów rządów Hermana von Salza (1209–1239) 
powstały przypuszczalnie jakieś formy protokancelarii2. Opierała się ona wówczas w swej pracy za-
pewne na wzorach z kancelarii cesarskiej i papieskiej, a nie można też wykluczyć, że niekiedy nawet 
korzystała z usług zatrudnionych w nich pisarzy. Była to jeszcze kancelaria wędrująca, podążająca 
za wielkim mistrzem w jego częstych podróżach, chociaż już wówczas — jak świadczy fakt, że naj-
starsze akty ustawodawcze zakonu do najcięższych występków zaliczają niszczenie dokumentów — 
doceniano w nim rolę przekazów pisanych. Zgodnie z Regułą szeregowi bracia, z wyjątkiem osób 
piastujących urzędy, nie mogli posiadać własnych pieczęci, pisać i wysyłać listów, a także czytać 
(bez zgody przełożonych) korespondencji z zewnątrz3.

Niewiele wiadomo również z tego najdawniejszego okresu o działalności kancelaryjnej Krzyża-
ków w Prusach. Pierwsze ślady istnienia tu skryptorium na zamku zakonnym przetrwały dopiero od 
2. połowy XIII w., a dotyczą Królewca, gdzie w dokumentach wójta Sambii Teodoryka, wystawio-
nych w l. 1261–1262, badacze doszukują się już elementów wspólnego dyktatu (podobne arengi). 
Później zauważyć można pewne ujednolicenie formularza dokumentów mistrza krajowego, co zwią-
zane było zapewne z utrwaleniem się zwyczaju powierzania czynności kancelaryjnych kolejnym ka-
pelanom mistrzów pruskich (kapelanów takich znamy w l. 1288–1308 co najmniej czterech), a być 
może nawet — jak przyjmuje Martin Armgart — już wówczas powstały w Dzierzgoniu i Elblągu 
odrębne kancelarie komturskie4.

Dopiero jednak w XIV w., a konkretnie po przeniesieniu w 1309 r. siedziby wielkiego mistrza 
z Wenecji do Malborka, w państwie zakonnym w Prusach doszło — jak świadczą o tym imiona coraz 
częściej występujących w dokumentach jako świadkowie kapelanów wielkich mistrzów, będących 
zapewne już wtedy jednocześnie kierownikami kancelarii tych dostojników zakonnych5 — do osta-

nense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym, 
Toruń 2007, s. 75–86; D. Heckmann, Der öffentliche Notar im Ordensland Preußen im Spigel von Rechtrezeption 
und Kanzleipraxis, „Preußenland” 47, 2009, nr 2, s. 37–56; tenże, Verwaltungsvereinfachung in Preußenland. Der 
Deutsche Orden und die öffentlichen Notare im 14. und 15. Jahrhundert, w: Streifzüge durch Brandenburg–Preu-
ßen, Berlin 2011 (Veröffentlichungen aus der Archiven Preußischen Kulturbesitz, Arbeitsberichte 14), s. 57–67; Die 
Rolle der Schriftlichkeit in den geistlichen Ritterorden des Mittelalters, red. R. Czaja, J. Sarnowsky, Toruń 2009.
2 A. R. Chodyński, Malborska turris chartularia. Rozważania o genezie kancelarii krzyżackiej, w: Kancelarie krzy-
żackie. Stan badań i perspektywy badawcze, s. 28. Por. też M. Gąssowska, Kancelaria zakonu kawalerów mieczo-
wych, w: tamże, s. 46, a także tom Die Rolle der Schriftlichkeit.
3 Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, tłum. J. Trupinda, Malbork 
2002, s. 30; K. Neitmann, Der Hochmeister, s. 67–137; K. Górski, O życiu wewnętrznym zakonu krzyżackiego, 
w: tenże, Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1980, s. 200.
4 K. Górski, Dyplomatyka krzyżacka, przedruk w: tenże, Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 
1986, s. 123; M. Armgart, Die Handfesten, s. 369; Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku, opr. J. Trupinda, 
Malbork 2001, s. 10; A. R. Chodyński, Malborska turris, s. 29–30.
5 Co prawda najstarsze przekazy o sprawowaniu przez kapelanów nadzoru nad kancelarią pochodzą dopiero 
z XV w., ale przyjęło się uważać, że analogiczne zwyczaje panowały również w okresie wcześniejszym: K. For-
streuter, Zur Frage der Registerführung in der zentralen Ordenskanzlei, „Archivalische Zeitschrift” 52, 1956, s. 50; 
B. Jähnig, Hochmeisterkaplan und Hochmeisterkanzler — die Leiter der Hochmeisterkanzlei in Marienburg 1309–
1457, w: Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze, Malbork 2002, s. 150 n.; Kancelaria wielkich 
mistrzów, s. 30.
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tecznego przekształcenia występujących dotąd form przedkancelaryjnych w normalne kancelarie. 
Jedna działała na szczeblu centralnym w Malborku, inne istniały w siedzibach poszczególnych kom-
turstw. Ta pierwsza — po zamieszaniu spowodowanym sporami dostojników zakonnych z wielkim 
mistrzem Karolem z Trewiru i wyjazdem tego ostatniego z Prus — została odbudowana po 1324 r. 
Odtąd na jej czele stale już stał kapelan wielkiego mistrza, troszczący się jednak dalej również o wy-
strój i obsługę kaplicy pałacowej w Malborku. Z uwagi na fakt, że początkowo liczba zatrudnionych 
w kancelarii osób była skromna, w literaturze przedmiotu określano ją mianem „małej”6. Nie znaczy 
to jednak, że ukształtowanie się kancelarii wielkich mistrzów w Malborku wywarło od razu jakiś 
większy wpływ — jak świadczy o tym ciągle jeszcze podobny dyktat dokumentów wystawianych 
lub wygotowywanych wówczas na zamkach w Elblągu i Dzierzgoniu — na formy działalności in-
nych istniejących w Prusach kancelarii krzyżackich, kościelnych, miejskich itp.7 Jednak od czasu 
rządów wielkich mistrzów Wernera von Orseln (1324–1330) i Lutera z Brunszwiku (1331–1335) 
można już mówić o funkcjonowaniu w pełni wykształconej kancelarii zakonnej, będącej wówczas 
nadal przede wszystkim osobistą kancelarią tych najwyższych dostojników8. Za rządów drugiego 
z tych mistrzów na szerszą skalę zaczęli pojawiać się w jego kancelarii — wzmiankowani przede 
wszystkim jako świadkowie — notariusze publiczni, co wcześniej było rzadkością, a świadczy o dal-
szym rozwoju tego urzędu. Zapewne już wówczas kancelaria ta przestała być tylko biernym odbiorcą 
dyspozycji dostojników krzyżackich, stając się również ważnym instrumentem władzy państwo-
wej, wpływającym — poprzez zatrudnianych w niej, a wykształconych na uniwersytetach pracow-
ników — przynajmniej częściowo także na podejmowane decyzje9. Wtedy też kancelaria malborska 
przekształciła się, czego dowodem jest zaprowadzenie w niej metryki przywilejów wystawionych 
w l. 1337–1358, w dobrze zorganizowany i sprawnie działający urząd. Początkowo usytuowana ona 
była wraz z archiwum na Zamku Średnim w Malborku, a po 1398 r. obie te komórki umieszczono 
na parterze Pałacu Wielkich Mistrzów, w czterech salach pod Letnim Refektarzem. Na przełomie 
XIV i XV w. w pomieszczeniach tych pracowało z reguły — nie licząc samego kapelana wielkiego 
mistrza i podległych mu duchownych lub uczniów — 2–3 pisarzy (notariuszy), iluminatorzy oraz za-
pewne jacyś podpiskowie (hulffschreyber)10. Urząd ten działał na zamku w Malborku przynajmniej 
do października 1456 r. Wiadomo, że później znaczną część archiwaliów malborskich umieszczono 
najpierw w różnych zamkach w Prusach Górnych i Sambii, a następnie (od 1469 r. ) na zamku w Ta-

6 M. Hein, Die Ordenskanzleien in Preussen 1310–1324, „Altpreussische Forschungen” 9, 1932, s. 141, z czasów 
rządów Karola z Trewiru (1311–1324) odnalazł 48 dokumentów, z których jednak tylko 18 mogło być wytworem 
kancelarii zakonnej. Zob. też S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w cza-
sach wielkich mistrzów (1309–1457), Malbork 2007, s. 199.
7 M. Armgart, Die Handfesten, s. 370–373; M. Glauert, Schreiben auf der Marienburg. Anmerkungen zur nicht-
urkundlichen Schriftlichkeit in der zentralen Kanzlei des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert, w: Kancelarie 
krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze, s. 104. Zob. też M. Hein, Die Ordenskanzleien, s. 14 n.; M. Grze-
gorz, Kancelaria wielkich mistrzów — aspekty jej organizacji i działalności, w: Kancelarie krzyżackie. Stan badań 
i perspektywy badawcze, s. 120.
8 Z 41 dokumentów Wernera von Orseln większość powstała w jego kancelarii, w tym 24 na zamku w Malborku: 
J. Trupinda, O pomieszczeniach kancelarii i archiwum wielkiego mistrza w Malborku na podstawie źródeł pisa-
nych w XIV i XV, w: Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze, Malbork 2002, s. 265. Zob. też  
M. Hein, Die Ordenskanzleien, s. 14 n.; M. Grzegorz, Kancelaria, s. 128.
9 J. Tandecki, Soziale Beziehungen zwischen dem Bürgertum und dem Deutschen Orden in Preußen, w: Ritterorden 
und Region — politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter, Toruń 1995 (Ordines Militares 
8), s. 130.
10 Wykaz występujących w źródłach kapelanów wielkich mistrzów i pisarzy z l. 1309–1467 zob. S. Jóźwiak, J. Tru-
pinda, Organizacja, s. 200–201.
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piawie. Samą siedzibę kancelarii przeniesiono do Królewca, gdzie od 1457 aż do sekularyzacji Prus 
w 1525 r. urzędował wielki mistrz11.

Szefowie kancelarii malborskiej sprawowali swój urząd z reguły dość długo, niekiedy nawet 
przez kilkanaście lat, obejmując później często inne ważne funkcje, jak np. Wikbold Dobbelstein 
(Dobilstein), kapelan wielkiego mistrza, który po 11 latach pracy w tej kancelarii został biskupem 
chełmińskim (1363, opuścił diecezję w 1380 r.), czy Arnold Stapel, który w 1403 r. sięgnął po tę 
samą godność. Z kolei Henryk Waldicke był kapelanem aż czterech wielkich mistrzów (1326–1337, 
1341–1344). Wiele z tych osób studiowało wcześniej na różnych uniwersytetach (Mikołaj Holland, 
Arnold Stapel, a spośród personelu: magister Mikołaj, Jan von Belgern, Herman von Kemnade, Jan 
von Almsdorf, Saul, Maciej Foramis, Hoyke von Konyec czy Piotr z Ornety); niektórzy z nich byli 
również notariuszami publicznymi12.

Jak już wspominano, znacznie mniej wiadomo o funkcjonowaniu kancelarii komturskich, mimo że 
ślady ich działalności (m.in. wygotowywane w nich dokumenty) zachowały się już z XIII w. W usta-
wach Eberharda von Seyn, mistrza niemieckiego oraz namiestnika wielkiego mistrza na Prusy i Inf-
lanty (1251–1254), zaznaczono m.in., że komturowie oraz inni urzędnicy zakonni przekazujący swój 
urząd następcom winni dawać im również pisemny wykaz dóbr, co może sugerować działanie już przy 
nich jakichś kancelarii. Nakaz prowadzenia rachunków we wszystkich konwentach krzyżackich i ich 
corocznego przedkładania, a także notowania analogicznych rozliczeń przez urzędników zakonnych 
obracających pieniędzmi, zawarto potem w prawach wydanych przez wielkiego mistrza Wernera von 
Orseln (1324–1330). Również wielki mistrz Heinrich Dusemer (1345–1351) zobowiązał urzędników 
zakonnych do składania rachunków przełożonym. Od połowy XIV w. rozliczenia f nansowe przy-
gotowane przez ustępujących komturów i innych urzędników krzyżackich oraz wykazy dochodów, 
należności czy wyposażenia zaczęto zapisywać już w dwóch egzemplarzach (jeden z nich pozostawał 
na miejscu, drugi przesyłano do Malborka). Można przypuszczać, że początkowo rozliczenia te za-
pisywano głównie na tabliczkach woskowych (chociaż wówczas ciągle dużą rolę odgrywały umowy 
ustne wielkiego mistrza z urzędnikami zakonnymi), a od 2. połowy XIV w. do prowadzenia tego ro-
dzaju zapisów zaczęto wykorzystywać powszechnie papier. Materiały pozostawione w komturstwach 
były udostępniane później również wizytatorom przysyłanym przez wielkiego mistrza13.

Od XIV w. — w związku ze wspominanym już rozpowszechnieniem się tańszego niż pergamin 
materiału pisarskiego, jakim był papier — obserwuje się również zjawisko coraz częstszego wyko-
rzystywania w kancelariach zakonnych listów, które służyły nie tylko jako narzędzie przekazywania 
poleceń, uzgodnień czy wiadomości, ale zaczęły być stosowane także do formułowania określonych 
opinii. Początkowo z takich pisemnych form porozumienia korzystał głównie wielki mistrz, a na-
stępnie również inni dostojnicy i komturowie oraz niżsi urzędnicy zakonni. Nadal jednak ważną rolę 
odgrywała komunikacja ustna, zwłaszcza w wymianie informacji między mistrzem a komturiami na 
obrzeżach państwa albo między komturami a miastami, w których mieli siedzibę14.

Wystawianie w komturstwach i innych urzędach krzyżackich dokumentów i listów oraz prowa-
dzenie ksiąg jest dowodem na istnienie w nich już jakiejś kancelarii pełniącej też funkcję archiwum, 
jednak o ich organizacji — poza centralną kancelarią malborską — zachowało się niewiele wzmia-

11 K. Górski, Dyplomatyka, s. 136.
12 M. Armgart, Die Handfesten, s. 325 n.; J. Trupinda, O pomieszczeniach, s. 270; Kancelaria wielkich mistrzów, 
s. 35 n.; D. Heckmann, Der öffentliche Notar, s. 37 n.
13 Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, t. I, wyd. M. Biskup, I. Janosz–Biskupowa, Marburg 2002, 
s. 102, 108, 111 n.
14 Por. A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu, 
t. I, Warszawa 1994, nr 18–21, 30, 32, 34 n.; R. Czaja, Pismo i przekaz ustny w służbie władzy w Prusach w XV wie-
ku, w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, Warszawa 2011, s. 234–240.
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nek. Wiadomo, że niektóre z komturstw (szczególnie te, na czele których stali urzędnicy centralni: 
wielki szpitalnik będący komturem w Elblągu, wielki szatny — w Dzierzgoniu czy wielki marsza-
łek — w Królewcu) zatrudniały odrębnych pisarzy spoza zakonu, chociaż w większości pozostałych 
funkcje kancelaryjne (na wzór Malborka) pełnił zapewne jeden z kapłanów (konwenty krzyżackie 
przynajmniej teoretycznie winny się składać z co najmniej 12 rycerzy i sześciu księży). Pisarze 
zatrudniani z zewnątrz otrzymywali za swą pracę określone wynagrodzenie. Niektórzy z nich praco-
wali nawet przez kilka lat. Np. w Królewcu Nicolaus Besetzer jest poświadczony na tym stanowisku 
w 1418, 1420 i 1421 r., Dietrich von Schildern — w 1424 i 1428 r., Nicolaus Kroll — w 1426 r., Ni-
kolaus Salfeld — w l. 1429–1430, Johannes Scholtis — 1435–1438, Nicolaus Borau — 1439–1442, 
a Cristof Plunckau — w 1444 i 1447 r.15 Na stanowiska pisarzy zakonnych angażowano często osoby 
związane wcześniej z kancelariami miejskimi, co mogło wpływać na model i kulturę ich pracy16.

Wytwory kancelarii krzyżackich, podobnie jak analogicznych urzędów działających wówczas przy 
innych instytucjach duchownych i świeckich, ogólnie podzielić można na dokumenty, korespondencję 
oraz księgi urzędowe i akta. Największą rolę odgrywały początkowo dokumenty, których np. w pierw-
szym okresie funkcjonowania kancelarii wielkich mistrzów (1324–1351) wyprodukowano przynaj-
mniej 239, z czego znakomita większość została wygotowana w Malborku. Zresztą również i pozos-
tałe dyplomy zakonne, ze względu na częste podróże wielkich mistrzów po całych Prusach, mogły 
być przynajmniej częściowo produktem ich kancelarii17. Do połowy XIV w. pergaminy te spisywano 
przede wszystkim po łacinie, później na coraz większą skalę zaczęto stosować język niemiecki18.

Jeżeli idzie o dyktat dokumentów z kancelarii krzyżackich, to — mimo że zapewne zasadniczo 
spisywano je według wzorów z przechowywanych w tych urzędach ksiąg formularzy19 — w ciągu lat 
ulegał on pewnym, niekiedy nawet dość istotnym zmianom. Podobnie jak to bywało w innych roz-
winiętych kancelariach z tego okresu, tu również formularz dostosowywany był z reguły do rodzaju 
dokumentu; innego używano w dyplomach fundacyjnych, innego w przywilejach lokacyjnych czy 
sołtysich. Dodatkowy wpływ na obserwowane różnice musiał mieć też fakt, iż w 1. połowie XIV w. 
nie funkcjonował jeszcze żaden własny formularz krzyżacki i w kancelariach zakonnych wykorzys-
tywano różne wzory pochodzenia obcego. W dokumentach wielkich mistrzów początkowo obserwu-
je się stosunkowo stałą kolejność występowania niektórych formuł (np. po promulgacji następowała 
inskrypcja, a potem intytulacja, narracja i dyspozycja), jednak później (od połowy XIV w.) w części 
dyplomów niektóre z nich zanikły (np. arenga i inwokacja). Nieco inaczej wyglądało to w kancela-
riach komturskich20.

15 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382–1454), Köln–Weimar–Wien 1003, 
s. 354; G. Vercamer, Siedlungs–, Sozial– und Verwaltungsgeschichte der Komturei Königsberg in Preußen (13.–16. 
Jahrhundert), Marburg 2010, s. 478. 
16 J. Tandecki, Organizacja i działalność kancelarii w średniowiecznych miastach hanzeatyckich, „Zapiski Histo-
ryczne” 69, 2004, z. 1, s. 20; D. Heckmann, Die Ausstrahlung hochmeisterlichen Kanzleien auf die deutsche Spra-
che und Schriftlichkeit des Spätmittelalters, w: Die Rolle der Schriftlichkeit in den geistlichen Ritterorden des 
Mittelalters, Toruń 2009, s. 128–129.
17 K. Neitmann, Der Hochmeister unterwegs, Köln 1990; Kancelaria wielkich mistrzów, s. 12. Zob. też S. Jóźwiak, 
J. Trupinda, Nazwy pomieszczeń zamku malborskiego w instrumentach notarialnych z końca XIV — pierwszej poło-
wy XV wieku, „Zapiski Historyczne” 72, 2007, z. 4, s. 41–56.
18 M. Armgart, Die Handfesten, s. 66 n.
19 O zachowanych w krzyżackiej spuściźnie archiwalnej formularzach zob. M. Armgart, Die Handfesten, s. 41 n. 
Por. też H. Prutz, Über ein Formelbuch aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts, „Altpreußische Monatsschrift” 6, 
1869, s. 193–214; A. Kolberg, Ein preußisches Formelbuch des 15. Jahrhunderts, „Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde Ermlands” 9, 1891, s. 273–328.
20 Zob. np. Handfesten der Komturei Schlochau, wyd. P. Panske, Danzig 1921.
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Prawie każdy dokument krzyżacki rozpoczynał się inwokacją, w której najczęściej używanym 
od połowy XIV w. zwrotem było: In nomine Domini amen lub In Gotes namen amen, chociaż 
w niektórych dyplomach stosowano też nieco inne jej formy lub (rzadko) zupełnie ją pomijano. 
Opuszczanie zdarzało się w kopiach (zwłaszcza tłumaczonych na niemiecki), co stwierdzić można 
w przypadkach, gdy dla danego przywileju zachowały się i oryginał, i kopia21. W następnej kolej-
ności umieszczano z reguły intytulację. Jej brzmienie zależało od osoby wystawiającej akt; w kan-
celarii wielkich mistrzów często stosowano zwroty magister generalis lub fratres domus hospitalis 
Theutonicorum sancte Marie in Jerusalem, czy też niemieckie ich tłumaczenie. Używano również 
innych sformułowań, np.: wir bruder Hinrich Duzemer homeister des ordens Unser Frauwen der 
bruder des spittales des deutschen huzes von Jerusalem, niekiedy z dodatkową formułą: mit rate 
der gebietiger. Inskrypcja w omawianych przekazach często połączona była z formułami saluta-
cyjnymi (salutem in…, wunschen wir…), a zaczynała się najczęściej od słów: universi, rzadziej 
omnes, a po niemiecku: alle denen, die diesen brieff horen oder sehen albo alle kegenwertige und 
czukunftige, dy desse schrift horen adir sehen. Stosunkowo rzadko spotyka się promulgację, ma-
jącą z reguły brzmienie noverint, wissentlich sey, thun kunt, bekenne, kundigen itp. Arenga, czyli 
wzbogacony rozważaniami o charakterze f lozof cznym lub teologicznym ogólny motyw wysta-
wienia danego aktu, w dokumentach wielkich mistrzów — co było jednak przeciwieństwem dy-
plomów komturskich — występowała dość rzadko. Nawet jednak jeżeli jej użyto, to — podobnie 
jak to było w ówczesnych pruskich kancelariach biskupich — przewijające się w nich idee były 
mało oryginalne22.

Drugą część formularza, czyli kontekst, tworzyła z reguły narracja, chociaż w niektórych doku-
mentach wielkich mistrzów zupełnie ją pomijano, oraz dyspozycja, w której wyrażano wolę wy-
stawcy. Całość kończyła koroboracja będąca zapowiedzią środków uwierzytelniających dokument 
(najbardziej typowe były zwroty: et robur f rmitatis perpetue, czu gedechtnisse dirre dinghe habe 
wir lassen hengen unsir ingesigell an dissin brieff, albo czu eynen geczugnisse, czu eyner ewegen 
bestetegung desir dinck), testacja (z reguły rozpoczynająca się słowami: testes sunt, geczug sint), 
datacja (rozpoczynająca się od anno Domini lub in den jaren) i aprekacja, w której używano z reguły 
słowa amen23.

Równie ważną jak dokumenty rolę w produkcji aktowej kancelarii wielkich mistrzów i kancelarii 
poszczególnych komturstw odgrywała korespondencja (Briefe, Schreiben), która nie zawsze była 
jednak dostatecznie uwzględniana w dotychczasowych badaniach nad dyplomatyką krzyżacką. Listy 
były stosowane w kontaktach władz zakonu z niższymi jego instancjami, z miastami, innymi instytu-
cjami oraz osobami prywatnymi już od lat 20. XIV w., chociaż na szerszą skalę zaczęto je wykorzys-
tywać dopiero pod koniec tegoż stulecia. Świadczą o tym m.in. zachowane koncepty (16) i orygina-
ły (22) listów z tego okresu, a także zakładane od 1389 r. księgi, w których je rejestrowano (Ordens-
foliant 2a, 2c), obejmujące jednakże w zasadzie tylko korespondencję kierowaną do książąt i innych 
dostojników, przedstawicieli rycerstwa i miast spoza państwa zakonnego w Prusach24. W 1. połowie 
XV w. liczba tego rodzaju wytworów kancelaryjnych wzrastała wręcz lawinowo. Przykładem może 
być zachowana w Archiwum Państwowym w Toruniu korespondencja wielkich mistrzów do bur-

21 P. Oliński, Motywy fundacji klasztorów przez zakon krzyżacki w Prusach w świetle dokumentów fundacyjnych 
(ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów fundacyjnych żeńskiego klasztoru benedyktyńskiego w Królewcu 
i klasztoru augustianów–eremitów w Chojnicach), w: Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze, 
s. 197.
22 R. Biskup, Arengi w XIV–wiecznych dokumentach biskupów i kapituły sambijskiej, w: Kancelarie krzyżackie. 
Stan badań i perspektywy badawcze, Malbork 2002, s. 17.
23 M. Armgart, Die Handfesten, s. 71 n.; P. Oliński, Motywy, s. 198–201; Kancelaria wielkich mistrzów, s. 15–17.
24 M. Glauert, Schreiben, s. 97.
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mistrzów i rady Torunia z l. 1393–1467 (68 listów)25. Ich formularz, co jest zrozumiałe, był znacz-
nie uboższy niż dokumentów sensu stricto. Zachowane przekazy nie pozwalają na dokładniejsze 
określenie liczby listów wytwarzanych wówczas we wszystkich kancelariach zakonnych. Pewne 
wyobrażenie o skali tej produkcji w całym zakonie dają zestawione przez Mario Glauerta, a wydo-
byte z księgi podskarbiego malborskiego (Marienburger Tresslerbuch), zapisy z l. 1400–1409 doty-
czące kosztów zakupu pergaminu i papieru dla potrzeb centralnej kancelarii zakonu. Wynika z nich, 
że kancelaria wielkich mistrzów nabywała co roku około 5000 arkuszy papieru, wykorzystywanego 
wówczas w znacznej części (nie licząc zakładania nowych ksiąg urzędowych) właśnie do prowadze-
nia korespondencji. Dane te z jednej strony świadczą o dużej roli, jaką tego rodzaju wytwórczość 
kancelaryjna odgrywała już wówczas w administrowaniu zarówno strukturami państwowymi, jak 
i zakonnymi, z drugiej zaś niezbyt liczny stan zachowania listów dowodzi, że w większości — ina-
czej niż dokumenty — były one stosunkowo szybko niszczone26.

Przypomnieć warto, że początki poczty krzyżackiej wykorzystywanej do przesyłania korespon-
dencji sięgają 2. połowy XIII w. Przewożeniem listów zakonnych zajmowali się w średniowieczu 
specjalnie do tego powoływani, uzbrojeni posłańcy (rzadziej obarczano takimi obowiązkami sołty-
sów). Po 1309 r. w każdym pruskim zamku krzyżackim było odrębne pomieszczenie do przyjmowa-
nia i wysyłania korespondencji oraz stajnia dla koni pocztowych. Sprawami poczty w zamkach zaj-
mowali się komturowie lub wójtowie. Posłańcy wykorzystywani do przesyłania listów rekrutowali 
się zapewne spośród Prusów. Nosili błękitne suknie oraz mieli specjalny worek na przewożone listy 
i pieniądze. Były one dostarczane konno (rzadziej pieszo) między zamkami, w których były stacje 
pocztowe. Niekiedy posłańcy tacy wozili korespondencje również poza granice państwa zakonne-
go, np. do Rzymu. Za swe usługi byli wynagradzani przez urzędników krzyżackich. Warto dodać, 
że w trakcie przesyłania korespondencji na odwrocie niektórych przewożonych listów zakonnych 
często dokonywano różnego rodzaju zapisek, pozwalających określić ich rodzaj, drogę, jaką przebył 
dany list, oraz — rzadziej — czas potrzebny na jego dotarcie do adresata27.

Wystawiane w omawianych kancelariach dokumenty i listy były uwierzytelniane odciskanymi 
w czarnym wosku pieczęciami wielkich mistrzów lub pieczęciami innych urzędników zakonnych. 
Ogólnie dostojnicy ci — zgodnie z Regułą zakonną i Statutami — nie mieli prawa używania pieczęci 
prywatnych28. W średniowieczu wielcy mistrzowie używali trzech rodzajów pieczęci: głównych (f -
guralnych), przywieszanych do najważniejszych dokumentów, nadto sekretnych (wykorzystywano 
je niekiedy jako contrasigilla) oraz osobistych; dwóch ostatnich kategorii (z wyobrażeniem herbu) 
używano do uwierzytelniania mniej ważnych dokumentów, a przede wszystkim listów.

W XIII w. w użyciu było kilka pieczęci głównych wielkich mistrzów (Bernhard Schmidt są-
dził nawet, tłumacząc to licznymi podróżami, że tylko w l. 1264–1265 mogły być stosowane trzy 
różne pieczęcie). Przedstawiały one zazwyczaj siedzącą na tronie patronkę zakonu z Dzieciątkiem. 
Podobne wyobrażenia miały też pieczęcie wielkich mistrzów z okresu późniejszego. Każda z nich 
miała w otoku napis, który wraz z upływem czasu ewoluował od +S[igillum] • MAG[istri] • HOSPI-
TAL[is] • S[ancte] • MARIE • THEVTONICOR[um] do +S[igillum] • MAG[ist]RI GENERAL[is] 
• S[ancte] • MARIE • THEVT[onicorum]   IER[oso]L[i]M[i]TANI[s]. Na pieczęci sekretnej napis 
był bardziej ogólny i brzmiał: +S[igillum] • M[a]G[ist]RI • G[e]N[er]ALIS • DOMUS • THEVTO-

25 A. Radzimiński, Listy wielkich mistrzów do rady miasta Torunia z 1. połowy XV w. Przyczynek do dziejów i funk-
cjonowania poczty krzyżackiej, „Rocznik Toruński”, t. 19, 1990, s. 325–340; tenże, Listy wielkiego mistrza Michała 
Küchmeistra do rady miasta Torunia, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, nr 4, 1991, s. 251–263.
26 Tamże, s. 105–106.
27 A. Radzimiński, Listy wielkich mistrzów, s. 326–329, 331–332.
28 R. Kahsnitz, Siegel als Zeugnisse der Frömmigkeitsgeschichte, w: 800 Jahre Deutscher Orden, München 1990, 
s. 368; Kancelaria wielkich mistrzów, s. 22.
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NICORU[m], zaś ich pieczęcie osobiste (poza godłem herbowym) w otoku dodatkowo podawały 
również imię danego urzędnika zakonnego oraz jego funkcję, np.: +S[igillum] • FR[atr]IS • HEIN-
RICI DE   PLAUWEN • MAG[ist]RI • G[e]N[er]ALS29. Znacznie większe zróżnicowanie można 
zaobserwować w pieczęciach pozostałych dostojników zakonnych (wielkiego komtura, wielkiego 
marszałka, wielkiego szpitalnika itp.) oraz poszczególnych komturów i konwentów30.

Z dziejami omawianej kancelarii wiążą się również sprawy fałszerstw dokumentów, wykorzysty-
wanych najczęściej przy udowodnianiu praw do określonych nadań oraz podczas sporów i procesów 
sądowych. Fałszerstw dokonywali pracownicy kancelarii na zlecenie przełożonych lub z własnej 
inicjatywy. Sfałszowane dokumenty można było też zamawiać w innych kancelariach (papieskiej, 
cesarskiej itp.) lub u fałszerzy działających poza kancelariami (np. w Akkonie w XIII w.)31. Z fałszer-
stwami dokumentów, którymi posługiwała się kancelaria krzyżacka, spotykamy się również w XIV 
i XV w. Problem ten — nie do końca rozstrzygnięty w literaturze przedmiotu — wymaga jeszcze 
dalszych studiów32.

Osobną grupę wśród wytworów kancelarii krzyżackich tworzą wspominane już księgi wpisów 
oraz księgi rachunkowe (początkowo zapisy tego rodzaju prowadzono też na tabliczkach wosko-
wych). Wśród tych pierwszych najstarsza zachowana księga z kancelarii wielkiego mistrza pochodzi 
z l. 1337–1358 i zawiera przywileje lokacyjne, opisy granic itp., w sumie odpisy 305 dokumentów 
wpisanych przynajmniej przez 10 znanych z imienia pisarzy. Kolejny tego rodzaju wolumin zacho-
wał się dopiero od 1417 r. (Ordensfoliant 95), a wpisywano do niego dokumenty wystawione przez 
wielkich mistrzów Michała Küchmeistra (1414–1422) i Pawła von Rusdorfa (1422–1441). Podstawą 
tych wpisów były przypuszczalnie koncepty wystawianych dokumentów33. Podobne woluminy, jak 
świadczą o tym zachowane księgi z konwentu gdańskiego, elbląskiego i królewieckiego, czy też 
(nieco innego charakteru) księga długów z Dzierzgonia, były tworzone również na szczeblu kom-
turstw. Np. księga komturstwa gdańskiego została założona w l. 1399–1401 w dwóch egzemplarzach 
(jeden wykonano dla komtura, a drugi przekazano do kancelarii wielkiego mistrza) jako kopiarz 
przywilejów, a prowadzono ją do 1453 r. Wraz z upływem czasu zmienił się jednak charakter wpisów 
do ksiąg komtura (zaczęto do nich zapisywać nowo wydane przywileje dotyczące niektórych miej-
scowości, spisy powinności, wykazy czynszów itp.), co świadczy, że w kancelarii komturstwa za-

29 B. Schmid, Die Siegel des Deutschen Ordens in Preussen, „Altpreußische Forschungen” 14, 1937 — 15, 1938 
(wznowienie Hamburg 1989, s. 63–75); Kancelaria wielkich mistrzów, s. 25–26.
30 Szerzej zob. R. Kahsnitz, Siegel, s. 374 n.; M. Armgart, Die Handfesten, s. 113 n. Dokładne opisy i wyobrażenia 
pieczęci wielkiego mistrza, wielkiego komtura oraz niektórych urzędników lokalnych zob. też M. Hlebionek, Ka-
talog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Warszawa 2012, 
s. 215–220, gdzie również najważniejsza literatura przedmiotu.
31 H. E. Meyer, Marseilles Levantehandel und ein akkonenisisches Fälscheratelier des 13. Jh., Tübingen 1972, 
s. 147 n.; K. Górski, Dyplomatyka krzyżacka, s. 136 n.
32 Dyskusja toczy się głównie wokół dokumentów związanych ze sprowadzeniem Krzyżaków do Prus, zob. T. Ja-
siński, Uwagi o autentyczności przywileju kruszwickiego z czerwca 1230 roku, w: Personae, coligationes, facta, 
Toruń 1991, s. 226–239; tenże, Złota bulla Fryderyka II dla Zakonu Krzyżackiego z roku rzekomo 1226, „Roczniki 
Historyczne” 60, 1994, s. 107–153; G. Labuda, Über die angeblichen und vermuteten Fälschungen des Deutschen 
Ordens in Preussen, w: tenże, Studia krytyczne o początkach Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu, Po-
znań 2007, s. 249 n.; K. Górski, Dyplomatyka krzyżacka, s. 140; M. Dorna, Die Deutschordensbrüder als Urkunden-
fälscher — ein Beispiel aus der Frühgeschichte des Deutschen Ordens in Preußen, w: Die Rolle der Schriftlichkeit 
in den geistlichen Ritterorden des Mittelalters, Toruń 2009, s. 241–252.
33 R. Grieser, Das älteste Register der Hochmeisterkanzlei des Deutschen Ordens, „Mitteilungen des Instituts 
für österreichische Geschichtsforschung” 44, 1930, s. 417–456; K. Forstreuter, Die älteste Register der Deutsch-
ordenskanzlei, „Archivalische Zeitschrift” 52, 1956, s. 50; K. Neitmann, Die Handfesten, s. 398; Kancelaria wiel-
kich mistrzów, s. 19–20.
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526 JANUSZ TANDECKI

częto je traktować raczej jako ogólne księgi wpisów34. Do omawianej grupy ksiąg ogólnych zaliczyć 
można również najstarszą zachowaną, założoną w 1389 r., metrykę listów, w której rejestrowano 
wysyłaną korespondencję. Ta seria ksiąg była kontynuowana przynajmniej do 1452 r.35

Wśród ksiąg rachunkowych na czoło wysuwają się zachowane częściowo do dzisiaj księgi f nan-
sowe. Wspominano wcześniej, że już statuty zakonne zobowiązywały osoby piastujące urzędy do 
przedkładania rachunków na piśmie. Później często ograniczano się tylko do sprawozdań ustnych, 
ale od czasów Winrycha von Kniprode (1352–1382) i jego następców (szczególnie za rządów Kon-
rada von Jungingen, 1393–1407) zauważa się przy przekazywaniu i obejmowaniu urzędów powrót 
do zwyczaju sporządzania inwentarzy i rachunków w formie pisemnej. Wykonywano je zazwyczaj 
w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawał na miejscu, a drugi przekazywano do kan-
celarii wielkich mistrzów. Przesłane do Malborka zestawienia z reguły łączono ze sobą w księgi, 
niekiedy również dodatkowo kopiowano36. W ten sposób doszło do powstania wielu woluminów, 
wśród których wymienić należy m.in. Wielką księgę urzędową zakonu, zawierającą wpisy od 1374 r. 
(Ordensfoliant 130)37, Wielką księgę czynszów z lat 1414–1438 (OF 131, 162a)38, Malborską księgę 
urzędową z lat 1400–1442 (OF 129)39, księgę podskarbiego malborskiego, zawierającą zestawienie 
dochodów i wydatków całego Zakonu z lat 1399–1409 (OF 140)40, księgę żołdu z 1410–1411 r. 
(OF 258)41, Księgę wydatków malborskiego komtura zamkowego z lat 1410–142042, wspomnianą 
już księgę długów komturstwa w Dzierzgoniu z lat 1381–1413 (OF 161)43 czy rachunki wielkich 
szafarzy zakonu w Malborku i Królewcu, wspominane już w tzw. prawach Wernera von Orseln 
(1324–1330). Przyjmuje się, że rękopisy te miały umożliwiać władzom krzyżackim kontrolę stanu 
f nansowego zarówno całego zakonu, jak i poszczególnych jednostek administracyjnych. Najczę-
ściej powstawały one przy obejmowaniu urzędu przez nowych urzędników oraz dla bieżącej reje-
stracji prowadzonych transakcji handlowych44.

Wszystkie wymienione księgi nie różnią się generalnie — przynajmniej jeżeli idzie o formy za-
pisów i sposób prowadzenia — od tych spisywanych w kancelariach miejskich czy też od rejestrów 
ówczesnych kupców z miast hanzeatyckich, powstałych w celu utrwalenia transakcji kredytowych 

34 Księga komturstwa gdańskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz–Biskupowa, Warszawa 1985; Gdańsk, AP, sygn.: 
300,81/1; 369,1/2077; Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg, wyd. H. Wunder, Köln–Berlin 1969; 
800 Jahre Deutscher Orden, München 1990, s. 85–86.
35 R. Grieser, Das älteste Register, s. 417–456; K. Forstreuter, Zur Frage, s. 53; Kancelaria wielkich mistrzów, s. 20.
36 Das große Zinsbuch des Deutschen Ritterordens, wyd. P. G. Thielen, Marburg 1958, s. XVI.
37 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, wyd. W. Ziesemer, Danzig 1921 (reprint: Wiesbaden 1968).
38 Das große Zinsbuch. Zob też Das Zinsbuch des Hauses Marienburg, wyd. W. Ziesemer, Marienburg 1910 (Kö-
nigliches Gymnasium zu Marienburg, Beilage zum Program 1910), s. 1–70, będący odpisem z tabliczek wosko-
wych czynszów z 1387 r. z terenu podległego konwentowi malborskiemu.
39 Das Marienburger Ämterbuch, wyd. W. Ziesemer, Danzig 1916.
40 Das Marienburger Treslerbuch der Jahre 1399–1409, wyd. E. Joachim, Königsberg 1896.
41 Das Soldbuch des Deutschen Orden 1410/1411. Die Abrechnungen für die Soldtruppen, wyd. S. Ekdahl, Köln–
Wien 1988.
42 Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410–1420, wyd. W. Ziesemer, Königsberg 1911.
43 Das Pfennigschuldbuch, s. 13.
44 Die Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, wyd. C. Sattler, Leipzig 1887; Schuldbücher und Rechnungen 
der Großschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preußen, t. I: Großschäfferei Königsberg I, wyd. C. Heß, 
Ch. Link, J. Sarnowsky, t. II: Großschäfferei Königsberg II, wyd. J. Laczny, J. Sarnowsky, t. III: Großschäfferei 
Marienburg, wyd. Ch. Link, J. Sarnowsky, Köln–Weimar–Wien 2008–2013; C. Sattler, Der Handel des Deutschen 
Ordens in Preussen zur Zeit seiner Blüte, „Hansische Geschichtsblätter” 3, 1881, s. 59–85; W. Długokęcki, Niez-
nana księga czynszów komturstwa malborskiego z pierwszej połowy XV wieku, „Zapiski Historyczne” 59, 1994, 
z. 4, s. 81–88; R. Czaja, Księgi wielkich szafarzy zakonu krzyżackiego w Prusach, w: Kancelarie krzyżackie. Stan 
badań i perspektywy badawcze, s. 36. Zob. też J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 102.
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lub rozliczenia się z towarów. Analiza treści wspomnianych tu rachunków szafarzy krzyżackich po-
zwoliła wyodrębnić dwa podstawowe ich typy (w klasyf kacji tej nie mieści się jedynie założony 
w 1400 r. przez szafarza pełniącego swój urząd od 1394 r. foliant oznaczony sygnaturą OF 141). 
Jeden z nich ma charakter inwentarza spisywanego przy przekazywaniu urzędu; wpisywano tu in-
formacje o przejętych od poprzednika towarach, gotówce i wierzytelnościach dawnego, ale także 
i nowego szafarza (OF 145 i 146). Drugi typ tworzą księgi spisywane przez nowego szafarza przy 
obejmowaniu urzędu (OF 142, 147, 148, 149), które powstawały poprzez przepisanie ksiąg ustępu-
jących urzędników, jednak przy pominięciu transakcji zakończonych (czyli wpisów przekreślonych, 
spłaconych transakcji itp.)45. Na podstawie wpisów do ksiąg rachunkowych zakonu przypuszcza się 
też, że na przełomie XIV i XV w. część malborskich pisarzy i iluminatorów zajmowała się także 
przepisywaniem i oprawianiem nowych oraz naprawą starych, zniszczonych ksiąg46.

Tok pracy zarówno w kancelarii wielkich mistrzów, jak i w pozostałych kancelariach krzyżackich 
nie różnił się od zwyczajów obowiązujących w innych ówczesnych kancelariach, z których zresztą 
Krzyżacy czerpali zapewne wzory. Świadczy o tym m.in. zatrudnianie w zakonie pisarzy pracują-
cych wcześniej w innych kancelariach (miejskich czy kościelnych)47. Pewne zwyczaje mogły być 
również przenoszone do kancelarii centralnej z kancelarii zakonnych niższego szczebla oraz kance-
larii pozapruskich. Dowodem tego może być m.in. obecność w kancelarii wielkiego mistrza takich 
pisarzy jak Piotr z Ornety (wcześniej pisarz wielkiego marszałka), Michał Wigiel (niegdyś pisarz 
wielkiego komtura), Paweł Winkelmann (przedtem pisarz komtura w Papowie) czy Jan Lichtenwald 
(dawny pisarz księcia litewskiego Witolda). Nad całością pracy kancelarii wielkiego mistrza nad-
zór sprawował każdorazowo jego aktualny kapelan (były okresy, kiedy w źródłach występują dwie 
osoby na tym stanowisku), który — oprócz opieki na pieczęcią wielkiego mistrza i uwierzytelniania 
wystawianych w kancelarii aktów — rozdzielał również pracę między podległych mu pisarzy oraz 
nadzorował wygotowywanie dokumentów i listów oraz dokonywanie wpisów do ksiąg. Do niego 
należała troska o zaopatrzenie w materiały pisarskie. Podobnie kształtowały się zapewne obowiązki 
kapłanów–pisarzy w kancelariach innych dostojników krzyżackich i komturów48.

Jako materiału pisarskiego używano również w omawianych kancelariach zakonnych początko-
wo przede wszystkim różnego rodzaju i wielkości pergaminu (był to głównie wyprawiony obustron-
nie tzw. pergamin północny) oraz tabliczek woskowych (te ostatnie wykorzystywane były z reguły 
do notowania postanowień sądowych oraz sporządzania konceptów), a później, od połowy XIV w., 
na coraz większą skalę papieru. Do pisania na pergaminie i papierze stosowano czarny (niekiedy 
także w innych kolorach) inkaust oraz odpowiednio przycięte ptasie pióra, a do zapisów na tablicz-
kach woskowych — metalowe lub kościane rylce. Materiały i narzędzia pisarskie były kupowane 
bezpośrednio przez personel kancelaryjny lub też szafarzy i innych urzędników zakonnych49.

45 R. Czaja, Księgi, s. 38 n.
46 S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja, s. 206.
47 Przykładem tego może być sprawa Franciszka Slausera, pisarza Starego Miasta Torunia, z którym prowadzono 
w 1. połowie XV w. rozmowy w sprawie przejścia do zakonu krzyżackiego, czy późniejszy przypadek sekretarza to-
ruńskiego Liboriusa Nakera, który najpierw był w służbie zakonu (m.in. jako sekretarz wielkiego mistrza Heinricha 
Reussa von Plauen oraz kierownik techniczny kancelarii krzyżackiej w Królewcu), następnie pisarzem w Toruniu 
(1475–1480), a po rezygnacji z pracy w kancelarii miejskiej ponownie objął stanowisko starszego sekretarza (obir-
ster secretarius) wielkiego mistrza (Toruń, AP, Katalog II, IX 3, s. 204, 300 n.; Z. H. Nowak, O sposobach werbo-
wania intelektualistów do Zakonu Krzyżackiego w Prusach w pierwszej połowie XV wieku, „Zapiski Historyczne” 
45, 1980, z. 2, s. 101–106; M. Thumser, Private Briefkonzepte aus dem Nachlaß des Deutschordenssekräters Libo-
rius Naker (†1502/1503), AfD 43, 1997, s. 413–454).
48 M. Armgart, Die Handfesten, s. 138 n.; Kancelaria wielkich mistrzów, s. 35 n.
49 Das Ziensbuch des Hauses Marienburg, s. 19–20; Die Wachstafeln der Grossen Königlichen Bibliothek zu Ko-
penhagen, wyd. G. von Buchwald, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins” 4, 1881, s. 3–33; Die 
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Przypuszcza się, że zarówno przed 1309 r., jak i po przeniesieniu siedziby wielkiego mistrza do 
Malborka nie funkcjonowało żadne centralne archiwum zakonne. Ważne dokumenty i akty dotyczące 
konwentów przechowywano najczęściej w zamkach komturskich, dostarczając do Malborka jedynie 
ich spisy i odpisy. Narastające w tym zamku archiwalia wraz z innymi najważniejszymi dokumen-
tami zakonu przechowywane były przynajmniej od pierwszej połowy XV w. w odrębnym pomiesz-
czeniu określanym jako Briefkammer, usytuowanym przypuszczalnie w przyziemiu Pałacu Wielkich 
Mistrzów. Nadzór nad nim sprawował zapewne kapelan wielkiego mistrza. Zachowane przekazy 
wskazują, że archiwalia układano tam według układu rzeczowo–geograf cznego i alfabetycznego. 
Np. przywileje papieskie systematyzowano w zasadzie według imion papieży, chociaż bulle papie-
skie spotykało się również wśród innych dokumentów. W latach 30. XV w. było w tym archiwum 
około 700 pozycji inwentarzowych, sygnowanych ciągiem wielkich i małych liter. Ważniejsze z nich 
przechowywane były dodatkowo w różnych skrzynkach, sakwach, woreczkach i teczkach50.

Podsumowując powyższe, skrótowe uwagi, można stwierdzić, że działające w zakonie krzyżackim 
kancelarie, czyli malborska podległa wielkiemu mistrzowi, oraz — na niższym szczeblu — analogicz-
ne instytucje podporządkowane komturom i innym urzędnikom (wójtom, prokuratorom, rybickim, 
zarządcom dworów) były na terenie Prus również ważnymi elementami władzy państwowej. Sku-
pienie w nich (głównie w Malborku) grona dobrze wykształconych ludzi spowodowało, że z czasem 
kancelaria wielkich mistrzów stała się nie tylko instrumentem władzy tego dostojnika, ale również 
instytucją samodzielnie inicjującą niektóre działania polityczne, propagującą kulturę prawną, a nawet 
mającą pewien wpływ na kształtowanie wśród jego członków elementów kultury literackiej.

Wachstafeln der Danziger Stadtbibliothek, wyd. A. Bertling, tamże 11, 1884, s. 3–61; T. Jasiński, Tabliczki woskowe 
w kancelariach miast Pomorza Nadwiślańskiego, Poznań 1991, s. 52–53; S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja, 
s. 207.
50 S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja, s. 279 n.
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ścielnych i państwowych dla urzędów paraf alnych, Lwów 1912; Kancelaria organów władzy w Galicji. Wy-
bór źródeł, opr. A. Górak i K. Latawiec, Lublin 2012; Sz. Kozak, Rzeszowskie akta notarialne 1871–1918. 
Studium źródłoznawcze, Rzeszów 2004; B. Krośko, Świeckie i wyznaniowe księgi stanu cywilnego w Archi-
wum Państwowym w Koszalinie, „Archeion” 86, 1989, s. 63–79; R. R. Kufel, Kancelaria, registratura i archi-
wum paraf alne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2005; A. Kulecka, Wapno 
i alabaster. Biurokratyczna wizja rzeczywistości w raportach urzędowych Królestwa Polskiego (1815–1867), 
Warszawa 2005; taż, Pomiędzy Francją, Prusami i Rosją. Dokument w Królestwie Polskim (1815–1867), 
w: Belliculum diplomaticum V Lublinense, Lublin 2014, s. 187–203; W. Kwiatkowska, Kancelaria Ewan-
gelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817–1920 i pozostałe po niej akta, Toruń 
2006; K. Litwin, Problematyka dokumentu w kancelariach notariuszy publicznych w Lublinie w XIX wieku, 
„Studia Archiwalne” 2, 2006, s. 105–113; L. Łysiak, Sąd szlachecki w Tarnowie (1787–1855). Studium ar-
chiwalne z dziejów kancelarii i registratur sądowych w Galicji, „Archeion” 24, 1953, s. 305–328; D. Malec, 
Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007; S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich 
od średniowiecza do końca XX w., Poznań 1998; T. Manteuffel, Registratura Okręgu Naukowego Warszaw-
skiego, „Archeion” 13, 1935, s. 11–20; 14, 1936, s. 11–22; S. Poprawska, Kancelaria górnośląskich przed-
siębiorstw przemysłowych do r. 1945, Warszawa 1972; I. Radtke, Akta spraw w systemie kancelarii pruskiej, 
„Archeion” 78, 1984, s. 163–192; taż, Metody opracowywania akt popruskich, „Archeion” 58, 1973, s. 7–29; 
F. Ramotowska, Uwagi o księgach kancelaryjnych i archiwalnych urzędów polskich i rosyjskich XIX wieku, 
SŹ 21, 1977, s. 63–67; W. Rostocki, Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji w Księstwie 
Warszawskim i Królestwie Polskim (do 1867 r.), Wrocław 1964; B. Spyra, Kancelaria i registratura landratur 
na Górnym Śląsku XVIII–XX w., „Archeion” 75, 1983, s. 93–123; M. Stelmach, Kancelaria pruskich urzędów 

* A. Górak napisał podrozdziały 1, 2, 3 i 5, natomiast W. Kwiatkowska — podrozdział 4.
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administracji państwowej na przykładzie rejencji w latach 1818–1945, Szczecin 1981; J. Szyposz, Dzieje 
kancelarii urzędów i instytucji na terenie Galicji od 1772 do 1918 roku, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 1, 
1995, s. 36–45; L. Wakuluk, Akta miast Rejencji Bydgoskiej 1815–1919. Procesy archiwotwórcze, Warszawa 
1998; P. Wolnicki, Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818–1918). Studium 
administracyjno–kancelaryjno–archiwalne, Częstochowa 2011; H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów 
w archiwach kościelnych, wyd. 2, Kalwaria Zebrzydowska 2013.

1. DYPLOMATYKA ERY BIUROKRACJI1

Podejście dyplomatyczne do kwestii kancelarii późnonowożytnej i jej wytworów nie jest jeszcze 
sprecyzowane, ale dyskusja na ten temat pozwala wyciągnąć konstruktywne wnioski. Za inspi-
rujące należy uznać rozważania dotyczące problemu, czy dyplomatyka powinna zajmować się 
wszelkimi rodzajami szeroko rozumianego dokumentu. Bez wchodzenia w szczegóły obowiązu-
jącej w Europie teorii można stwierdzić, że położenie nacisku na moc prawną otwiera drogę do 
uznania aktów urzędowych za rodzaj dokumentu, który jednak nie ma publicznej mocy prawnej, 
a jedynie wewnątrzurzędową lub wręcz prywatną. Oznacza to zgodę z opiniami mówiącymi o jed-
nej, niepodzielnej na dawną i nową, dyplomatyce. W konsekwencji mniejsze znaczenie będzie 
miała dyskusja o dwóch odrębnych dyscyplinach: dyplomatyce i aktoznawstwie (Aktenkunde). 
Pozostaje to w ścisłym związku z postulatami dyplomatyków, przedstawicieli lubelskiej szkoły 
nauk pomocniczych historii, uczniów prof. Józefa Szymańskiego. Najważniejsze jest pojmowanie 
dokumentu jako pisemnego narzędzia władzy, administracji i zarządzania, nie tracąc przy tym 
z pola widzenia innych jego funkcji, jak np. ludycznej lub informacyjno–komunikacyjnej. Takie 
„totalne” ujęcie nie usuwa różnic między dyplomatyką (nauką o dokumencie w ogóle jako źródle 
historycznym) a archiwistyką2.

Wiek XIX zasadniczo nie przyniósł niczego, co nie byłoby różnymi odmianami dokumentu3, 
księgi wpisów i aktu. Zadaniem niniejszego epilogu jest nie wyśledzenie „dawnych” form w masie 
nowych, ale pokazanie nowych rodzajów tychże form na podstawie stanu badań. Będzie to też pro-
pozycja określenia podstaw do objęcia badaniami dyplomatycznymi wszystkich wytworów kance-
larii późnonowożytnej.

Mimo że trwają poszukiwania modeli badawczych, które dałyby się efektywnie stosować do ana-
lizy kancelarii XIX i XX w.4, źródła dokumentowe pochodzące z urzędów dziewiętnastowiecznych 
można i powinno się badać poprzez analizę ich genezy i formy. Właśnie dlatego konieczne jest 
rozpoznanie okoliczności ich powstawania, zarówno władzy, której były narzędziem, jak i ludzi, 
którzy je tworzyli. Dlatego też tak istotna powinna być analiza zarządzania procesem powstawa-

1 Podrozdział autorstwa A. Góraka.
2 Česká diplomatika do r. 1848, red. J. Šebánek, Z. Fiala, Z. Hledíkova, Praha 1971 (szczególnie rozdział XII, 
s. 190–203); Z. Fiala, Diplomatika jedna nebo dvě, „Archivní časopis” 10, 1960, s. 1–19; H. O. Meisner, Urkun-
den– und Aktenlehre der Neuzeit, Leipzig 1952; A. Tomczak, W sprawie zakresu dyplomatyki, w: Pamiętnik X Po-
wszechnego Zjazdu Historyków polskich. Referaty, t. II, Warszawa 1968, s. 330–343; M. Trojanowska, Dokument 
nowożytny — zmiana formy czy funkcji?, w: Powstawanie — przepływ — gromadzenie informacji, Toruń 1978, 
s. 150–155; K. Skupieński, Документоведение или дипломатика? That is the question, w: Документ. Архив. 
История. Современность, Jekaterynburg 2010, s. 18–21.
3 М. В. Ларин, Развитие понятия «документ», „Делопроизводство” 2000, nr 1, s. 9.
4 Interesujące podsumowanie daje w tej materii Z. Chmielewski, Dokument nowożytny — obiektem XX–wiecznych 
studiów aktoznawczych w Europie, w: Dokument nowożytny, Lublin 2006 (Studia archiwalne II), s. 13–20. Innym 
wyjątkiem są uwagi dotyczące kryteriów i metod badania autentyczności dokumentu nowożytnego i współczesnego 
(K. Bobowski, Kryteria i metody badania dokumentów nowożytnych i współczesnych, w: tamże, s. 31–36).
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nia dokumentów oraz rekonstrukcja procesu ich wygotowywania5. Korespondencja urzędowa to nie 
tylko zbiór dokumentów (teczka sprawy), ale przede wszystkim narzędzie władzy (zarządzania). 
Procedura wygotowania dokumentu (system kancelaryjny) stanowi integralną część administracji 
publicznej i jednocześnie stanowi dział odrębnej aktywności prawodawczej państwa. Oczywiście 
zmieniają się funkcje, a co za tym idzie status aktu urzędowego — dynamicznie rozwija się proces 
prawnego określania form dokumentów.

Dyplomatyka podpowiada nam jeszcze jedno podejście, zdeterminowane pytaniem o funkcje do-
kumentu. Dążąc do ustalenia rodzajów dokumentu, procesu ich powstawania, a następnie dokonując 
analizy jego poszczególnych formuł, nie można zapominać o jego funkcjach. Nieco przewrotnie 
można przecież powiedzieć, że „forma” dokumentu niesie ze sobą wiele „treści”. Nie można tracić 
tego z pola widzenia, przy badaniu formy źródeł dokumentowych.

W omawianym okresie, poza funkcjami ogólnymi, wspólnymi dla wszystkich dokumentów, 
szczególnie rozwijają się rodzaje dokumentów związane z kilkoma sferami działalności aparatu 
władzy i człowieka jako jednostki. W pierwszym rzędzie należy wymienić funkcję administracyjną 
lub zarządzającą, którą mają najliczniej chyba reprezentowane dokumenty stanowiące instrument 
zarządzania zarówno w aparacie władzy publicznej, jak i prywatnej (duże zakłady przemysłowe 
i majątki ziemskie). Rozbudowany aparat zarządzania generuje ich różne rodzaje związane z organi-
zowaniem, planowaniem, sprawozdawczością itd. W biurokracji of cjalną funkcją dokumentu staje 
się zapewnienie kontroli czynności urzędnika — można więc mówić, że jest do dowód tej czynnoś-
ci. Wzrost liczby urzędników działających z upoważnienia, a nie obdarzonych władzą, powoduje 
konieczność dokumentowania wszelkich ich czynności, bo nie sposób kontrolować ich na bieżąco.

Nie niknie, a wręcz gwałtownie rośnie liczba rodzajów dokumentów realizujących funkcję praw-
ną polegającą w tym okresie szczególnie na utrwalaniu przepisów prawa i stosunków prawnych 
w społeczeństwie. Mamy tu do czynienia m.in. z dokumentami ustanawiającymi, utrwalającymi 
lub zmieniającymi normy prawne i stosunki lub likwidującymi ich działanie. Tę funkcję mogą re-
alizować także wszelkie inne dokumenty, które mogą pociągnąć za sobą następstwa prawne. Tutaj 
zaliczymy akty prawne organów władzy, sądowe, prokuratorskie i notarialne, akty administracyjne 
pociągające prawne następstwa, dokumenty utrwalające umowy dwustronne, a także dokumenty 
uwierzytelniające uprawnienia (paszporty, dyplomy wykształcenia, delegacje itp.). Taką funkcję peł-
nić może każdy dokument użyty przed sądem jako dowód uprawnień. Akt urzędowy zachowuje 
też moc dowodową i jest podstawą późniejszych wypisów — potwierdzeń. Staje się podstawą do 
prawomocnych oświadczeń urzędu. Biurokracja przynosi dominację dokumentu nad ustną formą 
oświadczenia, umowy i innych czynności prawnych.

Chyba najstarszą funkcją dokumentu była inwentaryzacja, zapis stanu posiadania. Komplikacja 
więzi społecznych i gospodarczych oraz rozbudowa funkcji państwa spowodowały konieczność re-
jestrowania przedmiotu obserwacji lub zarządzania, dokonywania spisów ludności, ziemi, upraw, 
hodowli, zobowiązań itp. Dokumenty rejestrowe niezbędne są nie tylko w wielorakich sprawach 
gospodarczych, ale stanowią także podstawę zarządzania procesami społeczno–politycznymi, demo-
graf cznymi itd. Powyższą funkcję realizuje przede wszystkim dokumentacja księgowa, statystycz-
na, planowa i sprawozdawcza.

Nieodłącznym kontekstem dokumentu pozostaje kancelaria. W omawianym okresie czynności 
formalno–kancelaryjne stają się udziałem wszystkich komórek i stanowisk organizacyjnych. Tak 
więc „kancelaria” czy „system kancelaryjny” nie mogą być analizowane w oderwaniu od całej 

5 Zob. Z. Chmielewski, Konstantina Mitiajewa wersja „nauki o akcie”, w: Tekst źródła, krytyka, interpretacja, 
Warszawa 2005, s. 41–56; tenże, Pozakancelaryjne uwarunkowania procesu aktotwórczego na przykładzie admini-
stracji państwowej w Księstwie Warszawskim, „Archeion” 90, 1992, s. 7–27.
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organizacji, urzędu. Nie jest to wniosek oryginalny. Już Heinrich Otto Meisner zakładał, że akty 
będące zapisem czynności urzędowych określonych organów i urzędników można zrozumieć po-
przez badanie ich wystawców. Stąd dla nauki o akcie wielkie znaczenie ma znajomość prawa ad-
ministracyjnego i jego historii. Celem pośrednim powinno być rozpoznanie organu administracji, 
urzędników, struktury organizacyjnej i toku urzędowania instytucji sporządzającej akty6. Przy tym 
należy pamiętać, że owa produkcja nie była celem funkcjonowania kancelarii, a jedynie środkiem 
wykonywania władzy7.

W ten sposób dotykamy zagadnienia biurokracji8. M. Weber pisał: „Doświadczenie dowodzi, że 
czysto biurokratyczne, a zatem biurokratyczno–monokratyczne, dokumentowane administrowanie 
stanowi, gdy idzie o precyzję, stabilność, dyscyplinę, sprężystość i niezawodność, czyli przewidy-
walność (zarówno z punktu widzenia pana, jak i interesantów), natężenie i zakres działań, formalną 
możliwość jego zastosowania we wszystkich sferach, formę zdolną, z czysto technicznych wzglę-
dów, do najwyższej sprawności i we wszystkich tych znaczeniach, z formalnego punktu widzenia, 
najbardziej racjonalną postać sprawowania panowania”9. Skoro „dokumentowanie” jest jednym 
z elementów decydujących o efektywności „panowania”, to wybór takiej lub innej konf guracji sys-
temu kancelaryjnego należy traktować jak wynik świadomej decyzji władzy realizowanej przez oso-
by nią obdarzone. Jest to kolejny ślad prowadzący nas od „kancelarii” do organizacji i ludzi w niej 
pracujących.

Na gruncie rosyjskim najpełniej nakreślił takie postulaty badawcze Leonid J. Szepieljow. Za-
uważył on, że przy źródłowym rozpoznaniu dokumentów kancelaryjnych najważniejsze jest zbada-
nie trzech zagadnień: 1) organizacji i działalności instytucji publicznych, 2) aparatu urzędniczego, 
3) systemu kancelaryjnego tych instytucji10. Rozwijając program badań nad „kancelarią”, autor ten 
napisał: „działalność kancelaryjna urzędów jest organiczną częścią ich działalności, ściśle związa-
ną zarówno z ich pozycją, jak i z ustrojem organizacyjnym urzędów”. Celem badań miałoby być 
wyjaśnienie przeznaczenia dokumentu, jego formularza i funkcji. Szepieljow postulował ponadto 
badanie życia dokumentu w urzędzie — okoliczności jego powstania, obiegu i miejsca w przyjętym 
układzie akt11.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o miejsce pełnoprawnego dokumentu w kancelarii zbiuro-
kratyzowanej, należy najpierw przedstawić klasyf kację dokumentacji, czyli zapisów informacji 
powstałych w omawianej kancelarii. Pojawia się problem doboru odpowiednich kryteriów, które 
pozwoliłyby zbudować klasyf kację kompletną i rozłączną, a jednocześnie odpowiadającą ówcze-
snej nomenklaturze, związanemu z nią formularzowi i funkcji poszczególnych aktów. Tylko taka 
klasyf kacja będzie miała walor poznaczy w stosunku do całości akt, nie stanowiąc jedynie jałowego 
zabiegu. Na samym początku spotykamy się z problemem w postaci nieustalonej nomenklatury — 
za danym terminem nie idzie bowiem analiza dyplomatyczna. Stawia to pod znakiem zapytania 
zasadność dokonywania tłumaczeń terminologii obcojęzycznej.

L. J. Szepieljow pisał: „Dokumenty instytucji państwowych dzielą się na rodzaje i warianty. 
Określony rodzaj dokumentu ściśle odpowiadał randze — kompetencji instytucji, służbowym i spo-

6 H. O. Meisner, Urkunden– und Aktenlehre, s. 52–96.
7 K. Skupieński, Biurokracja w średniowiecznej kancelarii?, w: Drogą historii. Studia of arowane profesorowi Jó-
zefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2001, s. 206.
8 O zakresie badania biurokracji pisał H. Izdebski, Historia administracji a historia biurokracji, „Państwo i Prawo” 
30, 1975, z. 5, s. 60–72.
9 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002, s. 166.
10 Л. Е. Шепелёв, Проблемы источниковедческого и историковспомагательного изучения делопроизвод-
ственных документов ХIХ — начала ХХ в., „Вспомагателљные исторические дисциплины” 15, 1983, s. 32.
11 Tamże, s. 35.
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łecznym stosunkom autora i adresata, przeznaczeniu dokumentu. Rodzaj dokumentu określał jego 
formularz, a po części także maniera jego przedstawienia. Wariantem jest jego egzemplarz, odróż-
niający się od innych swoją kancelaryjną funkcją (brudnopis czy czystopis, projekt czy oryginał, 
autentyk czy kopia) i sposobem oddania (rękopis, maszynopis, druk). Każdy wariant niesie nieco 
inne informacje”12. Warto zauważyć, że chodzi o kryterium hierarchiczne i genetyczne. To pierwsze 
narzucało odpowiedni formularz korespondencji, ponieważ prawem ustanowiono ściśle określone 
rodzaje aktów, które powinny być stosowane w konkretnych przypadkach biurokratycznej praktyki. 
Rodzaj aktu określał więc nie tylko jego formę, ale także nośność informacyjną, zawężając jego 
stosowanie do danych funkcji. Sytuację ułatwia fakt, że rodzaj aktu możemy rozpoznać, nie tylko ba-
dając jego formularz, ale też dzięki temu, że po pierwsze, część aktów jako jedną z formuł zawierała 
określenie rodzaju, po drugie, czynność urzędowa wyrażona w tekście właściwym aktu wiązała się 
z pewnymi rodzajami aktów (np. słowa priedłagaju używano w „przedłożeniach”), po trzecie wresz-
cie, szybkie określenie rodzaju aktu jest możliwe dzięki nazywaniu go w pomocach kancelaryjnych 
oraz (jeśli takowa nastąpiła) w odpowiedzi na pismo13.

Szepieljow dzieli akta urzędu na korespondencję i dokumentację wewnętrzną. Wyraźne różnice 
formy i funkcji tych grup w pełni uzasadniają taki podział. Następnie autor dzieli korespondencję na 
trzy grupy według kryterium hierarchicznego, tzn. w zależności od tego, czy odbiorca miał upraw-
nienia zwierzchnie wobec nadawcy, czy odwrotnie. Trzecią grupę stanowi korespondencja między 
organami lub ich komórkami równorzędnymi i niepodlegającymi sobie nawzajem. Autor skupia się 
na formach akt stosowanych w organach centralnych i zwierzchnich, a szczególnie wyjaśnia funkcje 
przedłożeń ministrów oraz form dokumentacji służącej do zapisu przebiegu i wyniku obrad ciała 
kolegialnego, jak memoriał, protokół, stenogram, żurnał (dziennik).

Klasyf kacja powyższa, aczkolwiek kompletna, nie jest oryginalna. Zawiera się ona w tej, którą 
znajdujemy w dziewiętnastowiecznych pracach N. W. Waradinowa, którego propozycja była szer-
sza, jako że uwzględniała oczywiste dla autora (zapewne pod wpływem wykształcenia prawniczego) 
rozróżnienie między dokumentem a aktem. Waradinow tonem znawcy z lekką nutką zawodu poucza: 
„Dokumenty, akty i sprawy w praktyce są terminami używanymi często zamiennie i tylko niektóre 
z aktów są ściślej określone, ale jasne jest, że: 1) Akt lub pismo urzędowe jest odrębnym kancela-
ryjnym lub prywatnym urzędowym zapisem, nie określającym praw i obowiązków osoby w życiu 
codziennym, np. отношения, предписания, рапортыy, донесения, доношения, реестры, описи 
itd. 2) Dokument jest odrębnym ujęciem praw i obowiązków osoby lub osób, np. постановления, 
приговоры, резолюции, решения, czasem протколы, договоры, сделки itp., do nich zalicza się 
dokumenty [tożsamości] — akty, poświadczające czyjąś osobowość, np. паспорты, билеты, виды 
на жительство i in.”14. W dalszej części znajdujemy wytłumaczenie znaczenia pisma urzędowego, 
które według autora jest pisemnym oświadczeniem o konkretnym wydarzeniu lub prawie podlegają-
cym rozpatrzeniu organu państwa, organu samorządu lub urzędnika; sporządzonym według określo-
nej prawem, przepisami i instrukcjami lub kancelaryjnym obyczajem formy. Pisma dla Waradinowa 
to wszelkie akty o charakterze urzędowym, czyli niezależnie od pochodzenia przeznaczone do obro-
tu w urzędach organów władz. Tak więc dokumentację aktową urzędu autor ten podzielił na cztery 
grupy: a) dokumentacja wewnętrzna — sprawy i pisma kancelaryjne; b) korespondencja — pisma 
i sprawy używane do wzajemnych kontaktów; c) podania — sprawy i pisma wnoszone przez osoby 
prywatne do urzędów; d) акты, обязательства, договоры — sprawy i pisma powstające w wyni-

12 Л. Е. Шепелёв, Проблемы источниковедческого, „Вспомагательные исторические дисциплины” 16, 1985, 
s. 26.
13 Tenże, Чиновный мир России ХVIII — начало ХХ в., Sankt Petersburg 1999, s. 47.
14 Н. В. Варадинов, Делопроизводство, s. 86.
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ku obustronnego porozumienia w cel ustalenia i określenia wzajemnych praw, zarówno osobistych, 
jak i majątkowych15. Tak więc акт dla tego autora to dokument, zaś письмо — to akt urzędowy. Ten 
zasadniczy podział na akty i dokumenty znajdujemy też u Kazimierza Konarskiego, gdy pisze on 
o wytworach kancelarii XIX w.16

Za porównanie mogą nam posłużyć ustalenia Meisnera, który bazował na produkcji aktowej 
Brandenburgii XVII–XVIII w. Jego nauka o akcie dotyczy nie tylko form, ale stwierdza też, w ja-
kich warunkach powstawał akt i jakiemu celowi służył17. Systematyka Meisnera została oparta na 
stosunku nadawcy do odbiorcy, a w obrębie tak otrzymanych grup na cechach stylistycznych: kon-
strukcji gramatycznej (użycie pierwszej osoby liczby mnogiej, liczby pojedynczej czy trzeciej oso-
by liczby mnogiej) oraz stylu (np. styl uroczysty lub prosty). W ten sposób akta urzędu podzielone 
zostały na cztery grupy: 1) pisma zwierzchnika do podwładnego początkowo wychodzące tylko 
z kancelarii władcy (ustawy, edykty, mandaty, przywileje, reskrypty, sentencje, korespondencja), 
potem zaś, gdy przeniesiono uprawnienia, także z urzędów (listy publiczne — przeznaczone dla 
ogółu, dekrety — do wewnętrznego użytku urzędów, pisma odręczne — bez formy ceremonialnej); 
2) pisma podwładnego do władzy przełożonej — sprawozdania, supliki, petycje itd.; 3) pisma mię-
dzy równorzędnymi instancjami, m.in. umowy międzynarodowe; 4) pisma neutralne, bez adresata 
(bez tych cech) — protokoły, adnotacje, pro memoria, memoranda, testamenty polityczne, instruk-
cje, pomoce kancelaryjne itp.18

Syntetyczne ujęcie kancelarii i dokumentu XIX w. nie jest jeszcze możliwe. Ma na to wpływ stan 
studiów nad dziejami kancelarii ery biurokracji. Mimo znaczącego postępu, dokonanego w ostatnich 
kilkudziesięciu latach, wciąż do zbadania pozostają główne kancelarie tego okresu19.

2. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, KRÓLESTWO POLSKIE I ZIEMIE ZABRANE20

Omówienie problematyki zacząć wypada od sytuacji w Księstwie Warszawskim i Królestwie Pol-
skim okresu konstytucyjnego i autonomicznego. W administracji tych państw do 1867 r. stosowano 
system kancelaryjny zw. polskim, choć już od wojny polsko–rosyjskiej 1831 r. obserwujemy rusy-
f kację całych urzędów lub wprowadzanie rosyjskich elementów do tego systemu. Na niektórych 
polach kancelaria polska kontynuuje swoją obecność znacznie dłużej.

Kwestia kancelarii monarszych omawianych ziem polskich w XIX w. (sekretariat stanu Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Polskiego, a następnie Kancelaria Własna Jego Cesarskiej Mości do 
Spraw Królestwa Polskiego do 1876 r.) jak dotąd doczekała się jedynie bardzo pobieżnego omówie-
nia21. Dobrze scharakteryzowana jest pozycja ustrojowa namiestnika Królestwa Polskiego i innych 

15 Tamże, s. 28.
16 K. Konarski, Podstawowe zasady, s. 41.
17 H. O. Meisner, Urkunden– und Aktenlehre, s. 16, 23.
18 Tamże, s. 27–51 (rozdz. II: Systematische Aktenkunde).
19 B. Ryszewski, Rozwój form kancelaryjnych w Polsce w XIX i XX wieku — stan badań i postulaty badawcze, 
w: Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, Warszawa–Łódź 1976, 
s. 74–89, oraz koreferaty C. Łuczaka i I. Radtke, tamże, s. 89–102.
20 Podrozdział autorstwa A. Góraka.
21 W. Chorążyczewski, R. Degen, Kancelarie „władców” polskich XIX i XX wieku. Rekonesans badawczy, w: Bel-
liculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach no-
wożytnych na tle porównawczym, Toruń 2007, s. 131–151; K. Konarski, Zespół akt Sekretariatu Stanu Księstwa 
Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz Kancelarii J. C. Mości do Spraw Królestwa Polskiego (1807–1876), 
„Archeion” 44, 1966, s. 127–144.
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władz, m.in. Rady Stanu, Rady Administracyjnej, ministerstw i zarządów centralnych22. Dysponuje-
my także wydanymi źródłami prawa, choćby w postaci Dzienników Praw Księstwa Warszawskiego 
i Dzienników Praw Królestwa Polskiego. Jednak powyższe ustalenia z punktu widzenia dyplomatyki 
ograniczają się do charakterystyki wystawcy.

Bez konkurencji i niestety bez kontynuacji pozostają badania Władysława Rostockiego23, choć 
należy docenić, szczególnie na poziomie teoretycznym, wkład Zdzisława Chmielewskiego24. Ponad-
to stan badań ograniczyć można do bardziej lub mniej wnikliwych prac o różnych przejawach tejże 
kancelarii (administracji oświatowej, przemysłowej)25. W tym kontekście za krzepiące należy uznać 
badania Alicji Kuleckiej nad wybranym rodzajem dokumentu — raportem26 i systemem dokumen-
tów określających ustrój państwowy27. Wreszcie nieoceniony, pod względem inspiracji badawczych, 
wydaje się artykuł Franciszki Ramotowskiej28. Szukanie iunctim między kolejnymi systemami kan-
celaryjnymi, od ksiąg wpisów poprzez akta czynności i systemy kancelaryjne akt spraw (polski i ro-
syjski), przynosi wiele istotnych przemyśleń dla kontynuacji dawnych form w XIX w.

Ogólnie należy stwierdzić, że dokument — bez względu na to, czy przechowano go odrębnie jako 
część zbioru, czy też włączano go do teczki sprawy, której dotyczył — nie tylko nie tracił swej mocy 
prawnej, ale też nadal był dominującym środkiem dowodowym. Mamy do czynienia nie tylko z całą 
różnorodnością dokumentów stanowiących zapisy decyzji organu władzy i niezależnie od stopnia 
uznaniowości powołujących się na prawo pisane, ale także, na gruncie prerogatyw własnych (np. dwor-
skich), królowie wystawiają dokumenty bez takich odwołań. Podobnie i księga wpisów w kancelariach 
organów władzy kontynuuje swoją obecność i to zarówno w postaci pełnowartościowych wypisów 
z aktów pierwotnych, jak i rejestru produktów kancelaryjnych (własnych i obcych)29. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na protokoły posiedzeń, a także na zbiory praw. Pierwsze relacjonują proces podej-
mowania decyzji przez ciało kolegialne od referatu, poprzez dyskusję, po decyzję; co szczególnie waż-

22 A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Pol-
skim, t. I–II, Warszawa 1880–1882, tu t. I, s. 74–86; zob. też F. Ramotowska, Kancelaria Przyboczna Namiestnika 
w Królestwie Polskim, w: AGAD w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. II, Warszawa 1998, s. 93–96.
23 W. Rostocki, Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji w Księstwie Warszawskim i Królestwie 
Polskim (do 1867 r.), Wrocław 1964; tenże, Kancelaryjna postać pisma w aktach spraw urzędów administracji pań-
stwowej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Archeion” 31, 1959, s. 87–104; tenże, Księgi kancelaryj-
ne i akta spraw w urzędach administracji państwowej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, „Archeion” 
29, 1958, s. 251–266; tenże, Organizacja kancelarii urzędów administracji państwowej jako czynnika aktotwórcze-
go za Księstwa Warszawskiego, w: Księga pamiątkowa 150–lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, 
Warszawa 1958, s. 317–350; tenże, Z badań porównawczych nad ustrojem administracyjnym Księstwa Warszaw-
skiego i Francji. Organizacja kancelarii, CPH 13, 1961, z. 1, s. 107–126.
24 Z. Chmielewski, Narodziny i rozwój biuralizmu na ziemiach polskich w okresie zaborów, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego” 113, 1993, s. 13–34; tenże, Pozakancelaryjne uwarunkowania procesu aktotwórczego 
na przykładzie administracji Księstwa Warszawskiego, „Archeion” 90, 1992, s. 7–27, tenże, Zasady zarządzania 
aktami w urzędach administracji w dobie rozwijającego się kapitalizmu, „Archeion” 94, 1995, s. 22–40.
25 I. Ihnatowicz, Historia kancelarii przemysłowej w okręgu łódzkim, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967; A. Kulec-
ka, Instrukcja archiwalna Towarzystwa Przyjaciół Nauk z 1827 r., „Archeion” 101, 2000, s. 156–163; T. Manteuffel, 
Registratura Okręgu Naukowego Warszawskiego. Powstanie i organizacja, „Archeion” 13, 1935, s. 11–20; 14, 
1936, s. 11–22.
26 A. Kulecka, Wapno i alabaster. Biurokratyczna wizja rzeczywistości w raportach urzędowych Królestwa Polskie-
go (1815–1867), Warszawa 2005.
27 Taż, Pomiędzy Francją, Prusami i Rosją. Dokument w Królestwie Polskim (1815–1867), w: Belliculum diploma-
ticum V Lublinense, Lublin 2014, s. 187–203.
28 F. Ramotowska, Uwagi o księgach kancelaryjnych i archiwalnych urzędów polskich i rosyjskich XIX wieku, 
SŹ 21, 1977, s. 63–67.
29 W. Rostocki, Kancelaria i dokumentacja aktowa, s. 89–101.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



536 ARTUR GÓRAK, WIESŁAWA KWIATKOWSKA

ne, dopiero na ich podstawie wystawiano dokument ogłaszający tę decyzję zainteresowanej stronie. 
Protokoły takie ostatecznie formowano w chronologiczne zbiory i oprawiano. Co się tyczy zbiorów 
praw, to mamy do czynienia zarówno z księgami (poszytami) formowanymi z oryginałów, jak i księga-
mi, do których wpisywano (jak w Sekretariacie Stanu Księstwa) „akty” królewskie.

Władysław Rostocki wymienia następujące kryteria rozróżnienia „typów pism”: „wedle osoby 
wysyłającej pismo”, „kopie i oryginały”, „określone stadium przygotowania”, „ilość egzemplarzy”, 
„całość lub fragmentaryczność tekstu”, „czynności przyjmowania i wysyłania pism”30. Dla naszych 
potrzeb szczególnie przydatne są ustalenia dotyczące polskiej nomenklatury pism związane z pierw-
szym kryterium. Pismo osoby prywatnej skierowane do urzędu to prośba. Pismo urzędu niższego 
do wyższego to raport, przełożenie, przedstawienie, z tym że raport bywał też niekiedy używany 
na oznaczenie pisma niebędącego odpowiedzią. Pisma władz wyższych do podległych to prawo, 
ustawa, postanowienie, wyrok, dekret, reskrypt, rozporządzenie, polecenie. Organy sobie równe lub 
niepodlegające kontaktowały się za pomocą odezw. Autor identyf kuje też elementy formularza ów-
czesnego dokumentu.

Opisany przez W. Rostockiego system kancelaryjny zawiera ewidentne zapożyczenia francuskie 
(co zrozumiałe, bo napoleońska Francja nadawała pod względem prawnym i administracyjnym ton 
całej Europie) i pruskie. Administracja francuska co prawda w większości przypadków tworzyła 
sprawy, ale pracowała w oparciu o rejestry, odsyłające do dokumentów mających dla niej wartość 
czasową (po zakończeniu sprawy dokumenty niekiedy niszczono). Opieranie się na treści wpisanej 
we własne rejestry zamiast bazowania na luźnych dokumentach nie bez racji przypomina rozwiąza-
nia z poprzedniej epoki w postaci oblatowania aktów. Jednak efektywność administracji francuskiej 
zupełnie usprawiedliwia ten konserwatyzm i jednocześnie podważa wrażenie nowoczesności roz-
wiązań pruskich. Często w ogóle nie tworzono akt sprawy, a dokumenty układano w serie. W rze-
czywistości klasyf kacja według serii w zależności od rodzaju dokumentacji (rozkazy, koresponden-
cja od władz wyższych) zawsze była alternatywą dla klasyf kacji według akt spraw. W najgorszym 
przypadku można było nawet przechowywać otrzymaną korespondencję, niszcząc minuty własnych 
ekspedycji, ponieważ administracja miała pod ręką znacznie lepiej zorganizowane, a przy tym ła-
twiejsze w obsłudze, zasoby informacji w postaci swojej własnej ewidencji (rejestrów). Uważano 
wręcz, że rejestry będą zawsze bardziej kompletne niż pliki aktów31.

Jednym ze zjawisk, które zachowywały ciągłość trwania od średniowiecza i nie były w XIX w. 
nowością, jest notariat publiczny, który utrwalał na piśmie czynności prawne głównie osób prywat-
nych oraz zapewniał bezpieczeństwo tych zapisów. W omawianym okresie instrument notarialny 
nie tylko nie zanikał, ale przeżywał swój rozkwit, stanowiąc wiarygodny dowód przeprowadzania 
czynności prawnych32. Zmieniały się co prawda podstawy prawne jego funkcjonowania. Jednak nie 

30 Tamże, s. 68–70; tenże, Kancelaryjna postać, s. 87–89.
31 W. H. Stein, Une diplomatique allemande des documents administratifs français du XIXe siècle, „Bibliothèque 
de l’École des chartes” 161, 2003, s. 524.
32 Stan badań omawiają Sz. Kozak, Dziewiętnastowieczne akta notarialne. Stan badań, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno–Pedagogiczna i Historyczna” 7, 1998, s. 193–207; tenże, 
Rzeszowskie akta notarialne 1871–1918. Studium źródłoznawcze, Rzeszów 2004; tenże, Reprezentatywność gali-
cyjskich akt notarialnych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu, „Archeion” 98, 1997, s. 45–65; tenże, 
Stanowisko prawne notarialnej legalizacji podpisu na dokumencie prywatnym w Galicji. Głos w dyskusji, „Studia 
Archiwalne” 2, 2006, s. 115–117; D. Malec, Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007; taż, Historia notariatu na 
ziemiach polskich zaboru austriackiego i pruskiego w XIX i początkach XX w., „Nowy Przegląd Notarialny” 2004, 
nr 1 (20), s. 97–107; taż, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej: stan opracowania i podstawowe problemy badawcze, 
CPH 54, 2002, z. 2, s. 90–115; K. Skupieński, Notariat i akta notarialne jako przedmiot badań historyka, w: Nota-
 riat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX–XX wieku, Radom 2004, s. 11–18.
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zmienia to charakteru i funkcji notariatu, a i produkcja kancelaryjna nawiązuje do form znanych 
z okresu staropolskiego. Tak więc badania dyplomatyczne nad notariatem wieków wcześniejszych 
mogą stanowić źródło inspiracji badawczych i metodycznych. Oczywiście jednym z podstawowych 
nurtów badawczych będzie tu źródłoznawstwo33, przy omawianiu wybranych typów dokumentów, 
jak intercyzy czy testamenty34, bardzo zbliżające się do dyplomatyki. Możliwości badawcze dla tej 
ostatniej są tu zresztą wielorakie35. Od rozmaitych sposobów zastosowania pisma dla dokumento-
wania prywatnych działań osób działających na gruncie cywilnoprawnym po kwestie dokumentu 
prywatnego i prywatnoprawnego. Jest to pole pierwszorzędne dla badań dyplomatycznych, jednak 
w odniesieniu do XIX w. wciąż leżą one niemalże ugorem36.

Kancelarie notarialne tego okresu wydają się warte wspomnienia, także dlatego, że ich funkcjo-
nowanie opierało się na formie zwanej księgą wpisów, ogólnie słabo obserwowaną przez badaczy 
w XIX w., a obserwacja tego zjawiska mogłaby być pouczająca, mimo że dokonujący jej badacz mu-
siałby pokonać trudności, wnikające z bardzo znacznego stopnia sformalizowania i zrutynizowania 
notarialnych czynności kancelaryjnych. Może się bowiem wydawać, że forma aktów i dokumentów 
notarialnych była drobiazgowo regulowana normatywami w sposób stawiający pod znakiem zapy-
tania skuteczność i celowość stosowania tradycyjnego kwestionariusza badawczego dyplomatyki. 
Z drugiej wszakże strony, w źródłach daje się zaobserwować, że sztampa formularza wytworów 
notarialnych to zjawisko rozwijające się stopniowo, a przy tym zróżnicowane terytorialnie. Chodzi 
tu nie tylko o różnice pomiędzy ziemiami różnych zaborów, ale też o odmienności między praktyką 
notariuszy działających w centrach i na peryferiach. Można to chyba uznać za zjawisko uzasad-
niające podejmowanie studiów nad formą wytworów notarialnych, w oparciu nie tylko o przepisy 
prawne, ale też analizę produkcji konkretnych notariuszy. Ciekawe byłyby porównania pod wzglę-
dem formy akt z 1. i 2. połowy XIX w., także w zestawieniu z materiałem dwudziestowiecznym. 
Badaniami kancelarii notarialnej i jej wytworów w niewielkim stopniu zajmują się też archiwiści 
(głównie w związku z opracowywaniem pomocy archiwalnych), a i tak studiujący je badacze mają 
do dyspozycji jedynie pomoce kancelaryjne w postaci skorowidzów i repertoriów.

Francuskie wzory notariatu przeszły do nas wraz z Kodeksem Napoleona. Stworzono wówczas 
podstawy dziewiętnastowiecznego notariatu na ziemiach polskich. Francuska ustawa z 1803 r. zo-
stała wprowadzona w Księstwie w 1808 r. W Królestwie Polskim podejmowano reformy notariatu 
w ustawach z l. 1818 i 1825. Jednak próby te nie wpłynęły na podstawowe zasady. W tak ukształto-
wanej postaci notariat funkcjonował do 1876 r., czyli do wprowadzenia na teren Królestwa ustawy 
rosyjskiej, nakazującej sporządzanie aktów notarialnych w języku rosyjskim.

Wyodrębnienie w Księstwie Warszawskim jurysdykcji dobrowolnej stało się fundamentem nota-
riatu. Jednoosobowy organ notarialny miał za zadanie przyjmowanie aktów wypływających z dobrej 
woli stron, umów, kontraktów, jednostronnych zobowiązań, deklaracji, którym strony winne były lub 
chciały dać cechę autentyczności. Ze wszystkich czynności spełnianych przez notariat niewątpliwie 
najistotniejsze było sporządzanie aktów dobrowolnych. W tym charakterze bowiem notariusz usuwał 
spory mogące powstać między stronami, zabezpieczał i utrwalał ich interesy oraz prawa. Obowiązu-
jące przepisy prawne przy wielu czynnościach przewidywały obligatoryjność formy notarialnej dla 

33 J. Kazimierski, Akty notarialne i ich znaczenie dla badań historycznych XIX wieku, SŹ 4, 1959, s 109–123; 
H. Szymańska, J. Śmiałowski, Akta notarialne z terenu Królestwa Polskiego i ich wartość naukowa, „Archeion” 
30, 1959, s. 43–67.
34 A. Moczulska, Inwentarze, protokoły licytacji, intercyzy i testamenty zawarte w aktach notarialnych z obszaru 
Królestwa Polskiego w XIX wieku, SŹ 22, 1977, s. 217–224.
35 K. Litwin, Problematyka dokumentu w kancelariach notariuszy publicznych w Lublinie w XIX wieku, „Studia 
Archiwalne” 2, 2006, s. 105–113. 
36 Por. Bibliograf a powszechna notariatu, opr. A. Niemirowski, Warszawa 1884.
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ważności umowy. Wymagały tej formy sprzedaż i zamiana nieruchomości. Umowy o dzierżawę lub 
najem nieruchomości mogły być wprawdzie spisane zarówno w formie notarialnej, jak i prywatnej, 
lecz gdy dzierżawa lub najem miały być zabezpieczone hipotecznie, umowy musiały być spisane 
w formie notarialnej. Podobnie obowiązek przestrzegania tej formy notarialnej nakładały przepisy 
przy zobowiązaniach pieniężnych osób niepiśmiennych. Przy rozporządzeniach majątkiem w sto-
sunkach między żyjącymi, forma ta również była obowiązkiem, bez względu na to, czy dotyczyła 
ruchomości, czy nieruchomości37.

Podstawowym wytworem kancelarii notarialnych były księgi aktów notarialnych, zawierające 
oryginały dokumentów notarialnych wraz z załącznikami. Nie mniej interesujące są pozostałe księ-
gi — pomoce kancelaryjne, jak repertoria i skorowidze. Jednak to dokument notarialny w XIX w. 
pełnił funkcję zabezpieczenia prawa własności. Wszystkie podstawowe zalecenia co do sposobu spi-
sywania dokumentu wydano w 1808 r.38 Redakcje dokumentów notarialnych, od stosowania których 
zależała moc prawna dokumentu, można podzielić na elementy wewnętrzne i zewnętrzne.

Notariusz rozpoczynał spisywanie dokumentu od określenia miejsca i daty dokonania danej czyn-
ności. Dwa powody złożyły się na konieczność określania miejsca spisywania (najczęściej kance-
larii). Pierwszy to przekonanie się, że notariusz był właściwy pod względem miejsca urzędowania, 
drugi — zapobieganie fałszerstwom. Następnym istotnym elementem było imię, nazwisko i miejsce 
zamieszkania notariusza jako władzy gwarantującej autentyczność. Następnie wymieniano imio-
na, nazwiska, miejsce zamieszkania i zajęcia stron i dwóch świadków. Kolejnym elementem była 
wzmianka o odczytaniu aktu, na koniec następowały podpisy stron, świadków i notariusza. Równie 
istotne było zachowywanie legalnej formy zewnętrznej budowy aktów. Dokument musiał być spisa-
ny czytelnie, jednym ciągiem, bez skróceń, bez pozostawiania pustych miejsc. Oprócz akapitów nie 
można było wprowadzić do aktu żadnych innych przerw w tekście. Daty i sumy pieniężne wyszcze-
gólniane w akcie pisane były słownie. Wszelkie dopiski w tekście musiały być potwierdzone przez 
notariusza, strony i świadków.

Oryginał dokumentu zawierał pełny tekst umowy, zaopatrzony odpowiednimi formułami. Bę-
dąc jedynym śladem potwierdzającym zaistnienie nowego stanu prawnego, oryginał pozostawał 
w kancelarii. Osoby zainteresowane miały do niego niczym nieskrępowany dostęp. Już w momencie 
sporządzania dokumentu urzędnik był zobowiązany do przygotowania ekspedycji dla stron. Dowo-
dem na to mogą być rubryki w repertorium przeznaczone na informacje o wydanych wyciągach. 
Ekspedycja z zasady nie była dokumentem notarialnym. Jej zadaniem nie było tworzenie nowego 
stanu prawnego, lecz jedynie jego potwierdzenie. Ponadto notariusz, wypełniając swoje czynności 
urzędnicze, korzystał z pomocy kancelaryjnych. Były to wspomniane już repertoria oraz skorowi-
dze. W repertorium, poddawanym rewizji urzędników trybunału cywilnego, zawarte były istotne 
informacje o dokumencie — miejsce spisania, dokładna data, dane o osobach będących stronami, 
opłata i pokwitowanie odbioru wyciągów. Wpis ten potwierdzał zaistniałe fakty w istotny sposób, 
skoro księga była przechowywana przez notariusza i poddawana rewizjom, ale przepisy nie mówiły 
nic o jego znaczeniu dla mocy prawnej dokumentu39.

Ustrój notariatu rosyjskiego określił ukaz imienny dla Senatu Rządzącego z 14 (26) IV 1866 r., 
zawierający ustawę o dziale notarialnym opublikowaną 29 IV (11 V) 1866 r.40 Na Królestwo Polskie 
jej przepisy rozciągnięto, z wieloma zmianami, dopiero 18 II (2 III) 1875 r.41 Utrzymano w mocy te 

37 H. Szymańska, J. Śmiałowski, Akta notarialne, s. 48.
38 Organizacja notariuszów i szkół prawa z dodatku do kodeksu cywilnego francuskiego, Warszawa 1808.
39 K. Litwin, Problematyka, s. 105–113.
40 Полное Собрание Законов Российской Империи II, t. XLI, nr 43186.
41 Tamże, t. L, nr 54401.
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regulacje prawne Królestwa, które literalnie nie zostały zniesione przez ustawę rosyjską lub nie stały 
z nią w jawnej sprzeczności. Od tej pory jednak dokumenty musiały być sporządzane w języku ro-
syjskim, acz dopuszczano sporządzanie tłumaczeń w języku rodzimym. Notariusze byli zobowiązani 
do uwierzytelniania wszelkiego rodzaju aktów, wydawania wypisów i ich kopii, uwierzytelniania 
zaświadczeń oraz przyjmowania na przechowywanie przedstawianych przez strony dokumentów. 
Akty sporządzane przez notariusza nosiły nazwę autentycznych (actes authentiques) lub po prostu 
notarialnych.

Notariusze mieli działać przy Kancelariach Hipotecznych Sądów Okręgowych i Sędziach Pokoju 
i prowadzić: 1) rejestr uwierzytelnianych aktów, protestów i zaświadczeń, 2) księgę do zapisywania 
pobieranych opłat, 3) ogólny indeks alfabetyczny aktów i zaświadczeń, 4) wykaz wszystkich prze-
chowywanych dokumentów, 5) spis osób pozbawionych lub ograniczonych w prawach. Jeden z ar-
tykułów podkreślał, że akty notarialne mają być pisane na odrębnych kartach, na ustanowionym pa-
pierze stemplowym i nie będą wnoszone do ksiąg aktowych. Notariusz po zakończeniu roku miał je 
(wraz z załącznikami) łączyć w kolejności chronologicznej w kilka zeszytów, przesznurowywanych 
i opieczętowywanych, a następnie przekazywać je, razem z rejestrem, do archiwum hipotecznego. 
W Królestwie pozostawiono w mocy przepisy o wnoszeniu aktów notarialnych do ksiąg hipotecz-
nych, jak i w ogóle utrzymano polskie prawo hipoteczne (m.in. instytucję pisarzy hipotecznych).

Podstawą hipoteki była księga wieczysta — specjalny rodzaj rejestru, który przedstawia stan 
prawny danej nieruchomości i pozwala na ustalenie, komu i jakie przysługują do niej prawa. Po 
likwidacji państwowości polskiej w końcu XVIII w. zaborcy stopniowo wprowadzali własne regu-
lacje prawne w zakresie rejestracji ziemskich stosunków własnościowych. Na obszarze Królestwa 
Kongresowego obowiązywało Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego z 1818 r., zmienione ustawą 
z 1825 r. Na strukturę wykazu hipotecznego w księgach składały się następujące działy: nazwa 
i opis dóbr; nazwisko właściciela, tytuł nabycia dóbr i ich wartość; ograniczenia własności; długi 
hipoteczne. Pod pojęciem ksiąg hipotecznych rozumie się też księgi umów wieczystych oraz zbiory 
dokumentów.

W XIX w. upowszechniły się dokumenty tożsamości nazywane paszportami i legitymacjami, 
aczkolwiek są one bez wątpienia kontynuacją dawnych glejtów i listów żelaznych. W Królestwie 
Polskim wprowadzono zasady wydawania paszportów zagranicznych już w 1815 r.42 Paszporty za 
granicę i do Imperium Rosyjskiego wydawał dyrektor generalny policji przy Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych oraz prezesi komisji wojewódzkich43. Dopiero w latach 40. XIX w. prawo wy-
dawania trzydniowych kart legitymacyjnych uzyskali komisarze obwodowi44. Paszporty wewnętrzne 
były wydawane przez burmistrzów, prezydentów i wójtów. W 1868 r. wprowadzono w tym zakresie 
przepisy rosyjskie45.

Miasta polskie i ich kancelarie ogólnie wykazywały odporność na zmiany i dosyć powolnie re-
cypowały rozwiązania stosowane w administracji. Jeszcze na początku XIX w. stosowano dawne 
formy dyplomatyczne, choćby w postaci ksiąg wpisów. Jednak wrastanie w machiny biurokratyczne 
państw zaborczych, a szczególnie likwidacja samorządu miejskiego, powodowało przyjęcie w mia-
stach form kancelarii administracji rządowej46.

42 Dziennik praw Królestwa Polskiego, t. III, s. 146 (postanowienie namiestnika z 31 XII 1815).
43 Tamże, t. XXXV, s. 87 (ukaz z 5/17 V 1844); t. XLIV, s. 369 (ukaz z 27 XI [9 XII] 1851).
44 Tamże, t. XXX, s. 260 (ukaz z 28 VIII [9 IX] 1842).
45 Postanowienia Komitetu Urządzajacego, t. XII, Warszawa 1866, s. 227 (uchwała Komitetu do spraw Królestwa 
Polskiego z 19 I 1868).
46 W. Bagieński, Akta cechów miasta Piaseczna pod Warszawą oraz materiały dotyczące spraw cechowych w aktach 
Magistratu XVIII–XX wieku, „Archeion” 81, 1986, s. 121–156; tenże, Procesy archiwotwórcze akt miejskich na 
Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815–1950, Warszawa 1999; M. Bandurka, Akta miasta Łodzi (1471) 
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Ważnym nośnikiem tradycji, także dyplomatycznej, szczególnie na tle modernizacyjnych ten-
dencji na gruncie państwowo–prawnym, był Kościół katolicki. Badania kancelarii kościelnej i jej 
wytworów z tego okresu nie są niestety dostatecznie zaawansowane47. Szczególnie dojmujący jest 
brak opracowań traktujących o głównych (diecezjalnych) urzędach w Królestwie Polskim i zaborze 
rosyjskim. Ten stan wiedzy odbija się także w podstawowej dla tego zagadnienia pracy Hieronima 
Wyczawskiego, który daje przegląd m.in. funkcjonowania i „wytworów” kancelarii biskupich, kon-
systorzy generalnych, wikariuszy, of cjałów, administratorów diecezji, sufraganów, archidiakonów, 
dziekanów, paraf i, kapituł katedralnych i kolegiackich oraz zakonów48. Choć praca dotyczy zasad-
niczo okresu staropolskiego, można tam znaleźć informacje także o praktyce późniejszej. Na tej 
podstawie możemy scharakteryzować formy dyplomatyczne stosowane w kancelariach kościelnych. 
W kancelariach biskupich np. dominacja księgi wpisów trwała nawet do początków XIX w.49 W na-
stępującym potem okresie „nowożytnej registratury” dawne formy kancelaryjne (dokumenty, księgi 
wpisów i powiązane z nimi akta luźne) nie przestały powstawać i funkcjonować, chociaż zmniejszył 
się ich udział w produkcji kancelaryjnej, zmieniły formy, a czasem i funkcje, a przede wszystkim 
metody układu — systematyzacji, a więc także narzędzi docierania do informacji w nich zawartej.

Zjawiskiem nowym w XIX w. był wzrost znaczenia konsystorzy diecezjalnych, a co za tym idzie, 
także ich kancelarii. W zaborze rosyjskim ich funkcjonowanie zostało określone przez przepisy pań-
stwowe, począwszy od u kazu Katarzyny II z 1795 r. Od lat 40. XIX w. zasady te zaczęto stopniowo 
wprowadzać także w Królestwie Polskim. Produkcję kancelaryjną konsystorzy można podzielić na 
trzy grupy: 1) protokoły sesji konsystorskich i łączące się z nimi acta praesidialia; 2) dzienniki po-
dawcze (pod różnymi nazwami); 3) fascykuły akt wytworzonych przez kancelarię (koncepty wraz 
z oryginalnymi aktami napływającymi do kancelarii). Najstarsze protokoły pochodzą już z lat 80. 
XVIII w. Na końcu dzienników podawczych tworzono indeksy, które pozwalały na odnajdywanie 
dokumentów (akt luźnych) w fascykułach formowanych na różne sposoby, według nadawcy, paraf i 
czy hasła rzeczowego. Tworzenie akt spraw wcale nie było praktyką dominującą. Czasem fascykuły 
szyto, a czasem dokumenty przewiązywano lub wkładano w teczki.

Podobne zjawiska obserwuje się w kancelarii unickiego konsystorza chełmskiego. W XIX w. naj-
bogatszą formą dokumentacji jest korespondencja, którą zaczęto formować w akta spraw według 
planu registratury. Dla zapanowania nad potokiem pism prowadzono dziennik podawczy. Jednak 
nadal kontynuowano prowadzenie niektórych ksiąg wpisów, np. księgi święceń, księgi ingrosacyjnej 
itp. Licznie pojawiały się mapy gruntów cerkiewnych50.

Rosło znaczenie kancelarii dziekanów, co związane było z ich rolą w administracji kościelnej 
i publicznej. Dziekan był jednocześnie plebanem (proboszczem) jednej z paraf i, ale kancelaria 

1794–1914 (1918). Przewodnik po zespole, Warszawa–Łódź 1990; E. Bimler–Mackiewicz, Rzemieślnicze dokumen-
ty zawodowe — treść, kształt, wyraz graf czny, funkcje użytkowe i estetyczne, „Studia Archiwalne” 2, 2006, s. 137–
144; О. Карліна, Магістрат Володимира–Волинського в першій половині ХІХ ст. Склад, повноваження, 
документація, w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko–ruskim 
pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku, Kraków 2010, s. 669–690; A. Drakoniewicz, 
Świadectwa i dyplomy Łodzian w wiekach XIX i XX, „Archeion” 94, 1995, s. 293–294.
47 M. Dębowska, Stan badań nad kancelariami kościelnymi w Polsce, „Archiva Ecclesiastica” 4, 2007, nr 4, s. 7–18.
48 H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, wyd. 2, Kalwaria Zebrzydowska 2013, 
zwłaszcza rozdz. 4: Kancelarie kościelne i wytwór ich urzędowania, s. 325–440.
49 S. Banach, Księgi wpisów archidiecezji warszawskiej z lat 1848–1861 jako źródło historyczne, Dalków–Łódź 
2002; Z. Skiełczyński, Paraf alne księgi wpisów Archidiecezji Warszawskiej z lat 1818–1847: próba odtworzenia 
spalonych akt arcybiskupów warszawskich i ich konsystorzy, w: Studia z historii Kościoła w Polsce, t. III, Warszawa 
1977, s. 269–429.
50 Chełmski Konsystorz Greckokatolicki [1525] 1596–1875 [1905]. Inwentarz analityczny archiwum, opr. M. Tro-
janowska, Warszawa 2003, s. 22–23.
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dziekańska miała odrębność wyznaczaną przez zakres kompetencji dziekanów. Ks. Alojzy Jougan 
wymienia następujące grupy akt dziekańskich: 1) diecezjalne pisma urzędowe (kurendy51); 2) ko-
respondencja z ordynariatem; 3) korespondencja z urzędami paraf alnymi; 4) akta jurysdykcji; 5) 
sprawy osobiste duszpasterzy; 6) sprawozdania z wizyt kanonicznych; 7) sprawozdania z nauki re-
ligii w szkołach; 8) sprawozdania z przebiegu nauk katechizmowych w kościołach; 9) dyspensy od 
zapowiedzi; 10) prenumeraty, subskrypcje i kolekty; 11) dokumenty stowarzyszeń, bractw religij-
nych i organizacji chrześcijańsko–społecznych, instytucji humanitarnych, kongregacji dekanalnych 
i uchwały dorocznych zebrań księży dziekanów52. Jedno z rozporządzeń konsystorza dla dziekanów 
wymienia pięć grup akt dziekańskich: rozporządzenia rządu, akta poszczególnych kościołów deka-
natu, protokoły corocznych wizytacji kościołów paraf alnych, protokoły kontroli akt stanu cywilne-
go, korespondencja ze zwierzchnikami. Tomy akt szyto. Pojawia się też dziennik podawczy53.

Szczególnie interesujące są klasyf kacja, opis i analiza dokumentacji dziekańskiej pod względem 
formalnym, przeprowadzone przez P. Wolnickiego54. Autor ten odróżnia pisma urzędowe (akty) od 
dokumentów. Do tych pierwszych zalicza przede wszystkim of cjalną korespondencję, którą dzieli 
na tę od przełożonego (listy pasterskie, reskrypty, kurendy, zarządzenia) i do przełożonego (raporty, 
opinie o duchownych, przedstawienia). Ponadto w kancelarii dziekańskiej mamy do czynienia z do-
kumentami „bez adresata” (wykazy, rachunki, bilanse i kwity, protokoły). Do dokumentów sensu 
stricto zalicza m.in. rozporządzenia biskupa lub konsystorza dla dziekana (instrumentum, a czasem 
diploma) oraz poświadczenia święceń. Zawierały one podstawowe elementy formularza dokumentu 
z okresu staropolskiego. Rodzajem dokumentu znacznie bardziej poddanego reglamentacji prawa 
świeckiego były natomiast zamiany dziesięcin55.

Z kolei w kancelariach klasztornych, wobec stosunkowo niewielkiej ilości korespondencji, dłu-
żej utrzymywała się księga jako forma kancelaryjna. Spisywano księgi protokołów sesji zarządu 
klasztoru oraz księgi gospodarcze (np. rachunkowe i inwentarze). Do II wojny światowej prowa-
dzono księgi wpisów okólników (kurend) przełożonych i zarządzeń władz. Protokoły wizytacji 
wnoszono do odpowiednich ksiąg lub formowano z nich akta. Prowadzono także księgi nowicjatu, 
profesji (ślubów zakonnych) i śmierci (libri mortuorum), dokumentujące te trzy najważniejsze 
w życiu każdego zakonnika wydarzenia. Bardzo zróżnicowane bywały księgi związane z pro-
wadzeniem szkół (elementarnych i innych) oraz szpitali. Gromadzono akta związane z kultem 
i duszpasterstwem (np. akta komisji ds. koronacji obrazu czy akta związane z procesem beaty-
f kacyjnym lub kanonizacyjnym), akta gospodarcze, akta szkolne i akta szpitali. Już w XVIII w. 
zaczęto podstawowe dokumenty dotyczące poszczególnych zakonników oraz ich korespondencję 
formować w akta osobiste (personalne). W XIX w. i w tych kancelariach zaczęto prowadzić dzien-
niki podawcze, ale z czasem zarzucano tę praktykę. Dla przykładu korespondencję prowincjałów 
zakonów formowano nie według spraw, ale według nadawców. Była to praktyka znana od końca 
XVII w., a w XIX w. już powszechna.

51 Czyli pisma biegowe, okólniki, cyrkularze, zob. W. Jemielity, Kurrendy w Królestwie Polskim, „Prawo Kanonicz-
ne” 39, 1996, nr 3–4, s. 237.
52 A. Jougan, Kancelaria paraf alna czyli zbiór przepisów kościelnych i państwowych dla urzędów paraf alnych, 
Lwów 1912, s. 792.
53 P. Szkutnik, Akta dziekana dekanatu szadkowskiego ks. Jana Gawełczyka (1826—1854), „Biuletyn Szadkowski” 
9, 2009, s. 63–85.
54 P. Wolnicki, Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818–1918). Studium admini-
stracyjno–kancelaryjno–archiwalne, Częstochowa 2011.
55 Tenże, W stronę państwa prawnego. Dobrowolne umowy o zamianę dziesięciny w Królestwie Kongresowym, 
w: Belliculum diplomaticum V Lublinense, Lublin 2014, s. 205–217.
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Szukając tendencji ogólniejszych, można skonstatować, że wzrost liczby dokumentów i akt luź-
nych nie był decydującym czynnikiem zanikania ksiąg wpisów na rzecz akt spraw i fascykułów. 
Takie jednostki aktowe formowano również w okresie staropolskim i w XIX w. jedynie rośnie ich 
liczba. Coraz częściej jednak funkcjonowały one niezależnie od księgi, nie były wyciągami z niej 
i nie były do niej wnoszone. Naturalnym czynnikiem powodującym stopniowe zanikanie ksiąg był 
wzrost liczby korespondencji. Powodowało to założenie dziennika podawczego i formowanie akt 
w zależności od kolejności wpisów lub podług spraw. Drugim ważnym czynnikiem modernizacyj-
nym był wpływ prawa i aparatu administracyjnego. Wpływ ten nie był wszakże jednoznaczny. Nie-
kiedy władza państwowa narzucała i ujednolicała formy prowadzenia ksiąg, podnosząc wręcz ich 
znaczenie do rangi urzędowej, jak to miało miejsce z paraf alnymi księgami metrykalnymi.

Nieco na marginesie należy wspomnieć, że wymuszano także zmiany języka dokumentów. W Im-
perium Rosyjskim językiem urzędowym Kościoła katolickiego była łacina, natomiast w Królestwie 
Kongresowym — język polski, ale i tam po 1868 r. z władzami państwowymi należało korespondo-
wać do rosyjsku. Wyjątkiem od polsko– czy rosyjskojęzycznej dokumentacji były dokumenty, które 
prawo kanoniczne nakazywało spisywać po łacinie.

Swoją specyf kę posiadała również kancelaria paraf alna. Z jednej strony była przykładem konty-
nuacji, a nawet rozwoju form dawnych (jak księga wpisów), a z drugiej — powstawały i rozwijały 
się formy nowe (akta luźne). Te ostatnie przybierały postać szytych, formowanych na różnej zasa-
dzie, fascykułów, a potem także woluminów rzeczowych i akt spraw56. Do form dyplomatycznych 
kontynuowanych od czasów staropolskich należy zaliczyć metryki paraf alne, zawierające zapisy 
chrztów, zaślubin i śmierci. Metryki prowadzono już wcześniej (na mocy uchwał soboru trydenc-
kiego), a obowiązek ten wynikał z norm prawa kanonicznego, jednak w XIX w. państwo dodatko-
wo ustanowiło proboszczów urzędnikami stanu cywilnego i ustaliło jednolite systemy prowadzenia 
ksiąg metrykalnych. Wypisy z tych ksiąg stanowiły podstawę poświadczania tożsamości człowieka. 
Zasadniczo prowadzono trzy serie: 1) ochrzczonych (libri baptisatorum) lub urodzonych (libri na-
torum), 2) zaślubionych (libri matrimoniorum lub copulatorum), 3) zmarłych (libri mortuorum lub 
defunctorum) albo pochowanych (libri sepultorum).

Francuski Kodeks Cywilny, wprowadzony w Księstwie Warszawskim dekretem z 27 I 1808 r., 
przeniósł akta stanu cywilnego na wzory francuskie. Prowadzenie ich pozostawiono nadal probosz-
czom57. Później na mocy Kodeksu cywilnego dla Królestwa Polskiego (13 VI 1825) ustalono, że 
sakrament musi być poprzedzony spisaniem aktu, a do prowadzenia akt stanu cywilnego dla wy-
znań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrze i wójtowie58. Akta spisywano w oryginale 
w dwóch egzemplarzach — unikat zostawał na miejscu, a duplikat traf ał do archiwum hipotecznego 
właściwego sądu pokoju. Ponadto unikaty prowadzono odrębnie dla każdego sakramentu, aż do 
zapełnienia księgi, duplikaty zaś stanowiły księgi dla pojedynczych lat z wewnętrznym tylko po-
działem59. Księgi prowadzono po polsku do końca 1867 r., potem zaś po rosyjsku, ale w tej samej 
formie60. Występowały dwie formy wpisów: narracyjna i tabelaryczna.

56 R. R. Kufel, Kancelaria, registratura i archiwum paraf alne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, 
Zielona Góra 2005, s. 49–59.
57 Dziennik praw Księstwa Warszawskiego, t. I, s. 195 (23 II 1809, Włożenie na duchownych obowiązków urzędnika 
stanu cywilnego).
58 Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, art. 70–142, Dziennik praw Królestwa Polskiego, t. XI, s. 15 (postanowie-
nie Rady Administracyjnej z 3 XI 1825).
59 O Aktach Stanu Cywilnego. Pismo z polecenia j. w. rad. taj. P. Muchanowa, dla użytku osób, utrzymujących akta 
stanu cywilnego ułożone, Warszawa 1858; W. Jemielity, Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Króle-
stwie Polskim, „Prawo Kanoniczne” 38, 1995, nr 1–2, s. 163–188.
60 Postanowienia Komitetu Urządzającego, t. XI, Warszawa 1868, s. 481 (postanowienie z 10/22 XI 1867).
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W kancelariach paraf alnych prowadzono też inne księgi, np. księgi rachunkowe, konsystorskie, 
zapowiedzi, ogłoszeń paraf alnych, of arodawców lub księgi pomocnicze, jak raptularze urodzo-
nych. Częstą praktyką w tym okresie było prowadzenie kronik paraf alnych (libri memorabilium)61. 
Gromadzono także akta w postaci fascykułów, np. alegat (załączników) do danej serii ksiąg. W ar-
chiwach paraf alnych gromadzono wreszcie dokumenty (dyplomy), których odbiorcą była paraf a, 
np. bulle, nadania odpustów, przywileje, odpisy dekretów fundacyjnych i erekcyjnych, odpisy no-
minacji wikariuszy, zezwolenia na budowę, akty zamiany dziesięciny. Wprzęgnięcie proboszczów 
w system realizacji władzy świeckiej oraz ich funkcjonowanie w ramach hierarchii kościelnej po-
wodowało narastanie korespondencji oraz przesyłanych od władz i do władz dokumentów. Często 
dokumenty od władz zwierzchnich (rozporządzenia, listy pasterskie, okólniki) oprawiano lub formo-
wano w fascykuły. Często spotykaną w kancelariach paraf alnych formą były protokoły: czynności 
proboszcza lub wizytacji biskupich i dziekańskich.

Z dniem 18 I 1810 r. każda gmina Księstwa Warszawskiego została zobowiązana do prowadzenia 
ksiąg ludności62. Potem przepisy te zmieniano lub rozwijano63. Obowiązek zapisywania dotyczył 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet (imię, nazwisko, wiek, miejsce urodzenia, poprzednie zamieszka-
nie, stan, zawód, rzemiosło lub sposób życia). Księgi należało prowadzić w dwóch egzemplarzach, 
a drugi przekazywać podprefektowi. Na podstawie tych ksiąg miał być sporządzany coroczny spis 
ludności Królestwa. W latach 60. XIX w. wydano instrukcję o formowaniu, prowadzeniu i utrzymy-
waniu ksiąg ludności. Na jej podstawie prowadzono dwa rodzaje ksiąg (ludności stałej i niestałej), 
a w Warszawie jeszcze trzecią — ludności „przechodniej”64.

Kościół katolicki w zaborze rosyjskim i na pozostałych terenach Imperium cechowało większe 
podporządkowanie władzom cywilnym (Rzymsko–Katolickie Kolegium Duchowne w Sankt Peters-
burgu), a przez to silniejsze były w nim tendencje modernizacyjne, szczególnie w Rosji. Tu rów-
nież pierwszoplanową rolę nadano konsystorzom, a w terenie dziekanom i proboszczom. Prawo 
wprost mówiło, że „prowadzenie, decydowanie i załatwianie spraw w konsystorzach, rachunkowość, 
obowiązki i odpowiedzialność osób na służbie określają, dla służby cywilnej ustanowione, zasa-
dy”65. W Rosji zaczęto prowadzić zapisy metrykalne w paraf ach dopiero od ukazu z 14 IV 1702 r., 
by w drodze długiej ewolucji doprowadzić do wypracowania szczegółowego formularza ksiąg me-
trykalnych66. Forma ksiąg metrykalnych została w Imperium ustalona ukazem synodalnym z 20 II 
1724 r. (starego stylu)67. Prowadzili je tylko proboszczowie. Ważnym krokiem było wprowadzenie 
centralnie drukowanych i rozsyłanych do konsystorzy ksiąg (7 V 1806)68. Wzór wprowadzał jed-
ną księgę podzieloną na trzy części: o urodzonych, zaślubionych i zmarłych. Całość miała postać 
tabelaryczną. Kolejne ukazy uszczegóławiały formularz i zasady prowadzenia ksiąg, wprowadza-
jąc jednocześnie coraz większą unif kację (np. kolejna zmiana formy nastąpiła w 1838 r.)69. Mniej 
więcej od połowy wieku przeważała praktyka prowadzenia odrębnych serii dla zapisu urodzeń, ślu-
bów i zgonów. Księgi formowano, sznurowano i opatrywano pieczęcią w konsystorzu, a następnie 

61 Z. Krupska, Kancelaria i dokumentacja paraf i rzymskokatolickiej diecezji południowo–wschodnich z okresu za-
borów i II Rzeczpospolitej. „Miscellanea Historico–Archivistica” 4, 1994, s. 233–244
62 Dziennik praw Księstwa Warszawskiego, t. II, s. 109 (dekret z 18 I 1810 r. nakazujący utrzymanie ksiąg ludności).
63 Tamże, t. IV, s. 218 (postanowienie namiestnika z 27 I 1818).
64 Postanowienia Komitetu Urządzającego, t. XVII, Warszawa 1870, s. 32 (postanowienie z 23 IX [5 X] 1869); 
A. Okolski, Wykład, t. II, s. 20–40.
65 Полное Собрание Законов Российской Империи I, t. XXVIII (1804–1805), nr 21467.
66 Tamże, t. IV, nr 1908; t. VI, nr 4022; t. XX, nr 14948.
67 Tamże, t. VII (1723–1727), nr 4480.
68 Tamże, t. XXIX (1806–1807), nr 22118.
69 Tamże II, t. XIII (1838), nr 10956.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



544 ARTUR GÓRAK, WIESŁAWA KWIATKOWSKA

przekazywano do paraf i70. Powstawały dwa egzemplarze, z których oryginał zostawał w paraf i, 
a kopię odsyłano do konsystorza. Ksiąg nie można było wynosić z kościoła, a więc prowadzono 
księgę brulionową, którą noszono na miejsce, a potem przepisywano do indukty. Księgi początkowo 
prowadzono po łacinie, by potem przejść na język urzędowy. Jeszcze w 1. połowie XIX w. zdarzały 
się całe fragmenty spisywane po polsku lub niemiecku. Wypis z ksiąg metrykalnych był w Rosji pod-
stawowym dokumentem tożsamości do czasu wprowadzenia paszportów wewnętrznych. W oma-
wianym okresie księgi metrykalne zachowały dawną formę dyplomatyczną — księgi wpisu, z której 
wydawano prawomocne odpisy. Osobny problem stanowiło funkcjonowanie prawosławnych ksiąg 
i aktów stanu cywilnego w Królestwie Polskim71.

3. ZABÓR AUSTRIACKI72

Zdecydowanie najgorzej przedstawia się stan badań nad formami dyplomatycznymi organów wła-
dzy w zaborze austriackim. Szczególnie odczuwa się brak monograf i poświęconej produkcji kance-
laryjnej — przede wszystkim Gubernium czy Namiestnictwa we Lwowie. Dysponujemy jedynie kil-
koma artykułami na ten temat73. Równie pobieżne jest rozpoznanie produkcji kancelaryjnej sądow-
nictwa74. Podstawowym źródłem drukowanym do rozpoznania stanu prawnego Galicji są dzienniki 
praw (Allgemeines Reichsgesetz– und Regierungsblatt für das Kaisertum Österreich 1849–1852, 
potem: Reichsgesetzblatt für das Kaisertum Österreich 1853–1869, a następnie Reichsgesetzblatt 
für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 1870–1918) oraz wydawnictwa lokalne 
o podobnym charakterze75.

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem (szczególnie w 2. połowie XIX w.) było układanie 
dokumentów na zasadzie chronologiczno–numerycznej, z podziałem na akta prezydialne i ogól-
ne. Postępowanie takie, dalekie od powszechnie stosowanego ówcześnie systemu akt spraw, bar-
dzo przypomina sposób formowania ksiąg wpisów. Ponadto jest to kancelaria, w której przemożny 
wpływ na postępowanie z aktami ma dziennik podawczy (protokół). Na jego podstawie nie tylko 
układano akta, ale również dokonywano priorowania (wyszukiwania i dołączania pism poprzednich 

70 Tamże II, t. XLI (1866), nr 43773.
71 Zob. Метрики (oбщие акты состояний) у православных (по ведомствам епархиальному и военно–духовно-
му), инославных, старообрядцев, сектантов, евреев, караимов и магометан. акты гражданскаго состоя-
ния в Царстве Польском, opr. Л. П. Нoвикoв, Sankt Petersburg 1907.
72 Podrozdział autorstwa A. Góraka.
73 Organy centralne: A. Winiarz, Archiwum Namiestnictwa we Lwowie, Lwów 1909; E. Barwiński, Gubernium 
i Namiestnictwo, maszynopis, Kraków, AN, Teki Eugeniusza Barwińskiego, sygn. 4; M. Andrasz–Mrożek, Sys-
tem kancelaryjny Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 3, 
1997, s. 114–130. Organy terenowe: E. Krawczyk, Wewnętrzna organizacja urzędu starostwa powiatowego autono-
micznej Galicji, „Rocznik Historyczno–Archiwalny” 14, 2000, s. 225–232; J. Szyposz, Dzieje kancelarii urzędów 
i instytucji na terenie Galicji od 1772 do 1918 roku, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 1, 1995, s. 36–45. Zarząd 
dominialny: K. Follprecht, Akta dominiów w Suchej i Ślemieniu w latach 1799–1855, „Krakowski Rocznik Archi-
walny” 1, 1995, s. 28–35; Z. Niezgoda, Organizacja i kancelaria dominiów w Galicji i szczątki ich akt w Archiwum 
Państwowym w Krakowie, „Archeion” 28, 1958, s. 183–205.
74 M. Dalecki, Z dziejów ustroju i kancelarii sądów w środkowej Galicji w latach 1855–1918, „Rocznik Histo-
ryczno–Archiwalny” 9, 1995, s. 97–113; L. Łysiak, Sąd szlachecki w Tarnowie (1787–1855). Studium archiwalne 
z dziejów kancelarii i registratur sądowych w Galicji, „Archeion” 24, 1953, s. 305–328.
75 Zob. też Powszechny Dziennik Praw Krajowych i Rządowych dla Kraju Koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księ-
stwami Oświęcimskiem i Zatorskiem tudzież z Wielkiem Księstwem Krakowskiem za rok 1849–1852, Kraków 1853–
1855; Dziennik Praw dla Galicyi, Lwów 1849–1855; Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnic-
twa we Lwowie, t. I–V, Lwów 1855–1859.
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w danej sprawie do najnowszego) za pomocą indeksów do dziennika. Podkreślenia wymaga też 
szerokie stosowanie w 1. połowie XIX w. układu rzeczowego, a następnie stopniowe odchodzenie 
od niego (w urzędach powiatowych od 1855 r.). Akt nie szyto, zapewne ze względu na konieczność 
kompletowania poprzedników dla referentów, z dokumentów przechowywanych w różnych fascy-
kułach76. Nieco lepiej przedstawia się rozpoznanie kancelarii miast zaboru austriackiego77. Na dłuż-
sze utrzymywanie się w Galicji dawnych form dyplomatycznych wpłynął brak ingerencji władz au-
striackich w ustrój miast w pierwszym okresie. Do końca lat 80. XVIII w. ustrój i organizacja władz 
miejskich opierały się na wzorach staropolskich, m.in. łącząc funkcje administracyjne i sądowe. 
Później również mamy raczej do czynienia ze stopniową ewolucją stosunków. Podstawową formą 
dyplomatyczną była wciąż księga wpisów oraz akta luźne. W ostatniej dekadzie XVIII w. pojawiły 
się dzienniki podawcze i tabele rzeczowego podziału akt na fascykuły. Potem, wraz ze wzrostem 
znaczenia korespondencji, układ ten coraz bardziej komplikowano. Instrukcja z 1837 r. nakazała 
wprowadzenie układu chronologiczno–numerycznego z możliwością wyjątkowego zakładania rze-
czowych rektyf katów.

Warto również zwrócić uwagę na notariat. Austriacka ustawa notarialna z 1855 r. została wprowa-
dzona w Galicji dopiero w 1858 r.78 Przymus notarialny dotyczył (§ 4) umów małżeńskich, potwier-
dzenia odebrania posagu, niektórych umów między małżonkami, pewnych darowizn, umów między 
ślepymi lub głuchymi, testamentów osób niemych, protestów wekslowych. Pozycję notariatu ugrun-
towała ostatecznie dopiero ustawa z 1871 r.79

Za zjawisko charakterystyczne dla Galicji uznać należy występowanie jednej operacji prawnej 
w dwóch formach. Kontrakt kupna–sprzedaży mógł mieć postać aktu notarialnego, jak i legalizacji 
podpisu na dokumencie prywatnym zawierającym to samo działanie (czego śladem w kancelarii no-
tariusza jest protokół). Legalizacje w samej tylko Galicji Zachodniej stanowiły w 1911 r. około 60% 
całej wytworzonej przez notariuszy dokumentacji80. Co istotne, § 54 ustawy notarialnej z l871 r. sta-
nowił, że dokument prywatny może otrzymać walor dokumentu publicznego jedynie przez tzw. so-
lenizację: „dokument zostanie przyszyty według przepisów ogólnych do aktu notarialnego spisać się 
mającego, a osnowa jego stanowi uzupełniającą część składową tegoż aktu”81.

W Galicji zaprowadzono księgi gruntowe regulowane ustawami z l. 1871 i 1874. Wykazy hipo-
teczne prowadzone były dla poszczególnych nieruchomości w ramach ksiąg głównych, obejmujących 
całe miejscowości. Często są to tomy liczące po wiele tysięcy stron zapisywanych pismem ręcznym. 
Składały się na nie: karta A — stan majątkowy, A1 — oznaczenie parcel, A2 — spis praw związanych 
z własnością nieruchomości, B — oznaczenie właściciela, C — obciążenia nieruchomości82.

76 Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, opr. A. Górak, K. Latawiec, Lublin 2012.
77 M. Andrasz–Mrożek, System kancelaryjny Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, „Krakow-
ski Rocznik Archiwalny” 3 1997, s. 114–130; K. Arłamowski, Kancelarie zarządów miejskich w zaborze austriac-
kim w latach 1772–1918, „Archeion” 38, 1962, s. 241–269; T. Bieda, Kancelaria Magistratu miasta Rzeszowa 
w latach 1866–1918, „Prace Humanistyczne”, ser. 1, 1986, nr 26, s. 117–135; P. Hudzik, Akta miasta Zatora z lat 
1789–1918, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2, 1996, s. 31–37; Z. Rączka, Akta miasta Jordanowa XVI–XIX wie-
ku. Charakterystyka kancelaryjno–archiwalna, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 1, 1995, s. 20–27.
78 Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich, 1855, cz. XIII, nr 94, s. 443–491 (ustawa notarialna z 21 V 
1855); tamże, 1858, cz. VIII, nr 23, s. 203–206 (patent Franciszka Józefa z 7 II 1858).
79 Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych, 1871, cz. XXXII, nr 75, 
s. 161–204.
80 S. Kozak, Stanowisko prawne, s. 115–117.
81 S. Muczkowski, Austriacka ustawa notarialna z dnia 25 VII 1871 r. historycznie i porównawczo objaśniona, 
Kraków 1887, s. 377–381.
82 Dziennik ustaw państwa, 1871, cz. XXVII, nr 95, s. 241–264 (ustawa z 25 VII 1871r. tycząca się zaprowadzenia 
powszechnej ustawy o księgach gruntowych ); Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla królestwa Galicyi 
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W Austrii prowadzenie akt stanu cywilnego pozostawiono proboszczom katolickim (obrządku 
łacińskiego, unickiego i ormiańskiego), ale w formie przepisanej patentem cesarskim z 20 II 1784 r. 
Przepisano prowadzenie trzech serii (urodzeń, małżeństw i zgonów) z zapisami w formie tabela-
rycznej. Prawo nie tylko określało coraz bardziej szczegółowo zakres informacji oraz sposoby ich 
dowodzenia, poświadczania i zabezpieczania, ale też stopniowo precyzowało formę ksiąg i wpisów. 
Zakazano np. stosowania skrótów i skrobań. Księgi przez cały okres prowadzono w języku łacińskim 
i w takim też języku wydawano odpisy. Według prawa paraf e katolickie prowadziły księgi odrębnie 
dla każdej wsi w swoim obrębie, wpisując do nich także ludzi innych wyznań. Później powszechnie 
zaprowadzono odrębną rejestrację ludności wyznania ewangelickiego i mojżeszowego, dokonywaną 
w 2. połowie XIX w. w językach krajowych83. Co ciekawe, w Austrii zniesiono paszporty wewnętrz-
ne i zagraniczne rozporządzeniami z 9 II 1857 i 9 XI 1865 r.

4. ZABÓR PRUSKI84

W państwie pruskim nowy sposób dokumentowania poprzez tworzenie akt spraw pojawił się już 
w XVI w. Rozwijał się on stopniowo w stuleciach następnych. Na przełomie XVIII i XIX w. zo-
stał wprowadzony na ziemiach polskich włączonych na skutek rozbiorów do Prus. Dotychczasowy 
stan badań nad kancelarią pruską, zarówno w zakresie ogólnego dorobku, jak i stosowanych me-
tod badawczych, jest jeszcze — pomimo zaawansowania badań — bardzo niepełny i nie pozwala 
na ukazanie całościowego obrazu pruskiego systemu kancelaryjnego i wytworzonej dokumentacji 
na ziemiach polskich85. Podstawowe znaczenie mają przede wszystkim monograf e poświęcone 
poszczególnym kancelariom: urzędów administracji państwowej (na przykładzie rejencji, w mniej-
szym stopniu kamery wojny i domen), miejskim (dużego miasta Torunia i małych miast z terenu 
rejencji bydgoskiej), kościelnym (Ewangelickiego Kościoła Unijnego), przedsiębiorstw przemysło-
wych (kopalnie i huty)86. Uzupełniają je dosyć liczne artykuły, wśród których szczególną wartość 
mają te pisane przez archiwistów jako efekt prac porządkowych nad zespołami różnych instytucji 
działających na ziemiach należących do państwa pruskiego. Nie dają one co prawda całościowego 
obrazu funkcjonowania danych kancelarii i charakterystyki dyplomatycznej powstałej dokumenta-
cji, skupiają uwagę na wybranych zagadnieniach. W zależności od postawionych celów autorzy 
koncentrują się albo na problemach metodycznych dotyczących opracowania, albo na znaczeniu 
badawczym archiwaliów w ujęciu źródłoznawczym, rzadziej na procesie aktotwórczym czy anali-
zie budowy powstałej dokumentacji. Rozważania te są na ogół poprzedzone odtworzeniem ustroju 
danego twórcy. Zgodnie z potrzebami archiwistyki opis kancelarii jest przeważnie ograniczony do 
wybranych problemów istotnych dla prawidłowego opracowania zespołów, a charakterystyka do-

i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księztwem Krakowskiem, 1874, cz. XIX, nr 29, s. 89–103 (ustawa z 20 III 1874 r. 
o założeniu i wewnętrznym urządzeniu ksiąg hipotecznych).
83 Z. Szulc, Przepisy prawne dotyczące prowadzenia ksiąg metrykalnych w Galicji, „Prace historyczno–archiwalne” 
3, 1995, s. 30–46.
84 Podrozdział autorstwa W. Kwiatkowskiej.
85 Stan badań do połowy lat 70. zestawia B. Ryszewski, Rozwój form kancelaryjnych, s. 78–89.
86 M. Stelmach, Kancelaria pruskich urzędów administracji państwowej na przykładzie rejencji w latach 1818–
1945, Szczecin 1981; A. B. Małek, Kamera Wojny i Domen Departamentu Białostockiego Nowych Prus Wschod-
nich 1796–1807. Monograf a zespołu archiwalnego, Warszawa 2007; K. Ciesielska, Ustrój i organizacja władz 
i kancelarii miasta Torunia w latach 1793–1919, Warszawa 1972; L. Wakuluk, Akta miast Rejencji Bydgoskiej 
1815–1919. Procesy archiwotwórcze, Warszawa 1998; W. Kwiatkowska, Kancelaria Ewangelickiego Kościoła 
Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817–1920 i pozostałe po niej akta, Toruń 2006; S. Poprawska, Kance-
laria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do r. 1945, Warszawa 1972.
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kumentacji uwzględnia przede wszystkim organiczne całości, a nie analizę pojedynczych wpisów 
czy jednostek. Prace te uzupełniają obraz funkcjonowania kancelarii i charakterystykę dokumen-
tacji m.in. urzędów ogólnej administracji państwowej87, urzędów katastralnych88, stanu cywilnego 
i kościołów89, sądów90, przedsiębiorstw przemysłowych91, wielkiej własności ziemskiej92. Z punktu 
widzenia potrzeb dyplomatyki na szczególną uwagę zasługuje artykuł Ireny Radtke, który nie tylko 
zawiera szczegółową analizę kancelaryjną akt spraw, ale uwzględnia także, aczkolwiek pobieżną, 
charakterystykę ksiąg wpisów93.

Trudną do oszacowania wartość przedstawiają pomoce archiwalne, zwłaszcza liczne, niepubli-
kowane inwentarze ze wstępami, przechowywane w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 
i poszczególnych archiwach. Obowiązująca od początku lat 50. forma wstępu uwzględniała, i to 
w szerokim zakresie, przeszłość kancelaryjną zespołu i charakterystykę dokumentacji, dokonaną 
także od strony formalnej94. Wartość opracowanych wstępów jest jednak bardzo zróżnicowana, od 
wzorcowych i wyczerpujących opracowań po bardzo lakoniczne i ogólnikowe, dalekie od obowią-
zującego wzorca. W ostatnich latach można zauważyć pogłębiające się w wielu archiwach zjawisko 
odchodzenia od naukowego opracowania zespołów, w tym znacznego obniżenia poziomu powsta-
łych wstępów do inwentarzy. Szczególnie skrótowo traktowane, a nawet pomijane, są w nich właśnie 
sprawy procesu archiwotwórczego i charakterystyka kancelaryjna powstałej dokumentacji95. Także 
podręcznikowy obraz kancelarii pruskiej i jej produkcji aktowej został w zasadzie zawężony do akt 

87 M. Czapliński, Podstawowe elementy porządkowania akt administracji państwowej XIX–XX wieku na Śląsku, 
„Archeion” 27, 1957, s. 15–33; tenże, Kancelaria i registratura Rejencji Opolskiej, „Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka” 16, 1961, nr 2, s. 176–199; T. Grygier, Akta Rejencji Olsztyńskiej (Regierung Allenstein) w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym w Olsztynie, „Archeion” 38, 1962, s. 129–154; I. Radtke, Metody opracowywania akt 
popruskich, „Archeion” 58, 1973, s. 7–29; B. Spyra, Kancelaria i registratura landratur na Górnym Śląsku XVIII–
XX w., „Archeion” 75, 1983, s. 93–123.
88 G. Roczek, Akta urzędów katastralnych w zasobie Archiwum Inowrocławskiego, „Archeion” 84, 1988, s. 69–95.
89 Cz. Hruszkowa, Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego w Archiwum Państwowym w Poznaniu, „Archeion” 54, 
1970, s. 59–78; B. Krośko, Świeckie i wyznaniowe księgi stanu cywilnego w Archiwum Państwowym w Koszalinie, 
„Archeion” 86, 1989, s. 63–79. Stan badań nad kancelariami i archiwami Kościoła katolickiego i ich ogólny obraz 
zbiera R. Kufel, Kancelaria, registratura i archiwum paraf alne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, 
Zielona Góra 2005.
90 L. Łysiak, Akta sądowe XIX–XX w., „Archeion” 25, 1956, s. 64–84; A. Chruściel, L. Pomerenke, Akta gruntowe 
i księgi wieczyste z lat 1775–1995. Kancelaria i metody porządkowania, w: Archiwa instytucji wymiaru sprawied-
liwości w służbie państwa i obywateli, Łódź 2001, s. 163–168; J. Gołaszewski, Wartość źródłowa i problemy me-
todyczne opracowania akt sądowych wytworzonych do 1945 roku (na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu), w: tamże, s. 127–136; P. Gut, Procesy archiwotwórcze akt sądowych pruskiej prowincji Pomorze 
do roku 1945 roku, w: tamże, s. 137–162; S. Pułkownik, Akta rejestrowe sądów toruńskich. Kancelaria i metody 
porządkowania, w: tamże, s. 169–178.
91 T. Mencel, Inspekcja Przemysłowa w b. zaborze pruskim i jej akta w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Po-
znaniu, „Archeion” 23, 1954, s. 116–136; S. Poprawska, Kopalnia i huta „Fryderyk” na Górnym Śląsku i ich 
pozostałość aktowa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Stalinogrodzie [Katowicach] i w podległych mu 
archiwach, „Archeion” 23, 1954, s. 137–166; J. Jaros, Registratury i archiwa górnośląskich koncernów górniczo–
hutniczych, „Archeion” 30, 1959, s. 123–136.
92 A. Stojanowska, Księgi gospodarki rolnej i hodowlanej z XVII–XIX w. księstwa żmigrodzkiego późniejszej włas-
ności Hatzfeldtów, „Archeion” 45, 1965, s. 42–62.
93 I. Radtke, Akta spraw w systemie kancelarii pruskiej, „Archeion” 78, 1984, s. 163–192. Mniejsze znaczenie mają 
prace o charakterze źródłoznawczym, które koncentrują się na aktach i ich walorach poznawczych, natomiast mar-
ginalnie zajmują się kancelarią i analizą dyplomatyczną opisywanej dokumentacji.
94 K. Konarski, Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, „Archeion” 21, 1952, s. 192–201.
95 W archiwach państwowych zmiany, polegające na skracaniu wstępu lub zastępowaniu go notką informacyjną dla 
zespołów zaliczonych do grup A2 i A3, wprowadziła 1 I 2003 r. decyzja nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów 
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spraw. W charakterystyce innych rodzajów dokumentacji ograniczono się do podania przykładów 
i ich pobieżnego opisu96.

Na aktualny stan wiedzy o wszystkich formach kancelaryjnych występujących w XIX w. w za-
borze pruskim ma wpływ także charakter badań i zastosowane w nim różne modele badawcze. 
Zgodnie z potrzebami dyplomatyki głównym obiektem zainteresowania są same akta, traktowane 
indywidualnie, a kancelaria w takim zakresie, jaki jest potrzebny do poznania akt. Dyplomatyczny 
model badania kancelarii, obejmujący proces powstawania akt (geneza), ich budowę (struktura i for-
ma) oraz klasyf kację (rodzaje akt)97, realizowany przez archiwistów został poszerzony w różnym 
stopniu o zagadnienia istotne dla archiwistyki, w tym związane z archiwizacją akt. Inne natomiast 
modele badania kancelarii wynikają z potrzeb archiwistyki. Punkt ciężkości jest położony na pro-
ces powstawania organicznych całości — registratur, stanowiących odbicie całokształtu działalności 
danych instytucji, następnie przekształconych w zespoły archiwalne. Głównym przedmiotem zain-
teresowania są więc nie pojedyncze pisma czy akta, ale rezultat końcowy czynności kancelaryjnych 
i archiwalnych. Im większy nacisk jest położony na rekonstrukcję całości procesów archiwotwór-
czych, uwzględniających nie tylko formę akt, ale i ich treść, tym mniejszy na analizę dyplomatyczną 
pojedynczych pism i jednostek98.

Różne modele badania kancelarii prowadziły do uzyskania odmiennych wyników, często pomija-
jących klasyf kację wytworzonej dokumentacji i jej szczegółową charakterystykę. Wpływ na to ma 
także fakt, że znakomita większość autorów prac poświęconych poszczególnym kancelariom lub ich 
wytworom, bez względu na wytyczony kwestionariusz badawczy i sposób jego realizacji, koncentro-
wała się na aktach spraw jako dominującym rodzaju dokumentacji. Pozostaje to w ścisłym związku 
z wyborem aktotwórców, przeważnie urzędów administracji publicznej, w których tworzenie innej 
dokumentacji występowało w niewielkim stosunkowo stopniu. Inne zupełnie wyniki przyniosły ba-
dania nad kancelariami kościelnymi czy przedsiębiorstw, w których najważniejsza dokumentacja 
miała formę księgi wpisów.

Podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat udziału dawnych form kancelaryjnych w doku-
mentowaniu działalności instytucji na terenach państwa pruskiego pozwoli na jego ocenę i nakreśle-
nie najważniejszych kierunków dalszych prac badawczych.

Dokumenty (dyplomy) były wystawiane rzadko, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń i faktów, 
jak nadawanie tytułów i stopni naukowych, zawodowych, honorowych, erygowanie kościołów, fun-
dowanie pomników, ukończenie szkoły, zdobycie zawodu, zasługi w działalności zawodowej czy 
społecznej99. Prace dotyczące kancelarii pruskiej pomijają dokumenty, ich powstawanie i analizę 
dyplomatyczną. Wpływ na to może mieć zarówno występowanie w niektórych tylko badanych in-
stytucjach, znikoma ich liczba, jak i niezachowanie się w registraturze twórcy. Z uwagi na swoje 
wyjątkowe znaczenie dyplomy zasługują na zainteresowanie badaczy i bez ich uwzględnienia nie 
można uzyskać pełnego obrazu dziewiętnastowiecznej produkcji aktowej.

Państwowych, ZNA — 021–7/02 (Wskazówki  metodyczne dotyczące uproszczonego opracowania zasobu archi-
walnego przechowywanego w archiwach państwowych). 
96 S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 
1989.
97 H. O. Meisner, Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg–
Preußens, Berlin 1935; tenże, Urkunden– und Aktenlehre der Neuzeit, Leipzig 1952; tenże, Archivalienkunde vom 
16 Jahrhundert bis 1918, Göttingen 1969.
98 Model badania procesów archiwotwórczych, obejmujący powstawanie formy, jak i treści (informacji) akt, zapro-
ponował B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985, s. 88–101. Został on zrealizowany 
w pracach jego uczniów (np. L. Wakuluk, Akta miast).
99 S. Nawrocki, Rozwój form, s. 159–161.
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Lepiej wygląda stan badań nad księgami wpisów, które miały nadal duże znaczenie. Występowały 
one we wszystkich instytucjach, a w niektórych odgrywały rolę podstawową. Zachowano tę formę 
dla dokumentowania faktów najważniejszych z punktu widzenia prawnego, f nansowego i urzędo-
wego, zarówno na użytek wewnętrzny danej instytucji, jak i dla ogółu obywateli. Służyły więc, tak 
samo jak w minionych stuleciach, zabezpieczeniu żywotnych interesów państwa i obywateli. Fakty 
te rejestrowano w porządku chronologicznym. Stosowano powszechnie formularze, których spo-
sób wypełniania był szczegółowo regulowany przez odpowiednie akty prawne i dostosowywany do 
zmieniających się potrzeb. Występowały one w postaci ksiąg albo poszytów. Większość ksiąg miała 
tę formę jeszcze przed dokonywaniem wpisów, niektóre natomiast powstawały przez zszycie po-
szczególnych aktów. Występowały znaczne różnice w wymiarach ksiąg, chociaż na ogół ich długość 
wahała się od 32 do 36 cm, a szerokość od 19 do 24 cm. Na naklejkach znajdujących się na okład-
kach podawano lakoniczny opis: tytuł (informacja o treści) i daty skrajne. Część tej dokumentacji, 
w zasadzie powstającej na użytek wewnętrzny, ewentualnie przesyłanej władzom, tworzyła także 
poszyty. Należały do nich przede wszystkim protokoły, sprawozdania, rachunki. Dokumentacja 
mająca charakter ksiąg wpisów, która tworzyła jednorodne tematycznie serie, przeważnie narastała 
poza planami registratur i nie posiada żadnych sygnatur kancelaryjnych100.

W urzędach administracji publicznej w tej formie były prowadzone m.in. protokoły, sprawozdania, 
dokumentacja f nansowo–księgowa, podatkowa, pomoce kancelaryjne. Proces ich powstawania, ro-
dzaje i budowę pokażemy na przykładzie kancelarii miasta Torunia. W procesie aktotwórczym zostały 
uwzględnione, obok akt spraw, tzw. akta obiegu wewnętrznego, podzielone na sześć zasadniczych 
grup: 1) korespondencja, okólniki, zarządzenia wewnętrzne; 2) protokoły z posiedzeń i uchwały orga-
nów kolegialnych; 3) księgi meldunkowe i rejestry poborowych; 4) księgi i dokumentacja f nansowa; 
5) zestawienia statystyczne i sprawozdania okresowe; 6) pomoce kancelaryjne i registraturalne101.

W dokonanej dalej klasyf kacji dokumentacji wyróżniono: akta spraw, księgi protokołów posie-
dzeń organów kolegialnych, księgi rachunkowe i podatkowe, kartograf ę i dokumentację techniczną 
oraz pomoce kancelaryjne i registraturalne. Prowadzono protokoły posiedzeń kolegium magistrac-
kiego, deputacji i komisji miejskich, Rady Miejskiej. Zawierały one informacje, niekiedy dość la-
koniczne, o sprawach załatwianych bądź referowanych na kolegiach. Bardziej szczegółowy mate-
riał zawierały odpowiednie akta spraw, do których odsyłał numer dziennika podawczego podawany 
w protokole. Stanowiło to nie tylko usprawnienie procesu wyszukiwania akt, ale i dowodziło zmian 
zachodzących w rozwoju form kancelaryjnych. W porównaniu do okresu wcześniejszego stopniowo 
następowało ujednolicenie formy protokołów poprzez wprowadzane od lat 30. XIX w. formularze. 
Księgi rachunkowe były wytworem licznych kas miejskich. Najbardziej rozbudowana była doku-
mentacja głównej kasy. Tworzyły ją budżety wraz z załącznikami, księgi rachunkowe z dowodami, 
manuały, dzienniki, księgi kasowe, kontrolne, zamknięć kasy, kontowe. Zarówno one, jak i księgi 
podatkowe były początkowo prowadzone odręcznie, od ok. 1818 r. z reguły na drukowanych formu-
larzach. Bardzo rozbudowane pomoce kancelaryjne i registraturalne to księgi wpisów ograniczone 
do funkcji rejestru i kontrolki pism lub akt. Dzieliły się na dwa podstawowe rodzaje: księgi ewiden-
cyjne pism będących w toku załatwiania i księgi ewidencyjne akt spraw załatwionych102.

Szczegółowa charakterystyka budowy poszczególnych rodzajów dokumentacji, dokonana pod 
względem formy i zawartości, daje w miarę kompletny obraz kancelarii i jej produkcji aktowej, który 
pozwala dzisiaj na wyciąganie bardziej ogólnych wniosków dotyczących roli poszczególnych form 
kancelaryjnych w dokumentowaniu działalności urzędów miejskich.

100 I. Radtke, Akta spraw, s. 172–173, 178–179.
101 K. Ciesielska, Ustrój, s. 168–170.
102 Tamże, s. 228–261.
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Kancelarie małych miast także wytwarzały dokumentację w formie ksiąg wpisów: protokoły, 
f nansowo–księgową, listy poborowych, mieszkańców, osób mających prawa miejskie, pomoce kan-
celaryjne103. Podobnie przedstawiało się dokumentowanie działalności urzędów ogólnej administra-
cji państwowej, aczkolwiek większość dotychczasowych publikacji skupiła swoją uwagę na aktach 
spraw, traktując marginalnie lub nawet pomijając inne rodzaje dokumentacji. Analiza funkcjono-
wania kancelarii landratur wykazała, że obok akt spraw, wytwarzały one sporadycznie dokumenty 
w formie świadectw, legitymacji, paszportów, koncesji itp. W ciągu XIX w. rosła liczba ksiąg wpi-
sów, do których zaliczono wszelkie pomoce kancelaryjne, protokolarze, księgi zarządzeń, rejestry 
(np. osób, którym wydano zezwolenia na pobyt stały lub czasowy, osób karanych), kataster powiatu, 
kataster ubezpieczeń przeciwpożarowych, księgi szacunkowe budynków, księgi wymiarowe podat-
ków, księgi rachunkowo–kasowe, inwentarze, ewidencję ruchu ludności, księgi stanu cywilnego Ży-
dów i członków sekt religijnych, recesy uwłaszczeniowe, diariusze, tzw. Conduiten–Listen (opinie 
starosty na temat pracowników)104. Należy żałować, że nie zbadano procesu ich tworzenia, a zwłasz-
cza formy i budowy.

W urzędach administracji publicznej, jak i w wielu innych instytucjach, udział ksiąg wpisów, 
a zwłaszcza dokumentów, w całości produkcji aktowej był jednak niewielki i pozostawały one w cie-
niu dominującej formy kancelaryjnej — akt spraw. Formę księgi zachowano dla dokumentowania 
niektórych, bardzo ważnych dziedzin działalności, m.in. uchwałodawstwa, f nansów, podatków czy 
rejestracji spraw. Inaczej sytuacja wyglądała w tych urzędach i instytucjach, których funkcjonowanie 
opierało się na księdze wpisów. Należały do nich m.in. urzędy stanu cywilnego, notarialne, kata-
stralne, w mniejszym stopniu instytucje paraf alne, kredytowe, sądy (wydziały ksiąg wieczystych), 
przedsiębiorstwa przemysłowe. Spośród nich doczekały się kompletnego opracowania kancelarie 
paraf alne Kościoła ewangelickiego. W monograf i kancelarii Ewangelickiego Kościoła Unijnego 
przedstawiono rekonstrukcję całości procesów archiwotwórczych, przede wszystkim w zakresie po-
wstawania formy akt. Zakres rzeczowy pracy objął proces powstawania pojedynczych dokumen-
tów, jednostek, serii, wreszcie całych registratur, przekształconych następnie w zespoły archiwalne. 
Uwzględnione zostały zarówno zagadnienia o charakterze aktoznawczym (geneza akt, ich budowa 
i klasyf kacja), jak i ważne dla archiwistyki procesy powstawania organicznych całości (registratur 
i zespołów). W odniesieniu do kancelarii paraf alnych ustalono, że najważniejsza dokumentacja ko-
ścielna miała postać księgi wpisów i obejmowała księgi metrykalne, kroniki, protokoły posiedzeń, 
dokumentację f nansowo–księgową i majątkową, pomoce kancelaryjne105.

Koniec XVIII w. przyniósł istotne zmiany w dotychczasowym sposobie prowadzenia ksiąg me-
trykalnych, które na mocy Powszechnego Prawa Krajowego stały się także rejestrami stanu cywil-
nego. Księgi były sporządzane w dwóch egzemplarzach: księga główna i duplikat, który był prze-
kazywany do właściwego sądu pierwszej instancji. Musiały zawierać odpowiednie dane, zapisane 
w ściśle określony sposób. W konsekwencji nastąpiło ujednolicenie wpisów, dotąd zróżnicowanych 
i zależnych od inwencji duchownego. Początkowo wymagane informacje podawano na ogół opiso-
wo. Przejście na formę tabelaryczną (rubrykowaną), zapoczątkowane w latach 20. XIX w., odbywało 
się stopniowo, a upowszechniło od lat 30. Wraz z utratą przez księgi znaczenia prawnopaństwowego 
w 1874 r. nastąpiła zmiana ich zawartości. Nadal jednak obowiązywały formularze, które zostały 
dostosowane do nowych potrzeb106. Sposób prowadzenia pozostałych rodzajów ksiąg także podlegał 
regulacjom prawnym, które ustalały ich rodzaje, zawartość, stronę formalną i stosowane formularze. 

103 L. Wakuluk, Akta miast, s. 55, 75, 94–95.
104 B. Spyra, Kancelaria, s. 113–114. 
105 W. Kwiatkowska, Kancelaria, s. 94–114.
106 Tamże.
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Dotyczy to zwłaszcza dokumentacji majątkowo–f nansowej, która podlegała szczególnej kontroli 
władz państwowych i kościelnych. Należały do niej przede wszystkim rejestry majątku kościelnego 
(inwentarze, księgi majątkowe) oraz akta rachunkowo–kasowe, obejmujące budżety, roczne rachun-
ki z załącznikami, księgi kasowe, inne księgi lub listy, prowadzone w miarę potrzeb. Dokumentacja 
ta powstawała według ustalonych odgórnie formularzy i zawierała ujednolicone informacje107. Księ-
gi, zwłaszcza metrykalne i f nansowo–majątkowe, zaliczano do najcenniejszej dokumentacji. Ich 
tworzenie odbywało się ze szczególną starannością, na nich była skupiona uwaga wizytatorów (su-
perintendentów), dbano o ich bezpieczne przechowywanie na oddzielnych półkach, czasami w szaf e 
lub nawet w odrębnym pomieszczeniu108.

Uzupełnienie stanu wiedzy o budowie akt metrykalnych i stanu cywilnego stanowią artykuły 
archiwistów–praktyków. Zawierają one ich ogólny opis, dokonany zarówno od strony zawartości, 
jak i kancelaryjnej, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów: ksiąg metrykalnych, ich duplikatów, 
rejestrów stanu cywilnego Żydów i dysydentów, świeckich ksiąg stanu cywilnego109.

Na całościowe opracowanie czekają jeszcze kancelarie innych instytucji, w których księgi wpi-
sów miały duże znaczenie. Dotychczasowa literatura poświęcona aktom sądowym przyniosła ogólny 
obraz ustroju sądownictwa i jego kancelarii głównie w zakresie akt spraw, bardziej koncentrując się 
na metodyce ich opracowania i wartości źródłowej. Brakuje uwzględnienia wszystkich rodzajów 
dokumentacji, dokładnej rekonstrukcji procesu jej powstawania oraz typologii i analizy dyploma-
tycznej110. W odniesieniu do ksiąg wieczystych skoncentrowano się na metodach ich porządkowa-
nia i wartości badawczej, w niewielkim stopniu uwzględniono funkcjonowanie kancelarii (przepisy 
prawne)111. Omówiono, na tle zarysu ustroju sądownictwa, niektóre rodzaje i zawartość rejestrów 
sądowych, które utrwalały stan prawny podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji (rejestry hand-
lowy, statków, spółdzielni, stowarzyszeń, majątkowy)112. Doskonałe uzupełnienie akt sądowych 
w zakresie stosunków prawnych, własnościowych i gospodarczych stanowi dokumentacja katastral-
na, ogólnie scharakteryzowana na tle dziejów ustrojowych katastru pruskiego. Tworzyły ją przede 
wszystkim księgi matrykuły podatku gruntowego, księgi parcel, podatku budynkowego, a uzupeł-
niały poszyty i materiały kartograf czne113.

Także w przedsiębiorstwach przemysłowych największe znaczenie prezentowała dokumentacja 
wewnętrzna, głównie w postaci ksiąg, których tworzeniem zajmowały się wszystkie działy. Należały 
do nich: protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy i posiedzeń rad nadzorczych, księgi i akta 
rachunkowe, bilanse, inwentarze, akta techniczne. Narastały one poza planem registratury i były 
przechowywane przez komórki merytoryczne114.

Prace nad dokumentacją inną niż akta spraw są dopiero rozpoczęte. Potwierdzają one sam fakt wy-
stępowania ksiąg, znacznie rzadziej dokumentów, często znamy ich podstawowe rodzaje, natomiast 
w bardzo małym stopniu proces powstawania, dokładną typologię, zawartość i formę. W świetle do-
tychczasowych ustaleń można zauważyć, że rejestrowano w nich przeważnie informacje uznane za 
najważniejsze, zarówno z punktu widzenia potrzeb ich twórców, jak i państwa czy społeczeństwa. 
W porównaniu do okresu wcześniejszego sposób prowadzenia ksiąg uległ w XIX w. ogromnemu 
ujednoliceniu poprzez powszechne stosowanie formularzy, które zmieniały się wraz ze zmieniają-

107 Tamże, s. 108–114.
108 Tamże, s. 203–204.
109 Cz. Hruszkowa, Księgi metrykalne; B. Krośko, Świeckie i wyznaniowe księgi.
110 L. Łysiak, Akta sądowe; J. Gołaszewski, Wartość źródłowa; P. Gut, Procesy.
111 A. Chruściel, L. Pomerenke, Akta gruntowe.
112 S. Pułkownik, Akta rejestrowe.
113 G. Roczek, Akta urzędów.
114 J. Jaros, Registratury.
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cymi się potrzebami. Obraz kancelarii pruskiej uzyskany z dotychczasowej literatury jest niepełny 
i uproszczony, ponieważ nie uwzględnia wielu jeszcze ważnych aktotwórców i wszystkich form wy-
twarzanej dokumentacji. Przesunięcie ciężkości na akta spraw, a zbytnie zmarginalizowanie innych 
form kancelaryjnych spowodowało, że stan badań nad tymi ostatnimi jest niezadowalający. Rola do-
kumentów i ksiąg wpisów w dokumentowaniu działalności instytucji wydaje się wciąż niedoceniona.

Na przyszłość postulować więc należy kontynuowanie prac nad kancelariami kolejnych urzę-
dów i instytucji: urzędów administracji państwowej, także specjalnej, Kościoła katolickiego i innych 
związków wyznaniowych, notariatu, instytucji wymiaru sprawiedliwości, kredytowych, kulturalno–
oświatowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw, a także osób i rodzin. Celowość podejmowania badań 
nad kancelariami, w których przeważały księgi wpisów, wykazał Krzysztof Skupieński w stosunku 
do notariatu. Przytoczone przez niego argumenty mają walor znacznie bardziej ogólny i można je 
odnieść także do innych tego typu instytucji. Do najważniejszych zaliczył on sam fakt, że dokumen-
towanie ich działalności opierało się na formie kancelaryjnej pozostającej w cieniu dominujących 
akt spraw. Pomimo że forma wpisów w księgach została w XIX w. maksymalnie ujednolicona po-
przez drobiazgowe przepisy i stosowane powszechnie formularze, to celowe wydaje się prześledze-
nie jej rozwoju, przyczyn zmian, zgodności normatywów z praktyką czy wreszcie różnic pomiędzy 
poszczególnymi twórcami danego rodzaju ksiąg. Podejmowanie tych studiów musi być prowadzone 
w oparciu nie tylko o przepisy, ale i same archiwalia115. 

Bez względu na cele stawiane przez autorów — archiwistów czy dyplomatyków nowożytnych — 
i stosowane przez nich metody badawcze, rekonstrukcja procesów aktotwórczych powinna być peł-
na, a wynikająca z niej charakterystyka powstałej dokumentacji uwzględniać wszystkie, a nie tylko 
dominujące, jej rodzaje, także te, które się nie zachowały i nie mogą być przedmiotem szczegółowej 
analizy. Pomijanie w niektórych opracowaniach dokładnej analizy aktoznawczej powstających do-
kumentów, woluminów czy ksiąg oznacza zubożenie obrazu opisywanych registratur i zespołów. 
Ogromną rolę w badaniach nad kancelariami powinni odegrać archiwiści. Żaden naukowiec z ze-
wnątrz nie ma tak swobodnego dostępu do archiwaliów jak pracownicy archiwów, porządkujący 
zespoły. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na masowość dokumentacji dziewiętnastowiecznej. 
Wydaje się, że jedynie droga ścisłej współpracy archiwistów–praktyków z historykami może za-
pewnić optymalny rozwój badań nad dziejami kancelarii oraz przynieść pożądane efekty w postaci 
opracowań całościowych. Wymaga to zmian w obecnej działalności archiwów i przywrócenia im 
rangi instytucji naukowych, którą przez dziesiątki lat z powodzeniem miały.

5. PODSUMOWANIE116

W dobie biurokracji kancelaria z samodzielnej komórki, rządzącej procedurą wystawiania dokumen-
tów, staje się wręcz ucieleśnieniem państwa — urzędem, prawnie umocowaną formą działania pań-
stwa. Zapisanie w postaci pisma urzędowego nie tylko utrwalało informację, ale i nadawało jej moc 
prawną, a tym samym strukturalizowało działania władzy, porządkowało je i wtłaczało w formularz 
urzędowy. Prawnie określony system kancelaryjny staje się uniwersalnym mechanizmem realizacji 
władzy oraz daje możliwość kontroli i sprawozdawczości. Jakościowe zmiany w formowaniu tech-
nologii kancelaryjnych zachodzą właśnie w XIX w., gdy dokumentowa forma zupełnie utożsamia się 
z działaniem władzy. Wyzwaniem dla dyplomatyków w odniesieniu do źródeł dokumentowych tego 

115 K. Skupieński, Notariat i akta notarialne jako przedmiot badań historyka, w: Notariat i akta notarialne na zie-
miach polskich w XIX–XX wieku, Radom 2004, s. 11–18.
116 Podrozdział autorstwa A. Góraka.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



553DAWNE FORMY DYPLOMATYCZNE W KANCELARIACH NA ZIEMIACH POLSKICH XIX WIEKU

okresu pozostaje badanie ich formularza. Bez wątpienia jest to najważniejsza metoda dyplomatyki, 
która niekiedy bywa nawet do niej zawężana. W omawianym okresie mamy do czynienia ze znaczną 
formalizacją dokumentów, z których wiele doczekało się prawnej petryf kacji, co powinno stanowić 
zachętę, a nie przeszkodę w uprawianiu takich analiz.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem. Powszechnie znane jest twierdze-
nie o stosunkowej konserwatywności formy dokumentów. Przy tym tradycyjność formy dokumentu 
nie jest problemem tylko mediewistyki, ale w pełni dotyczy źródeł z innych epok. Inną sprawą jest, 
że problem tradycji zawiera się w szerszym problemie odniesień formy i treści. I tak powolna ewo-
lucja formy aktów prawodawczych może być tłumaczona tym, że prawo wymaga stabilności, która 
je do pewnego stopnia uwierzytelnia117. Problem rozpoznania cech formalnych, czy też klasyf kacji 
produktów kancelarii akt spraw, niesie z sobą korzyści badawcze podobne do tych, które przynosi 
badanie wytworów kancelarii staropolskich. Nie należy więc pozostawiać akt późnonowożytnych 
poza kręgiem zainteresowań dyplomatyki. Wręcz przeciwnie, pożyteczne byłoby objęcie badaniami 
dyplomatycznymi zarówno dokumentów, jak i aktów wytwarzanych w kancelariach urzędów admi-
nistracji dziewiętnastowiecznych.

117 А. А. Курносов, К вопросу о природе видов источников, w: Источниковедение отечественной истории, 
Moskwa 1977, s. 22–23.
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ZAKOŃCZENIE: 
DOKUMENT W SYSTEMIE KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ W POLSCE

Tomasz Jurek

Kultura pisma przyszła do Polski wraz z chrześcijaństwem. Dopiero w jej ramach możliwe było 
pojawienie się dokumentów poświadczających czynności prawne. Sporządzane podług podobnych 
w całej Europie wzorów, mogą być traktowane jako istotny atrybut cywilizacji łacińskiej, a ich upo-
wszechnienie oddaje wszędzie (także i u nas) proces włączania się w jej ramy, „europeizacji Euro-
py”1. Władza państwowa już za pierwszych Piastów wykorzystywała z pewnością pismo w swych 
stosunkach zagranicznych (czego dowodem zaginiony akt Dagome iudex z ok. 990 r.). Już w pierw-
szej monarchii piastowskiej wystawiano też być może jakieś reprezentacyjne dyplomy dla odbior-
ców krajowych (z okazji fundacji biskupstw?), ale nie zachowały się żadne ich ślady. Bolesław II 
Szczodry (1058–1079) dysponował najpewniej własną pieczęcią, choć nie znamy żadnych jego 
dokumentów. Najstarsze posiadamy dopiero od końca XI w., przy czym wydawane były na rzecz 
odbiorców zagranicznych. Być może Bolesław Krzywousty (1102–1138) podjął jakąś efemeryczną 
próbę wykorzystywania pisma w komunikacji wewnętrznej. Najwyraźniej jednak w kraju długo nie 
odczuwano potrzeby odwoływania się do pisma w praktyce administracyjnej. Zarówno władzy, jak 
i poddanym wystarczał zupełnie tradycyjny system komunikacji oralnej. Sądy opierały się na ży-
wym słowie świadków, decyzje władzy obwieszczane były publicznie na targach przez specjalnych 
służebników (woźnych), a lokalne wspólnoty po prostu pamiętały stosunki własnościowe, krewnia-
cze czy graniczne. Pismo w niepiśmiennym społeczeństwie nie było potrzebne. Wyjątek stanowiła 
działalność Kościoła. Z samej swej istoty — jako kustosz wiary opartej na Księdze — doceniał on 
znaczenie pisma i był wspólnotą ludzi piśmiennych. Wcześnie pojawił się u nas na pewno zwyczaj 
dokumentowania na piśmie spraw majątkowych Kościoła. Zapiski tego rodzaju czyniono przede 
wszystkim w rozmaitych księgach, wykorzystywanych przez duchownych, a służyły one umocnie-
niu własnej pamięci. Wcześnie funkcjonował też zwyczaj umieszczania w ołtarzach dokumentów 
uwierzytelniających złożone w nich relikwie. Pisma te, zamurowywane w mensach ołtarzowych, nie 
służyły w zasadzie komunikacji międzyludzkiej, ale przyzwyczajały do stosowania świadectwa pisa-
nego. Od nich blisko już było do myśli o zapisywaniu także spraw majątkowych na osobnych kartach 
pergaminowych, wygodniejszych w użyciu niż zapiski w księgach. Zapotrzebowanie na tego rodza-
ju dokumentację rosło wraz z rozbudową organizacyjną Kościoła polskiego i wydzielaniem wyod-
rębnionego uposażenia poszczególnym instytucjom kościelnym, a także zacieśnianiem kontaktów 
z papieską centralą i Zachodem, gdzie użytek pisma był dużo szerszy. Podobne procesy zachodziły 
w XII w. w całej Europie Środkowej. Coraz częściej kolejne fundacje potwierdzano spisywanymi 
specjalnie na tę okazję dokumentami. O ich uzyskanie zabiegały zwłaszcza nowe zakony, pojawiają-
ce się w Polsce od połowy XII w., przede wszystkim cystersi i joannici. Ich scentralizowana struktura 

1 R. Bartlett, Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950–1350, tłum. G. Waluga, Poznań 
2003, s. 419–425.
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i silne zależności wewnętrzne skutkowały obsadzaniem polskich domów przez obcych zakonników, 
którzy z jednej strony przynosili nawyk korzystania z pisma, z drugiej zaś w oczywisty sposób mieli 
trudności z nawiązaniem kontaktu z miejscowym systemem pamięci zbiorowej w lokalnej społecz-
ności. Dokumenty takie opatrywano przeważnie pieczęciami książęcymi lub biskupimi, preferując 
te ostatnie jako wyrażające powagę władzy duchownej i znajdujące się w jej gestii sankcje religijne 
(z klątwą włącznie). Po pisemne zatwierdzenie praw i dóbr zwracano się też do papiestwa czy jego 
legatów, ale było to oczywiście kosztowne i niewygodne. Świadczyło jednak o braku ugruntowanych 
pojęć na temat autorytetu, władnego wydawać takie świadectwa. Dokumenty wystawiane w kraju 
przygotowywali sami odbiorcy (biskupstwa, klasztory), przedstawiając je odpowiedniej władzy do 
opieczętowania. Książęta zaczęli dostrzegać walory dokumentu dla manifestacji swej władzy, ale 
służył on tylko w przestrzeni kościelnej.

Liczba dokumentów gwałtownie wzrasta od początku XIII w. Jest to po części wynik naturalnego 
rozwoju, ale także efekt zacieśnienia stosunków polskiej hierarchii z rzymską centralą za czasów 
papieża Innocentego III, skutkującego szybkim wdrażaniem reform zmieniających oblicze Kościoła 
krajowego jako autonomicznej instytucji podległej ściśle Stolicy Apostolskiej. Pisany dokument był 
jednym z narzędzi wdrażania tych zmian. Dokument wyszedł jednak poza sferę kościelną. Pojawiać 
się zaczęły pierwsze dyplomy dla odbiorców świeckich (w sprawach majątkowych, lokacje dóbr, 
traktaty polityczne między książętami). Wraz z coraz powszechniejszym użyciem coraz liczniej-
szych dokumentów wyostrzały się pojęcia o ich randze prawnej. Było to zasługą wykształconych 
prawników czynnych w wielu polskich kapitułach katedralnych i kolegiackich, zaznajomionych 
z normami panującymi na Zachodzie. Zwracano uwagę, by dokument poświadczał konkretną czyn-
ność prawną, by wystawiać go pod imieniem sprawcy owej czynności i pieczętować jego własną 
pieczęcią, pilnując właściwości kompetencyjnych. Dokument nabierał w związku z tym charakteru 
ściśle określonego świadectwa prawnego. Szło za tym wyraźne rozróżnianie porządków prawnych, 
tak by dany wystawca poświadczał tylko sprawy wchodzące w zakres jego władzy. Nastąpiło to do 
połowy XIII w. i nieprzypadkowo zbiegało się z osiągnięciem stabilizacji politycznej po długim 
okresie zamętu, wypełniającego całą drugą ćwierć tego stulecia. Zamęt ten sprzyjał mieszaniu się 
kompetencji różnych porządków władzy i szukaniu autorytetów zastępczych.

Dokument władzy świeckiej (książęcy) służyć miał odtąd potwierdzaniu spraw związanych 
z własnością dóbr ziemskich oraz wyroków sądowych. Władza dostrzegła w nim wygodny instru-
ment kontroli nad obrotem ziemią. Narzucając wówczas zasadę, że wszelkie transakcje odbywać 
się muszą w obliczu władcy lub jego urzędników i podlegać w związku z tym stosownym opłatom, 
w dokumencie zapewniano sobie kontrolę nad dopełnieniem tych formalności. Dokument stawał się 
instrumentem f skalnym, ale równolegle jednak nadal obwieszczano wszystkie transakcje (najpierw 
na targach, potem, od 2. połowy XIII w., w miastach oraz paraf ach) i właśnie to obwieszczanie 
grało podstawową rolę dla umocnienia pamięci o zmianach własności. Dokument miał wprawdzie 
rangę dowodu przed sądem książęcym, ale w praktyce okazywał się często zawodny (nie umiano 
go kompetentnie oceniać, łatwo było go podważyć, a decydujące znaczenie przypisywano i tak 
zeznaniom świadków).

W sferze kościelnej podstawowe znaczenie miał dokument biskupów i podległych im władz. 
W usamodzielnionych w tym czasie sądach duchownych grał rolę podstawowego dowodu. Już 
w XIII w. wykształcił się w Kościele polskim system komunikacji oparty na przepływie informacji 
pisanej. Na piśmie utrwalano wszystkie elementy uposażenia, na piśmie przekazywano wszelkie 
polecenia, a rozmaite pisane świadectwa zapewniały wewnętrzną kontrolę. Także w powstających 
w XIII w. samorządowych gminach miejskich istotną rolę odgrywała dokumentacja pisemna. Wy-
korzystywano ją do utrwalania stosunków własnościowych i wszelkich spraw f skalnych. Było 
to zrozumiałe wobec istotnej roli, jaką pismo odgrywać zaczynało w formacji intelektualnej ku-
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piectwa, stając się jednym z ważnych instrumentów zawodowych. Własne dokumenty wystawiali 
wreszcie możni panowie i rycerze. Przy wielu instytucjach (katedrach, klasztorach, władzach miej-
skich, dworach książęcych i możnowładczych) powstawały kancelarie jako komórki wyspecjalizo-
wane w przygotowywaniu dokumentów. Były to ciała bardzo prosto zorganizowane i nieliczne. Ko-
rzystały z fachowej wiedzy duchownych, zwłaszcza kleru wyższego (kanoników), dysponującego 
często dobrym wykształceniem, nawet na zagranicznych uniwersytetach. W XIII w. wykształciły 
się zatem odrębne — choć wzajemnie się przenikające i na siebie oddziałujące — systemy funk-
cjonowania dokumentu, odgrywającego w każdym z nich inną rolę. Poza Kościołem świadectwa 
pisane, choć obecne i szeroko wykorzystywane, nie odgrywały jednak, jak się wydaje, zasadniczej 
roli. Tę przypisać trzeba funkcjonującemu nadal systemowi obwieszczania przez woźnych i spo-
łecznemu zapamiętywaniu.

Wykształcone w XIII w. zasady funkcjonowania dokumentów okazały się trwałe. Zmieniały się 
jednak uwarunkowania społeczne i ustrojowe. W zjednoczonym na początku XIV w. Królestwie 
Polskim dokumentacja pisana odgrywała coraz większą rolę w praktyce administracyjnej. Ze wzglę-
du na rozległość państwa — zwłaszcza po unii z Litwą — użycie pisemnych mandatów stało się 
koniecznością w kontaktach władcy z urzędnikami terytorialnymi (starostami). Ci ostatni jednak 
z ludnością komunikowali się już tradycyjnie, przy pomocy żywego głosu woźnych. Upowszech-
niało się też użycie dokumentacji pisanej w stosunkach między osobami prywatnymi. Dokumen-
tami regulowano organizację wewnętrzną dóbr (lokacje na prawie niemieckim), a zwłaszcza po-
twierdzano osobiste zobowiązania i długi (przeważnie u Żydów). Spisywać zaczęto nawet przebieg 
granic, choć materia była tak skomplikowana (konieczność uwzględniania mnóstwa trudnych do 
scharakteryzowania obiektów terenowych), że pismo nie było tu najlepszym narzędziem. Większa 
własność stosować zaczęła rejestrację swych dochodów, spisując dobra i pobierane czynsze. Także 
na tym polu pionierską rolę odgrywały instytucje kościelne, ale podobne praktyki przyjmowały się 
potem również w majątkach szlacheckich. Pokazuje to, że doceniano praktyczny walor utwierdza-
nia wszystkich ważnych spraw na piśmie. Pisany dokument był więc już w późnym średniowieczu 
używany powszechnie, aczkolwiek traktowano go wciąż ze sporą dozą nieufności. Przed obliczem 
sądów świeckich (z reguły niepiśmiennych) nadal najwyżej ceniono tradycyjną przysięgę świadków, 
która wydawała się lepszym probierzem prawdy niż dokumenty, których nie umiano często należy-
cie ocenić. Owo ograniczone zaufanie wobec pisma, do którego miano stosunek „lekkomyślny”2, 
odbijający się choćby w bardzo słabym stanie zachowania dokumentów, wydaje się cechą charakte-
rystyczną konserwatywnej kultury prawnej dawnej Polski.

Wielką zmianę przyniosło pojawienie się ksiąg sądowych i urzędowych. Ich wprowadzenie było 
zjawiskiem ogólnoeuropejskim, związanym z przemianami ustrojowymi w późnym średniowieczu. 
Polegały one na „terytorializacji” władzy, oznaczającej jej intensyf kację i biurokratyzację, wyra-
żającą się w pojawieniu się nowego typu płatnego aparatu urzędniczego, działającego w oparciu 
o ustalone procedury i produkującego w związku z tym coraz obf tszą dokumentację pisaną na uży-
tek własny i władzy zwierzchniej3. Coraz więcej spraw utrwalano na piśmie. Powodowało to wzrost 
znaczenia kancelarii jako ogniwa pośredniego między władcą a jego poddanymi — nie przypadkiem 
w heskim Marburgu kancelaria landgrafa stoi symbolicznie na stoku wzgórza zamkowego, w połowie 
drogi między miastem a zamkiem. Gromadząca pisaną dokumentację tylu spraw kancelaria stawała 
się zarazem miejscem zorganizowanej pamięci. Istotne znaczenie miało wprowadzenie w XIV w. do 

2 P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911, s. 397–399.
3 E. Schubert, Fürstliche Herrschaft und Territorium im späten Mittelalter, wyd. 2, München 2006, s. 29–33, 87–88; 
H. Patze, Neue Typen des Geschäftsschriftgutes im 14. Jahrhundert, w: Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahr-
hundert, Sigmaringen 1986, s. 9–64.
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masowego użytku papieru, co ze względu na jego niską cenę i ułatwioną dostępność umożliwiło tak 
znaczne upowszechnienie dokumentacji pisanej i wprowadzenie jej nowych gatunków. 

Pierwsze księgi pojawiły się na ziemiach polskich w miastach — w tych największych znamy je 
już od przełomu XIII i XIV w. Kancelarie kościelne były tym razem nieco zapóźnione — zakładały 
księgi dopiero na progu XV w. Najważniejsze znaczenie miało założenie ksiąg dla sądów państwo-
wych (ziemskich). Nastąpiło to najpewniej mocą odgórnego zarządzenia króla Ludwika Węgierskie-
go (1370–1382). Początkowo księgi te służyły tylko umacnianiu pamięci sędziów (jakieś podręczne 
zapiski na tabliczkach woskowych prowadzono już dużo wcześniej). Widać to w bardzo skrótowej 
w początkowym okresie formie wnoszonych zapisek. Funkcję tę oddawał chyba niepoważny for-
mat dutki (połowa folio), który zastosowano w najstarszych księgach ziemskich, a który przezna-
czany był wówczas raczej do notatek mniejszej wartości4. Księgi kościelne i miejskie spisywano 
przeważnie na arkuszach formatu pełnego folio. W XV w. trwałe zapisywanie czynności proceso-
wych stawało się normą w sądach wszystkich porządków prawnych. Podobnie przebiegała też dalsza 
ewolucja tych ksiąg. W sądach szlacheckich przyjmować zaczęły około połowy stulecia większy 
format. Wszędzie notatki stawały się coraz bardziej rozbudowane, stając się dokładnymi zapisami 
kolejnych działań czy faz procesowych. Obrastały przy tym w formularz, częściowo wzorowany 
na tradycyjnych formułach dokumentowych, ale zasadniczo rozwijający się jednak samodzielnie. 
Szczególnie charakterystycznymi cechami były: właściwy dla tzw. ksiąg wpisów chronologiczny 
układ spraw, obiektywna narracja, brak formuł ozdobnych, wysuwanie daty na początek notki (lub 
do nagłówka obejmującego wszystkie sprawy zdziałane w danym dniu). Wszędzie tam, gdzie gro-
madziło się dużo spraw, z czasem starano się niektóre ich kategorie notować osobno, co prowadziło 
do wyodrębniania się różnych serii ksiąg w ramach akt jednego sądu czy urzędu.

Powszechne używanie ksiąg pokazuje, że uznano w nich wygodny środek dokumentacji, lepszy 
niż tradycyjny dokument. Ich wyższość miała kilka wymiarów. Z punktu widzenia petentów wpis 
do księgi był tańszy niż wystawienie dokumentu, a dbałość o przechowanie tego rodzaju zapisów 
przerzucona została na właściwy urząd. Z punktu widzenia władzy — której księgi przede wszyst-
kim służyły — taka forma dokumentacji zapewniała kontrolę nad własną działalnością, zdejmowała 
z sędziów ciężar zapamiętywania minionych spraw i umożliwiała w razie potrzeby weryf kację świa-
dectw składanych przez strony. Jak się wydaje, na początku 2. ćwierci XV w. księgi sądów szlachec-
kich (ziemskich i grodzkich) przejęły wiele podstawowych funkcji tradycyjnego systemu pamięci 
prawnej. Śladem tych zmian był zanik instytucji „wsteczy” (ustnego świadectwa sędziego na temat 
dawnych spraw) oraz wielu form tradycyjnego obwieszczania (zwłaszcza „wywoływania” wszyst-
kich transakcji dobrami ziemskimi). Rolę zbiorowej pamięci lokalnej społeczności przejęły zapisy 
w księgach. Wymagało to ich publicznej dostępności. Księgi, zakładane jako narzędzie sprawowania 
władzy, zaczynały z czasem służyć przede wszystkim lokalnym wspólnotom. Zapoczątkowane jesz-
cze w XV w. zjawisko okazało znaczną trwałość, choć było dynamiczne. Taką samą ewolucję prze-
szły księgi regestracyjne kancelarii królewskiej (Metryka Koronna), założone najpewniej w połowie 
XIV w. za Kazimierza Wielkiego. Jeszcze w 1537 r. szlachta na rokoszu pod Lwowem pomstowała 
na nie jako złowrogie narzędzie polityki królewskiej, pozwalające wyzuć każdego szlachcica z oj-
cowizny. Stosunkowo szybko Metryka, udostępniona dla wszystkich zainteresowanych i otwarta 
dla wpisów spraw poddanych, stała się kolejnym elementem organizacji zbiorowej pamięci spo-
łeczeństwa. Księgi różnych szczebli — od Metryki, poprzez powiatowe księgi sądów ziemskich 
i grodzkich, aż do ksiąg większych i mniejszych miast oraz sądów wiejskich — służące różnym śro-

4 Sprawa wymagałaby dalszych badań. O randze formatów zob. B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums 
und des abendländischen Mittelalters, wyd. 4, Berlin 2009, s. 28, 45; H. Pátková, Česká středověká paleograf e, 
Praha 2008, s. 59–60.
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dowiskom i grupom społecznym tworzyły jednak przy tym pewien spójny system komunikacyjny. 
Kluczową rolę odgrywały w nim akta grodów (które były najsprawniej działającymi urzędami i są-
dami). Decydowała o tym chyba przede wszystkim łatwa dostępność w ramach lokalnej wspólnoty 
„ziemskiej”. To do ksiąg grodzkich przenoszono przeważnie zapisy czynione z różnych powodów 
w innych aktach (z Metryką Koronną włącznie). W grodach wpisywano też pisma przychodzące od 
króla i władz centralnych. Wpis taki uważano za właściwą formę publicznego ogłoszenia danej spra-
wy. W sferze kościelnej i miejskiej analogiczną rolę odgrywało wywieszanie ogłaszanych pism na 
widok publiczny (poprzez przybicie na drzwiach kościoła lub ratusza). Długo jeszcze wreszcie funk-
cjonowało tradycyjne obwieszczanie przez woźnego, ale praktyczne jego znaczenie stale malało.

W konkurencji z wygodną księgą tracił od XV w. na znaczeniu dokument. Jego wypieranie było 
jednak procesem bardzo długotrwałym. Długotrwałość ta odbija społeczne przywiązanie do rozma-
itych form (jak przekonanie o wyższości dokumentu pergaminowego nad każdym zapisem papie-
rowym). Dokument w swej tradycyjnej, średniowiecznej jeszcze postaci — z pieczęcią i właściwą 
oprawą formularzową — nigdy nie zaniknął zupełnie. Trwał i nawet ewoluował, przyjmując nowe 
cechy (jak zwłaszcza podpis, uznawany w czasach nowożytnych za podstawowy środek uwierzy-
telnienia). Jego znaczenie spadało, a wraz z tym powszechność użycia. Dokumenty w takiej postaci 
wystawiano stosunkowo rzadko, bo w większości spraw wystarczał zapis w stosownej księdze, 
spisanie dyplomu sporo kosztowało. Dla pewnych kategorii spraw (jak zwłaszcza praw i przywile-
jów o charakterze wieczystym) nadal widziano w nich najpewniejszy środek dokumentacji. Prze-
bija się w tym tradycjonalizm staropolskiej kultury prawnej. Wobec powszechnego używania ksiąg 
wykształcił się już w XV w. nowy gatunek dokumentu — ekstrakt, czyli dosłowny wypis z księgi. 
Ekstrakty takie stały się koniecznością, odkąd zapisy w księgach uważać zaczęto za podstawowy 
środek dowodowy w sądach. Ponieważ w obcych sądach niemożliwe było przedkładanie całej księ-
gi, trzeba było sporządzać wypisy. Ekstrakty miały specyf czną formę: zawierały dosłowne brzmie-
nie odnośnego zapisu w księdze wraz z datą (która mogła pierwotnie znajdować się w odrębnej 
zapisce) oraz formułę poświadczającą zgodność odpisu z podstawą, co uwierzytelniały pieczęcie 
i podpisy odpowiednich urzędników kancelaryjnych; sam ekstrakt nie był z zasady datowany, czas 
jego sporządzenia nie miał bowiem w istocie żadnego znaczenia. Podobne formy ekstraktów miały 
zastosowanie przy wszelkiego rodzaju księgach (królewskich, grodzkich, ziemskich, kościelnych, 
miejskich). Pobierano je powszechnie i masowo, w czasach nowożytnych stały się więc dominują-
cym rodzajem dokumentacji.

Rozwój papierowych ksiąg różnego rodzaju powodował, że zapisywano coraz więcej. Odnosi się 
wrażenie, że każda władza starała się notować wszystko, co tylko możliwe. Wymagało to oczywiś-
cie rozbudowy kancelarii. Polskie kancelarie nowożytne ulegały procesom podobnym, jak w całej 
Europie, aczkolwiek w ograniczonym zakresie. Przede wszystkim traciły charakter instytucji słu-
żących obsłudze osobistych potrzeb władcy czy urzędnika, a stawały się prawdziwymi urzędami. 
Najwyraźniej widać to w przypadku przekształcenia kancelarii królewskiej w kancelarię Królestwa 
(koronną), ale podobnie działo się w przypadku innych instytucji w różnych porządkach prawnych. 
Powszechnym zjawiskiem była laikaizacja kancelarii, wynikająca z upowszechnienia wykształcenia 
i alfabetyzacji społeczeństwa. Poza instytucjami kościelnymi wszystkie kancelarie miały personel 
w przewadze świecki. W polskich kancelariach państwowych słabiej widać natomiast ogólną w Eu-
ropie tendencję do angażowania ludzi z formalnym wykształceniem prawniczym i predylekcję do 
zatrudniania synów mieszczańskich (u nas przy wielu funkcjach zastrzegano wymóg pochodzenia 
szlacheckiego, acz w kancelarii królewskiej byli stale reprezentowani mieszczanie).

Polską specyf ką było przywiązanie do łaciny. Podobnie było też na Węgrzech, choć we wszyst-
kich innych krajach już w późnym średniowieczu powszechnie wkraczały do dokumentacji pisanej 
języki narodowe. W dużych miastach polskich aż do XV w. używano niemczyzny (trwalej dominu-
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jącej potem w Prusach), stosowanej też (acz w ograniczonym stopniu) w korespondencji dyploma-
tycznej. Znaczniejszy udział języka polskiego widać dopiero w czasach nowożytnych. Decydowały 
o tym potrzeby komunikacyjne (np. przywileje, które miały szablonowy charakter, formułowano 
często nadal po łacinie, natomiast mandaty w konkretnych sprawach, wymagające dokładnego zro-
zumienia treści — z reguły po polsku). Dokumenty łacińskie traktowano jako bardziej uroczyste, co 
stanowi kolejny przejaw konserwatywnego przedkładania tradycyjnej formy nad treścią. Łacina stale 
zachowywała w każdym razie pozycję równorzędnego języka urzędowego, z czym nie było zresztą 
pewnie poważniejszego kłopotu, wobec dość powszechnej wśród szlachty znajomości przynajmniej 
podstaw tego języka. Łacina polskich kancelarii była oczywiście zróżnicowana. Najsprawniej wła-
dano nią w kancelarii monarszej i kancelariach kościelnych, najsłabiej w ośrodkach prowincjonal-
nych, gdzie zdarzali się pisarze małomiasteczkowi i wiejscy, z trudem składający najprostsze teksty. 
Czasy nowożytne dzięki upowszechnieniu wykształcenia humanistycznego, a potem jezuickiego, 
przyniosły podwyższenie sprawności w tym zakresie. W produkcji kancelarii prywatnych, miejskich 
czy wiejskich w czasach nowożytnych dominowała już jednak polszczyzna. Z kolei w kancelariach 
kościelnych używano wciąż przede wszystkim łaciny, choć i tu część dokumentacji sporządzano już 
po polsku. Kancelaria królewska używała też, acz niezbyt długo, w stosunku do ziem ukrainnych 
języka ruskiego (urzędowego w Wielkim Księstwie Litewskim), a nowożytna korespondencja dy-
plomatyczna wymagała angażowania wielu rozmaitych języków, włącznie z orientalnymi.

Mimo dostrzeganych zmian zasadnicze rysy systemu dokumentacji faktów prawnych, wykształ-
conego w XV w. wraz z umocnieniem się ksiąg sądowych, okazały się bardzo trwałe. Nowe ele-
menty wprowadzano w reakcji na zmieniające się i narastające potrzeby komunikacyjne, ale nie 
zaburzały one całości systemu, opartego na księgach i ekstraktach. Trwałość ta jest pochodną ogólnej 
stabilności ustrojowej państwa, odbijając konserwatyzm staropolskiego myślenia prawnego i ustro-
jowego. Bardzo późno, bo dopiero w XVIII w., widać symptomy zmian bardziej zasadniczych, 
wpisujących się w ówczesne próby generalnej naprawy gmachu ustrojowego państwa. Pojawiają się 
takie zjawiska, jak postępująca profesjonalizacja urzędników, w ślad za nią biurokratyzacja działania 
urzędów, w związku z czym rozwijała się kontrola wewnętrzna i sprawozdawczość, a w ślad za tym 
wprowadzano zupełnie nowy system kancelaryjny (akta czynności). Nowe funkcje aparatu urzęd-
niczego wymagały też stosowania nowych form dokumentacji, jakimi są w XVIII w. drukowane 
okólniki i blankiety dokumentów masowych (np. paszporty). Próby te, czynione u schyłku ginącej 
Rzeczypospolitej, nie przyniosły całościowych efektów. Na szeroką skalę nowoczesną biurokrację, 
rządy sprawowane za pośrednictwem armii opłacanych przez państwo urzędników, a stosownie do 
tego nowe sposoby dokumentacji stosunków prawnych i majątkowych, wprowadzą dopiero rządy 
zaborcze, a zaraz potem utrwali ją korzystające z najlepszych wówczas w świecie wzorów napole-
ońskie Księstwo Warszawskie5. To nowy już świat. Nawet jednak w nim odnajdą się liczne ślady 
trwającego przedtem przez wieki systemu organizacji zbiorowej pamięci.

5 J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 2011, zwł. s. 32–40, 558–564.
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1. Najstarszy zachowany dokument polski. Książę Władysław Herman zwraca katedrze 
bamberskiej dwa złote krzyże, ok. 1090 (Bamberg, Staatsarchiv, sygn. BU 145, repr. za 
S. Krzyżanowski, Album paleographicum, Kraków 1927, tabl. I). Widoczne nacięcia 
służyły umocowaniu pieczęci, odciśniętej wprost na pergaminie, na odwrociu dokumentu

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



2. Dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie z 1153 r., wystawiony przez ko-
mesa Zbyluta i opatrzony pieczęcią arcybiskupa Jana, odciśniętą wprost na pergaminie 

(Poznań, AP, Cystersi Łekno D 1)
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5. Król Władysław Jagiełło określa prawa i powinności młynarza z młyna pod zamkiem 
w Poznaniu, 30 XI 1391 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 20). Dokument opatrzony 

pieczęcią wielką (majestatyczną)
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7. Król Władysław Warneńczyk poleca swym urzędnikom, by zapewniali bezpieczeństwo 
kupcom poznańskim udającym się wyznaczonymi im drogami do Gdańska i Warszawy, 
19 IV 1444 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 195). Mandat spisany na papierze i opa-
trzony pieczęcią sygnetową, odciśniętą wprost na papierze. Obok niej formuła relacyjna

6. Król Władysław Warneńczyk zezwala miastu Poznaniowi używać czerwonego wosku 
do pieczętowania dokumentów, 5 III 1440 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 6). Doku-

ment opatrzony pieczęcią średnią (herbową). Pod zakładką formuła relacyjna
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9. Król Zygmunt III nadaje Szymonowi Barowi z Gdańska szlachectwo i herb Rawa, 18 VI 
1593 (Warszawa, AGAD, dok. perg. 7171). Przykład dokumentu iluminowanego. Pod za-

kładką podpisy króla i Andrzeja Dzierżanowskiego
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10. Król Michał Wiśniowiecki potwierdza wydane przez swych poprzedników przywileje 
dla Żydów poznańskich, 9 XI 1669 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 571). Braku-
je pierwszej litery słowa Signifi camus, od której zaczyna się właściwy tekst dokumentu. 

 Miała stanowić ozdobny inicjał, którego nie wykonano
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11. Książęta mazowieccy Konrad III, Kazimierz, Bolesław V i Janusz I potwierdzają jar-
marki odbywane w Warszawie, 8 IV 1461 (Warszawa, AGAD, dok. perg. 1524). Dokument 
opatrzony pieczęcią ojca książąt, Bolesława IV (zm. 1454). Na marginesie korekta z uzupeł-

nieniem pominiętego terminu jarmarku
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12. Sędziwój z Ostroroga, starosta generalny Wielkopolski, zatwierdza kupno wsi Roździa-
ły przez Barbarę, żonę Mikołaja Strosberga, mieszczanina poznańskiego, 7 XI 1421 (Po-
znań, AP, Akta miasta Poznania D 584). Dokument opatrzony prywatną pieczęcią herbową 
wystawcy, umieszczoną w woskowej misce. Brakuje inicjalnej litery I (In nomine Domini 

amen), którą miano wstawić w ozdobnej formie, ale tego nie dopełniono
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14. Biskup poznański Andrzej (Bniński) zatwierdza zapis Jadwigi, wdowy po Piotrze 
Goldnerze, mieszczaninie poznańskim, na rzecz kościoła parafi alnego w Poznaniu, 28 IX 
1443 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 644). Na sznurze przywieszona pieczęć herbo-

wa biskupa odciśnięta w czerwonym wosku i umieszczona w woskowej misce
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15. Biskup poznański Andrzej (Bniński) poleca wprowadzić Mikołaja z Poznania na pre-
bendę prepozyta szpitala Św. Ducha w Poznaniu, 30 VI 1474 (Poznań, AP, Akta miasta 
Poznania D 425). Dokument opatrzony był pieczęcią przywieszoną na paskach pergami-
nowych, po których zostały nacięcia w zakładce. Pod tekstem znak oraz podpis notariusza 

publicznego Szymona, syna Kleofasa z Łęczycy
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17. Mikołaj z Kościana, wikariusz generalny biskupa poznańskiego, na mocy zlecenia bi-
skupiego wydaje wyrok w sporze między szpitalem Św. Ducha w Poznaniu a łaziebnikami 
łaźni przy ul. Woźnej, 20 II 1450 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 415). Pogrubionym 
pismem wyróżniona inwokacja oraz początek przytoczonego pisma biskupiego (Andreas), 
jego koniec (Vigore) i właściwe orzeczenie  (Interloquendo). Pod tekstem znak i podpis no-
tariusza publicznego Szymona z Jezior. Na pergaminowym pasku uszkodzona ostroowalna 

pieczęć wikariusza odciśnięta w czerwonym wosku
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18. Instrument notarialny zawierający wyrok administratora diecezji poznańskiej 
w sprawie między Mikołajem, prepozytem szpitala Św. Ducha pod Pyzdrami, 
a mieszczaninem pyzdrskim Jakubem Walczkiem, 18 III 1428 (Warszawa, AGAD, 

dok. perg. 2515). Znak i podpis notariusza Piotra, syna Wawrzyńca z Bnina
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20. Władze miasta Poznania potwierdzają sprzedaż czynszu przez mieszczanina Andrzeja 
Siberlicha, 28 VI 1443 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 643). Dokument spisany 
w języku łacińskim. Po pieczęci zachował się pasek pergaminowy. Dokument ponacinany 

na znak unieważnienia, w związku z wykupieniem czynszu, którego dotyczył

19. Władze miasta Poznania potwierdzają sprzedaż domu przez mieszczanina Wierzbiętę, 31 VIII 
1442 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 589). Dokument spisany w języku niemieckim
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21. Rajcy miasta Poznania zaświadczają, że Jan, powroźnik, oprawił posag i wiano swej 
żonie, 14 XII 1543 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 612). Dokument spisany w języ-

ku łacińskim. Średnia pieczęć miejska odciśnięta w czerwonym wosku
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22. Rada miasta Krakowa zaświadcza, że Krzysztof Mstowski jest zrodzony z legalne-
go związku Jana Mstowskiego i Maryny, 21 II 1682 (Poznań, AP, Akta miasta Poznania 
D 624). Pod zakładką podpis pisarza miejskiego Marcina Stanisława Misieckiego. Pieczęć 

miejska odciśnięta w czerwonym wosku
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24. Metryka Koronna z XV w. (Warszawa, AGAD, MK 12, k. 11v). 
Wpisy dokumentów Kazimierza Jagiellończyka z 1471 r.
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25. Księga wpisów Metryki Koronnej z 1653 r. (Warszawa, AGAD, 
MK 194, k. 29). Zawiera pełne teksty dokumentów
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26. Księga Sigillat Metryki Koronnej z 1658 r. (Warszawa, AGAD, S 1, 
k. 11). Księga w formacie dutki zawiera krótkie streszczenia dokumentów
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27. Księga Metryki Mazowieckiej z 1471 r. (Warszawa, AGAD, MK 5, k. 158). 
Nagłówek zapowiada wpisy czynione za urzędowania kanclerza Jana z Rembowa
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28. Księga ziemska konińska z 1400 r. (Poznań, AP, Konin Z. 1, k. 46v–47). 
Księga w formacie dutki. Pierwsza zapiska na k. 46v podaje datę roków sądo-
wych (5 stycznia) i skład sądu. Kolejna data w drugiej od góry zapisce na k. 47 
(26 stycznia). Na końcu k. 46v wpis roty sądowej w języku polskim: T(ako) 
n(am) p(omoze) B(og) y sz(wanty) + ytho swetczimi, asze Thomeg dal pane 
Jedwyszcze schowacz XVI grziwen groscheuich y thy v ne nygdy odebral etc.
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29. Księga grodzka płocka z 1573 r. (Warszawa, AGAD, Castrensia 
Plocensia 57, k. 15v). Poszczególne zapiski opatrzone nagłówka-
mi. Pogrubionym pismem wyróżniona zapiska z datą (26 II 1573) 

i składem sądu
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30. Księga miejska Pleszewa w województwie kaliskim (Poznań, AP, Akta miasta Pleszewa 
I 2, s. 2). Wpisy z 1428 i 1429 r. Widać wyjęty ze starszego rękopisu pergamin wykorzysta-

ny do umocnienia bloku księgi

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



31. Księga miejska Łodzi w województwie łęczyckim (Warszawa, AGAD, Łódź 1, k. 18). 
Pierwszy wpis datowany na 1479, kolejny na 1490 r. Pismo robi wrażenie mało wyrobionego
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32. Księga konsystorza poznańskiego z 1425 r. (Poznań, AA, sygn. AC 8, k. 187). 
Poszczególne zapiski opatrzone krótkimi nagłówkami. W pierwszej zapisce, wy-
różnionej inicjałem D (Die…), umieszczona data sesji sądowej (3 sierpnia), z której 

pochodzą wpisane niżej sprawy
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33. Ekstrakt z ksiąg grodzkich (Gostyń, Sanktuarium Świętogórskie, 
sygn. A/5). Zawiera dosłowny tekst zapiski (w sprawie zapisu przez 
Adama Konarzewskiego sumy na rzecz kaplicy w kościele Niepo-
kalanego Poczęcia NMP pod Gostyniem), a w nagłówku jej datę 
(11 V 1668). Pod tekstem informacja o wypisaniu z ksiąg grodzkich 
poznańskich (Ex protocollo castrensi Posnaniensi extractum), pie-
częć urzędu grodzkiego (odciśnięta przez papier) i podpis kancelisty 

Rudolskiego. Nie ma daty sporządzenia wypisu 
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34. Ekstrakt z ksiąg biskupich (Poznań, AP, Akta miasta Poznania D 646). Spisany na 
pergaminie, zawiera tekst zapiski (w sprawie erekcji altarii w poznańskim kościele pa-
rafi alnym Św. Marii Magdaleny), a w nagłówku jej datę (26 XI 1444). Pod tekstem nota 
o wypisaniu z akt biskupa poznańskiego Andrzeja z Bnina oraz o opieczętowaniu pieczęcią 
biskupa Łukasza Kościeleckiego (1577–1597). Wskazuje to na czas powstania ekstraktu 
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