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WŁADZTWO BISKUPSTWA WROCŁAWSKIEGO 
W KASZTELANII MILICKIEJ

Milicz, leżący na pograniczu Śląska i Wielkopolski, niejednokrotnie 
budził zainteresowanie badaczy. Zwracano nań uwagę przeważnie przy
godnie, dla zaczerpnięcia materiału porównawczego w kwestiach gospo- 
darczo-prawnych lub przy opracowaniu stosunków politycznych śląsko- 
-czesko-polskich w XIV w.

Nas interesuje głównie strona prawna, stanowisko biskupa wrocław
skiego w kasztelanii milickiej, a gospodarczo-społeczne kwestie porusza
my o tyle tylko, o ile są one potrzebne dla całości wywodów. Gospo- 
darczo-osadniczą stronę zagadnienia ostatnio częściowo opracowała 
M. Młynarska 1, która w swej rozprawce zawarła sporo materiału źródło
wego i wykorzystała najnowsze opracowania polskiej i zachodniej litera
tury, dopatrując się zarazem w burgum milickim analogii do stosunków 
na zachodzie Europy. Podobnie wartościowy jest artykuł A. Gałuszki 
i M. Młynarskiej traktujący o wyniku badań archeologicznych w Mili
czu 1 2. Od strony geograficznej problemem tym zajmowali się m. in. 
W. Bergander i G. Bleicher 3. Wreszcie kilka rozpraw o warunkach na
turalnych przełomu Baryczy zamieszczono w „Czasopiśmie Geograficz
nym” z r. 1948 (S. Bac, J. Tomaszewski, S. Macko, K. Szarski). Do połowy 
XIII w. brak źródeł, w których odbiorcą lub przedmiotem opisu nie byłby 
kościół. W późniejszych dokumentach zaznacza się również podobna 
jednostronność, która sprawiła, że w zachowanym materiale źródłowym 
brałf jest prawie zupełnie wiadomości o własności książęcej na terenie 
kasztelanii milickiej. Niejasna jest kwestia uprawnień i stanu posiadania

1 „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1960, VIII, nr 4, s. 787 nn.
2 Sprawozdanie z prac archeologicznych w Miliczu (Wiadomości Archeologiczne, 

1957, z. 1—2, s. 71—87).
8 W. B e r g a n d e r ,  Niederschlag und Abfluss im Bartschgebiet, Wroclaw 

1933; G. B l e i c h e r ,  Die Bartschniederung. Beiträge zur Schles. Landeskunde, 
Wroclaw 1925.



książęcego w Milickiem w okresie po r. 1290 i testamencie Henryka 
Probusa aż do czasu wykupienia posiadłości biskupich i kapitulnych oraz 
przejęcia wypływających stąd uprawnień dopiero przez Konrada Oleśnic
kiego (r. 1358). Zadaniem tedy niniejszego szkicu będzie ustalenie, czy 
książęta oleśniccy posiadali jakiekolwiek uprawnienia w okręgu milic- 
kim w tym czasie. Łączy się to z zagadnieniem władztwa gruntowego 
i powolnym, ewolucyjnym jego przechodzeniu w prawo terytorialne przez 
opanowanie organów administracyjnych, a w konkretnym wypadku 
przejęcie pod zarząd kościoła wrocławskiego burgum i więzienia w Mi
liczu.

Przede wszystkim tedy należy zbadać, od kiedy datują się pierwsze 
uprawnienia biskupów wrocławskich w kasztelanii milickiej, poznać ich 
treść, stosunek do władzy państwowej. Podobne zagadnienia w odnie
sieniu do kasztelanii wolborskiej opracowane zostały przez Arnolda 
oraz omówione w szeregu prac innych badaczy zajmujących się dziejami 
społecznymi i gospodarczymi, wreszcie administracyjnymi i ustrojo
wymi Polski wcześniejszego średniowiecza4.

Zagadnienie władztwa biskupiego jako odrębnej sytuacji prawno- 
-administracyjnej w jednolitej poprzednio administracji państwowej jest 
częścią zagadnienia powstawania immunitetu. Powstawanie władztwa 
biskupów na terytoriach podległych władzy książęcej jest nie tylko 
wynikiem procesu immunitetowego, ale i poszczególnych jednostkowych 
nadań. Stąd w praktyce będziemy musieli przedstawić dzieje kasztelanii 
milickiej od najwcześniejszych czasów, tj. od r. 1136.

Bulla gnieźnieńska z 1136 r. zawierała takie sformułowanie, iż można 
sądzić, że zwierzchność dziesięcinna Gniezna nad prawym brzegiem 
Baryczy de Miliche castello jest późniejsza od przynależności całej 
kasztelanii do biskupstwa wrocławskigo5. Zastrzeżenie takie przez arcy- 
biskupstwo mówi o wyjątkowości zwierzchnictwa dziesięcinnego oraz że 
powstało ono później niż przynależność kasztelanii do biskupstwa we 
Wrocławiu6. Powody powstania zwierzchnictwa metropolii A. Małecki 
widział w zmianach fizjograficznych, mianowicie w przesunięciu się

4 S. A r n o l d ,  Władztwo biskupie na grodzie wolborskim w XIII w., War
szawa 1925; Z. K a c z m a r c z y k ,  Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunite- 
towa w dobrach kościoła w Polsce do końca XIV w., Poznań 1936; Historia Śląska 
PAU, t. I, Kraków 1933, s. 437 nn.; Historia Śląska IH PAN, t. I, cz. 1, Wrocław 
1960, s. 568 nn.

5 Ł a s z c z y ń s k a ,  Najstarsza bulla dla biskupstw polskich, Poznań 1947, s. 15.
8 Warto przytoczyć sąd K. P o t k a ń s k i e g o ,  Pisma pośmiertne, t. I, Kraków

1922, s. 432 i n. Autor uważa, że na lewym brzegu Baryczy leżał gród milicki, 
który po prawej miał swe dobra. Przyjmuje on także, że cała kasztelania należała 
do biskupstwa wrocławskiego.



koryta rzeki Baryczy na południe, gdy biskupstwu nie zależało już na 
zabagnionych i podmokłych małowartościowych terenach za rzeką7. 
Szczegółowość wyjaśnienia stwarza konieczność jego odrzucenia ze 
względu na swe małe prawdopodobieństwo i nierealność. Wiemy, że rzeka 
mogła zmieniać koryto w pasie do 3 km szerokości. Północny skraj 
kasztelanii jest odległy od Baryczy przeciętnie o około 10 km. Abra
ham widział wyjaśnienie tego faktu w podziale diecezjalnym. Po utwo
rzeniu biskupstwa wrocławskiego za straconą część zwierzchnictwa arcy- 
biskupstwo otrzymało północną część kasztelanii milickiej 8. Wydaje się 
wątpliwe, dlaczego diecezja wrocławska miałaby ponieść uszczuplenie 
terytorium z powodu powstania nie pozostającego w żadnym związku 
terytorialnym biskupstwa kujawskiego. Wreszcie ks. J. Nowacki uważa 
bullę za wyraz zmian diecezjalnych; wtedy bowiem Gniezno chciało 
zatwierdzić swoje posiadłości9. Powstaje przy tym pytanie, o ile i jak 
w to było wmieszane (czy włącznie) biskupstwo wrocławskie. Wszyscy 
ci autorzy traktują powstanie zwierzchnictwa dziesięcinnego jako wynik 
stosunków międzydiecezjalnych 10 11.

Ze względu na publiczno-prawną treść dokumentu Innocentego II 
należy przyjąć, że chodzi tu o bliżej nie znane stosunki diecezjalne 
wrocławsko-gnieźnieńskie. Przynależność kasztelanii milickiej do biskup
stwa wrocławskiego jest stanem dawnym i nie odnosi się do końcowych 
lat panowania B. Krzywoustego. Można by zatem przyjąć, że powstał 
on w chwili wzmocnienia się metropolii, a najpewniej odnieść go do 
czasu jej odnowienia po zamieszkach społeczno-polityczno-religijnych za 
Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela n . Data renowacji arcybiskupstwa, 
którą należy przyjąć przynajmniej na 1075 r . 12, stanowi terminus ad 
quem nadania kasztelanii milickiej biskupstwu wrocławskiemu.

7 A. M a ł e c k i ,  Studium nad bullą Innocentego II z r. 1136 (Roczn. Przyja
ciół Nauk Pozn., XX, Poznań 1894, s. 43).

8 W. A b r a h a m ,  Organizacja kościoła w Polsce do połowy XII w., Lwów 
1893, s. 63.

9 J. N o w a c k i ,  Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I: Kościół katedralny 
w Poznaniu. Studium historyczne, Poznań 1959, s. 51.

10 Część literatury historycznej widzi w bulli oddźwięk stosunków plemiennych 
śląsko-wielkopolskich. Por. P o t k a ń s k i ,  op. cit., t. I, s. 433,

11 O tych wydarzeniach syntetyczny wywód polemizujący z tezami S. Kętrzyń
skiego podaje T. G r u d z i ń s k i ,  Uwagi o genezie rewolucji w Polsce za Kazi
mierza Odnowiciela (Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, XVIII, z. 1—4, 
za r. 1952, por. rec. J. B a r d a c h a ,  „Kwartalnik Historyczny”, LX, nr 4, s. 207— 
214).

18 N o w a c k i ,  op. cit., s. 49, przyp. 139, przekonywająco, a ostrożnie wypowiada 
się, że do tego roku wszystkie biskupstwa zostały odnowione. Trudno natomiast 
utrzymać sztuczny wywód S. K ę t r z y ń s k i e g o ,  Kazimierz Odnowiciel (1034— 
1058), Polska X-XI w., wyd. A. Gieysztor, Warszawa 1961, s. 554 i n. Autor popiera



Czas nadania wiązano z założeniem biskupstwa wrocławskiego 
w r. 1000. S. Smolka odniósł je do początków erekcji diecezji13, nato
miast A. Małecki zdecydowanie przyjął r. 1000 14. Do takiego twierdzenia 
ośmielała poniekąd wypowiedź Galla, że Chrobry beneficiis conferendis 
wzmacniał pozycję kościoła 15, własnymi środkami finansował szerzenie 
wiary wśród podbitych ziem 16. Przyjęcie poglądu, że w tym okresie 
nastąpiło uposażenie własnością nieruchomą, a z tym i pewnym zakresem 
uprawnień, pozwalałoby dopuszczać sąd o wewnętrznej samodzielności 
poszczególnych diecezji. Ale z przekazu Thietmara o Brunonie wiadomo, 
że metropolita rozsyłał dary pochodzące z ofiar panujących poszczegól
nym kościołom17. Świadczy to o pozycji kościoła i jego wewnętrznej 
administracji we wczesnym państwie Piastów przynajmniej do połowy 
XI w.

Na słabe przesłanki twierdzenia, że nadanie kasztelanii milickiej 
miało miejsce w okresie fundacji biskupstwa wrocławskiego, zwrócił 
uwagę J. Gottschalk 18. Jednak i on nie zerwał z dotychczasowymi poglą
dami Smolki i Małeckiego. Ich stanowiska pogłębił tłumacząc, że według 
tradycji w Sułowie w kościele Św. Wojciecha wisiał dzwon z napisem 
„anno domini millesimo, orex glorie, veni cum pace”, wskazującym na 
wczesne istnienie kościoła pod tym samym wezwaniem co w Miliczu. 
Jest to mało prawdopodobne. Autor ten posuwa się nawet do twierdzenia, 
że Wojciech jadąc do Wielkopolski był obecny w Miliczu przy założeniu 
kościoła, który później na tę pamiątkę nazwano jego imieniem 19. Źród
łowo kościół pod takim wezwaniem w Miliczu znany jest dopiero z falsy
fikatu XIV-wiecznego 20.

twierdzenie o istnieniu w latach 1046—1049 arcybiskupstwa na podstawie donie
sienia Adama Bremeńskiego, że Osmund, biskup duński, uzyskał święcenia arcy
biskupie „a quodam Polonie archiepiscopo”. Nie wiadomo, czy Osmund uzyskał te 
święcenia w Polsce, ponadto należałoby się spodziewać ściślejszego oznaczenia 
osoby owego „pewnego arcybiskupa Polski”. Por. syntetyczne ujęcie K. T y m i e 
n i e c k i e g o ,  Polska w średniowieczu, Warszawa 1961, s. 82.

13 S. S m o l k a ,  Mieszko Stary i jego wiek, Warszawa 1959, s. 90—91.
14 M a ł e c k i ,  op. cit., s. 43.
15 Ga l l ,  Chronicon, s. 30, w. 4.
16 Tamże, s. 7—11, 13—16.
17 A h r a h a m, op. cit., s. 79 nn.
18 G o t s c h a l k ,  Beitrr. z. Rechts-, Siedlungs- u. Wirtschaftsgesch. d. Kreises 

Militsch, Wrocław 1930, s. 26 nn.
19 G o t s c h a l k ,  Gesch, d. katolischen Pfarrei Militsch, Wrocław 1927.
20 W. H a e u s 1 e r, Urkundensammlung z. Gesch. d. Fürstentums Oels, Wro

cław 1888, nr 34; H. A p p e l t ,  Die Urkundenfälschungen d. Klosters Trebnitz, 
Wroclaw 1940, s. 73; J. N o w a c k i ,  Z dziejów kultu św. Wojciecha w Polsce 
(Święty Wojciech), Gniezno 1947, s. 161, 170.



Istnienie w Miliczu kościoła nie jest jeszcze dowodem, bo nie deter
minuje treści prawnej i nic nie mówi o czasie powstania uprawnień 
biskupich w Miliczu. Nic się nie przeciwstawia sądowi, aby pod tym 
wezwaniem rozumieć kaplicę grodową w Miliczu. Początek powstania 
przynależności do biskupstwa wrocławskiego Milicza należy zdaniem 
naszym wiązać z wydarzeniami wewnętrznymi21. Zamieszki społeczno- 
-polityczno-religijne, a zwłaszcza te ostatnie, ciężko odbiły się na stano
wisku kościoła na Śląsku. W literaturze historycznej zgodnie przyjmuje 
się, że tzw. reakcja pogańska najostrzej przeszła przez Wielkopolską 
i Śląsk, niszcząc prawie doszczętnie dzieło krzewienia wiary w latach 
poprzednich22. Wtedy też z przyczyn politycznych i religijnych wobec 
zagrożenia zewnętrznego i od wewnątrz ze strony powstałej ludności 
opuścił biskup Wrocław udając się do miejsc bardziej bezpiecznych. 
Według przekazu tradycji XIV-wiecznej ośrodkami ochrony były Ry- 
czyna na lewym brzegu Odry pod Brzegiem i Smogorzów, leżący na 
północ od Namysłowa, oddzielony od Wrocławia pasem lasów 23. Posiada
my nadto wzmianki o istnieniu grobów biskupów wrocławskich w Ry
czy nie.

Kolejność wymieniania tych miejscowości, w których przebywał 
biskup wrocławski, wskazuje na religijne i polityczne motywy jego 
ucieczki. Do Ryczyny schronił się, gdy od północy diecezji nadciągały 
masy niezadowolonych z dotychczasowych stosunków społeczno-wyzna- 
niowych. Jak długo tutaj przebywał, trudno orzec, ale można przypusz
czać, że do czasu, nim powstało drugie niebezpieczeństwo — ze strony 
Czech. Sąsiedztwo z nimi przez rzekę Odrę wobec ambicji unifikacyjnych 
w stosunku do Śląska 24 stanowiło dla biskupa poważne niebezpieczeń
stwo. Wtedy właśnie uszedł on na północ, do mniej dostępnej i lasami 
otoczonej leżącej na uboczu głównych ośrodków wydarzeń miejscowości 
Smogorzów. Ten fakt ostatni mówi o postawie polityczno-państwowej 
biskupa wrocławskiego. Obrazu dopełnia doniesienie, że już w 1046 r. 
Kazimierz wyznaczył Hieronima na biskupa25. Ale dopiero militarne

21 Sąd taki wyraził R. G r ó d e c k i ,  Początki immunitetu w Polsce, Lwów 
1930, s. 83, mówiąc, że wyposażenie biskupstw w kasztelanii mogło nastąpić w dru
giej połowie XI w., w czasie ponownej ich reorganizacji po katastrofie 1038 r. 
Biskupstwa otrzymywały posiadłości w kasztelaniach wraz z ludnością je zamiesz
kującą, a dopiero z czasem uzyskały kompetencje publiczno-prawne.

22 T. S i 1 n i c k i, Dzieje i ustrój kościoła na Śląsku do końca XIV w., (Historia 
Śląska, t. II, z. 1, Kraków 1939, s. 26 i n.) Bardziej szczegółowy wywód podaje 
K ę t r z y ń s k i ,  op. cit., s. 403, 409 i n. ;  G r u d z i ń s k i ,  op. cit., s. 98 i n.

23 MPH, III, s. 134, 545.
24 Por. S i l n i c k i ,  op. cit., s. 26 i n.
25 MPH, VI, s. 558; por. opinię S i l n i c k i e g o ,  op. cit., s. 29.



siadania pewnej własności i wchodzi w zakres prawa prywatnego. Drugie 
— za Z. Wojciechowskim — należy rozumieć jako wyłączenie spod 
kompetencji administracyjnych księcia i jego aparatu urzędniczego42. 
Immunitet, jak wiadomo, jest nadaniem określonych uprawnień państwo
wych, ale nadanie nie jest immunitetem, gdyż nie anuluje powinności 
publiczno-prawnych. Jeżeli w początku XIII w. stan był jeszcze książęcy, 
a o innych elementach immunitetu ekonomicznego źródła milczą (prawdo
podobnie i stróża w końcu XII i początkach XIII w. była jeszcze książęca, 
o czym niżej), wobec tego należy sądzić, że rozmiary korzyści biskupich 
w kasztelanii milickiej w połowie XI w. były niewielkie. Należy również 
przypuszczać, że przywilej pobierania cła w Miliczu posiadał kościół 
wrocławski. Nie znane są rozmiary stanu posiadania biskupstwa wro
cławskiego w Miliczu w początkach XI w., ale już z późniejszych da
nych można stwierdzić, że pozycja majątkowa wzrastała z biegiem 
czasu 4S.

Z późniejszego o niemal 200 lat dokumentu 44 regulującego wzajemne 
uprawnienia obydwu władz w kasztelanii wnosić można, że zakres 
zwierzchności książęcej zmniejszał się na rzecz kościoła. Z ogólnego 
rozwoju społeczno-państwowego wiadomo, że pierwotne kompetencje 
przedstawiciela książęcego były o wiele szersze, stąd należy wątpić, 
aby od początku kościół miał swego kasztelana. Stwierdzimy tedy, że 
uprawnienia kościoła wzrastały wrą z ze zdobywaniem pozycji majątko
wej. Istniały jednakże pewne podstawy prawne, ale niekoniecznie musiały 
one powstać w momencie początków uprawnień własnościowych biskup
stwa wrocławskiego w Miliczu. Działały tu dwa procesy: jeden — to 
wzrastająca pozycja majątkowa kościoła, drugi, działający w powiązaniu 
ze stanem wewnętrznym państwa — to zdobycie uprawnień o charak
terze immunitetowym.

Własność ziemską w kasztelanii w okresie przed immunitetem można 
podzielić na dwie główne kategorie: świecką i kościelną. Własność świec
ka dzieli się na posiadłości rycerskie i książęce. O innych typach włas
ności świeckiej na podstawie źródeł do połowy XIII w. odnoszących się 
do kasztelanii milickiej nie można nic powiedzieć. Własność rycerską 
wywodzi się z dawnych jeszcze stosunków i być może, że częściowo 
należy ją wiązać z organizacją rodową m. in. hipotetycznych Miliców45.

42 W o j c i e c h o w s k i ,  Zagadnienie immunitetu sądowego, s. 14 i n.
43 G o t t s c h a l k ,  op. cit., s. 21, wskazuje, że posiadłości biskupie skupiały 

się w pobliżu dawnej drogi, co winno świadczyć o starej metryce nadań ziemskich 
przez panującego na rzecz kościoła. Należy zauważyć, że w świetle mapy M. Mły
narskiej (po s. 466) tego nie widać. Natomiast wyodrębniają się dwa ośrodki dóbr 
kościelnych i świeckich oddzielone od siebie: żmigrodzki i milicki.

44 T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  Urkundensammlung, Hamburg 1832, nr 31.
48 M ł y n a r s k a ,  op. cit., s. 461, 472.



W Żmigródku siedział komes W ojsław46, pan na kilku wsiach, z których 
jedną obok brodu oraz Charbce i Wszewilki podarował biskupstwu 
wrocławskiemu47. Wojsław jest przedstawicielem rycerskiej wielkiej 
własności ziemskiej. Do zasięgu jego posiadłości należy zaliczyć z pew
nością późniejszego pochodzenia nadanie któregoś z potomków Wojsława, 
bliżej nie zidentyfikowaną wieś Radzikowo, będącą w sąsiedztwie Gar- 
biec lub Wszewilków. Podobnie należałoby z nią identyfikować Marzę- 
cino i Pawłów Trzebnicki 48.

W Pierstnicy przed nadaniem jej klasztorowi trzebnickiemu przed 
r. 1224 siedział Bogumił i brat jego Młodziej, a w bartniczym Ujeźdzcu 
i części Szeszowa własność sprawował Wawrzyniec, syn Stanisława49. 
Bogumił i Wawrzyniec reprezentują średnie rycerstwo. Było ono już 
dawno zasiedziałe w swych posiadłościach, gdyż Henryk Brodaty wy
posaża je w dobra większe i lepsze od sobie pozostawionych 50. Stylizacja 
dokumentu wskazuje, że takiego rycerstwa musiało być więcej i stanowić 
ono musiało zwartą grupę, skoro książę liczy się z nim. Do rozpatrywa
nego typu własności zaliczyć można też posiadłości Mikołaja, notariusza 
księcia wrocławskiego. Podarowany przez niego klasztorowi henrykow- 
skiemu żmigrodzki Osiek pierwotnie, być może, był własnością księcia, 
a Mikołaj jako urzędnik dworski otrzymał go za wierną służbę 51. Mikołaj 
jest przedstawicielem urzędniczej warstwy rycerskiej. Pełne rozmiary 
własności książęcej nie przejawiają się wyraźnie. Wiadomo tylko, że za
nim Henryk Brodaty nadał Łazy klasztorowi w Trzebnicy, były one jego 
własnością, podobnie sądzić można o Grabownie i części Szeszowa52. 
Własność książęca wywodziła się z jego regale, a kryje się pod powin
nością płaconego Stanu w miodzie i sianie53 oraz prawa polowania, 
jeszcze w XII w. z pewnością aktualnego 54.

Własność kościelna pochodziła głównie z nadań świeckich. Ich ilustra
cją jest bulla wrocławska z 1155 r. Odnośnie do własności biskupiej na 
terytorium milickim mamy wiadomości o wymienionych już wsiach

49 Por. wskazówki K. M a l e c z y ń s k i e g o ,  Gal, s. 78—79, przyp. R u t k o w -  
s k a - P ł a c h c i ń s k a ,  op. cit., s. 23, przyp. 78, przypuszcza, że Wojsław będzie 
identyczny ze swym imiennikiem występującym w dokumencie miechowskim, 
a który zmarł w r. 1178.

47 Kod. dypl. Śląska, I, nr 35.
48 H a e u s l e r ,  UB, nr 46.
49 Tamże, nr 35.
50 Por. tamże.
51 Regesten, I, nr 336.
52 H a e u s l e r ,  UB, nr 35.
33 Tamże.
54 T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 31, p. 12. Korzyści płynące z polowania 

musiały być powiązane z formami własności książęcej.



Charbcachi Wszewilkach oraz o wsi w pobliżu brodu w Żmigrodzie55. 
Wczesną metrykę przynależności biskupiej posiada Goszcz 56. Lasy bisku
pa wrocławskiego wokół Goszezy ze względu na określony wymiar 
200 łanów i przelanie praw książęcego łowu (silve pulchre ęt borre ... 
sunt venaciones domini episcopi) są już wynikiem zabiegów kościoła 
o rozszerzenie praw własnościowych i zwierzchniczych w dobie immuni
tetu, a więc dla tej części Śląska aktualnego od połowy XIII w. Z XII w. 
pochodzą Powidzko prope Milich et Kazovo (Kaszowo), które hereditario 
iure należą do biskupa wrocławskiego (Tomasza I, 1232—1268) 57. W tym 
okresie do biskupstwa należą Ostrovici, które w Liber fundationis zostały 
określone jako Ostrovecz. Wydawcy Liber fundątionis identyfikowali je 
z Osiekiem, który już od r. 1224 należał do klasztoru henrykowskiego 
(Reg. I, nr 336). Nie znamy dokumentu mówiącego o przynależności 
Osieka do biskupstwa. Przeciwko identyfikacji wydawców przemawia 
transkrypcja. Trudno jest z Osrovici czy Ostrovecz napisać i wymówić 
Ossez czy Ossek. Natomiast z Ostrovici łatwo jest już transliterować 
na Ostovesi, Ostrowęsy, Ostrowąsy.

Niżej wymieniona w Liber Ostrowansa (villa) deserta może być XIV- 
-wieczną pisownią Ostrovici, Ostrovecz. W Liber posiadamy doniesienie 
o przeszłości Ostrowąsów. W XIII w. były dobrze prosperującą posiad
łością biskupstwa; w końcu tego wieku lub początku XIV zostały wy
ludnione. Wiadomo, że później Ostrowąsy znów istniały, ale to oznacza 
powrót ożywienia gospodarczego. Być może, że Ostrovansa z Liber to 
Ostrovici-Ostrovecz 58. Opuszczenie przez chłopów ich miejsc zamieszkania 
jest raczej już skutkiem działalności administracyjno-gospodarczej kościo
ła na terytorium milickim i odnosi się do w. XIII. Trudno bowiem 
przyjąć, że kościół otrzymał uposażenie bez ludzi w nim pracujących, 
gdyż nadanie takie nie miało dla obdarowywanego żadnego znaczenia.

Bulle wrocławskie z lat 1155 i 1245 mówią o uposażeniu elementem 
ludzkim. Mimo braku bezpośrednich danych w stosunku do Milicza 
nadania ziemi uważać należy za darowizny wraz z ludźm i59. Dane 
dokumentowe z połowy XII w.: „Abbatiam S. Martini cum pertinenciis 
suis, castellum Ottomuchov cum pertinenciis, castrum Milice ad usum 
fratrum supradictae ecclesiae deputatum cum pertinenciis suis, forum

55 Kod. dypl. Śląska, I, nr 35.
38 H a e u s l e r ,  UB, nr 46.
57 Tamże; M ł y n a r s k a ,  op. cit., s. 466.
58 Liber fund. ep. Wratislaviensis, s. 59—60. Są to wsie: Cnossino, Plona, Wirbitz, 

Ostrovansa; por. M ł y n a r s k a ,  op. cit., s. 464, przyp. 82.
59 G o t t s c h a l k ,  op. ciť., s. 25, uważa, że przy Łagiewnikach i Wodnikowie 

mogło wystąpić uposażenie wraz z ludźmi.



de Trebnice, quod Circuioe translatum est” 60, o uposażeniu kanoników 
kapituły wrocławskiej nie muszą świadczyć o jego powstaniu w okresie 
pierwszych wiadomości o kapitule, tj. w końcu XI w .61 Mimo dowiedzio
nego poglądu o istnieniu kapituły w końcu XI w. także i we Wrocławiu 
ryzykowne jest odnoszenie wiadomości pochodzących z połowy XII w. 
do końca XI stulecia.

Najwcześniejszą darowizną jest Cerekwica. Dokumenty nie mówią 
o tym wyraźnie, wspominają jedynie o targu przeniesionym z Trzebnicy 
do Cerekwicy ,,ad utilitatem canonicorum” 62. Przeniesienia targu doko
nał dziad Henryka Brodatego, czyli Władysław Wygnaniec (1138—1146), 
w czasie gdy na stolicy biskupiej zasiadali dwaj Robertowie (Robert I, 
1127—1142, Robert II, 1142—1146) o nastawieniu senioralnym 63. Na
danie samego targu bez praw własnościowych w Cerekwicy byłoby 
niezrozumiałe bez przyjęcia, że już przedtem należała ona do biskupstwa 
wrocławskiego. Przeniesienie przecież targu do Cerekwicy, leżącej na 
uboczu szlaku międzydzielnicowego, przynosiło szkodę książęcej Trzeb
nicy, co później był zmuszony Henryk Brodaty naprawić, ustanawiając 
targ trzebnicki obok cerekwickiego ®4. Nadanie Cerekwicy jest już 
dawne i nie byłoby potrzeby wspominać go w dokumencie konfirmacyj- 
nym z 1155 r. Dotacja targu była powodowana potrzebami kanoników, 
które mogły być zaspokojone okresowymi z niego dochodami. Prze
niesienie targu powodowane być mogło chęcią dołączenia do dawno 
posiadanej Cerekwicy uzupełniającego ją elementu. Wyliczanie w doku
mencie z 1155 r. Cerekwicy obok Milicza stanowi jakby podsumowanie 
posiadłości kanoników. W tekście dokumentu dane układają się chrono
logicznie, retrogresywnie; najpóźniej nastąpiło nadanie Otmuchowa, 
przedtem grodu milickiego, a najwcześniej targu trzebnickiego. Przed tym 
ostatnim aktem została nadana Cerekwica, która wraz z targiem niegdyś 
stanowiła pierwsze źródłowo dające się stwierdzić uposażenie kapituły 
wrocławskiej.

Dziesięciolecie dzielące przypuszczalne nadanie targu Cerekwicy 
(najpóźniej 1146) od wymienienia grodu milickiego w r. 1155 jest okre
sem wzrostu i wewnętrznego umacniania się kapituły. Wynikiem owe
go potężnienia kapituły jest nadanie jej grodu w Miliczu z jego przy-

00 Kod. dypl. Śląska, I, nr 35.
61 A b r a h a m ,  op. cit., s. 150; S i l n i c k i ,  op. cit., s. 75.
62 Kod. dypl. Śląska, II, s. 37, w. 6—12, dok. z 1208, oraz s. 186, w. 3—6, dok. 

z 1218 r. — Obydwa Henryka Brodatego, zawierające uposażenie klasztoru trzeb
nickiego.

63 S i 1 n i c k i, op. cit., s. 32.
04 Kod. dypl. Śląska, s. 186, w. 6—12; K. M a l e c z y ń s k i ,  Najstarsze targi 

w Polsce, Lwów 1926. s. 89.



należnościami. Wyrażenie, że jest on nadany ad usus fratrum, wskazuje 
na celowość i powody darowizny; dokonał jej biskup65 zaspokajając po
trzeby bujnie rozwijającej się instytucji66.

Nie będzie chyba błędem twierdzenie, że odgrywało tu  pewną rolę 
powierzenie kapitule rekuperacji utraconego dawniej przez biskupstwo 
wrocławskie zwierzchnictwa dziesięcinnego, a dotąd sprawowanego przez 
arcybiskupstwo nad północną częścią kasztelanii milickiej 67. Taka myśl 
mogła przyświecać czynom reformatorskiego biskupa W altera68, sam 
zaś mógł mieć powody, aby nie wchodzić w konflikt z arcybiskupem. 
Odgrywał tu też pewną rolę i ten wzgląd, że arcybiskup Janik był 
przedtem biskupem we Wrocławiu. Uposażenie brodem milickim kapi
tuły wrocławskiej nastąpiło przez wydzielenie jej z części majątku 
biskupiego. Nie jest wykluczone, że przy nadaniu biskupim odgrywał 
pewną rolę Bolesław Kędzierzawy z racji swych praw w kasztelanii 
(znamy ich zakres z połowy XIII w.). Z biegiem czasu kapituła, uzys
kawszy prawa majątkowe i publiczne w sprawach diecezjalnych, ustano
wiła w Miliczu kasztelana kapitulnego i biskupiego. Powiększenie ma
jątku kapitulnego kosztem biskupiego znane jest z drugiej bulli protek
cyjnej z 1245 r. Po wyniszczającym najeździe tatarskim kapituła prawdo
podobnie zażądała rozszerzenia pierwotnego uposażenia i biskup Tomasz 
zrezygnował ze swej dziedzicznej włości69. Posiadłości kapitulne po
większyły się tedy o żmigrodzkie Powidzko i sąsiednie Kaszyce. Dalsze 
powiększanie majątku w okresie późniejszym przypisać należy już 
raczej akcji immunitetowej.

Stosunki prawne charakteryzuje głównie umowa w kwestii upraw
nień biskupio-książęcych w kasztelanii milickiej z r. 1249 70. Jest ona 
również wielkiej wagi źródłem do historii Śląska, a nawet całej Polski, 
w zakresie tworzenia się władztwa kościelnego. Poddając ją ścisłej ana
lizie i patrząc poprzez pryzmat innych danych, winniśmy otrzymać 
obraz władztwa biskupiego w Miliczu. Dokument ten nie nadaje 
uprawnień immunitetowych, lecz zatwierdzając je zakreśla ich granice. 
Chociaż można w nim widzieć pewne cechy wspólne ze statutem łęczyc

95 S. Z a c h o r o w s k i ,  Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach śred
nich, Kraków 1912, s. 46.

68 S i l n i c k i ,  op. cit., s. 78.
87 M ł y n a r s k a ,  op. cit., s. 464, przyjmując „rodową” interpretację bulli 

gnieźnieńskiej, zniknięcie praw dziesięcinnych Gniezna datuje na początek XIII w. 
i tłumaczy je względami osadniczymi.

68 Jego charakterystykę i zestaw literatury podaje S i l n i c k i ,  op. cit., s. 33
i n.

99 M ł y n a r s k a ,  op. cit., s. 466, przyp. 98.
70 T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 31.



kim jak w kwestii zakresu uprawnień kościoła71, jednak jest od niego 
daleki. Umowa bliższa jest znanym dokumentem immunitetowym z lat 
1210, 1214/15 72 książąt Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Wła
dysława Odonicza, Kazimierza Opolskiego, w których kościół otrzymał 
immunitet ekonomiczny i sądowy. Wiadomo, że immunitet ekonomiczny 
uzyskiwano zwykle szybciej niż sądowy, jednak w tekstach wymienio
nych dokumentów wymieniono go na drugiej pozycji, co świadczy 
o niemal równoczesnym jego nadaniu z immunitetem sądowym. Kościół 
uzyskał wówczas immunitet sądowy patrymonialny pełny (... ne quis 
hominum ecclesie prelato, vel coram suo iudice iudicandus pertrahatur...) 
oraz ekonomiczny niepełny (...homines ecclesiarum immunes sint a ser
vitute quod dicitur povez et převod et naraz et nastava...), ponadto 
zwierzchni książę ogranicza stan w Łowiczu, dawnej posiadłości kościel
nej. Immunitet przynosił obdarowywanemu korzyści ekonomiczne i soc
jalne 73. Dlatego obdarowany stara się bronić, uzyskiwać korzyści, co 
więcej, coraz je rozszerzać. O uzyskaniu ich na terenie milickim można 
mówić, że nastąpiło to w końcu XII i początku XIII w., kiedy zabroniono 
chorążemu księcia ingerować w sprawy sądowe wśród ludności kościel
nej (p. 7 umowy). Wydaje się, że na ten czas wypada ustanowienie 
kasztelana kościelnego w Miliczu. Wtedy też wraz z umocnieniem się 
pozycji kościoła w kasztelanii nadszedł bardziej zdecydowany etap walki 
o dalsze uprawnienia. Jej wynikiem było zniesienie sądownictwa cho
rążego1, pełniącego funkcje najprawdopodobniej w zastępstwie kaszte
lana książęcego, podobnie jak iudex castri nad ludźmi kościoła.

W rozgrywce tej chodziło nie tylko o causae minores, gdyż wypły
wało to z posiadania ziemi i praw patrymonialnych, lecz także i o causae 
maiores. Negatywna postawa księcia wobec agresywnych poczynań kościo
ła wrocławskiego wyraża się w nadaniu stanu milickiego klasztorowi 
trzebnickiemu. Aktem 1224 r . 74 Henryk Brodaty nadał klasztorowi 
kilka posiadłości leżących w kasztelanii milickiej. Dlatego wyznaczanie 
zasięgu kasztelanii milickiej w oparciu o uposażenie klasztoru w Trzeb
nicy wydaje się dyskusyjne. Zakończeniem walki o stan milicki było 
zdobycie go w 1251 r. Na płaszczyźnie zmagań o zatwierdzenie upraw
nień immunitetowych i zakres ich upowszechnienia należy rozpatrywać 
umowę z 1249 r . 75 Wiadomo, że upowszechnienie immunitetu było

71 G r ó d e c k i ,  Początki immunitetu, s. 30; ostatnio, z podaniem literatury 
poprzedników, A. G i e y s z t o r ,  Nad statutem łęczyckim z 1180 r. Odnaleziony 
oryg. bulli Celestyna III z 1181 t. (Księga pamiątkowa 150-lecia AGAD w Warsza
wie, s. 181—208, Warszawa 1961).

72 Kod. dypl. Wielkop., nr 68, 85.
75 G r ó d e c k i ,  Początki immunitetu, s. 9, 10 i n.
74 H a e u s l e r ,  UB, nr 35.
76 Regesten, II, nr 761.



możliwe w okresie osłabienia władzy państwowej, a wzmocnienia się 
kościoła. Dopóki w ustroju państwowym panowała zasada senioratu, 
a więc centralnego zwierzchnictwa nad poszczególnymi dzielnicami, 
dopóty wzmocnienie się wewnętrzne kościoła nie było możliwe. Immu
nitet, przynoszący korzyści ekonomiczno-prawne obdarowywanym in
stytucjom 7C, stwarzał wyrwę w zakresie władzy panującego.

Znane jest zjawisko wcześniejszego jego występowania na terenach 
pozostałej Polski niż na Śląsku. Mówi o tym w literaturze często pod
kreślana nieobecność Brodatego przy nadawaniu kościołowi zwolnienia 
od powinności płynących z tytułu prawa polskiego76 77. Obecność zaś 
Kazimierza Opolskiego i Władysława Kaliskiego dowodziły, że immuni
tet rozszerzał swój zasięg od centralnych ziem polskich, a to wskazuje 
na słabość zwierzchnej władzy książęcej78. Na Śląsku immunitet naj
wcześniej zaistniał w dzielnicy opolskiej, następnie w księstwach gło
gowskim i legnickim, a na końcu dopiero objął dzielnicę wrocławską 79. 
Jest to już dzieło końca XIII w. i najpełniejszy wyraz znajduje w przy
wileju Henryka IV z 1290 r. Przywilej ów zwalnia m. in. ,,ab omnibus 
serviciis Theutonici iuris atque Polonici” 80, tj. wpierw od ciężarów bar
dziej aktualnego prawa niemieckiego niż polskiego, od którego zwalnia
ły dokumenty immunitetowe z pierwszej połowy XIII w.

Wyjątkowo plastyczny obraz stanu wewnętrznego Śląska po na- 
jeździe tatarskim z r. 1241 daje Księga henrykowska81. O tym, że był 
on wydarzeniem w dziejach Śląska poważnym, a w pewien sposób 
przełomowym, świadczy ukształtowanie się pojęć czasowych u ówczes
nych ludzi „ante paganos” i „post paganos” 82. Anarchia wewnętrzna 83, 
doprowadzając do wzajemnych utarczek pomiędzy drobnym rycerst
wem 84, dopełniała miary zniszczenia. Rozpoczęła się grabież przez ry
cerstwo dóbr księcia 85. Powstało pojęcie przeciwstawiające dawne, pełne

76 G r ó d e c k i ,  Początki immunitetu, s. 7 i n.
77 Por. S i l n i c k i ,  op. cit., s. 273; Historia Śląska, IH PAN, I, cz. 1, s. 330—

336.
78 Zestaw literatury do zagadnienia immunitetu podaje W o l f a r t h ,  op. cit.: 

por. odpowiednie rozdziały: J. M a t u s z e w s k i ,  Immunitet ekonomiczny w dob
rach kościoła w Polsce do r. 1381, Poznań 1936.

70 S i l n i c k i ,  op. cit., s. 273; Historia Śląska, IH PAN, I, cz. 1, s. 330—336.
80 G r i i n h a g e n - M a r k g r a f ,  Lehns- u. Besitzurkunden Schlesiens, II, 

s. 198—200, nr 4.
81 R. G r ó d e c k i ,  Księga henrykowska, Poznań—Wrocław 1949.
82 Tamże, s. 52, 251.
83 T e n ż e ,  Historia Śląska, I, s. 233—234.
84 Księga henrykowska, s. 252—253.
85 Tamże, s. 257: „postquam autem pagani intraverunt terram hanc et... multa 

facerant lamentis digna ... in terra ista milites et unusquisque, quod sibi de



porządku i spokoju rządy tym, jakie zapanowały po klęsce86. Utrata 
dowodów własnościowych doprowadzała do nieporozumień i zatargów 87, 
Gdy po krótkiej regencji ks. Anny — wdowy w r. 1242 objął władzę 
w dzielnicy wrocławskiej Bolesław II (Rogatka), przez swą nieudolność 
zaprzepaścił dzieło poprzedników 88. Trudności zewnętrzne i wewnętrzne 
rządów Bolesława, przy presji dopominającego się udziału we władzy 
Henryka, dopuszczonego w jesieni 1247 r. lub początku r. 1248 do współ- 
rządów, doprowadziły w końcu do podziału dzielnicy śląskiej. Ostatecz
nie w 1248 r. dokonano podziału na dzielnicę wrocławską i głogowską, 
na której osiadł Bolesław Rogatka, przybrawszy dla współrządów Kon
rada 89. Przedtem jeszcze za rządów Bolesława we Wrocławiu podniesio
na została kwestia wzajemnych uprawnień kościoła z jednej strony 
a aparatu administracyjnego księcia z drugiej na terenie kasztelanii 
milickiej.

Na wiecu generalnym odbytym przy moście w Skorogoszczu nad 
Nysą Kłodzką poruszono m. in. zakres wzajemnych kompetencji obydwu 
władz na terenie Milicza 90. Kwestia wzajemnych uprawnień została po
ruszona wpierw przez księcia, na co mogłoby wskazywać umieszczenie 
na pierwszym miejscu księcia i jego aparatu wykonawczego, dopiero 
potem strony kapituły wrocławskiej. Problem uregulowania wzajem
nych praw w kasztelanii milickiej, od dawna poruszany (eadem questione 
diutius agitata), czasowo wiązał się z pierwszymi dniami po najeździć 
tatarskim, kiedy osłabiony kościół żądał zawarowania swych praw. 
Jednak stroną aktywną był książę Bolesław II, a łączy się to z pod
niesionym już problemem rewindykacji własnościowo-prawnej. Wiec 
w Skorogoszczu mógł się odbyć przed połową r. 1248, gdyż wtedy 
nastąpił podział Śląska i zmiana książęcej stolicy wrocławskiej 91.

Ponieważ uregulowanie poruszonej sprawy miało się odbyć „de vo
luntate dicti ducis” (Bolesława II), więc należałoby w tym widzieć 
zwierzchnią funkcję księcia. Na wiecu ustanowiono, aby Bezprym, pod
komorzy żony Bolesława Rogatki, zwołał zdolnych do rozstrzygnięcia 
wątpliwych kwestii odpowiednich świadków. Zgodnie z zastrzeżeniem 
we wstępie ugody, że dokona się ona w oparciu o consvetudo terre, zwo-
hereditatibus ducis placuit, adtraxit, unde dictus Albertus duas hereditates ducis 
(videlicet Cenkoviz et Cubiz) sibi adiacentes modica pecunia apud puerilem ducem 
comparavit”.

88 Tamże, s. 269.
87 G r ó d e c k i ,  Historia Śląska, I, s. 234.
88 Tamże, s. 233.
89 Tamże, s. 238.
90 Wywód na podstawie analizy umowy z r. 1249: T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  

UB, nr 31.
91 G r ó d e c k i ,  Historia Śląska, I, s. 238 i n.



łano świadków nie pełniących już funkcji urzędniczych. Ze strony 
kościoła miał świadczyć komes Naczęsz, starzec już i dawny kasztelan 
kościelny w Miliczu, oraz Gosław, prokurator i sędzia biskupi92. Stronę 
świecką reprezentuje Sulisław Mądry, występujący bez godności, którego 
należałoby uznać za dawnego kasztelana. Nie podano jego ewentualnej 
godności prawdopodobnie przez przeoczenie wynikłe z pośpiechu. Ewen
tualnym zaprzeczeniem tej tezy byłoby dowodzenie, że powołano go 
dla otrzymania rozsądnej rady, na co wskazywałby jego przydomek. 
Dalej idą dwaj włodarze książęcy, Radwan Ząb i Piotr, którzy insty
tucjonalnie odpowiadają użytemu na początku dokumentu określeniu 
„oficiales de Milicz” 93. Obaj włodarze informują nas o charakterze wła
dzy włodarskiej. Jeśli oni dwaj, niegdyś książęcy urzędnicy, jeszcze 
żyją, a obecnie ktoś inny zajmuje ich dawne miejsce, oznacza to, iż spra
wowany przez nich urząd jako ściśle zależny od księcia nie przekształcił 
się w dożywotni lub dziedziczny. W tym potwierdza się znane powszech
nie zdanie o niedziedziczności urzędów w Polsce.

Przygotowania i odbycie zebrania dla ułożenia się w kwestii upraw
nień w Miliczu zostały zahamowane w okresie wewnętrznych trudności 
książąt śląskich. Dopiero po podziale Śląska, gdy Milicz przypadł wroc
ławskiej części Henryka III, można było pomyśleć o dawno projekto
wanej umowie książęco-kościelnej. Trudności owe znajdują oddźwięk 
w wyrażeniu ugody: ,,Ceterum diffinitione terre facta inter duces Slesie, 
cum sepefatum Milicz in partem ducis Henrici devenisset, idem Henri- 
cus ratam habens ordinationem fratris sui, ducis Boleslai super iuribus 
prenominatis ad petitionem prefati custodis, dicto Desprino, de consilio 
baronum suorum mandavit, ut iuxta formam superius expressam prefa- 
tum negotium terminaret” 94. Wówczas Bezprym zebrał wyznaczonych 
poprzednio świadków i wielu innych (wśród nich zapewne i część baro 
nów oraz dostojników, i ludzi kościelnych) i 26 VII 1249 r. odbyło się

92 Por. interesujący, jednak budzący zastrzeżenia, pogląd M ł y n a r s k i e j ,  
op. cit., s. 448, przyp. 3. Odczyt Tzschoppego i Stenzla nie stoi w sprzeczności z sen
sem historycznym. Łącznik „et” jest równoważnikiem pomiędzy prokuratorem 
Gosławem a sędzią domini episcopi; dla analogii por. podobny zwrot określający 
Naczęsza. Sądownictwo należało do kasztelana i ten wyznaczał sędziego. Kompe
tencje prokuratora i sędziego rozciągały się na całą kasztelanię nad ludnością kościo
ła. Pobyt ich w Miliczu kapitulnym nie zaprzecza, aby nie mogli reprezentować 
biskupa. Jak starano się dowieść, nadanie grodu kapitule było wewnętrzną sprawą 
kościoła i dlatego występuje wspólność reprezentacji kościoła wrocławskiego 
w kasztelanii milickiej.

93 P f i t z n e r ,  Besiedlungs-Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Bre
slauer Bisthumslandes, I, Reichenberg 1926, s. 199 i n., „officiales de Milich” uznaje 
za odpowiadających określeniu „beneficiatus” i „supanus”.

94 Por. T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 31.



zebranie w kościele Św. Idziego we Wrocławiu. Miejsce układu miało 
mieć prawdopodobnie wpływ na charakter umowy, a wyznaczenie go 
należy przypisać zabiegom biskupa Tomasza. Ale z drugiej strony zbyt 
wygórowane żądania kościoła mógł ograniczać sam Bezprym, który 
spisywał umowę. Był on dość dobrze zorientowany w stosunkach dwor
skich, znał z pewnością dawne kwestie prawne, powierzenie zaś mu 
strony organizacyjnej rozpatrywanej umowy mówi o zaufaniu, jakim go 
darzono. Umowa jest wynikiem dyskusji ii narad toczonych wśród obec
nych a kompetentnych członków posiedzenia 95.

Zanim przejdziemy do analizy prawnej umowy, należy omówić dwa 
elementy ustroju administracyjnego, do których jest stosunkowo dużo 
źródeł. Posłużą one do określenia charakteru uprawnień kościelnych 
i książęcych w Miliczu. Stosunki prawne w burgum świadczą o organi
zacyjnej działalności municypalnej kościoła, a zarząd więzienia wskazuje 
na charakter działalności administracyjnej i sądowej. W okresie 1241— 
1249 kościół wrocławski lokuje osadę milicką na prawie niemieckim 
pod formą tzw. burgum. W burgum i na obszarze jej uposażenia władzę 
sądową w sprawach o maleficium controversia vel iniuria oraz furtum 
(p. 1/7) należy do kasztelana kościelnego, którym był wedle wstępu umo
wy Zdzisław, kustosz kościoła wrocławskiego. W pojęciu prawnym ter
miny te są prawie równoznaczne. Scharakteryzowany zakres sądow
nictwa kościelnego w burgum i na rolach jest zasadą, od której wyjąt
kiem było sądzenie ludzi księcia. W tych przestępstwach o szkody 
sądzili obydwaj kasztelani lub ich sędziowie, przy czym kasztelan ksią
żęcy otrzymywał 2/3 dochodu z kary, resztę zaś kościelny. Zastrzeżenie 
zwierzchnictwa sądowego nad ludnością książęcą ma podstawę w nie
dawnym zorganizowaniu gminy. Nie ma tego zastrzeżenia w burgum, 
gdzie całe sądownictwo nad tego typu przestępstwami (causae mino
res) 96 leży w kompetencjach kasztelana kościelnego. W burgum władza 
sądownicza kasztelana kościoła obejmuje dochodzenie winnych wywoły 
wania walk i zabójstw w pierwszy dzień Zielonych Świąt. Przestępstwa 
te jako podpadające pod iurisdictio gladii i potestas wykonywał książę 
z tytułu swej zwierzchności (causae maiores)97. Na terenie gminy zakres 
władzy z tytułu sądownictwa wyższego nie ulegał umniejszeniu dla 
księcia. Zdobycie sądzenia za zabójstwa i walki na terenie burgum 
wyraża rozszerzenie zakresu władzy kościoła na obszarze osiedla bę

95 Por. M ł y n a r s k a ,  op. cit., s. 447—448.
96 M. H a n d e l s m a n ,  Kara w najdawniejszym prawie polskim, Warszawa 

1908, s. 23.
97 Tamże, s. 37.



dącego już od przeszło 100 lat w rękach kościelnych 98 99. Burgum i gmina 
są wyłączone spod umowy o stosunkach kościelno-książęcych. Dokument 
z r. 1249 w jednym z ustępów wspomina o więzieniu (carcer)

W tekście umowy określenie miejsca in Milicz (p. 10, 13) różni się 
od formułki „in ipso burgo Milich” (p. 1) lub „Milichensi” (p. 9). Burgum 
należy rozumieć jako osadę ściśle miejską, leżącą w złączu Baryczy 
i fossatum. Za Milicz trzeba uznać burgum łącznie z grodem na pra
wym brzegu rzeki 10°. Więzienie zwykle mieśoiło się w ciemnicy grodo
wej lub w wieży, więc trzeba je umieścić na prawym brzegu rzeki 
w miejscu dziś jeszcze widocznego wzgórza grodowego. Zarząd więzie
niem wymagał odpowiedniego aparatu administracyjnego. Trudno sobie 
wyobrazić, aby gdzie indziej niż w grodzie mieściła się siedziba duchow
nej władzy kasztelańskiej. Określenie w p. 10 umowy, że więzienie „zaw
sze było kościoła i jest”, nie może być rozumiane dosłownie. Wiadomo, że 
władza książęca wpierw zorganizowała administrację niż kościół. Ten 
ostatni poszerzał swoje uprawnienia wypierając władzę świecką. Gdyby 
od początku więzienie milickie należało do kościoła, byłoby niezrozu
miałe, dlaczego nie było więzienia książęcego. Kościół podkreślił swe 
prawa dotychczasowe i wyraził sugestywną intencję dawnych swoich 
uprawnień. O więzieniu książęcym w świetle dokumentów nie wiemy. 
Zwierzchnictwo kościoła nad więzieniem powstało przypuszczalnie wraz 
ze zorganizowaniem władzy administracyjno-wykonawczej (kasztelań
skiej) w XII w., a najpewniej w jego końcu. Z tego też wynika, że 
ludzie księcia odbywali karę w tym samym co ludzie kościelni więzieniu.

Więzienia ówczesne nie były tak bardzo mocne, można było z nich 
uciec i prawo jest zmuszone zająć się tym specjalnie101. Od dawna 
budzi uwagę problem, dlaczego z powodu ucieczki jednej czy dwóch 
osób kasztelan kościelny posiada pełne sądownictwo nad stróżami, 
w wypadku zaś ucieczki większej ilości więźniów cała kara 50 grzywien 
należy do księcia 102. Poza elementem ilościowym w ucieczce więźniów

98 G o t t s c h a l k ,  op. cit., s. 27, widzi w burgum dawne nadanie. K. P o t 
ka ń s k i, Pisma, II, s. 3 i n., uzyskanie tych uprawnień wiązał ze zwalczaniem 
przez kościół pogańskiego święta „stada”.

99 „Quod si forte unum vel duos de carcere in Milich, qui semper fuit ecclesie 
et est furtim evadere contingerit, custodes carceris propter hoc per castellanum 
ecclesie iudicabuntur et ipse castellanus ecclesie totum iudicatum percipiet, 
set si plures de carcere evaserint, quia inde est condempnacio quinquaginta 
marcarum ipsa solucio duci pertinet”. H a e u s l e r ,  UB, nr 48.

100 G a ł u s z k a - M ł y n a r s k a ,  op. cit., s. 80: K. K l u g e ,  Chronik der 
Stadt Milich, s. 35.

101 H a n d e 1 s m a n, op. cit., s. 36.
10! Zajmowali się tym: R. Hub e ,  Pisma, t. II, Warszawa 1905, s. 464; 

H a n d e l s m a n ,  op. cit., s. 36: G r ó d e c k i ,  Początki immunitetu, s. 78 i n.



gra pewną rolę inny moment. Jeśli ,,forte” ucieknie dwóch więźniów, 
to książę nie otrzymuje pieniędzy z kary. Ucieczka zaś wielu bez za
strzeżenia, że stanie się to przypadkiem i podstępnie, podpada pod zakres 
kompetencji księcia, a nie jego kasztelana. Kara 50 grzywien była dość 
wysoka i występowała jako przedostatnia z kar pieniężnych. Dla po
równania warto dodać, że przeciętna cena jednego łanu jako jednostki 
posiadania wynosiła w latach 1256—1300 około 20,5 grzywny 103. Prawo 
księcia do pobierania 50 grzywien M. Handelsman rozpatrywał z punktu 
widzenia prestiżu jego władzy. Rozporządzenia księcia musiały być wy
konane. Tak też okazujący pomoc proskrybowanym podlegali karze 
infamii (zawsze prawie połączonej z rzadką w XIII w. karą konfiskaty 
i śmierci)104, a za ucieczkę więźniów karano kwotą 50 grzywien105. 
R. Gródecki przypisywał to uprawnieniu płynącemu z tytułu sądow
nictwa wyższego podobnie jak w Nysie 106.

Pogląd taki nasuwa pewne wątpliwości. Umowa z 1230 r. w spra
wie kompetencji sądowniczych książęco-kościelnych w Nysie107 doty
czy spraw sądownictwa wyższego, natomiast więzienie milickie było 
organem egzekucyjnym prawa karnego. Jeśli kryterium wysokości kary 
jest ilość więźniów, to powody jej określania nie mogą leżeć w zakresie 
uprawnień sądowych księcia. Zresztą książę w wypadku ucieczki licz
nych więźniów otrzymuje odszkodowanie 50 grzywien, ale omne iudica- 
tum należy w dalszym ciągu do kasztelana kościelnego. Wiadomo, że 
uprawnienia do kary pochodziły głównie ze sprawowanego przynaj
mniej częściowo sądownictwa108. Stąd uprawnienia do kary muszą się 
wywodzić z innej podstawy. Interesujące byłoby zorientowanie o sto
sunku więźniów książęcych do kościelnych oraz ilości rycerskich, ale 
do tego brak materiałów. Wydaje się najprawdopodobniejsze, że kara 
nakładana na stróżów (nie wiadomo, ile otrzymywał kasztelan kościoła 
za sądzenie, gdy uciekło wielu więźniów), a będąca odszkodowaniem dla

103 H a n d e l s m a n ,  op. cit., s. 42.
104 Kod. dypl. Wielkop., I, nr 95.
105 H a n d e l s m a n ,  op. cit., s. 48. Autor sądzi, że kara 5 grzywien należała 

się od dozorcy (stróża). Z p. 10 tekstu umowy wynika, że stróże (custodes) 
za ucieczkę większej ilości więźniów (plures) płacą 50 grzywien kary. Wysokość 
kary była łączna dla wszystkich stróżów. Interesujące byłoby zbadanie wysokości 
kary przypadającej na jednego stróża. Dla porównania przeciętna wartość 
inwentarza żywego 1-łanowego gospodarstwa (3 szt. bydła i koni, 4,5 świni, 
6 owiec, 0,5 kozy) wynosiła w połowie XIII w. około 4,7 grzywny na osobę 
(tamże, s. 43). Jeśli przyjmiemy, że stróżów było 10 (?), to kara 5 grzywien 
była dość wysoka.

108 G r ó d e c k i ,  Początki immunitetu, s. 77 i n.
107 T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 13.
108 H a n d e l s m a n ,  op. cit., s. 55.



księcia, wywodzi się ze zwyczajowego prawa polskiego o naruszeniu 
miru panującego. Wynosiła ona również 50 grzywien108 109. Wynika to z do
kumentu z 1271 r . 110 *, w którym biskup wrocławski Tomasz II prosi 
arcybiskupa, aby rycerzy wymienionych po nazwiskach ukarał. Oni to 
zniszczyli posiadłość kościoła wrocławskiego koło miasta Milicz poło
żoną i dlatego „ad satisfaciendum pro damnis infra certum terminum 
inducat”. Zwrot ten mówi o składzie społecznym więźniów. Inaczej zo
stałby ukarany Ziemięta, kasztelan dubiński, a inny wymiar kary otrzy
małby zwykły rycerz nie mogący zapłacić odszkodowania. O więźniach 
niższej gradacji mówią ogólniki z umowy o Milicz: „homines ecclesie” 
(p. 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13) oraz „homines ducis” i „militum” (p. 2, 6, 7, 8, 
9, 12). Skład społeczny więźniów charakteryzuje zakres władzy zwierzch
niej. Widzimy tedy, że wraz z opanowaniem więzienia jako organu 
egzekucji władza kasztelana kościelnego miała charakter patrymonialny, 
ale nabierała cech władztwa terytorialnego. Dalszym zadaniem będzie 
stwierdzenie, do jakich granic posunął się proces zdobywania władzy 
świeckiej przez kościół w kásztelanii milickiej.

Umowa z 1249 r. reguluje w'oparciu o dawny stan stosunki prawne 
w kasztelanii. Jest ona spisana w formie artykułów praw kościoła 
i państwa na tym terytorium. Z tego względu brak w niej wiadomości 
o kategoriach ludności. Brak też doniesień o kolonizacji w okręgu mi- 
lickim; można się tylko domyślać jej istnienia. Brak dokumentu immu
nitetowego dla biskupstwa wrocławskiego na terenie posiadłości milic- 
kich każe przyjąć z tym większą wiarygodnością dawność omawianych 
stosunków prawnych. Z całości umowy wydzielić można instytucje stare 
(opole, pojedynki, regale księcia w lasach kasztelanii, więzienie — po
czątkowo zapewne książęce, fundacje sądowe chorążego wśród ludności 
kościoła, łów bobrów), instytucje nowe (burgum, gmina, chmiel, prawo 
kasztelana kościoła do łowienia w lasach okolicznych). Przemiana wła
snościowa wymienionych instytucji i praw przypada na okres, którego 
nie sposób znaczyć dokładniej. Okoliczność, że uprawnienia władzy koś
cielnej nie pochodzą z nadania immunitetowego, lecz są wynikiem 
nawarstwienia się przywilejów z różnych czasów, wskazuje, że omawiane 
kwestie prawne można odnieść do w. XII. Można jakość poruszonych 
spraw podzielić według powszechnego w średniowieczu systemu na 
dwie kategorie: causae maiores, przysługujące zasadniczo księcium , 
oraz causae minores, należące do sądownictwa patrymonialnego (kra

108 J. M a t u s z e w s k i ,  Najstarszy zwód prawa polskiego, Warszawa 1959,
a. 15, p. 2, s. 186.

110 Kod. dypl. Wielkop., I, nr 613.
1,1 T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 34, r. 1250; Regesten, III, nr 1652, 

dok. z r. 1281, zastrzeżenie sądownictwa o krew dla księcia.



dzieże, pobicie, spory i in.). Stosunek tych kar do siebie winien charak
teryzować stosunek do siebie obu władz. Należy podnieść, że districtus 
umowy znaczy tyle co castellania.

Przypuszczać wolno, że w Miliczu funkcję kasztelana księcia w po
łowie XIII w. sprawował Wojciech, znany z dokumentu o 3 lata póź
niejszego od umowy 112. W zakresie causae minores p. 7 umowy mówi, 
że schwytany człowiek księcia lub rycerzy na terenie kasztelanii odpo
wiada przed kasztelanem książęcym i jemu płaci karę.

Kasztelan książęcy z jednej strony reprezentuje zwierzchność pa- 
trymonialną nad swoją ludnością, z drugiej zaś sądzi ludzi rycerskich. 
Sądownictwo patrymonialne nad ludźmi rycerskimi przypuszczalnie na
leżało do rycerstwa 113. W umowie brak doniesień o stosunku ludności 
rycerskiej do książęcej i rodzaju nad nią sądownictwa. Kasztelan ksią
żęcy sądził sprawy ludzi swoich i rycerskich, oskarżonych o sprawy 
wykraczające poza sądownictwo patrymonialne pana gruntowego, na 
co wskazuje przeciwstawienie w p. 7 uprawnień jurysdykcyjnych nad 
jego ludźmi kasztelana kościoła sądownictwu książęcemu. Jeżeli pod
dany księcia jako powód chce się spotkać w sądzie z człowiekiem kościo
ła, to kasztelan książęcy, mimo że nie sprawuje funkcji sądowych, 
otrzymuje 1/3 dochodu z kary (p. 4). Sprawował ją z tytułu prawa 
zwierzchności nad ludnością książęcą. Zwiększa się udział kasztelana 
książęcego w podziale kary, jeśli on sprawuje sąd w sprawie, gdy powo
dem będzie człowiek kościoła, a oskarżonym poddany księcia (p. 5). 
Wymową tego systemu rozkładu kar jest p. 13, w którym kasztelan 
książęcy za pozwanych na dwór księcia ludzi kościoła, sądzonych jed
nak przez kasztelana kościelnego, otrzymuje tylko 1/3 wysokości kary. 
Ze względu na płynące korzyści z sądu zwierzchnia władza feudalna 
była zainteresowana w wysokości nakładanej kary na jej poddanych 114 *. 
Księciu chodziło o niedopuszczenie do wysokich kar i przechwycanie ich 
przez obcego sędziego. Jednak nie był w stanie zahamować procesu. 
Ilustracją ustępowania uprawnień książęcych na terenie kasztelanii jest

112 Regesten, nr 779, 1 XII 1251, Oława. W formule świadków dok. Henryka III 
występują: Bisch. Thomas, Jaxso. Kast. v. Breslau, Mrosko, Kast. v. Ritschen, 
Boguslaus der Juengere v. Streblen, Woiscecho, Kast. v. Militsch, Joh. Sernca, 
Dobesius de Damariz, Conr. pincerna, Joh. Ossina, Janusius, Sohn des Jaroslaus, 
Ulrich Untertruchsess, Herbord, Truchsess des Bischof v. Olmuetz, Heinrich 
v. Baruth, Boguslaus summus prepositus Wrat. i in. Na jego świecki stan 
wskazuje umieszczenie go na końcu świeckich kasztelanów; bierze udział w spra
wie książęcej, obecność biskupa Tomasza jest raczej okolicznością.

na F, M a t u s z k i e w i c z ,  Die mittelalterliche Gerichtsverfassung des 
Fuersterthums Glogau, Wroclaw 1911, s. 57.

114 H a n d  e i s  man,  op. cit., s. 55. Dochody pochodziły głównie z kar pie
niężnych.



p. 12 umowy, w którym dawne regale łowieckie księcia przeszło na 
kasztelana kościelnego. W zakresie sądownictwa wyższego otrzymuje 
on całą główszczyznę (p. 8), ,,si forte homines ducis vel militum ab 
invicem se occiderint”.

Inaczej stanowi układ w sprawach o zabójstwa pomiędzy ludźmi 
księcia a kościoła. Jeśli człowiek książęcy lub rycerski zabije poddanego 
kościoła, wówczas kasztelan księcia otrzymuje 1/3 główszczyzny. W wy
padku śmierci poddanego księcia lub rycerza, spowodowanej przez 
człowieka kościoła, kasztelan kościoła otrzymuje 2/3 dochodu z kary 
(p. 8). Brak wiadomości, czy rycerz otrzymuje jakąś rekompensatę. 
Wydaje się, że ponieważ uprawnienia do odszkodowania i sądu wypły
wają ze zwierzchności feudalnej, więc w wypadku śmierci poddanego 
rycerskiego pan jego otrzymywał część odszkodowania 115. Uprawnienia 
książęce do sądownictwa niższego wyrastają z tytułu posiadania ziemi. 
Sądownictwo wyższe należało do niego z tytułu władzy zwierzchniej. 
Zaznaczyć wypada, że kasztelan książęcy utracił sądownictwo niższe 
w burgum i gminie, a w pierwszy dzień Zielonych Świąt nie sprawuje 
także i sądownictwa wyższego (p. 9).

Podobnie jak w zakresie władzy świeckiej sądownictwo patrymo- 
nialne kasztelana biskupiego obejmowało rozstrzyganie spraw spornych 
wśród poddanych kościoła. Ma on władzę pozywania, sądzenia, karania 
oraz zwalniania ukaranych ludzi kościoła na terenie kasztelanii. Pły
nące z tego opłaty w całości należą do niego (p. 3). Ten zakres sądownic
twa obejmuje głównie kradzieże (p. 7). Uprawnienia sądowe kasztelana 
biskupiego pochodzą z praw własnościowych, podobnie jak w Wol
borzu116. Z biegiem czasu zakres jego władzy się rozszerza; kasztelan 
kościoła sądzi ludzi księcia i rycerzy, którzy porwali się na kościelną 
własność bobrów na rzece Baryczy. Dawne regale łowcze bobrów 
również posiada kasztelan kościelny. Otrzymał też prawo łowienia 
w lasach milickich. Nadanie tego regale jest raczej dawne.

W oparciu o dawną własność grodu w Miliczu do kasztelana należy 
ius fori w burgum. Sprawuje on kontrolę nad pobieraniem cła targo
wego i drogowego oraz pobiera opłaty należne z tytułu posiadania 
karczem. Artykuł o chmielu świadczy o akcji gospodarczej kasztelana 
kościoła i jego aparatu urzędniczego (p. 12). Scharakteryzowane punkty 
umowy świadczą dobitnie, że zwierzchnia władza sądownicza wywodzi 
się z praw własnościowych do ziemi. Sądownictwo kasztelana kościoła 
obejmuje również sprawy między poddanymi kościoła a księcia. W wy- 118

118 O odszkodowaniu dla krewnych oprócz opłaty dla księcia por. M a t u 
s z e w s k i ,  op. cit, a. 8, p. 1, s. 168.

11# A r n o l d ,  op. cit., s. 39 i n.



padku, gdy poddany książęcy „hominem eclesie debeat convenire”, 
nad pozwanym przez posłańca poddanym sąd ma kasztelan kościelny. 
Z tytułu sądownictwa otrzymuje 2/3 dochodu z kary, a posłańcowi przy
pada zastaw sądzonego (p. 4). Jako że oskarżony był poddanym kościoła, 
wymiar sprawiedliwości należy do jego pana. Przypomina to zasadę 
prawa zwyczajnego, że wieśniak oskarżony przez innego odpowiada 
przed swoim panem 117 118. Jeśli poddany kościoła występuje w roli powoda, 
oskarżając człowieka książęcego, kasztelan kościelny otrzymuje 1/3 
kary, ponieważ pozostała część przypadła książęcemu, który chroni 
swego poddanego. Praktyka ochrony własnej ludności w sądzeniu za 
przestępstwa niższe zamienia się w zasadę.

Punkt 13 brzmi: „Generaliter autem, ubicunque, vel per quemcum
que, eciam in curia ducis homines ecclesie in Milich fuerint iudicati, 
sive convenientes, vel conventi, iudicatum castellanus ecclesie per
cipiet, secundum distinctionem superius annotatam”. Nie może być 
wątpliwości, że w tym sądownictwie kasztelan kościelny pobiera 2/3 
kary, a resztę książęcy.

W zakresie causae maiores kasztelan kapituły w przestępstwach 
kryminalnych wśród ludzi kościoła pobiera główszczyznę. Solutio 
capitis za zabicie poddanego kościoła przez drugiego wywodzi się 
z sądownictwa patrymonialnego. W tym sądownictwie podobnie jak 
w niższym ponoszący szkodę pobiera odszkodowanie. Za zabicie czło
wieka kościoła przez poddanego księcia lub rycerza kasztelan kościoła 
pobiera 2/3 kary. Natomiast gdy zbrodnię tę popełnił biskupi poddany, 
kasztelan otrzymuje wówczas tylko trzecią część zarządzonej kary. 
Ponieważ daje się stwierdzić, że większą część dochodu z kary (dwie jej 
części) otrzymywał ten, kto sądził, więc w pierwszym wypadku sąd 
sprawował kasztelan kościoła, w drugim księcia. Na podłożu walki 
kościoła z przeżytkami religijnymi otrzymał kasztelan kościoła ius 
pugne (pojedynku) na tarcze, miecze i laski oraz prawo karania przez 
powieszenie lub ścięcie. Posiada on również ius aque et ferii manualis 
(bo pedialis już wtedy z rzadka tylko stosowano) i sam pobiera kary. 
Ten punkt jest jedynym w umowie wskazującym na przewagę sądowni
czych kompetencji kasztelana kościelnego nad książęcym.

Charakter zwierzchnictwa sądowego nad poddanymi przejawia się 
w p. 6. Gdy opole zostanie powołane do odpowiedzialności i zostanie 
ukarane, wówczas od ludzi księcia i rycerzy karę ściąga kasztelan 
książęcy, a od poddanych kościoła kasztelan kościelny118. Lapidarniej

117 M a t u s z e w s k i ,  op. cit., a. 6, p. 1, s. 166.
118 „Verum si ... Vicinia fuerit evocata et ipsam in aliquo contigerit con- 

dempnari, eius condempnacionis talis fit divisio, quod in hominibus ecclesie totum



tę zasadę wyrażono w umowie z r. 1253 pomiędzy Konradem głogow
skim a biskupem Tomaszem I i kapitułą głogowską w kwestii praw 
w Głogowie: „Quod si solutio capitis super viciniam ceciderit, homines 
episcopi vel glogoviensis ecclesie, qui sunt de vicinia, solvant dominis 
suis partionem, que ipsos contingit” 119. Kasztelan książęcy sprawuje 
władzę sądowniczą publiczno-prawną (causae maiores) wraz z sądo
wnictwem patrymonialnym nad poddanymi swymi i rycerstwa. Przed
stawiciel kościoła wrocławskiego sądzi poddanych kościelnych jako 
pan feudalny, ale równocześnie jest najważniejszą instancją sądową 
w Miliczu (p. 4). Dla ochrony własnej ludności przed nadmierną karą 
strony drugiej zwierzchnik prawny sprawuje sądownictwo nad nią, 
z czego otrzymuje większą część dochodu. Bogatsze w treść społeczną 
dokumenty tyczące Wolborza donoszą, że „quandocunque homicidium 
occrrerit in castellania sepedicta, penata capitis episcopus inter suos 
homines percipit...” (1255) 12°. Sądownictwo obydwu kasztelanów w Mi
liczu jest sobie równe w sprawach patrymonialnych i publicznych 
każdego nad własną ludnością, co się wyraża w równym zakresie 
jurysdykcyjnym w sądownictwie wyższym (p. 8). Ostatecznym zlikwi
dowaniem uprawnień sądowych w stosunku do ludności kościoła jest 
wydany chorążemu zakaz ingerowania w jej sprawy (p. 7: ,,Nec ad 
aliquam condempnationem inter homines ecclesie se debet vexilifer 
ducis intromittere, vel ex ea aliquid accipere”). Wydaje się, że likwi
dację jego uprawnień sądowych należy przyjąć na okres powstania 
funkcji kasztelana kościelnego, a więc na koniec w. XII, gdy kościół 
uzyskał podstawę majątkową w kasztelanii milickiej 121. Początkowo 
kasztelan spełniał podobne funkcje co trybun w Wolborzu, a wójt 
w Nysie122 * *. Trybun był urzędnikiem biskupim na terenie kasztelanii. 
W Nysie podobną funkcję sprawował wójt, wyznaczany przez biskupa 
wrocławskiego, ale odpowiedzialny też i przed księciem. Na terenie 
Nysy całe sądownictwo wyższe należy do księcia, a dochód z niego

accipit castellanus canonicorum, in hominibus vero ducis, et militum totum 
accipit ducis castellanus”.

119T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 42.
120 Kod. dypl. Małop., I, nr 14, s. 188.
121 H a n d e 1 s m a n, op. cit., s. 56. Chorąży miał władzę sądową wojenną, 

ale rościł sobie prawo sądzenia spraw o kradzież. Pogląd ten można uzupełnić 
tym, że „roszczenia” sądowe chorążego miały podstawę w słabej organizacji 
dóbr kościelnych na terenie kasztelanii milickiej. Druga część twierdzenia autora 
opiera się na ugodzie milickiej z 1249 r.

122 Kod. dypl. Polski, II, cz. 1, nr 24, s. 21: „Homines ... eciam de Voybor
in ipsa, quo ad iura ducalia cuiusdem sint libertatis et condicionis, liberi cum
ascripriciis; et a nemine iudicabuntur preter ducem cum episcopo, vel episcopi 
tribuno”.



dzieli z biskupem po połowie. Do biskupa należy tylko plakacja, ale 
również za zgodą księcia. Z dokumentu z 1230 r. o tej kwestii wynika, 
że wójtostwo było kontrowersyjne pomiędzy biskupem wrocławskim 
a księciem, który „iurisdictionem gladii in prefate Nyże territorio 
plene suam esse assereret cum proventus ipsi iurisdictioni attinente” 123. 
Kolejny szturm na zwierzchnictwo książęce w Nysie miał miejsce 
w r. 1268 (7 V), za rządów Władysława, a jeszcze za życia biskupa 
Tomasza I. Fakt, że obie strony były duchowne, doprowadził do 
zrzeczenia się przez księcia ,,ius conferendi advocatiam et in ea ad
vocatum ponendi ad dictum episcopum pertinere, salvo tercio denario 
et capitis aut membri ammisione ad nos pertinente, secundum tenorem 
privilegii antedicti” 124. Owe 3 denary honorowej spłaty księciu znikną 
w 12 lat później w przywileju Henryka IV dla biskupstwa, a kościół 
otrzyma: „dominium iurisdictionem et facultatem maioris iuridicti 
supra causis sanquinum et specialiter super omnibus causis maioribus, 
que ius ducale actenus contingebant oraz plenum dominium perfectum
que in omnibus habeant ius ducale” 125. Analogie wolborsko-nyskie 
mogłyby wskazywać, że pozycja kościoła w połowie . XIII w. w Miliczu 
była mocniejsza niż w Wolborzu i Nysie. Jeżeli nadania książęce w cią
gu niespełna półwiecza doprowadziły do wytworzenia w Nysie pełnego 
władztwa, to w Miliczu prawdopodobnie musiało się dokonać w podob
nych ramach.

Scharakteryzowane stosunki w Miliczu wskazują, że uprawnienia 
kościoła już w połowie stulecia przewyższyły zakres władzy kasztelana 
książęcego. Poza sądownictwem kasztelan kościoła pobiera dochody 
z karczem, cła, sprawuje ius for i w Miliczu. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, że zakres terytorialny władzy kościoła w kasztelanii milickiej 
opierał się na władztwie gruntowym, a na jego podstawie zaczynała 
się tworzyć władza terytorialna. Nastąpiło to w momencie wyparcia 
przedstawicielstwa państwa z terytorium milickiego.

Przejęcie przez władzę kościelną uprawnień państwowych jest 
władztwem, opiera się ono na zasięgu terytorialnym. Łacińskie domi
n ium 126 odpowiada: a) niemieckiemu Herrschaft, b) ruskiemu wład’-

125 T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 13.
124 Tamże, nr 61.
125 G r ü n h a g e n - M a r k g r a f ,  Lehns- u. Besitzurkunden Schlesiens, II, 

s. 198—200, nr 4, dok. z 23 VI 1290 r.
126 Kirchenlateinisches Woerterbuch, wyd. A. Sleumer, Limburg a. d. Lahn 

1926, s. 284, II kol., dominium: Besitz (posiadłość), Besitzung (posiadanie); Hand
lexikon zu den Quellen des Roemischen Rechts von H. Heumann, wyd. A. Thon, 
Jena 1895, s. 156, II kol., dominium: należne prawo władania nad Vermögens- 
obiecte, dinglisches Recht überhaupt, dominium ususfructus, dom. proprietatis.



stwo, c) polskiemu władztwo. Władztwo kościelne w Miliczu w połowie 
XIII w. było niepełne, obok niego bowiem funkcjonowała władza 
książęca. Podobna sytuacja co w Miliczu była w Wolborzu. Mimo 
różnych form rozwojowych widać podobny proces zdobywania zwierzch
ności terytorialnej organów duchownych i świeckich w organizmie 
państwowym. Dalszym momentem objaśniającym charakter władzy 
kościelno-książęcej w Miliczu może być rozmieszczenie ośrodków 
władzy. Rezydencją kasztelana kościelnego był dawny gród leżący 
na prawym brzegu rzeki Baryczy. Wskazuje na to p. 12, według 
którego kasztelan kościelny chroni chmiel otaczający gród dookoła. 
Później wzgórze grodowe nazywane było chmielowym. Jeżeli więzienie 
należało do kościoła (a musiało ono z natury rzeczy być w grodzie) 
i nie ma wiadomości o współrządzeniu na terenie grodu, to wspo
mniana w p. 13 „curia ducis” musiała leżeć gdzie indziej. O jej 
istnieniu mamy jeszcze pośrednią wskazówkę w dokumencie z r. 1224 
pod mianem stanu. Dwór książęcy wypadnie tedy umieścić na terenie 
późniejszego zamku. Zniknięcie ostatnich praw książęcych byłoby 
przejęciem tego t.erenu przez kościół i likwidację przedlokacyjnego 
dworu feudalnego 127.

Wyrazem walki kościoła wrocławskiego o uprawnienia na tery
torium milickim jest układ z 1251 r . 128 pomiędzy biskupem Tomaszem 
a przeoryszą cysterek trzebnickich w kwestii zwolnienia ludności 
biskupiej w Miliczu od daniny stanu w wysokości 60 donic miodu 
i 60(50?) wozów siana w zamian za dziesięciny z Proboszczowa pod 
Złotoryją, Gandkowa i Rogoży. Dokument wystawił biskup Tomasz 
20 kwietnia, ze strony zaś klasztoru niemal w tydzień później (26) 
opatka Gertruda. Wydaje się jednak, że klasztor trzebnicki dalej 
ściągał stan od poddanych rycerstwa i księcia, co zresztą wobec 
dającej się stwierdzić przewagi dóbr kościelnych nad świeckimi nie 
posiada większego znaczenia. Kolejnym etapem w walce kościoła

Identyczność tego terminu z dominium podaje Z. G l o g e r ,  Encyklopedia staro
polska ilustrowana, t. II, Warszawa 1901, s. 26, kol. II, s. 27, kol. I; J. S r i e z -  
n i e w s k i j ,  Matieriały dla słowara driewnierusskogo jazyka, t. I, St. Pietier- 
burg 1893, s. 269: Wlaďstvo—władyczestwo—Pojuch mja ... na wlaďstwo ljudem 
(ut esseś tu in ducem super populum); Chronogr., XIV w. (Car., 2, VII 8): 
por. ' Matieriały dla tierminołogiczeskogo słowara driewniej Rusi, sostawił 
T. Kogin, Moskwa 1937, s. 46, II kol., hasło: wlaďenje; K a r ł o w i c z ,  K r y ń 
ski ,  N i e d ź w i e c k i ,  Słownik języka polskiego, VII, Warszawa 1919, s. 648, 
II kol.

127 M. H a n d e 1 s m a n, Z metodyki badań feudalizmu, Warszawa 1917, szczeg. 
s. 19 i n . ;  T. L a l i k ,  Stare Miasto w Łęczycy (Kw. Hist. Kult. Mater., IV. 
1956, nr 4, s. 659).

128 Regesten, II, nr 761.



0 uprawnienia jest przywilej immunitetowy Henryka IV z 1290 r. 12u, 
zwalniający od ciężarów prawa polskiego i niemieckiego imiennie 
wymienione ziemię nyską i otmuchowską, ale obok tego sformułowano 
ogólne zdanie: „et alia bona ecclesiastica infradictis”. Nie wymieniono 
Milicza, jednak należy się domyślać, że i on podpadł pod wyrażoną 
zasadę. Przywilejem tym kościół uzyskał sądownictwo wyższe130.

Jeśli porównamy uprawnienia kościoła wrocławskiego w r. 1230 
na terenie nysko-otmuchowskim 131 i w Miliczu, stwierdzimy, że w tym 
ostatnim były one wówczas większe od nysko-otmuchowskich. Jednakże 
istniała jedyna zasadnicza różnica jakościowa: w Nysie spór dotyczył 
uzyskania zwierzchnictwa kasztelańskiego (wójt reprezentuje władzę 
kościelną i państwową), natomiast w Miliczu obydwie strony utworzyły 
odrębne organa administracyjne. Kościół nie zaprzestał zabiegów o zdo
bycie władztwa gruntowego, aby poprzez nie dopiero sięgnąć po tery
torialne. Wydaje się, że korzyścią, jaką przyniósł przywilej z r. 1290, 
było rozciągnięcie sądownictwa w biskupstwie na obcą ludność na 
własnym terytorium. Wówczas otrzymał kościół ius ducale 132. Dalszym 
zadaniem badawczym będzie sprawdzenie, czy wszystkie prawa książęce 
przeszły rzeczywiście na kasztelana kościelnego133. W tym także po
wstaje konieczność rozpatrzenia roli rycerstwa jako ewentualnej 
przeciwwagi kościoła w ręku księcia.

Intensywny rozwój gospodarczy w drugiej połowie XIII w. wyraża 
się w lokacji Żmigrodu w 1253 134 według prawa miejskiego Lwówka Sl.
1 Złotoryi (średzkiego), przypuszczalnie na surowym korzeniu w do
brach Bezpryma i jego braci. Prawdopodobnie tego samego, który kilka 
lat temu spisywał umowę135. Z 50 łanów frankońskich Dytryk jako 
wójt otrzymał 6 łanów, 6 przeznaczono na pastwiska, 2 dla kościoła, 
a reszta, tj. 26 łanów, została sprzedana po grzywnie za łan osadnikom.

Henryk III zezwala zakładać rzeźnie, piekarnie, łaźnie, które mogły

iss p f i t z n e r, op. cit., s. 14, uznaje go jako wyraz kontynuacji dawnej 
polityki księcia.

1M G r i i n h a g e n - M a r k g r a f ,  Lehns- u. Besitzurkunden, II, s. 198, nr 4: 
„dominium iurisdictionem et facultatem maioris iudicii supra causis sanguinum 
et specialiter super omnibus causis maioribus, que ius ducale actenus continge
bant”.

131 T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 13.
132 Tak też i G o t t s c h a l k ,  op. cit., s. 36 i n.
133 Jak sądził K l u g e ,  op. cit., s. 38.
134 T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 41.
135 Interesujące jest, co było powodem, że dobra Bezpryma weszły w skład 

uposażenia lokowanej osady. Mogą to tłumaczyć dwie alternatywy: albo książę 
nagrodził go innymi (wtedy i braci), albo wraz z nimi został za przewinienia 
proskrybowany, ale o tym brak doniesień.



być tylko w obrębie miasta, a w jego kręgu młyny (bez wątpienia 
chodzi tu o wodne na Baryczy) i stawy. Książę zwalnia miasto na lat 
10 od czynszu i służb książęcych z łanów uprawnych na lat 6. Roz
ciąga kontrolę nad stanem posiadania sporządzonym przy lokacji, 
zabrania również bez swego zezwolenia dokonywać zamiany dóbr upo- 
sażnych, zapowiada, że z własnych wydatków otoczy miasto můrami 
i fosą. Z urządzeń miejskich zezwolono na założenie „simili modo 
curiam, in qua peccora mactantur”. Z tytułu sprawowania funkcji 
sądowniczych w okręgu żmigrodzkim co trzeci denar przypadał wójtowi. 
W obrębie mili od miasta książę zabrania stawiania karczem i usada- 
wiania się tam rzemieślników oraz nadaje prawo łowu zajęcy i ry b 136. 
Wzrost znaczenia Żmigrodu wyraża się zezwoleniem na przechodzenie 
bez uiszczenia ceł dane kupcom z domu Bowart, w okresie ich pobytu 
w mieście w czasie swej wolności płacili tylko część cła. Chcąc stworzyć 
i podtrzymać siły rozwojowe miasta, należało zlikwidować dawny 
układ wymiany 137. W nowych warunkach feudalne targi panów Prusic 
i Strupina nie mogły się ostać.

Należy stwierdzić, że Żmigród i jego okręg znajduje się pod dominu
jącym wpływem księcia i rycerstwa. W wyniku układów w 1294 r . 138 
książę Henryk wrocławski odstąpił Głogowczykowi żmigrodzką część 
kasztelanii. W okresie wątpliwej przynależności politycznej danych 
terytoriów książęta łatwo rezygnowali ze swych uprawnień. Stąd przed 
r. 1296 Henryk głogowski zamienił książęce uprawnienia zwierzchnie 
na zamku żmigrodzkim i w jego okręgu za część Prusic, własność 
rycerza Janusza139. Jego brat Gebhard przy kupnie książęcej części

188 S. P i e k a r c z y k ,  Studia z dziejów miast polskich w XIII—XIV io., 
Warszawa 1955, s. 35, wskazuje, że produkcja miejska obliczona była na zaspo
kojenie potrzeb najbliższej okolicy. Łów większy zastrzegano dla księcia. Konrad II 
głogowski wystawia dokument biskupowi wrocławskiemu i kapitule w Gło
gowie w 1261 r. T z s c h o p p e - S t e n z e l ,  UB, nr 54: „ius venandi habebunt 
in villis ecclesie, exceptis cervis et porcis et aliis bestiis maioribus, item ius 
piscandi in Odra in bonis ecclesie, eo excepto quod non untentur magno reti, 
id est nevod, nec clausuras facient in Odra”.

137 Tamże, nr 41: „Promisimus eciam adiacentia in subsidium civitatis salva 
voluntate, dominorum, si poterimus, fora' ebdomadalia Prusicz et Srupin de
ponere”; por. M a l e c z y ń s k i ,  Najstarsze targi, s. 70 i n.

138 G r ü n h a g e n - M a r k g r a f ,  Lehns- u. Besitzurkunden, II, s. 3, nr 3.
130 Tamże, II, s. 8, nr 4: „quam partem civitatis (Prusic) et bonorum omnium

habuimus a fratre suo domino Janusio et de sororibus suis per modum com- 
mutacionis, videlicet dominii nostri in Trachinburg castri civitatis et distric
tus cum omni iure et dominio, ut idem Janussius frater suus (Gebhard) pos
sedit”.



Prusic otrzymał immunitet ekonomiczny i sądowy w zamian za obowią
zek służby wojskowej 140.

Dalszym rozszerzeniem uprawnień Janusza, który faktycznie stał 
się zastępcą księcia na zamku żmigrodzkim, było oddanie mu w dzier
żawę iura ducalia w Żmigrodzie, Garbcach i Korzeńsku za cenę 70 
grzywien 141. Dwie pierwsze były własnością kościoła, ostatnia stanowiła 
posiadłość książęcą. Widzimy więc, że książęta w pewnej sytuacji 
politycznej zrzekali się swych uprawnień nie na rzecz kościoła, lecz 
rycerstwa. Kościół jednak nie rezygnuje z uprawnień na terytorium 
Żmigrodu, o czym świadczy istnienie tu  w początkach XIV w. własności 
określonej jako fundus castri142. Jednak w okresie późniejszym nic 
nie wiemy o istnieniu tej własności kościoła. Fakt rezygnacji z epizo
dycznego posiadania przypisać należy niechęci księcia do kościoła. 
Rycerstwo reprezentowało podobne stanowisko i napierało na dobra 
kościoła 143.

Stan posiadania kościoła wrocławskiego w kasztelanii milickiej 
posłuży dla orientacji w ekonomicznej sile kościoła na tym terytorium. 
Przyrównując ilość 8 wsi kościelnych w okręgu żmigrodzkim do 17 
posiadłości milickich sprzed r. 13 58 144, można dojść do wniosku, że 
w Żmigrodzie stan posiadania kościoła był słabszy niż w Miliczu. 
Tłumaczy się to późniejszym tu powstaniem uposażeń gruntowych. 
Odmienność obydwu ośrodków jest nie tylko gospodarczo-własnościowa, 
ale i administracyjno-prawna. Ostatecznie mimo ofensywnej postawy 
kościoła wrocławskiego w stosunku do uprawnień świeckich nie doszło 
w Żmigrodzie do ugruntowania jego panowania.

Odmiennie było w Miliczu. Utworzenie gminy miejskiej wyrażało 
wejście Milicza w nowy okres rozwoju urbanistyczno-prawnego. Jed
nakże był to dopiero początek lokacji na prawie niemieckim. Brak 
dokumentu lokacyjnego, urzędu wójta i samorządu orientują, że proces 
lokacji zakończył się nieco później, choć najprawdopodobniej jeszcze 
przed końcem XIV w .145 Gospodarka miejska, ograniczona dotychczas

i4° por W o j c i e c h o w s k i ,  Historia Śląska, I, s. 679 i n.
141 H a e u s l e r ,  UB, nr 121.
142 Liber fund. ep. Wrat., s. 359—60.
142 „lsti de Trachimburg” z Liber ... za G o t t s c h a l k i e m ,  op. cit., s. 69, 

przyp. 3, uznać musimy za właścicieli ziemskich w Żmigrodzie. Proces kurczenia 
się nadań świeckich na rzecz kościoła rozpoczyna się już z pocz. XIII w. Por. 
W. K o r t a, Rozwój terytorialny wielkiej świeckiej własności feudalnej w Polsce 
do poł. XIII w. (Sobótka, XVI, nr 4, s. 539). Wydaje się, że proces ów wyjaśnić 
należałoby rozpoczynającym się okresem aktywizacji gospodarczej.

144 G o t t s c h a l k ,  op. cit., s. 21, mapa.
145 Kod. dypl. W ielkop, I, nr 613; por. K. K l u g e ,  op. cit., s. 39. Trudno



do ram niewielkiego zaplecza podmiejskiego, po lokacji nabierze cha
rakteru bardziej intensywnego. Ożywi się szlak drożny, a Milicz 
zostanie silniej wciągnięty w tryby wymiany międzydzielnicowej. 
Mimo istnienia „dwuwładzy” administracyjno-jurysdykcyjnej nie wy
tworzyło się miasto książęce i kościelne podobnie jak we Włocławku 
czy Kruszwicy 146. Działały tu czynniki przewagi kościoła nad admini
stracją książęcą.

Dla wyrobienia sobie pojęcia o stanie władztwa kościelnego należy 
określić charakter władzy kościelnej i książęcej, co objaśnić mogą 
dane dyplomatycznie oraz majątkowy stosunek posiadania obydwu 
władz. Z ostatniego stulecia istnienia uprawnień kościelnych w kaszte
lanii milickiej nie posiadamy wiadomości o działalności tam kasztelana 
lub innego funkcjonariusza książęcego. Wnosić wypada, iż nie jest 
to tylko specyfiką charakteru źródeł, które donoszą o urzędowaniu 
kasztelana i burgrabiego kościelnego 147. Starosta jako książęcy funkcjo
nariusz prowincjonalny148 posiada zwierzchność nad kasztelanem 
kościoła w Miliczu. Do zarządu grodem i prawdopodobnie miastem 
przeznaczony został burgrabia, który zastąpił wójta, a również wyrę
czył kasztelana.

W okresie od początku XIV w. do r. 1358 nastąpił dość poważny 
wzrost majątku kościelnego149. Liber fundationis wylicza 16 posiadłości 
biskupstwa, w tym 4 jako ville deserte, a z pozostałych tylko 5 jest 
potwierdzonych w spisie włości sprzedanych w r. 1358. Pomijamy 
zagadnienie dynamizmu własnościowego kościoła. W końcowym okresie 
istnienia władzy biskupiej w kasztelanii milickiej kościół dzierżył już 
około 32 włości, z których przy sprzedaży pozostawił przy sobie Borzę
cino, Kanclerzowice, Cieszyn i Liskowo. Do r. 1400 źródła wymieniają 
na tym terenie ogółem 67 miejscowości 15°, wobec których liczba dóbr 
kościelnych stanowi około połowy ogólnej ilości posiadłości. Wiadomo 
już, że własność książęca była bardzo słaba, ale za to dość silnie roz-

jest zgodzić się z przestarzałym poglądem, że dopiero określenie „civitas” (r. 1323) 
oznacza lokację.

146 L a 1 i k, op. cit., s. 670.
147 Rok 1358, Lehns- u. Besitzurkunden, II, s. 219, nr 26: „capitaneos, castella

nos sive burgravios ipsius castri (Milicza) constituere et destituere...” Przedtem 
w r. 1278: „castellano nostro... [kościoła]”; por. G o t t s c h a l k ,  op. cit., s. 87.

148 S. K u t r z e b a ,  Starostowie, ich początki i rozwój do końca XIV w. 
(RAU, HF, XLV, s. 231—348, pass.).

149 Liber fund. ep. Wrat., s. 59—60; G r i i n h a g e n - M a r k g r a f ,  Lehns- 
u. Besitzurkunden, II, s. 31, nr 32.

no w  g zestawienia G o t t s c h a l k  a, op. cit., s. 111. Nie wchodzimy w struk
turę własnościową wymienionych posiadłości.



winięta była rycerska, która w okresie upowszechnienia immunitetu 
prywatnego uzyskiwała niezależność od księcia. Popierając ją mógł 
książę budować opozycyjny stosunek do działalności kościoła. Oczywiś
cie, takie warunki dyktowały zbędność utrzymywania w kasztelanii 
milickiej książęcego aparatu administracyjnego. Oddanie pod nadzór 
kościoła spraw wewnątrzmilickich powodowało, że interesanci rycerscy 
zwracali się bezpośrednio do księcia151. Pole działalności administra
cyjnej przypadło kościołowi, który mógł uzyskać pełne zwierzchnictwo 
kasztelańskie tylko poprzez opanowanie własności.

Rzut oka na moc ekonomiczną i układ stosunków politycznych może 
objaśnić przyczyny niedorozwoju i upadku elementów władztwa bisku
piego w kasztelanii milickiej. Posiadłości kościelne w kasztelanii milic
kiej zorganizowane były w klucz feudalny z siedzibą w grodzie. Kościół 
dysponował nimi nieograniczenie, nie tylko oddając w powszechnie 
przez niego stosowaną dzierżawę, lecz także i na prawach publiczno- 
-prawnych. Kapituła wrocławska w r. 1278 przy lokacji nadała ryce
rzom z Kaszyc immunitet ekonomiczny, a zastrzegała sobie sądowy 
„coram castellano nostro in iudicio polonice...” 152 Biskup Nanker nadaje 
wieś Kałowice niejakiemu (rycerzowi) Stefanowi za jego wierną służbę 
i zwalnia go od powinności oprócz połowy grzywny rocznie i obowiązku 
służby wojskowej153.

Mimo posiadania znacznej ilości majątków pozycja kościoła na 
terenie milicko-żmigrodzkim nie była zbyt silna. Z powodu nie znanych 
nam bliżej okoliczności w r. 1319 biskupstwo wykupuje zastawiony 
gród milicki. Dla uzyskania funduszy zmuszone jest rezygnować z do
chodów dóbr położonych na terytorium legnickim i głogowskim154. 
Zastaw grodu wynikał z układu stosunków śląsko-wielkopolskich. One 
były podstawą doniesienia archidiakona Henryka z Wierzbna „de 
violenta occupatione censuum et iurium aliorum ecclesie seu capituli 
spoliatione pauperum ecclesie predictorum”. Wspomnianych szkód 
doznawał kościół ze strony książąt155. Można twierdzić, że posiadanie 
włości milickich przynosiło nie dochód, lecz poważne wydatki. Jeszcze 
przy stosunkowo szczupłym stanie posiadania w początkach XIV w.

151 G r ü n h a g e n - M a r k g r a f ,  Lehns- u. Besitzurkunden, II, s. 31, nr 29. 
Konrad i Wolfhard, „quittiren Herzog Konrad über 13 Mark Kaufgelder für 
Suhlau”; poza tym brak śladów działalności księcia w okręgu milickim.

152 Z oryginału kapitulnego tekst podaje G o t t s c h a l k ,  op. cit., s. 87, 
przyp. 4.

153 Regesten, VI, nr 4746.
154 D. Formelbuch Arnolds v. Protzan, s. 266—268, por. s. 269 (III 97): „contra 

duces et principes, etiam qui nos et iura nostra et ecclesie sic iniuriose ac 
indebite offenderint, mediante iusticia libere procedere valeamus”.

165 Regesten, V, nr 3886, 3888, 3894.



kanonicy wrocławscy zwani milickimi pobierali rocznie w dwu ratach 
50 grzywien156. Przy końcu swego władztwa biskupstwo wydawało 
„pro conservatione et custo dia ipsius castri” 104 grzywny, co było 
dla niego dużym ciężarem 157.

Przyczyny zatargu o Milicz w latach 1339—1342 leżały w świec
kim traktowaniu kasztelanii. Gdy w 1329 r. Konrad Oleśnicki poddał 
swą dzielnicę w lenno Janowi Luksemburskiemu, było to początkiem 
wszczęcia rokowań króla o otwarcie ważnego strategicznego grodu 
w Miliczu158. W przebiegu sporu nie spotykamy jakiejkolwiek akcji 
ze strony Konrada w celu złagodzenia ostrego konfliktu. Już po za
kończeniu głośnej sprawy milickiej biskup Przecław z Pogorzeli za
powiedział otwarcie grodu milickiego, ale nie oddał go w całkowite 
zwierzchnictwo króla Czech159. Dopiero nowy jego właściciel Konrad, 
lennik czeski, oferował Karolowi IV otwarcie grodu „quanto et quo- 
ciens ipsis opus fuerit” 16°.

W sytuacji, która przynosiła kościołowi dalsze straty, a posiadanie 
dóbr milickich nie dawało korzyści, gdy poważne wydatki szły na 
konserwację budowli i utrzymanie ich ochrony, kiedy ze strony księcia 
nie było gwarancji poszanowania praw kościoła, pozostało jedyne wyjś
cie — sprzedaż na możliwie dogodnych warunkach. Nie była ona 
aktem jednorazowym. Przy kupnie zamku we Frýdku biskup i kapituła 
postanowili sprzedać uciążliwy gród w Miliczu wraz z jego kompleksenp 
posiadłości161. Prawdopodobnie do tego czasu odnosi się książęca przed
płata 700 grzywien. Warunki sprzedaży zostały omówione na spotkaniu 
Konrada z biskupem i kapitułą we Wrocławiu na jesieni r. 1358. 
Kościół wrocławski zatrzymał przy sobie kilka posiadłości, cło z co 
9 i 10 targu dla plebana w Miliczu, który sprawował patronat nad 
grodem i miastem oraz otrzymał dziesięciny ze sprzedanych w si162. 
O problemie władztwa biskupiego na terytorium milickim można mówić 
do r. 1358.

Nawiązując do procesu tworzenia się władztwa terytorialnego, pod
kreślić wypada, że w kasztelanii milickiej mamy do czynienia z od-

166 Regesten, IV, nr 2626.
157 G r ü n h a g e n - M a r k g r a f ,  Lehns- u. Besitzurkunden, II, s. 219, nr 26.
158 Zatarg o Milicz na tle stosunków politycznych szeroko omawiają: J. D ą- 

b r o w s k i ,  Historia Śląska, I, pod red. A. Semkowicza, Kraków 1936, s. 431, 
oraz K. M a l e c z y ń s k i ,  Historia Śląska, I, do r. 1763, cz. 1 do połowy 
XIV w., Wrocław 1960, s. 586 i n. Tam również podstawowa do tego literatura.

159 G r ü n h a g e n - M a r k g r a f ,  Lehns- u. Besitzurkunden, I, s. 6, nr 3.
180 Tamże, II, s. 36, nr 34.
181 G r ü n h a g e n - M a r k g r a f ,  Lehns- u. Besitzurkunden, II, s. 219, nr 26.
182 Tamże, s. 33, nr 33.



dolną próbą jego budowy 163. Możemy jedynie mówić o pełnym władz
twie gruntowym kościoła, wyrosłym na niwie immunitetu, rozumiejąc 
przez nie nieograniczone prawo dysponowania własnością i sprawo
wanie sądownictwa patrymonialnego także i w causae m aiores164.

Przedmiotem walki kościoła na terytorium milickim było uzyskanie 
władztwa kasztelańskiego, czyli terytorialnego, ale zawężonego do 
obszaru kasztelanii z utrzymaniem dawnej struktury administracyjnej. 
Od początku okazało się to niemożliwe, gdyż dla przeciwwagi funkcjo
nował kasztelan książęcy. Gdy on znikł, przedstawiciel kościoła nie 
potrafił rozciągnąć władzy nad ludnością rycerską i książęcą. Opozycyj
ne stanowisko książąt wobec akcji kościoła, popieranie przez nich rycer
stwa przeciwko kościołowi oraz posiadanie zwierzchnictwa politycz
nego nad kasztelanią, ciągłe zamieszki pograniczne przeszkodziły 
przekształceniu się władztwa gruntowego w terytorialne. O ile w kasz
telanii nysko-otmuchowskiej proces budowy władztwa terytorialnego 
mógł dobiec do końca, o tyle w Miliczu dla skupienia wysiłków na 
tamtym terytorium kościół z podobnych zamiarów musiał zrezygno
wać.

Pouczająca wydaje się być analogia z dominium Kingi w Sądeczyź- 
nie XIII-wiecznej. O ile Milicz jako kasztelania zależny jest od władzy 
dzielnicowej, to w Sączu tego nie ma. Tam nastąpiło przeniesienie 
siedziby zwierzchniej władzy administracyjnej do jednej z kasztelanii. 
O ile w Miliczu nad kasztelanami mają władzę czynniki książęco-bisku- 
pie z Wrocławia, o tyle w Sączu sędziego księżnej i sołtysów dozoruje 
sama księżna Kinga. Kinga więc zastępuje władzę zwierzchnią. Różnica 
przypadku Milicza z Sączem tkwi także i w tym, że nadanie sądeckie 
stanowi jednorazowy akt prywatno-prawny, gdy w Miliczu uprawnie
nia kościelne posiadają kilkusetletnią tradycję ewolucyjnego rozwoju 165.

DIE HERRSCHAFT DES BISTUMS WROCŁAW IN DER KASTELLANEI
VON MILICZ

Die Arbeit zerfällt in zwei Teile: die ökonomisch-gesellschaftlichen und die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen der bischöflichen Herrschaft in Milicz. Aus 
der Analyse der Dokumente geht hervor, dass auf eine einhufige Wirtschaft 
von Milicz etwa 5 Bienenstöcke, also etwa 50 bis 60 Liter Honig, entfiel. 
In Szeszöw haben die Untertanen den Zehnten abgegeben.

163 Por. przedstawienie W o j c i e c h o w s k i e g o ,  Historia Śląska, I, s. 574, 
748 i n.

104 P f i t z n e r, op. cit., s. 145, 166.
165R u t k o w s k a - P ł a c h c i ń s k a ,  op. cit., s. 43-44 i n.



Die Verleihung der Befugnisse an das Bistum verbindet der Verfasser mit 
den Ereignissen der Jahre 1032 (4) bis 1050; sie erfolgte auf Veranlassung von 
Kazimierz Odnowiciel. Bisher haben die Forscher die Entstehung dieser Privi
legien auf das Jahr 1000 datiert. Zu den ursprünglichen Rechten gehörte das 
der Zolleinnahme in der Kammer von Milicz. Die Feudalherren von Milicz 
bildeten eine innerlich stark zusammenhaltende Gruppe. In den Dokumenten 
von Militsch fehlen Informationen über fürstliches Eigentum.

In den Jahren 1146 bis 1155 wächst die wirtschaftliche Position des Bistums 
in Milicz. Die Ausstattung des Domkapitels von Wrocław mit der Burg von 
Milicz durch Bischof Walter wurde durch die Herauslösung der Burg aus den 
bischöflichen Ländereien vollzogen. Dieses Privileg bildet die Grundlage zur 
Bestallung eines Kapitelkastellans, der auch die Position des Bischofs vertritt. 
Dies fand an der Wende des 12. und 13. Jahrhunderts statt.

Der Verfasser ist der Ansicht, dass der Ausstellung des bekannten Dokumen
tes aus dem Jahre 1249, die die Verhältnisse zwischen der weltlichen und der 
geistlichen Herrschaft regelt, politische Rücksichten zu Grunde lagen. Der 
kirchliche Kastellan hatte auch die Gewalt über das Gefängnis von Milicz. 
Es ist der erste Hinweis des Übergangs der Grundherrschaft in die Territorial
herrschaft. Der Verfasser untersucht auch die Reichweite der Befugnisse des 
fürstlichen und des kirchlichen Kastellans und charakterisiert die Rechts
verhältnisse. Die fürstlichen Rechte auf das niedrigere Gerichtswesen entspringen 
aus den Eigentumsrechten, auf das höhere dagegen aus der Obergewalt. Der 
kirchliche Kastellan besitzt Rechte, die aus dem fürstlichen Regale hergeleitet 
wurden.

Der Mittelpunkt der geistlichen Herrschaft befand sich in der Burg, der 
fürstlichen auf dem Terrain des späteren Schlosses. Das Dokument des Fürsten 
Henryk IV. aus dem Jahre 1290 unterstellt der Kirche auch Milicz. In der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nach der Lokation von Żmigród findet 
in diesem Teil der Kastellanei eine Stärkung der Position der Ritterschaft und 
des Fürsten gegenüber dem Teil der Kastellanei von Milicz statt, wo die 
Kirche die Übermacht besitzt. Die Erhaltung der Ländereien in der Kastellanei 
von Milicz brachte der Kirche von Wroclaw bedeutende Ausgaben. Aus diesem 
Grunde war sie gezwungen, ihre Rechte dem Fürsten Konrad Oleśnicki im 
Jahre 1358 zu verkaufen. In der Kastellanei von Milicz gelang es dem Bistum 
nicht, die Grundherrschaft in eine Territorialherrschaft umzugestalten.


