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rialnej, V III, 1960, nr 4, s. 447—477).

Do literatury zajmującej się genezą miast polskich przybyła praca poświęcona 
instytucji burgum w Miliczu w połowie X III  w. Je j autorka zajęła się określe
niem treści tego terminu, występującego w dokumencie z r. 1249, i w wyniku 
rozważań porównawczych doszła do stwierdzenia, że oznaczał on gminę podobną 
do instytucji tej nazwy na Zachodzie Europy (wschodnia Francja, południowe 
Niemcy, Szwajcaria). Według zdania autorki została ona zorganizowana przez 
kapitułę wrocławską w dwudziestych i trzydziestych latach X III  w. jako wynik 
akcji organizacyjnej kościoła w okresie początków immunitetu. Autorka nie sądzi, 
aby to było świadectwem lokacji na prawie niemieckim; lokację miasta przyjmuje 
za J . Gottschalkiem na początek XIV  w. Nasuwa to spore wątpliwości. Ana
logie polskie pochodzą głównie z ziem będących pod wpływem kolonizacji na
prawie niemieckim i oznaczają ośrodki miejskie już lokowane; występują np.
burgenses Theutonici (jak w Gdańsku w 1272 r.). „Burgum” odpowiada treści 
pojęcia „civitas” i nie da się zaprzeczyć, że jest pochodzenia zachodniego z okresu 
wzmożonej lokacji na prawie niemieckim. Czas powstania burgum milickiego 
wiążemy raczej z bardziej szczegółowym wydarzeniem, mianowicie z najazdem 
tatarskim. Naruszone zaraz po nim uprawnienia kościelne w dobrach milickich 
musiały być odzyskane i poszerzone kosztem uprawnień książęcych. Okres po
wstania burgum należałoby umieścić na przestrzeni 8 lat od r. 1241 do 1249. Brak 
dokumentu lokacyjnego i swoista treść ugody z r. 1249, która określa zakres
uprawnień publicznych w kasztelanii m ilickiej, nie pozwalają rozstrzygnąć defi
nitywnie czasu lokacji Milicza. Jednak wobec równoległości w rozwoju takich
sąsiednich ośrodków, jak  Trzebnica, Cerkwica i Żmigród (lokacja 1253 r.), należy 
przyjąć za bardziej prawdopodobne, że burgum w Miliczu oznacza gminę miejską 
niedawno lokowanej osady na prawie niemieckim. O tym, że burgum kapitulne po
wstało niedawno, świadczy p. 2 ugody, w którym zastrzeżono dla kasztelana ksią
żęcego 2/3 kary w sądownictwie za zbrodnie nad ludźmi księcia, a resztę kaszte
lanowi kapitulnemu. W związku z tym zakres uprawnień książęcych należałoby 
ująć w proces rozwojowy. Autorka określa je  jako szczupłe; należałoby je  okre
ślić raczej jako szczuplejące. Pojęcie „districtus” jest szersze od „burgum” i ozna
cza całą kasztelanię, przez co jest równoznaczne z terminem „castellania”. Sądow
nictwo kasztelana kościelnego nad ludnością książęcą, rycerską i kościelną w p. 12 
ugody dotyczy spraw związanych z przestępstwami wynikłymi z zamachu na 
własność kościelną bobrów na rzece Baryczy. Nie mówi się natomiast o nim 
w sensie treści uprawnień kasztelana kościelnego w samym burgum, ponieważ 
zostały one scharakteryzowane w poprzednich punktach ugody (p. 1, 2, 7, 9);



dlatego nietrafnie autorka rozszerza interpretację tego punktu. Drugą część arty
kułu zatytułowaną „Geneza burgum milickiego” należałoby określić następująco: 
„Burgum milickie jako wynik stosunków gospodarczych”, scharakteryzowano tu 
bowiem stosunki osadnicze do połowy X III  w. Genezę burgum należy rozpatry
wać w związku z przyczynami zewnętrznymi (wspomniany najazd tatarski) i prze
mianami wewnątrz samego ośrodka urbanistycznego w Miliczu. Budzi sprzeciw 
twierdzenie, że Milicz był izolowany od terytoriów sąsiednich (Żmigród, Trzebnica). 
Autorka ostro stawia problem partykularyzmu tych ośrodków. Trzeba podkre
ślić, że szlak drożny nawet o znaczeniu międzypaństwowym na pewno odgrywał 
poważną rolę w dynamizmie rozwojowym Milicza i terytoriów sąsiednich i uzu
pełniał elementy rozwojowe sił wytwórczych (ciągłość osadnictwa od wczesnego 
średniowiecza). Nie wiadomo, jaką skalę porównawczą przyjmuje autorka twier
dząc, że okręg trzebnicki w X I w. nie był tak intensywnie zasiedlony, jak  
w okresie późniejszym, ze względu na niemożliwość uprawy prymitywnymi na
rzędziami ciężkich lessów trzebnickich. Niezależnie od sposobu tłumaczenia sama 
nazwa Trzebnicy wskazuje na dawne tam osadnictwo; nie przesądzamy o jego 
stosunku do milickiego.

Nie sposób zgodzić się ze zdaniem powtórzonym za Z. Wojciechowskim, że 
bulla gnieźnieńska z 1136 r. świadczy o stosunkach plemiennych śląsko-wielko
polskich. Kwestię motywów powstania zwierzchności nad północną częścią kasz
telanii milickiej A. Małecki widział w odstąpieniu przez biskupstwo wrocławskie 
północnej, zabagnionej i mokrej je j części. Twierdzenia tego nie można spraw
dzić, a ze względu na jego nierealność należy je  odrzucić. W. Abraham wy
jaśniał to rekompensatą dla Gniezna za stracone tereny w wyniku powstania 
biskupstwa płockiego i włocławskiego. Obaj jednak wyjaśnienie przypisywali sto
sunkom wrocławsko-gnieźnieńskim. Wydaje się, że na tym należy poprzestać, 
stwierdzając ogólnie, że mamy tu do czynienia z nie znanymi nam bliżej sto
sunkami pomiędzy biskupstwem wrocławskim i jego metropolią, dorzucając obser
wację, że arcybiskupstwo chciało oprzeć swój zasięg o granice naturalne — rzeki 
(Plitwica, Pilica, Barycz). Zniknięcie praw dziesięcinnych arcybiskupstwa autorka 
tłumaczy gospodarczą ekspansją terytorium milickiego ku północy, ponieważ od 
południa rozszerzał swe posiadłości powstały w początkach X III w. cysterski 
klasztor trzebnicki, oraz ugruntowaniem się władzy kościelnej w kasztelanii. 
Odrzuciwszy plemienno-osadniczą interpretację bulli gnieźnieńskiej odzyskanie 
zwierzchnictwa dziesięcinnego nad północną częścią kasztelanii przypisujemy za
biegom biskupa Waltera i zgodzie arcybiskupa Jana.

Liczne przesunięcia ośrodków miejskich w wyniku intensywnej lokacji w dru
gim i trzecim ćwierćwieczu X III stulecia powodowane były nie tylko miejscowymi 
warunkami topograficznymi i własnościowymi, ale w pewien sposób wyrażały 
działanie sił ekonomicznych w skali krajowej. Powstaje postulat zbadania wzajem
nej zależności przesunięcia się poszczególnych ośrodków lokacyjnych w tym cza
sie. Zjawisko przesunięcia się Żmigrodu i Milicza na południe wzdłuż szlaku 
drożnego wyjaśnilibyśmy gospodarczo-administracyjną funkcją Wrocławia.

. W pracy wyzyskano dużo materiału. Cenna jest część dotycząca stosunków 
osadniczych, którymi mimo rozpracowywania ich przez J. Gottschalka należałoby 
się ponownie zająć. Szczególnie wartościowa jest „Mapa osadnictwa i stosunków 
własnościowych” oraz „Schemat zasięgu ośrodków miejskich w połowie X III  w.” 
Należy też podkreślić zwięzłość i oszczędność słowa, której wielu pracom należałoby 
życzyć.
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