


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Tadeusz N o w a k o w s k i , Idee  areng dokumentów  książąt  polskich  do  połowy XIII  wieku,  WSP 
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, ss. 256. 

Jest to cenna praca traktująca  o arengach w dokumentach książąt  polskich. Autor nawiązuje  tu do badań Z. Perza-
nowskiego1 i H. Fichtenau'a2. Pozwala ona zapoznać się z formułą  arengi w trojaki sposób. Po pierwsze można przyjrzeć 
się arengom od strony rzeczowej, tzn. według rodzaju motywów w nich zastosowanych — religijne, memoratywne. Po 
drugie Autor dokonuje charakterystyki polskich areng w XII w. Mamy także omówienie tych formuł  według poszczegól-
nych dzielnic: Śląska,  Małopolski, Mazowsza i Wielkopolski. Osobną  sprawą,  stanowiącą  ważne osiągnięcie  pracy, jest 
wizja chrześcijaństwa w świetle areng dokumentów z XII stulecia. Biorąc  pod uwagę, że jest to w zasadzie najobszerniejsza 
polska praca o tych formułach  i do tego zaopatrzona w indeks wyrazów łacińskich, należy spodziewać się jej szerokiego 
wykorzystania w badaniach dyplomatycznych. Z tego względu wydaje się zrozumiałe podniesienie pewnych wątpliwości 
dotyczących  tej pracy, a nawet podjęcie polemiki z niektórymi ustaleniami Autora. 

T. Nowakowski ograniczył się do areng książąt  śląskich,  małopolskich, mazowieckich i wielkopolskich. Tymczasem 
warto byłoby poszerzyć krąg  zainteresowań o książąt  pomorskich. Dotyczy to zwłaszcza Pomorza Zachodniego, gdzie 
dysponujemy monografią  kancelarii książęcych  do końca XIII w.3, na którą  Autor powołuje się we wstępie. Wykorzystanie 
areng dokumentów książąt  pomorskich pozwoliłoby nie tylko uzyskać opracowanie dla całości ziem polskich. Można 
byłoby także pokusić się o próbę porównań stylizacji i roli areng z Pomorza z tego rodzaju formułami  w dokumentach 
książąt  śląskich,  małopolskich, mazowieckich i wielkopolskich. Takie ograniczenie można poniekąd  wytłumaczyć obfitością 
przebadanego materiału źródłowego. 

Następne uwagi dotyczą  spraw śląskich.  Przede wszystkim zwraca uwagę brak kilku ważnych opracowań. Nie ma tu 
pracy A. Barciaka dotyczącej  dyplomów Przemysła Ottokara II4, a przecież w przypadku Śląska  trzeba liczyć się z wpływa-
mi czeskich zwyczajów kancelaryjnych5. Jeżeli nie widać żadnych wpływów w zakresie wymienionych areng, należało to 
zaznaczyć. Studia nad śląskimi  arengami warto wzbogacić o inne (niż jedna wykorzystana) prace R. Żerelika6, które m.in. 
traktują  również o tych formułach.  Brakuje również prac starszych, chociażby H. O. Swientka7 i W. Turoniowej8. Tymcza-
sem badacze ci w swoich studiach nad śląską  dyplomatyką  wykorzystywali arengi. Należało wspomnieć o ich badaniach 
i chociaż ogólnie podsumować rolę dokonanych ustaleń. Nawet jeśli wnioski tych Autorów (w co raczej wątpię)  będą  miały 
nikłe znaczenie, należałoby to zaznaczyć i uzasadnić. 

Jeśli chodzi o inne śląskie  wątki  w pracy T. Nowakowskiego, czuję się zobowiązany  do podjęcia polemiki w trzech 
sprawach związanych  z moimi badaniami. Autor recenzowanej pracy postawił mi zarzut, że na podstawie moich badań nie 
sformułowałem  wniosku o indywidualnym charakterze areng, które przez to nie są  typowe dla dyktatu określonych doku-
mentów. Polemika z przytoczonym zarzutem wymaga cytatu z omawianej pracy: „Wobec tego, że badał on pod tym kątem 
w sumie kilkadziesiąt  dokumentów, można wyprowadzić wniosek, którego historyk ten jednak nie sformułował,  że w doku-
mentach śląskich  arengi redagowano indywidualnie i nie należą  one do cech charakterystycznych danego dyktatu. Potwier-
dzeniem może być odnotowany przez Andrzeja Wałkówskiego fakt  braku podobieństw między arengami dokumentów 
klasztoru w Pforcie  i arengami śląskimi"9.  Innymi słowy, T. Nowakowskiemu chodzi o brak uogólnienia dotyczącego  indy-
widualnego i nie należącego  do dyktatu charakteru areng we wszystkich śląskich  dokumentach. Uważam, że na podstawie 
przebadanych przeze mnie dyplomów, pochodzących  tylko ze skryptoriów filiacji  portyjskiej na Śląsku  do końca XIII w. 
(jak i z samej Pforty)10,  taki wniosek byłby błędem. Materiał dotyczy jednej gałęzi filiacyjnej  jednego zakonu a nie wszyst-
kich kancelarii śląskich.  Tego rodzaju wniosek może zostać wyprowadzony w ramach innych badań określonej formuły 
(w tym przypadku arengi), prowadzonych w sposób przekrojowy we wszystkich ośrodkach kancelaryjnych Śląska11.  Inny 
zarzut T. Nowakowskiego dotyczy uznania przeze mnie za lubiąski  dyktatu dwóch dokumentów Henryka I Brodatego 
i ksieni trzebnickiej Gertrudy, na podstawie tylko samych areng. Ich stylizacja, zdaniem Autora, nie daje ku temu dosta-
tecznych podstaw12. Otóż jest to nieprawda. W cytowanym przez T. Nowakowskiego artykule porównuję nie dwie arengi 
dokumentów Henryka Brodatego z arengą  dyplomu Gertrudy, ale trzy takie formuły  różnych wystawców13. Ci wystawcy to 

1 Z. Perzanowski, Ze  studiów  nad  arengą dokumentów  Kazimierza  Wielkiego  w: Księga  pamiątkowa  ku czci Profesora  Andrzeja  Tomczaka.  Historia 
1 archiwistyka,  Toruń-Warszawa 1992, s. 135-145. 
2 H. Fichtenau, Arenga. Spätantike  und  Mittelalter  in Spiegel  von Urkundenformeln,  Graz-Köln 1957, passim. 
3 K. Bobowski, Dokumenty  i kancelarie  książęce  na Pomorzu Zachodnim  do  końca XIII  wieku,  Wrocław 1988, passim. 
4 A. Barciak, Arengi i narracje dokumentów  Przemysła  Ottokara  lI  dla  miast i mieszczan, w: Miasta  w ciągu wieków. Wybrane  problemy,  Katowice 1988, 
s. 35-44. 
5 Por. o wzorach czeskich lub niemieckich K. Maleczyński, Zarys  dyplomatyki  polskiej  wieków średnich,  cz. 1, Wrocław 1951, s. 210. 
6 Np. R. Żerecik, Kancelaria  biskupów wrocławskich  do  1301 roku,  Wrocław 1991, passim; tenże, Dokumenty  i kancelaria  Konrada  II  Garbatego,  księcia 
żagańskiego,  „Acta Univeritatis Wratilaviensis", no 979. Historia LXIX, Wrocław 1989, s. 33-72. 
7 H. O. Swientek, Die Kanzlei  und  Urkundenwesen  des  Herzogs  Heinrich  III.  von Schlesien  (1248-1266).  Inaugural-Dissertation,  Breslau 1935, passim. 
8 W. Turoń, Zarys  dziejów  kancelarii  Henryka  Probusa (1270-1290),  „Sobótka", 19,1964, s. 39-54. 
9 T. Nowakowski, Idee  areng dokumentów  książąt  polskich  do  połowy XIII  wieku,  Bydgoszcz 1999, s. 89. 
1 0 A. Wałkówski, Skryptoria  cystersów filiacjiportyjskiej  na Śląsku  do  końca XIII  wieku,  Zielona Góra-Wrocław 1996, passim — tam również wyszcze-
gólniłem inne swoje prace dotyczące  tej tematyki. 

1 Zadanie T. Nowakowskiego, z którego się wywiązał. 
1 2 T. Nowakowski, op. cit., s. 89 i przyp. 7. 
1 3 A. Wałkówski, Wpływy  lubiąskie  na skryptorium  dokumentowe  klasztoru  Cysterek  w Trzebnicy,  w: Księga  Jadwiżańska,  Wrocław 1995, s. 193. 
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w jednym (i tylko w jednym) przypadku Henryk Brodaty14, Sobiesław książę  czeski15 i protonotariusz Konrad z Rokitni-
cy16. Ważniejsze jest to, że o lubiąskim  pochodzeniu dyktatu zarówno wymienionych trzech dyplomów oraz dokumentu 
ksieni trzebnickiej Gertrudy17 świadczą  podobieństwa stylizacyjne pozostałych formuł.  Są  one zbieżne ze stylizacją  widocz-
ną  w innych dokumentach lubiąskiej  proweniencji kancelaryjnej1 . Podobieństw tych T. Nowakowski w omawianej pracy 
nie podważył. W tym układzie również zastosowane arengi w lubiąskim  skryptorium stały się siłą  rzeczy częścią  klasztorne-
go dyktatu. Podobny charakter ma trzeci zarzut. Zdaniem Autora dwie arengi dokumentów Henryka II Pobożnego dla 
cystersów henrykowskich nie należą  do dyktatu klasztornego19. Tymczasem, jeśli chodzi o oba wspomniane dokumenty20 

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

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

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

Andrzej  Waikówski 
Filia  Akademii  Świętokrzyskiej 

w Piotrkowie  Trybunalskim 

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

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

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

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

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

1 R. Stelmach, Dyplomatyka  śląska  — stan badań  nad  dziejami  kancelarii  i potrzeby badawcze,  w: Tradycje  i perspektywy  nauk pomocniczych historii 
w Polsce, Kraków 1995, s. 155-162. 


