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BRZEG PRZEDLOKACYJNY
(ze szkicem sytuacyjnym)

Okolice Brzegu z uwagi na znaczne obszary bezleśne i urodzajną 
glebę były dość gęsto zaludnione już przed kolonizacją na prawie 
niemieckim. Większość osad w powiecie brzeskim (63°/o) ma prastare 
nazwy polskie *. Również i osadnictwo na terenie obecnego miasta 
sięga czasów przedlokacyjnych.

Źródła pisane wymieniają miejscowość Wysokobrzeg po raz 
pierwszy w r. 1234 1 2, a więc zaledwie kilkanaście lat przed lokacją 
miasta na prawie niemieckim. Jak zobaczymy niżej, osada polska 
musiała podówczas mieć za sobą długi okres rozwoju. Istniał tu 
dwór książęcy (curia), którym zarządzał klucznik (claviger)3. Dwór 
jest wspomniany w r. 1235, nie ulega jednak wątpliwości, że datę 
jego powstania trzeba przesunąć wstecz. Stał on na miejscu póź
niejszego Zamku. Składały tu daniny w naturze wsie książęce 
z bliższych i dalszych okolic. A więc dwór musiał mieć obok po
mieszczeń mieszkalnych przeznaczonych dla księcia i jego orszaku 
również zabudowania gospodarcze: spichlerze, stodoły i stajnie; 
zapewne był tu też ogród warzywny i owocowy 4. Z uwagi na gro-

1 K. F e d d e, Beitrdge zur Siedlungskunde in ehemaligen Fiirstentum 
Brieg (Bresl. Dissertation, 1908, s. 34).

2 Schlesische Regesten, t. I, nr 965 (apud Wissokimbreghe); por. 
A. S c h a u b e, Urkundliche Geschichte der Griindung und erster Entwick- 
lung der deutschen Stadt Brieg, Wrocław 1934, s. 31 i przyp. 7.

8 G. A. T z s c h o p p e  und G. A. S t e n z e 1, Urkundensammlung zur 
Geschichte des Ursprungs der Stadte, Hamburg 1832, s. 300—301 („...ad curiam 
nostram, clavigero nostro in Visokebreg“).

4 Podarowany w r. 1175 klasztorowi lubiąskiemu dwór (curia) Mikory 
w Ołbinie miał ogród owocowy (por. Codex dipl. Silesiae, ed. C. M a l e c z y ń -  
s k i, Wrocław 1952, s. 135, nr 55.



madzone we dworze zasoby zabezpieczono go chyba jakimiś umoc
nieniami (wał względnie ostrokół). Nie ma natomiast żadnych pod
staw do przypuszczenia, że znajdował się tu gród we właściwym 
znaczeniu tego słowa, to znaczy ośrodek militarny i administra
cyjny; najbliższym grodem kasztelańskim był pobliski Ryczyn5.

Spośród istniejących w pobliżu dworu osad ludzkich należy wy
mienić przede wszystkim Wysokobrzeg. Nazwa ta znika wkrótce 
po lokacji miasta na prawie niemieckim, ukazuje się natomiast 
nazwa Stary Brzeg (Briga antiąua, Alt Brieg), która w XIV w. 
przekształca się na Wieś Brzeską (Bregensis villa, Briegischdorf) 6. 
Wiemy, że Wieś Brzeska aż do r. 1741 leżała tuż przy murach miej
skich, po czym została odsunięta dalej w kierunku południowo- 
wschodnim (obecna ulica Brygidek) w związku z rozbudową fortyfi
kacji przez Prusaków 7. Przypuszczamy, że wieś Wysokobrzeg znaj
dowała się w pobliżu dworu książęcego; w związku z lokacją zabu
dowania jej (a przynajmniej tych mieszkańców, którzy trudnili 
się rolnictwem) przeniesiono tam, gdzie później ukazuje się Wieś 
Brzeska. Hipotezę naszą opieramy na przesłankach następujących:

1. Studiując plan miasta można stwierdzić, że ciąg ulicy Długiej 
(obecnie Czerwonej Armii) jest niezharmonizowany z rozplanowa
niem reszty miasta w obrębie dawnych murów, co wskazywałoby 
na zakonserwowanie w tym miejscu arterii z czasów przedlokacyj- 
nych; tędy przechodziła zapewne prastara droga nadodrzańska 
z Wrocławia do Opola 8.

2. Wspomniana ulica przebiega przez najwyżej położoną część 
miasta w murach, w konsekwencji nazwa Wysokobrzeg była bardzo 
odpowiednia dla umieszczonego tu osiedla.

W pobliżu dworu książęcego znajdował się kościół pod wezwa
niem Marii Panny; stał on w odległości kilkudziesięciu metrów na 
zachód od dworu na wzniesieniu zwanym później Górą Marii (Ma- 
rienberg), przypuszczalnie na miejscu, gdzie w XIX w. zbudowano

5 Por. S c h a u b e, op. cit., s. 32.
6 K. F. S c h ó n w a l d e r ,  Geschichtliche Ortsnaćhrichten von Brieg und 

seine Umgebungen, Brzeg 1847, cz. I, s. 84.
7 Ibid., s. 87—88 i 107.
8 Po lokacji główną arterią przelotową stał się ciąg ulic Zamkowej 

i Opolskiej, łączący bramę Wrocławską z Opolską, wskutek czego nastąpiło 
wyprostowanie linii drogi nadodrzańskiej. Po wojnie trzydziestoletniej 
w związku z rozbudową fortyfikacji zatarasowano bramę Opolską i skierowano 
ruch kołowy w ulicę Długą, która stała się ponownie główną arterią prze
lotową. Obecnie pełni ona też tę samą funkcję.



Dom Niemiecki9. Kościół ten założył i wyposażył prawdopodobnie 
Henryk Brodaty (1201—1238), a być może nawet już Bolesław Wy
soki (1163—1201) 10 11.

Drugą z kolei osadą przedlokacyjną położoną w pobliżu dworu 
była istniejąca dotychczas wieś Rataje. Jak świadczy nazwa, 
należała ona do kategorii osad służebnych; ludność jej była obo
wiązana do uprawy gruntów książęcych. Wiemy również o istnieniu 
jeszcze jednej wsi, mianowicie Małkowic, która ukazuje się w źró
dłach tylko jeden raz — w r. 1251.

Z brzmienia odpowiedniego dokumentu wynika, że stanowiła 
ona własność szpitala Sw. Ducha we Wrocławiu; ponieważ grunty 
Małkowic okazały się potrzebne w związku z lokacją Brzegu na 
prawie niemieckim, książę nabył tę wieś w drodze zamiany na 
inną n . Dawniejsi badacze niemieccy utożsamiali Małkowice z Ra
tajami a nawet z Małujowicami (!). A. Schaube sądzi, że wieś 
polska nie mogła występować pod dwoma nazwami (pogląd zresztą 
nietrafny); zdaniem jego Małkowice — to po prostu późniejsza Wieś 
Brzeska 12. Jeżeli jednak tak było w rzeczywistości, to czemu Mał
kowice po lokacji nazwano Starym Brzegiem? Przecież ta ostatnia 
nazwa wskazuje raczej na genetyczną łączność Wsi Brzeskiej z Wy- 
sokobrzegiem. Uważamy, że problem Małkowic wymaga ponownego 
zbadania.

Z tekstu jedynego dokumentu, który mówi o Małkowicach, mo
żna wnioskować, że leżały one gdzieś w obrębie późniejszych mu
rów miejskich; bez ich gruntów nie można było się obejść przy 
rozplanowaniu miasta typu zachodnio-europejskiego13. Dalszej 
wskazówki dostarcza tradycja, która utrzymywała się wśród ryba
ków brzeskich zamieszkałych na wschodnim przedmieściu Brzegu, 
przy tzw. ulicy Rybackiej 14. Tradycja głosiła, że osada rybacka 
stała niegdyś między Zamkiem a młynami w Ratajach, później zo
stała przeniesiona w okolice obecnego placu Koszarowego i dopiero 
wskutek rozbudowy twierdzy brzeskiej umieszczono ją przy ulicy

9 S c h a u b e, op. cit., s. 33—35.
10 Ibid., s. 33.
11 G. Ko r n ,  Breslauer Urkundenbuch, t. I, s. 22, nr 16; S c h a u b e ,  

op. cit., s. 13.
12 S c h a u b e, op. cit., s. 47.
13 „villa... que Malcovitz dicitur, que predicte civitatis satis fuit contigua, 

ita videlicet quod ipsa carere non potuimus".
14 S c h ó n w a l d e r ,  op. cit., s. 184—185.



Rybackiej. Oczywiście nie wszystkie szczegóły tej tradycji można 
uznać za autentyczne, niemniej wiadomość o przeniesieniu osady 
zasługuje na wiarę. Fakt istnienia bowiem osady rybackiej w cza
sach przedlokacyjnych potwierdza okoliczność, że mieszkańcy ulicy 
Rybackiej byli obowiązani aż do XVI w. do strzeżenia zamku ksią
żęcego 15; mamy tu do czynienia z prastarą instytucją prawa pol
skiego, tzw. stróżą.

Opierając się na powyższych przesłankach sądzimy, że Małko- 
wice były osadą rybacką, która zajmowała część nadrzeczną póź
niejszego miasta w murach; w toku lokacji rzeczywiście przesiedlono 
mieszkańców tej wsi nieco dalej na wschód, wskutek czego po
wstała ulica Rybacka, prawdopodobnie najstarsze przedmieście 
Brzegu.

Tradycja rybacka była znana Schaubemu; wysunął on przy
puszczenie, że przed lokacją istniała nad lewym brzegiem Odry ja
kaś wieś rybacka, której zabudowania dochodziły aż do Ratajów 16. 
O dalszych losach tej osady Schaube nie wspomina, gdyż uwagi jego 
uszła wiadomość o jej przeniesieniu.

Wkrótce po r. 1214 w Brzegu powstał szpital Sw. Ducha, poło
żony przy drodze z Wrocławia, tam gdzie w XIX w. stanął budynek 
loży masońskiej 17.

Szpitale ówczesne były nie tylko przytułkami dla chorych i ubo
gich, lecz służyły też jako zajazdy dla podróżnych i to była bodaj 
ich główna funkcja. Ponieważ podróżowali wówczas przede wszy
stkim kupcy, szpital zapewniał im możność zatrzymania się i wypo
czynku. Kupcy musieli zresztą zatrzymywać się w Brzegu i przed 
założeniem szpitala, gdyż tędy przechodził bardzo ważny szlak han
dlowy łączący Niemcy Dolne z Polską południową, Rusią i Mora
wami. Brzeg leżący na połowie drogi między Wrocławiem a Opolem 
był doskonałym miejscem na postój. Zatrzymywanie się kupców 
ułatwiało oczywiście rozwój stosunków wymiennych w danym 
punkcie. Nasuwa się tu pytanie, czy Brzeg przedlokacyjny miał cha
rakter osady targowej?

Żadne źródło pisane nie przechowało wiadomości o istnieniu 
targu w tej osadzie i musimy ograniczyć się do wskazówek natury 
pośredniej. I tak dokument lokacyjny wyraźnie nazywa Brzeg mia-

15 Ibid., s. 192.
16 S c h a u b e ,  op. cit., s. 32.
17 Ibid., s. 33—34, 36—38.





stem (civitas) i mówi o jego przeniesieniu na prawo niemieckie 18. 
co świadczy chyba, że osada przedlokacyjna była czymś większym 
od zwykłej wsi. Wiemy również, że w późniejszym czasie cech rzeź- 
ników w Brzegu był obowiązany do pełnienia pewnych robocizn na 
rzecz zamku książęcego, których genezę można łączyć z czasami 
przedlokacyjnymi19. Zresztą już z dokumentu lokacyjnego można 
wnioskować, że w chwili lokacji książę posiadał tu 10 ławek mięs
nych 20. Ławki mięsne stanowiły atrybut targu; są one starsze od 
recepcji prawa niemieckiego.

Trzeba też pamiętać, że w Brzegu szlak nadodrzański krzyżował 
się z drogą prowadzącą z Gniezna do Nysy. Przeprawę przez Odrę 
ułatwiały występujące tu wyspy i kępy21. Schaube sądzi, że już 
wówczas istniał most przerzucony przez Odrę w tym samym mniej 
więcej miejscu co i teraz. Uważamy jednak, że kierunek przeprawy 
ówczesnej wskazują raczej kępy i wyspy, gdyż było je łatwiej po
łączyć za pomocą mostów 22.

Nie bez znaczenia dla kwestii istnienia targu jest fakt zbudowa
nia tu kościoła; świątynie bowiem wznoszono w miejscach ruchli
wych, w których gromadziła się ludność. Wreszcie, jeżeli istnienie 
targu jest zaświadczone dla przedlokacyjnej Oławy (1220), tym bar
dziej można spodziewać się, że Brzeg jako nierównie ważniejszy 
punkt komunikacyjny miał charakter osady targowej.

Targowiska trzeba szukać w pobliżu późniejszej bramy Wro
cławskiej, gdyż w tej okolicy skupiały się dwór książęcy, kościół 
i szpital; tu też zbiegały się prawdopodobnie główne szlaki dro

18 „Civitatem nostram in Alta ripa... jurę theutonico locandam contulimus“.
19 S c h o n w a 1 d e r, op. cit., cz. II, s. 105 (obowiązek dostarczania pod- 

wód).
20 „in ipsa civitate Dominus habet decem macella carnium...“
21 Kępa Młyńska, Wyspa Młyńska, Wyspa Srebrna.
22 Przy odtwarzaniu biegu dróg przechodzących przez Brzeg przedloka- 

cyjny trzeba pamiętać, że uległ on zmianom wskutek powstania i rozbudowy 
fortyfikacji. I tak droga na Opole, która po lokacji prowadziła przez ulicę 
Nowych Domów, przypuszczalnie biegła pierwotnie wzdłuż linii łączącej ciąg 
wspomnianej ulicy z obecną ulicą Czerwonej Armii. Z kolei droga z Nysy po 
dojściu do dworu książęcego mogła kierować się na przeprawę przez rzekę 
wykorzystując drogę łączącą Małkowice z dworem. Być może ślad tej ostat
niej drogi zachował się w ciągu ulicy Górnej. Po drugiej stronie Odry szlak 
na Gniezno prowadził prawdopodobnie przez tzw. drogę letnią, która na pla
nie w początku XIX w. jest uwidoczniona po wschodniej stronie obecnej ulicy 
Krakusa.



gowe. Być może, obecny plac Moniuszki, który po lokacji służył jako 
pomocniczy plac targowy i początkowo miał znacznie większe roz
miary 23, jest pozostałością targowiska przedlokacyjnego. Czy miało 
ono charakter otwartego placu, tzw. targu polnego, czy też było 
w całości lub częściowo obudowane, tego przy obecnym zasobie na
szych wiadomości nie można stwierdzić.

Wszystkie osiedla w Brzegu przedlokacyjnym zniszczył najazd 
mongolski. Ludność zapewne w większej części ocalała, odbudowa 
zaś w ówczesnych warunkach nie nastręczała specjalnych trud
ności. W każdym razie źródła odnoszące się do lokacji Brzegu nie 
pozwalają przypuszczać istnienia tu pustkowia.

(

23 S c h 6 n w a 1 d e r, op. cit., cz. II, s. 52—53.


