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Studia nad listą świadków na dwunastowiecz- 
nych dokumentach piastowskich

Jedną z metod badań nad społeczeństwem wczesnośredniowiecznym jest anali
za listy świadków. Może ona dostarczyć nam informacji nie tylko na temat proce
su kształtowania się dyplomatyki polskiej i praw rządzących jej funkcjonowa
niem, jak również zasad pracy kancelarii książęcej, lecz także poszerzyć naszą 
wiedzę dotyczącą funkcjonowania ówczesnego społeczeństwa. Mamy tu na uwa
dze m.in. takie kwestie jak: badanie hierarchizacji społeczeństwa, współudział 
określonych grup społecznych w sprawowaniu władzy, czy też studia nad związ
kami rodzinnymi. W zasadzie jedynie ta ostatnia kwestia koncentruje uwagę licz
nych historyków, czego dowodem są w historiografii polskiej wszechstronne ba
dania genealogiczne. Pozostałe kwestie o wiele rzadziej stają się tematem docie
kań badaczy. Wymienić tu możemy m. in. publikacje po części związane z propo
nowanym przez nas tematem: mianowicie rozprawa Jerzego Mularczyka, w której 
autor zajął się śląskim dorobkiem dyplomatycznym oraz artykuły Idziego Panica 
dotyczące listy świadków na dokumentach Bolesława Wstydliwego, Władysława 
Opolskiego i Przemyśla I1. Wymienieni historycy rozpatrywali zwłaszcza takie 
kwestie jak: znaczenie listy świadków na tle właściwości uwierzytelniających 
dokumentu, zasady funkcjonowania listy testacyjnej, związek testatorów z od
biorcą dokumentu oraz problem hierarchizacji urzędów na liście.

Dawniejsza historiografia polska poświęcała uwagę temu zagadnieniu jedynie na 
marginesie rozważań nad rolą dokumentu w średniowiecznej Polsce2 lub przy okazji 
badań nad ustrojem rodowym rycerstwa polskiego w średniowieczu3. Również pod
ręcznik dyplomatyki polskiej autorstwa Karola Maleczyńskiego, Marii Bielińskiej i 
Antoniego Gąsiorowskiego wypowiadał się na ten temat bardzo skąpo4.

Zważywszy, że jak wspomniałam, zarówno J. Mularczyk, jak również I. Panic 
swoimi dociekaniami objęli dokumenty trzynastowieczne, powstaje pytanie, w 
jaki sposób kształtowały się wewnętrzne zasady funkcjonowania listy świadków 
na dokumentach dwunastowiecznych.

Pojawienie się listy świadków w dokumencie polskim nastąpiło pod koniec 
pierwszej połowy XII w. Najwcześniej lista świadków została zastosowana w do
kumentach trzemeszeńskich5 (ponieważ wszystkie dyplomy odnoszące się do lat 
wcześniejszych uznano za fałszerstwa). Kilka lat później w 1149 r. zastosowano
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listę testacyjną także w dokumentach śląskich. Wystąpiła ona w dyplomie Bole
sława Kędzierzawego dla klasztoru N.M.P. i s'w. Wincentego we Wrocławiu (przez 
niektórych badaczy dokument ten jest uważany za podrobiony)6. W dokumen
tach pochodzących z kręgu małopolskiego s'wiadkowie po raz pierwszy pojawili 
się w dokumencie arcybiskupa Jana dla klasztoru cystersów w Brzeźnicy z 1153 r., 
a więc już w drugiej połowie XII w7. W tym samym roku po raz pierwszy zastoso
wano testację również w dokumentach pomorskich8.

Z powyższego zestawienia należy wnioskować o dość późnej recepcji listy 
świadków w dyplomatyce średniowiecznej Polski, która nastąpiła pod koniec 
pierwszej połowy XII w., ale mimo to lista testacyjna szybko zyskała sobie rangę 
środka uwierzytelniającego.

W następnej części naszych rozważań przejdziemy do kwestii znaczenia i sta
nowiska świadków w dyplomatyce polskiej, które rozwijało się równolegle z kształ
towaniem się prawnego znaczenia dokumentu.

Znaczenie listy świadków, zwłaszcza w XII wieku, było duże, co odbijało się 
przede wszystkim na jej roli w dokumencie. Zdaniem Stanisława Krzyżanowskie
go, jeśli zdolność uwierzytelniania nie spoczywała w samym dokumencie, to po
siadał on charakter środka pomocniczego, a akt prawny szukał dla siebie siły 
dowodowej w uroczystym ogłoszeniu i w zeznaniu świadków9. Ów badacz od
niósł to twierdzenie do wieku XIII, sądzimy jednak, że odnosi się ono w większym 
stopniu do XII stulecia, kiedy dokument nie miał jeszcze tak silnej mocy dowodo
wej, jakiej zaczął nabierać wiek później. Podobny pogląd wyraził w swoich roz
ważaniach Stanisław Kętrzyński10. Z drugiej strony należy podkreślić, że już w 
pierwszej połowie XIII w. zarysowała się tendencja do zastępowania dowodu ze 
świadków dokumentem pieczętnym, na który powoływano się wszakże dopiero 
po śmierci testatorów11. Początkowo rozpowszechnianie się pieczęci i wzrost jej 
znaczenia w ciągu XII w. nie wpłynął jednak na usunięcie z dokumentu listy 
testacyjnej. Pieczęć występowała obok listy świadków, spełniając rolę dodatko
wego środka uwierzytelniającego.

Na potwierdzenie dużego znaczenia listy świadków na najstarszych dokumen
tach piastowskich można przytoczyć zestawienie dyplomów zaopatrzonych wy
łącznie w listę świadków, dokumentów, w których lista testacyjna występuje we
spół z pieczęcią oraz dyplomów pozbawionych dowodu ze świadków. Na 29 do
kumentów wystawców polskich z XII w. posiadamy 21 zaopatrzonych w listę 
świadków, z tego 14 zawiera jedynie listę testacyjną12, a 9 jest dodatkowo zaopa
trzonych w formułę pieczętną13, z tego jeden posiadał niegdyś pieczęcie, ale brak 
mu odnośnej formuły14. Natomiast jedynie 6 dokumentów z tego okresu nie po
siada listy świadków15, z czego tylko w trzech z nich pieczęć spełnia rolę środka 
uwierzytelniającego16.

Z powyższego zestawienia należy wnioskować o dużym znaczeniu listy świad
ków w polskiej dyplomatyce XII w. Trzeba jednak dodać, iż pieczęć zaczyna 
powoli nabierać coraz większej roli, o czym świadczy występowanie jej jako do
datkowego narzędzia uwierzytelniającego dokument. Samodzielne wystąpienie 
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pieczęci w tym charakterze jedynie trzy razy pokazuje jednak jasno, że w XII w. 
lista świadków była jeszcze jednym z głównych środków nadających dokumento
wi moc prawną.

Przechodząc do analizy zasad funkcjonowania listy testacyjnej w dyplomatyce 
polskiej XII w. zajmiemy się jej miejscem w dokumencie, brzmieniem formuł te- 
stacyjnych, liczbą testatorów oraz ich związkiem z wystawcą dokumentu.

Analizując kwestię miejsca występowania listy świadków w dokumentach dwu- 
nastowiecznych, należy stwierdzić, że umieszczana była zawsze w eschatokole 
obok fomuły datacyjnej, przy czym miejsce obu formuł nie było jeszcze w XII w. 
ustalone. W niektórych dokumentach datacja występuje przed listą świadków17, 
a w innych jest zgoła na odw ró t18.

Nie wykształciło się jeszcze w XII w. także brzmienie formuł testacyjnych. W 
tym zakresie spotyka się wielką różnorodność. Nie sposób w tym miejscu przyta
czać wszystkich, należy jednak stwierdzić, że formuła Huius rei testes sunt jest 
najczęściej używana i zaopatrzona jest w nią większość dokumentów małopol
skich z końca XII w.19 Świadczy to o pewnej rysującej się powoli stabilizacji w 
tym zakresie. Inne, wybrane formuły testacyjne brzmią np. Sub testimonio; testi- 
bus omnibus subnotatis; Confirmationis huius testes existunt; his testibus assi- 
stentibus20.

Odrębną kwestią jest liczebność świadków we wczesnych dokumentach pol
skich i relacje wystawcy dyplomu w stosunku do testatorów.

Badając liczebność list testacyjnych dokumentów świeckich i duchownych 
zauważamy, że największa liczba świadków występuje w dokumentach książę
cych. Najwięcej świadków, bo aż 33 pojawiło się w dokumencie Bolesława Kę
dzierzawego, wystawionym w Łęczycy w 1161 r. przy okazji nadań tegoż księcia 
i jego brata Henryka na rzecz kościoła w Czerwińsku21. Ponadto absolutna więk
szość dokumentów książęcych liczy ponad 20 świadków22. Natomiast dokument 
Zbyluta - prywatnego wystawcy świeckiego - posiada listę testacyjną w liczbie 16 
osób 23, co nie dyskwalifikuje go w porównaniu z niektórymi dyplomami książę
cymi, a zwłaszcza z duchownymi, w przypadku których najliczniejsza lista testa- 
cyjna zawiera jedynie 13 świadków24. Drugim pod względem liczebności testato
rów dyplomem wystawcy duchownego jest dokument Humbalda dla Trzemeszna, 
w którym lista świadków liczy 12 o só b 25.

Przechodząc do analizy związku składu listy świadków z wystawcą dokumen
tu, na wstępie naszych rozważań należy zauważyć, iż podniesiona kwestia jest 
dość złożona. Jeśli chodzi o dokumenty wystawiane przez książąt, to na 10 takich 
dyplomów 5 z nich nie posiada książęcych testatorów26, natomiast pozostałe 5 
posiada27.

Równie skomplikowana sytuacja rysuje się w dokumentach wystawcy duchow
nego, ponieważ na 9 dyplomów dwa razy listę świadków otwierają arcybiskup 
i biskup28, trzy razy niżsi dostojnicy ko ścielni29, gdzie w jednym przypadku istot
nie widać związek pomiędzy wystawcą a świadczącym, gdyż listę świadków do
kumentu biskupa Konrada dla cystersów w Kołbaczu otwiera jego kapelan, co
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biskup własnoręcznie podkreśla30. Podobna sytuacja zaistniała w testacji doku
mentu arcybiskupa Jana dla cystersów Jędrzejowie z 1153 r., gdzie on sam otwiera 
listę świadków, a zaraz za nim występuje jego brat Klemens.31 Tylko cztery razy 
korowód świadków na dokumentach wystawcy duchownego otwierają osoby 
świeckie -  dwa razy książęta32 i dwa razy możni33. Jeśli chodzi o książąt to w 
pierwszym wypadku jest to książę pomorski Bogusław, a w drugim Mieszko Stary 
i Kazimierz Sprawiedliwy. Drugi dokument (wystawiony w latach 1174 -  1176 
przez acybiskupa Jana i biskupa krakowskiego Gedkę dla klasztoru w Jędrzejo
wie) jest ściśle związany z dokumentem wymienionych książąt dla tegoż opactwa, 
ponieważ oba dyplomy zostały wydane w tym samym czasie, a zaszła jedynie 
zamiana wystawców i test atorów34. Na koniec rozważań nad związkiem testato- 
rów z wystawcą dokumentu należy wspomnieć jeszcze o jednym dyplomie, który 
został wydany przez wystawcę świeckiego -  Kazimierza Sprawiedliwego i du
chownego -  biskupa krakowskiego Pełkę. Tutaj listę świadków otwiera książę 
Kazimierz (wystawca), następnie wymienieni są dostojnicy świeccy, a później 
następuje informacja o testacji i uwierzytelnieniu dokumentu pieczęciami przez 
biskupa Pełkę i palatyna Mikołaja35.

Następnie chcielibyśmy przejść do kwestii hierarchizacji godności testatorów, 
jak również zająć się pozostałymi wymienionymi wcześniej, a związanymi z nią 
problemami. W listach testacyjnych występuje zdecydowana większość elity ów
czesnego społeczeństwa polskiego. Są to książęta, arcybiskupi, biskupi, opaci, 
duchowni piastujący niższe godności kościelne oraz możni świeccy.

Od razu nasuwa się stwierdzenie, że grupy społeczne występujące w listach 
testacyjnych są ułożone hierarchicznie. Jeśli świadkami są książęta, zawsze otwie
rają listę testatorów36, za nimi podąża arcybiskup37 (jeśli książęta nie pojawiają się 
na liście świadków, a jest na niej arcybiskup, wtedy on otwier a listę38), a następnie 
biskupi39 (dwa razy zdarzyło się, iż listę testatorów otworzył biskup, a to z tego 
względu, że nie pojawił się tam nikt wyższy go dnością40), po których widzimy 
opatów41 lub kanclerza42(obie te godności pojawiają się wymiennie). Raz po Opa
cie wystąpił dziekan, a po nim archidiakon43. Następnie występują osoby piastu
jące niższe godności kościelne, a zamykają listy świadków możni świeccy. Z po
wyższego stwierdzenia wynika, że w XII w. wśród testatorów prym wiodą książęta, 
za nimi występuje duchowieństwo wyższego i niższego rzędu, a listy świadków 
zamykają możni świeccy, wśród których pojawiają się także urzędnicy książęcy.

Również w swoich grupach społecznych świadkowie ułożeni są hierarchicznie 
w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli testatorami są książęta lub osoby piastu
jące wyższe godności kościelne, czyli wszystkie persony występujące na począt
ku list świadków, wtedy hierarchizacja pomiędzy nimi jest bardzo silna, ponieważ 
dbano, aby te wpływowe osoby nie zostały w żaden sposób pominięte. Ponadto 
hierarchizacja, zwłaszcza wśród książąt odzwierciedla czasami sytuację politycz
ną kraju w danym momencie, przede wszystkim układy między książętami dziel
nicowymi i seniorem.



Doskonałym przykładem ilustrującym taki stan rzeczy może być lista testacyj
na z dokumentu Mieszka III wystawionego na wiecu w Gnieźnie w 1177 r.44, gdzie 
książęta występują nie według kolejności do stolca krakowskiego, ale według 
starszeństwa. Pierwszy pojawia się Bolesław Wysoki jako najstarszy wiekiem45, za 
nim Kazimierz Sprawiedliwy (urodzony w 1138 r.)46, dalej występuje osoba, której 
imię redaktor dokumentu zapisał jako Misico iunoir dwc, a którą jest zapewne 
Mieszko Plątonogi47. Testację rządzącej dynastii książęcej zamyka syn Bolesła
wa Kędzierzawego Leszek4S.

Widzimy tutaj, że w tej liście świadków zostało ukazane dopuszczenie dzieci 
Władysławowych do zasady senioratu i załatwienie sprawy Mieszka Plątonogie- 
go poprzez przyznanie mu części z terytorium jego brata. Po książętach krwi na
stępuje książę szczecińsko-pomorski Bogusław I, który na tymże wiecu był obec
ny i został wpisany na listę świadków jako Bogezlaus dwc Pomeranie*9.

Cztery razy świadkuje senior i w tyluż przypadkach otwiera też listę testato- 
rów50, raz na pierwszym miejscu pojawia się brat książęcy51, raz żona księcia 
zwierzchniego (Helena żona Kazimierza Sprawiedliwego)52, a raz książę pomorski 
B ogusław53. W listach świadków swój udział ma również młodsza linia książąt 
(nie licząc dokumentu z 1177 r.), wtedy synowie54 i bracia55 książęcy zamykają 
oczywiście książęcą testację.

Następnymi godnościami po książęcych na listach testacyjnych są godności 
arcybiskupie i biskupie. Zaczniemy od arcybiskupa, który zawsze występuje za
raz po książętach, jako że piastował najwyższą godność duchowną w kraju56. Jeśli 
nie ma książąt wśród testatorów, wtedy arcybiskup pojawia się jako pierwszy57. Za 
nim następują biskupi, którzy również są wymienieni w pewnej kolejności w za
leżności od znaczenia poszczególnych diecezji.

Pierwszeństwo po arcybiskupie gnieźnieńskim miał zawsze biskup krakowski, 
ponieważ jego diecezja znajdowała się w dzielnicy senioralnej i była po arcybi- 
skupstwie najważniejszą w kraju58. Jeden raz biskup krakowski wystąpił po księż
nej Helenie, bowiem nie pojawił się wśród testatorów tego dokumentu arcybi
skup59.

Na listach świadków dokumentów dwunastowiecznych często pojawiają się 
także biskupi innych diecezji. Kolejność ich występowania nie jest jednak do 
końca uregulowana. Problem pojawia się przy rozpatrywaniu miejsca na liście 
świadków biskupów wrocławskiego i płockiego. W jednym z dokumentów bi
skup wrocławski Walter występuje przed biskupem płockim Wernerem60, a w in
nym biskup wrocławski Żyrosław pojawia się po biskupie płockim Lupusie, który 
następuje zaraz po arcybiskupie Ździsławie61. Przypuszczamy, że w obu tych przy
padkach o takiej, a nie innej kolejności wyżej wymienionych dostojników ko
ścielnych zadecydowała ówczesna sytuacja polityczna kraju. Pojawienie się w 
1161 r. biskupa wrocławskiego Waltera przed sufraganem diecezji płockiej, zaraz 
za biskupem krakowskim Mateuszem miało na celu podkreślenie przynależności 
dzielnicy śląskiej do władztwa Kędzierzawego. W 1161 r. nie było jeszcze w Pol
sce synów Władysława Wygnańca, którego dzielnicę dziedziczną po jego wyjeź-
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dzie Bolesław Kędzierzawy włączył do dzielnicy senio ralnej62. Ponadto w tym 
czasie doskonale pamiętano interwencję cesarską na rzecz książąt śląskich z 1157 
r., a senior próbował zapewne zjednać sobie biskupa diecezji tej ważnej dla niego 
dzielnicy.

Odmienną sytuację w liście testacyjnej dokumentu z 1177 r. można wytłuma
czyć w ten sposób, że chociaż w tym czasie doszło do konsensusu pomiędzy 
seniorem (którym był wtedy Mieszko III) a Bolesławem Wysokim i Mieszkiem 
Plątonogim (i z tego względu książęta na liście świadków tego dokumentu wystę
pują według starszeństwa), to pojawienie się biskupa płockiego Lupusa przed 
biskupem wrocławskim Żyrosławem miało na celu zadośćuczynić Kazimierzowi 
Sprawiedliwemu jako pierwszemu w kolejności do tronu seniora ustąpienie miej
sca Bolesławowi Wysokiemu, ponieważ Lupus był silnie związany z dworem ostat
niego z synów Krzywoustego63.

Przechodząc do rozważań nad listami testacyjnymi innych dokumentów, w 
których występują biskupi, należy stwierdzić po raz kolejny, że gdy w testacji nie 
pojawia się żadna osoba o wyższej godności duchownej czy świeckiej (w tym 
przypadku w grę wchodzą tylko książęta), wtedy biskupi świadczą jako pierwsi64. 
Testacje biskupie zamykają zawsze sufragani diecezji kruszwickiej65, a raz diece
zji lubuskiej66, jako że biskupstwa te nie miały tak wielkiego znaczenia, przede 
wszystkim dla panujących.

W dokumentach XII w. dostojnikami duchownymi pojawiającymi się w roli 
testatorów są także opaci niektórych klasztorów. Ogółem świadczą oni w czterech 
dokumentach i zawsze występują po biskupach67. Raz zdarzyło się, że opat z 
Kolbacza Ewerard otwierał listę testacyjną jako najwyższy godnością wśród tes ta- 
torów68, raz natomiast opat wystąpił po innym duchownym -  kanclerzu69. W doku
mentach jędrzejowskich opaci ułożeni są w dwóch różnych kolejnościach. W 
dokumencie wystawionym przez książąt Mieszka i Kazimierza opaci występują 
według reguły odbiorców, a w dokumencie biskupów podstawę kolejności stano
wiła chronologia założenia klasztoru70. Jeśli chodzi o wewnętrzny układ godno
ści opackich w listach świadków, to musimy przyznać, iż zasada hierarchizacji 
była wśród nich również stosowana, choć zależała od kryterium przyjętego przez 
wystawcę dokumentu. Raz natomiast za opatem pojawili się inni wyżsi urzędnicy 
kościelni: dziekan, a po nim archidiakon72.

W innych przypadkach po opatach występują osoby piastujące niższe godno
ści kościelne. Trzy razy zdarzyło się, że listę świadków rozpoczynał niższy kler: 
kapelan73, kustosz74 i prepozyt75. Ułożenie tych godności na liście świadków nie 
mówi nam jednak nic na temat przestrzegania zasad hierarchizacji.

Listy testacyjne zamykają możni świeccy, którzy również ułożeni są w sposób 
zhierarchizowany. Przewodzą im zazwyczaj przedstawiciele najznamienitszych 
rodów, piastujący wysokie godności państwowe. Noszą oni najczęściej miano 
comes lub dominus16. Przy czym należy podkreślić, że w XII w. urzędnicy książęcy 
nosili właśnie tytuł komesa bez nazwy urzędu, jaki piastowali77. Urzędnicy teryto
rialni występują w źródłach niejako kasztelanowie, ale jako komesi. Tytułem tym 
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określano również osoby posiadające rozległe majątki ziemskie78. Przykładem 
takiego użycia tytułu komesa może być dokument Zbyluta dla Łekna, w którym 
wszyscy możni występują pod jednym mianem: comitibus19.

Jedynie w trzech przypadkach, wymieniając urzędników książęcych, podano 
nazwę sprawowanego przez nich urzędu. Pierwszym możnym, przy którego imieniu 
podano piastowaną przez niego godność państwową to Nicholaus tribunus -  Miko
łaj wojski -  świadek na dokumencie arcybiskupa Jana dla Brzeźnicy z 1153 r.80 
Drugim takim możnym jest wojewoda Mikołaj -  Nicholai pallatini cimitis, przed
stawiciel rodu Lisów81. Ostatnim możnym, przy którego imieniu pojawił się tytuł 
urzędniczy to Wojciech stolnik Kazimierza Sprawiedliwego -  Voyteg dapiferin, 
późniejszy wojewoda krakowski83. Wszyscy pozostali dostojnicy świeccy noszą 
zazwyczaj miano komesów lub występują tylko pod własnym imieniem, a o ich 
pozycji majątkowej i politycznej świadczy miejsce na liście testacyjnej.

Do lat siedemdziesiątych XII stulecia prym wśród wielmożów na listach świad
ków wiodą przedstawiciele rodu Łabędziów oraz Jaksa braniborski zięć Piotra 
Włostowica. Łabędzie tracą znaczenie w końcu lat osiemdziesiątych, kiedy w 
1189 r. na liście świadków dokumentu opatowskiego Wszebór Łabędź - komornik 
Kazimierza Sprawiedliwego pojawia się na dość odległej dwunastej pozycji (jest 
to syn Wszebora Piotrowica świadczący z ojcem i braćmi Krystynem i Ottonem w 
dokumencie Bolesława Kędzierzawego z 1161 r.84)85. Przedstawiciele tego rodu 
występują na listach świadków kilku dokumentów dwunastowiecznych nawet 
grupowo86, a przewodzi im spowinowacony z nimi Jaksa braniborski87, który tyl
ko raz występuje na drugim miejscu: mianowicie w dokumencie arcybiskupa Jana 
dla Brzeźnicy, gdzie wyprzedza go Klemens brat arcybiskupa88. Tylko na tej jedy
nej liście świadków Klemens występuje na pierwszym miejscu wśród wielmożów, 
na innych listach zajmuje dość odległe pozycje89. Raz nawet zamyka listę św iad- 
ków90. Z tego względu należy go zaliczyć do możnych władających raczej śred
niej wielkości majątkiem i mających mniejsze wpływy. Można się pokusić o 
spostrzeżenie, iż Klemens zdobył pewną pozycję majątkową i polityczną dzięki 
bratu piastującemu godność arcybiskupią.

Czym tłumaczyć częste świadczenia członków rodu Łabędziów na tak wyso
kich pozycjach? Oprócz Jaksy, który wszedł do tej rodziny przez żonę Agafię, 
większość członków tego rodu piastowała urzędy wojewodów, także krakowskich 
- najważniejsze urzędy państwowe w tym czasie91. Przedstawicielami rodu Łabę
dziów, którzy najczęściej pojawiają się w testacjach dokumentów są syn i wnuk 
Piotra Włostowica Świętosław i Leonard, świadczący ogółem dziewięć razy, Świę
tosław sześć razy, a Leonard trzy razy (Świętosław zawsze występuje na drugiej 
pozycji po Jaksie92, a Leonard na trzeciej po swo im ojcu93). Innym przedstawicie
lem tej rodziny pojawiającym się w testacjach dokumentów dwunastowiecznych 
jest Wszebór wojewoda książąt juniorów, brat Świętosława, który wystąpił na li
ście świadków dokumentu legata Humbalda dla Trzemeszna na drugiej pozycji po 
komesie Odolanie94. Następny Łabędź- Włodzimierz - również wojewoda krakow
ski, syn Świętosława, świadkuje na pierwszym miejscu wśród możnych w doku
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mencie Mieszka III z 1177 r.95
Z powyższego wywodu wynika, iż najważniejszym urzędem państwowym w 

Polsce dzielnicowej byl urząd wojewody krakowskiego - najwyższy urząd pań
stwowy w dzielnicy senioralnej. Ilustruje to również pewien przykład, mianowicie 
lista testacyjna dokumentu Bolesława Kędzierzawego i Henryka dla kościoła w 
Czerwińsku. Na tej liście komes krakowski, którym był zapewne wtedy Święto
sław (ponieważ domino Jazone, czyli Jaksa nie może tu występować jako wojewo
da krakowski) poprzedza Żyrę wojewodę mazowie ckiego96.

Członkowie rodu Łabędziów nie tylko zajmowali przodujące pozycje na li
stach testacyjnych, ale także ci niżsi urzędami pojawiali się na dalszych miejscach 
wśród testatorów. Za przykład mogą tu posłużyć testacje Krystyna, Ottona i Wsze- 
bora synów Wszebora Piotrowica w dokumencie książąt Bolesława i Henryka dla 
kościoła w Czerwińsku97. Do tego rodu należał również Wincenty Kadłubek świad
czący w dokumencie opatowskim jako Vincentij magisrti na siódmej pozycji po 
podkanclerzym Piotrze (jako osoba duchowna świadczył przed możnymi św iec
kimi).98

Innym rodem, którego przedstawiciele pojawiają się dość często w testacjach 
dokumentów dwunastowiecznych jest ród Lisów. W odróżnieniu od Łabędziów 
Lisowie występują na dalszych pozycjach wśród testatorów. Ponadto tylko jeden 
raz świadczą grupowo99. W pozostałych przypadkach pojawiają się poje dynczo100. 
Najznakomitszym członkiem tego rodu jest wojewoda krakowski Mikołaj, który 
przywiesił swą pieczęć do dokumentu Kazimierza Sprawiedliwego i biskupa Pełki 
zatwierdzającego zamianę wsi Niegosławice na wieś Buszków101. Ponadto woje
woda Mikołaj jest jednym z trzech możnych, przy których imionach dopisano 
nazwy sprawowanych przez nich urzędów.

Z XH w. mamy dużą ilość takich dokumentów, gdzie na listach świadków przo
dują możni nie należący ani do rodu Łabędziów ani Lisów. W dokumencie legata 
Humbalda dla klasztoru w Trzemesznie możnowładcom przewodzi komes Odo
lan. Dokument ten został spisany na buntowniczym zjeździe książąt juniorów w 
Płocku i z tego względu lista świadków tegoż dyplomu zawiera osoby z otoczenia 
młodszych książąt. Biorąc pod uwagę ten fakt i najważniejszą pozycję wśród 
dziesięciu możnych, J. Bieniak przyznał komesowi Odolanowi kasztelanię płoc
ką lub poznańską102. Za nim widzimy Wszebora Łabędzia, a następnie Nałęcza 
Dzierżykrąja103. Pewien problem pojawia się przy komesie Pakosławie świadczą
cym w dokumentach Humbalda dla Trzemeszna i Zbyluta dla Łekna104. W obu jest 
wymieniony jako komes, ale w dokumencie Humbalda pojawia się dopiero na 
ósmym miejscu, natomiast w dokumencie Zbyluta na drugim, po komesie Strzeży- 
sławie. W dokumentach tych świadczy też Dzierżykraj, który w pierwszym poja
wia się przed Pakosławem, a w drugim po nim 105. W tym miejscu należy podkre
ślić, że Pakosław był protoplastą najmożniejszej małopolskiej linii Awdańców, a 
tytuł komesa świadczy o sprawowaniu przez niego urzędu jakiegoś kasztelana106. 
Z takiego stanu rzeczy skłonni jesteśmy wnioskować, że w pierwszym przypadku 
oprócz zachowania hierarchii urzędów chodziło też o oddanie dla sprawy, czyli o 
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większe lub mniejsze poparcie buntu książąt juniorów przeciw seniorowi. W dru
gim przypadku mogła zostać wzięta pod uwagę majętność i pozycja polityczna 
testatorów. Pierwsze miejsce komesa Pakosława w testacji dokumentu łekneńskie- 
go może świadczyć także o postępie jego kariery politycznej i wzroście znaczenia 
od 1146 r., w którym został wystawiony dokument legata Humbalda. Ponadto 
należy podkreślić, że w dokumencie Zbyluta wszyscy możni nazwani są komesa
mi (comitibus), a w dokumencie Humbalda taki tytuł noszą jedynie Odolan i Pako
sław, natomiast Dzierżykraj występuje tylko pod własnym imieniem. Czwarte miej
sce tego możnowładcy w testacji z 1146 r. J. Bieniak uważa za wysokie. Zdaniem 
tego badacza Dzierżykraj sprawował jakiś urząd na dworze Mieszka III, z którym 
przybył też na zjazd107.

Jak już wspomnieliśmy na liście świadków dokumentu Zbyluta dla Łekna 
pierwszą pozycję zajmuje komes Strzeżysław, który najprościej rzecz ujmując był 
najzamożniejszą i najbardziej wpływową osobą w tym gronie108. Może być iden
tyczny ze świadkiem o tym imieniu na dokumencie Bolesława Wysokiego z 
1175109.

Na pierwszych miejscach wśród możnych w testacjach dokumentów z XII w. 
występuje jeszcze trzech wielmożów o bliżej nie znanym pochodzeniu: Zwini- 
sław z dokumentu Bolesława Wysokiego dla Lubiąża110, Piotr Wilkowic występu
jący w dokumencie opatowskim"1 oraz komes Stapocha z dokumentu tego same
go księcia i biskupa Pełki zatwierdzającego zamianę wsi Niegosławice i Busz
ków112.

Pierwszy z możnych Zwinisław jest nie znanym rycerzem z kręgu Bolesława 
Wysokiego113. Naszym zdaniem pierwsze miejsce w testacji świadczy o jego za
możności i znaczeniu politycznym w otoczeniu księcia śląskiego.

Podobny problem pojawia się przy identyfikacji Piotra Wilkowica i komesa 
Stapochy. Obaj byli komesami, chociaż Piotr podany został tylko pod swoim 
imieniem. O noszeniu przez niego tytułu komesa może świadczyć pierwsza pozy
cja Piotra wśród możnych na liście testacyjnej dokumentu opatowskiego.

Widzimy, że na listach świadków dokumentów polskich XII i początku XIII w. 
wśród wielmożów przodują wojewodowie krakowscy i innych dzielnic oraz kaszte
lanowie. Wszyscy oni są określani tytułem komesów, który w XII w. wyróżniał urzęd
nika terytorialnego (kasztelana) lub osoby posiadające duże majątki ziemskie.

Zauważyliśmy również, że listy testacyjne zostały „opanowane” przez człon
ków niektórych rodów możnowładczych, zwłaszcza Łabędziów i Lisów, zdarzają 
się też Nałęcze i Awdańce. W niektórych dokumentach na pierwszych pozycjach 
wśród testatorów pojawiły się też osoby bliżej nieznane, które w pewnym okresie 
należały do elity politycznej danej dzielnicy.

Podsumowując powyższe rozważania należy po pierwsze zauważyć dość póź
ną recepcję listy świadków w dyplomatyce średniowiecznej Polski. Nastąpiła ona 
pod koniec pierwszej połowy XII w. Mimo to lista testacyjna szybko zyskała sobie 
rangę środka uwierzytelniającego.

Po drugie, należy wnioskować o dużym znaczeniu listy świadków w polskiej
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dyplomatyce XII w., gdzie dowód ze świadków był nadal przedkładany ponad 
moc uwierzytelniającą pieczęci.

Po trzecie, lista testacyjna dwunastowiecznych dokumentów polskich była zwią
zana nie z odbiorcą, lecz raczej z wystawcą dokumentu.

Po czwarte, należy stwierdzić, że listy testacyjne dokumentów XII w. są ułożone 
w sposób zhierarchizowany. Na początku pojawiają się książęta, którym przewo
dzi senior, później świadczy arcybiskup i biskupi, pomiędzy którymi również 
zachowano pewną hierarchię ważności według danej diecezji, dalej następują 
opaci i kanclerze często wymiennie, a później niższe duchowieństwo, ostatnimi 
wśród testatorów są możni świeccy, którym zawsze przewodzą wojewodowie lub 
kasztelanowie noszący tytuły komesów. Trzy razy tylko spotkaliśmy się z poda
niem obok imienia nazwy sprawowanego przez daną osobę urzędu. Ponadto trze
ba podkreślić, iż jedna z list świadków została ułożona, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
testatorów książęcych, według starszeństwa, co było podyktowane ówczesną sy
tuacją wewnętrzną w kraju.
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