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I 

Zagadnieniami wymienionymi w tytule niniejszego artykułu zajął się 
ostatnio J. Mularczyk 1

• Zakwestionował on niektóre ustalenia M. Cet
wińskiego, m. in. tezę o wyższości kasztelanów nad urzędnikami dworski
mi 2

• Mularczyk doszedł do wniosku, że „na śląsku w XIII w. nie powsta
ła, czy nie utrwaliła się formalna drabina urzędnicza" (JM, s. 154-
156, 166). 

Kontrowersyjne są poglądy obu badaczy w sprawie identyfikacji 
niektórych nazw urzędów. Zdaniem Cetwińskiego tytuły palatyna, naj
wyższego komornika i marszałka stanowią określenia jednego urzędu 3, 
natomiast Mularczyk uważa każdy z tych terminów za nazwę odrębnego 
urzędu (JM, s. 156-157). Niewątpliwie błędne jest utożsamianie palaty
na z marszałkiem 4, słuszny jest jednak wniosek, że wyrazy palatinus 

i camerarius (jako nazwa wyższego urzędnika) oznaczają ten sam urząd. 
W stosunkowo krótkim czasie (1231-1277) aż pięciu wojewodów wystę
puje na przemian z tytułami palatinus i camerarius: Teodor krakowski, 
Sulisław głogowski, Piotr głogowski, Ikon legnicki i Szymon wrocław
ski 5. Trudno tłumaczyć te fakty przejściową komasacją dwóch urzędów 
w ręku jednej osoby. W źródłach średniowiecznych spotykamy zarówno 

1 J. Mul arc z y k, O urzędach i urzędnikach śląskich w XIII wieku. (Śląs
ki Kwartalnik Historyczny Sobótka, t. 38, 1983, z. 2, s. 154-172). Pracę tę ozna

czam literami JM i cytuję przeważnie w tekście artykułu. 
2 M. Ce t wiń s ki, Rycerstwo śląskie do koiica XIIl w. Pochodzenie - gos

podarka - polityka, Wrocław, 1980, s. 169 nn. 
s Tamże, s. 171 nn. 
4 A. Bogucki, recenzja książki M. Cetwi11skiego, ,,Czasopismo Prawno

Histm:yczne'' (dalej: CPH), t. 35, 1-983, z. 1, s. 272 n. 
s A. Bogucki, Ze studiów nad polskimi urzędnikami nadwornymi w XIII w.

(CPH, t. 29, 1977, z. 2, s. 118 n.); te n że, Komornik i podkomorzy w Polsce

piastowskiej (Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. III, w druku). W artyku

łach tych uzasadniam tezę o tożsamości palatyna-wojewody z najwyższym ko

mornikiem. 
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wieloznaczność nazw 6
, jak i określanie jednego pojęcia roznymi nazwa

mi· •. Wyraz camerarius jest używany w XIII w. jako tytuł palatyna-wo
jewody, podkomorzego i komornika służebnego, a także jako ogólna 
nazwa urzędników i dworzan 8

. Mularczyk nie dostrzega jednak różnic 
hierarchicznych między komornikami, a tytuły summus camerarius i ca
nie rarius magnus tłumaczy osobistym wyróżnieniem niektórych spośród 
nich (JM, s. 159). Nie przekonują argumenty tego badacza mające prze
ma\viać przeciw tożsamości palatyna z najwyższym komornikiem, np. 
wzmianki w tych samych dokumentach o palatynie opolskim Mikołaju 
i komorniku Bertoldzie w 1241 r. oraz o palatynie wrocławskim Nankerze 
i komorniku Siodłoście w 1278 r. 9 (JM, s. 156). Bertold i Siodłosto bo
wiem nie byli najwyższymi komornikami; pierwszy był dowodnie pod
komorzym księżnej opolskiej, a drugi podkomorzym księcia wrocław
skiego JU_ 

II 

Przesłanką wniosku Mularczyka o braku hierarchicznego porządku 
urzędów na Sląsku są stwierdzone przez niego zjawiska komasacji i po
clzielno�ci urzędów (JM, s. 166). Zjawiska te rzeczywiście występują 
w dawnej Polsce. W XIII w. komasację urzędów spotykamy w Mało
polsce n, Wielkopolsce 12 i na Pomorzu GdailSkim 13. Łączono najczęściej 
kasztelanię z godnościami dworskimi: wojewody, sędziego i podkomorze
go; rzadziej dwa urzędy dworskie, np. wojewody i sędziego. Słuszne jest 
twienlzenie Mularczyka, że podstoli legnicki Radwan pełnił równocześnie 
funkcje wójta Legnicy, a Gozko łączył urzędy dziedzicznego wójta Zię-

6 WyL.,L. comes ,vy�tępuje w źródłach jaku nazwa urzt:du kasztelana, a jed
avczdnie jako tytuł ogólny możniejszego rycerstwa. 

7 Chorąży nuzywany jest po łacinie 1.:exillifer lub signifer, a miecznik - gla

J1fer lub ensifer. Nazwami urzqdu kasztelana są wyrazy: comes, dominus, prae

Jcctus, castcllanus lub burggravius. 

• 8 o g u c k i, Komornik ... , passim. 

" Regesten zur sclłlesischen Geschichte (Codex diplomaticus Silesiae, t. VII -
dalej: Reg. - nr 577 i 1576). 

,o Reg. 559 (1240): ,,Bertold Unterkammerer der Hcrzogin"; Reg. 1577; Urkun

uensmnmlung zur Geschichte des Ursprungs der Stiidte, wyd, G. Tzschoppe i G. 
Stenzel {dalej: Tzsch.), nr 62 (1278): ,,Sodlostone subcamerario nostro". 

11 Kodeks dyplomatyczny Małopolski (dalej: KMp), t. II, nr 393 (1227): ,,Pa
coslaus palatinus Cracouiensis et Sandomiriensis"; Zbiór dyplomatów klasztoru 

mogilskiego, nr 12 (1231): ,,Pachozlaus palatinus et castellanus Sandomirie". 
12 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (dalej: KW), t. I, nr 342 (1256): ,,:Óir

s1cragius palatinus et iudex"; KW II, nr 694 (1293): ,,Thomislao castellano et 
iudice Gnesnensi"; KW I, nr 536 (1284): ,,comite Boguslau castellano de Usce et 
,ubcamerario Posnanensi". 

18 l'ommcrcllisches Urkundenbuch, nr 315 (1280): ,,Andrea castellano et iudice 
Gdanensi". 
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01c i kasztelana ziębickiego (JM, s. 160). Mniej pewne jest piastowanie 
przez Gozka także urzędu landwójta; używany bowiem przez niego tytuł 
wójta (bez przydawki) może oznaczać nie tylko landwójta, lecz także 
wójta dziedzicznego H_ Trafne jest spostrzeżenie I\łiularczyko., że Tymon 
Poserne przybierał na przemian godności marszałka, cześnika i stolnika 15 

(JM, S. 157). 
Podzielne były na Śląsku w XIII w. przede wszystkim niektóre niż

�zc urzędy dworskie. Spotykamy np. dwóch jednocześnie urzędujących 
podkomorzych 16, podłowczych 17 i marszałków tego samego księcia. Pa
kosław Zdzieszyc wymieniony jest jako marszałek wrocławski w latach 
127G, 1277, 1280, 1281, 1288; jednocześnie z nim urzć1d ten piastowali ko
lejno: Borek (1277), Jasiek Męczyc (1280 i 1285) i Andrzej z Wierzbnej 
(1282, 1283). W 1289 r. marszałkiem wrocławskim był Albert z Brodą, 
Konrad Borsnic zaś wzmiankowany jest w 1288 r. jako podmarszałek, 
a w 1291 r. jako marszałek 18. 

Zdaniem r.iularczyka o podzielności urzędu kasztelana na Śląsku 
świadczy dokument z 1292 r., w którym wymienieni są dwaj kasztela
nowie Oleśnicy: Klemens i Wolber 19 (JM, s. 160 n.). Należy jednak pa
miętać, że na Śląsku, a szczególnie na Dolnym Śląsku, wskutek rozpo
wszechnienia się prawa niemieckiego i immunitetu, następował w ostat
nich dekadach XlII w. rozkład organizacji grodowej. Część sądowych 
vprawnie1'1 kasztelanów przejmowali landwójtowie, a poszczególnymi klu
czami majątków książęcych na Dolnym Śląsku zarządzali klucznicy (cła
vig2ri); jedni i drudzy byli prawdopodobnie niezależni od kasztelanów. 
Powstawały nowe grody kasztelańskie, które nie były już ośrodkami 
okrqgów grodowych, le:cz miały charakter prawie wyłącznie wojskowy. 
W ko11cu XIII w. książęta zaczęli oddawać grody w dożywotnie lenno 
(fcHdum castrense, BurgLelin) zo_ Podobnie jak dziedziczne godności wój
tów i sołtysów także lenno grodowe mogło należeć do kilku osób 21. 

1·1 Por. np. Dolwmenty kujawskie i mazowieckie, s. 204 (312) n., nr 27 (1345 r.). 
15 Reg. 2271, 2284, 2309, 2380.
10 B o g u ck i, Komornik ... , przyp. 249.
17 Reg. 1475 {1274). 
18 Pakosław: Reg. 1501, 1513, 1542, 1629, 2058, 2059; Borek: 1520; Jasiek Mę

c:zyc: Rcg. 1639, 1871; Andrzej: Reg. 1701, 1705, 1747; Albert: Reg. 2100; Konrad: 
Reg. 2082, 2190. 

rn Reg. 2224. 
20 Z. W ojciec ho wski, Ustrój polityczny Śląska (Historia Śląska:, t. I,

Kraków 1933, s. 594 nn., 609 1111., 716 nn.).
21 W 1319 r. Andrzej Radak i jego bracia zrzekli si<.; na rzecz Henryka VI 

kasztelanii w Urazie, zwanej burglen (Reg. 39�3). W 1326 r. Henryk VI nadał

dożywotnio Konradowi i Mulichowi z Rideburga kasztelanic; i miasto Barow 
(Reg. 4570). Zob. także Reg. 3173 (1310), 3948 (1319), 4278 (1323), 4363 (1324). Zda
niem W oj ciec ho wskiego, op. cit., s. 615, w lennach grodowych przeważały 
cl,�menty natury majątkowej, 
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Stanowisko lennego kasztelana niewiele ma już wspólnego z dawnym pol
skim naczelnikiem okręgu grodowego (kasztelanem terytorialnym). 
-wzmianka więc o dwóch kasztelanach oleśnickich z 1292 r. nie stanowi
dowodu podzielności urzędu kasztelańskiego w ciągu całego XIII w.

Mularczyk przytacza jako przykiad podzielności tego urzędu także 
fragment listy świadków dokumentu Władysława Odonica, wystawione
go w Santoku w 1233 r., na której figurują rzekomo dwaj kasztelanowie 
Poznania: ,,Iarostio castellano Poznaniensi, Petra castellano eiusdem ca
stri" 22 (JIVI, s. 161). W tymże dokumencie spotykamy wśród świadków 
także „Paulo Poznaniensi episcopo, Ceslao preposito eiusdem castri". 
Sformułowania te istotnie sugerują, że Piotr był drugim kasztelanem po
znańskim, a Czesław prepozytem poznańskim. Taka interpretacja jest 
jednak mylna. Znaczenie wyrażenia „eiusdem castri" wyjaśniają dwa 
inne dyplomy Odonica z 1232 i 1233 r. 23 W pierwszym za Jarostem, 
kasztelanem poznańskim, wymieniony jest Piotr, kasztelan santocki, 
a w drugim jednym ze świadków jest Czesław (Scezlaus), prepozyt san
tocki. Tytuły „prepositus" i „castellanus e i u s d e m  c a s t r i" oznaczają 
więc prepozyta i kasztelana t e  g o  gr o du, w którym wystawiony został 
dokument, tj. Santoka (a nie Poznania). Stąd wniosek, że grodem po
znańskim zarządzał w 1233 r. tylko jeden kasztelan. 

W dokumentach śląskich XIII w. można zauważyć dość częste zmiany 
tytułów urzędniczych poszczególnych osób, a niekiedy także powroty 
do dawnych tytułów. Mularczyk przytacza kilka przykładów takich 
zmian. Dotyczą one przede wszystkim trzech kasztelanii dolnośląskich: 
wrocławskiej, niemczańskiej i ryczyńskiej w latach 1232-1250. Jako 
kasztelanowie tych trzech grodów są wzmiankowani: we Wrocławiu -
Bogusław (1234), Racław (1239-1247), i\Jbert (1250-1251); w Niem
czy - Jarosław (1230-1232), Stefan (1238-1239), Bogusław (1242-
1250), Jaksa (1250); w Ryczynie - Bogusław (1232), Klemens (1234), po
nownie Bogusław (1239), Teodoryk (1242-1243), Mroczek (1244-1247), 
Bertold (1248), ponownie Mroczek (1250-1253) 2ł. 

Bogusław Starszy ze Strzelina był najprawdopodobniej kolejno sę
dzią nadwornym wrocławskim (1223), kasztelanem Ryczyna (1232), Wro
cławia (1234), ponownie Ryczyna (1239) oraz Niemczy (1242-1250) 25• 

Kaszteian ryczyński w 1239 r. i niemczański w latach 1242-1250 jest 

22 KW I, nr 147; Schlesisches Urktmdenbuch (dalej: SU), t. II, nr 31. 
2s �w r, nr 136 i 146. 

21 Zob. M. C et wińsk i, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i ro

dowody, Wrocław 1982, s. 222-223 oraz biogramy poszczególnych kasztelanów. 
W dalszych przypisach oba tomy pracy M. Cetwi11sk.iego (zob. przyp. 2) odróżniam 
przez podanie roku wydania (1980 i H}82). 

2s Tamże, nr C 70. 
2° SU II, nr 229 i 331 (Reg. 585 i 662); Księga henrykowska, wyd. R. Gro

decki, 1949 (dalej: Ks. henr.), s. 283. 
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na pewno identyczny z Bogusławem ze Strzelina, bratem Racława 26. 

Nieco mniej pewna jest tożsamość Bogusława we wzmiankach z lat 
1223-1234, ponieważ wymienione jest w nich tylko imię i nazwa urzę
du, bez dodatkowych określeń. Inną osobą był Bogusław, kasztelan By
tomia nad Odrą (1243-1244), występujący razem z Bogusławem, kaszte
lanem niemczańskim 27

• Mularczyk domyśla się, że Bogusław ze Strzelina 
piastował rów n o c z e  śnie urzędy kasztelana Ryczyna i Wrocławia 
oraz że dz ie 1 ił on kasztelanię ryczyńską z Klemensem, który w 1234 
r. wymieniony jest jako kasztelan ryczyński razem z Bogusławem, kasz
telanem wrocławskim 28

. Historyk ten sądzi, że Bogusław zawiadywał
kasztelanią wrocławską w sp ó 1 n i e z bratem Racławem, który od
1239 r. występuje jako kasztelan wrocławski (JM, s. 162). Domysły te
nie mają żadnych podstaw źródłowych. Przecież Bogusław nie jest naz
wany w 1234 r. kasztelanem ryczyńskim, a po 1234 r. nigdy nie jest
wymieniony jako kasztelan wrocławski.

W regeście przywileju Henryka III z 1250 r. dla szpitala Św. Ducha 
we Wrocławiu Bogusław nosi tytuł kasztelana Ryczyna, a Mroczek kasz
telana Niemczy 29. Może to stwarzać wrażenie, że Bogusław był w latach 
1232�1250 bez przerwy kasztelanem ryczyńskim, a jednocześnie naczel
nikiem innych grodów. Z Bogusławem ze Strzelina utożsamia I.VIularczyk 
kasztelana krośnieńskiego B., wzmiankowanego w 1244 r. 30 Zdaniem te
go badacza, ,,rycerz ten do kolekcji kasztelanii ryczyńskiej, wrocławskiej 
i niemczańskiej dołożyłby w krótkim czasie godność kasztelana Krosna" 
(JIVI, s. 163). W oryginale przywileju dla szpitala św. Ducha z 1250 r. 
Bogusław nazwany jest jednak kasztelanem Niemczy, a Mroczek kaszte
lanem Ryc:zyna 31

. Bh;dne są więc tytuły obu dostojników w regeście, 
na którym opiera się Mularczyk. Znika w ten sposób podstawa do do
mysłów o komasacji i podzielności obu kasztelanii. Uzasadniony jest na
tomiast pogląd, że Bogusław ze Strzelina był w latach 1242-1250 t y  1-
k o kasztelanem niemczańskim, a Mroczek w latach 1244-1247 i 1250-
1253 tylko kasztelanem ryczyńskim 32. 

Powroty do dawnych tytułów urzędniczych nie upoważniają do zbyt 
daleko idących wniosków. Przekonuje nas o tym kariera mazowieckiego 

27 Ce t wińsk i, Rycerstwo ... , 1982, nr C 73; SU II, nr 24-1 276 (Reg. 596 
612). 

2s SU II, nr 79 (Reg. 465). 
29 Reg. 711. 
sa SU II, nr 272 (Reg. 611). 
si SU II, nr 410. 
82 Prawdopodobnie �łuszny jest pogląd A. Doroszewskiej, że Henryk Brodaty 

przesuwał kasztelanów z jednej kasztelanii do drugiej, aby przeciwdziałać dą
żeniom do dziedziczności kasztelanii. Por. A. Doroszewska, Otoczenie Hen

ryka Brodatego i Jadwigi jako środowisko spoieczne, 1978, s. 36-37. Taką samą 

politykę prowadzili zapewne nastqpc;y Brodatego. 
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dostojnika Abrahama. Był on w 1246 r. wojewodą mazowieckim 33, 

a w 1250 r. jest określony jako kasztelan płocki i były wojewoda mazo
wiecki (,,Abraham nunc castellanum Plocensem tunc palatinum Mazo
uie") 3·1. Razem z Abrahamem wymieniony jest w tym samym dokumen
cie z 1250 r. wojewoda Paweł, który piastował ten urząd w latach 1250-
1254 35

. W 1257 r. wojewodą mazowieckim jest ponownie Abraham 36
, 

a z kolei Paweł nazwany został w 1257 r. byłym wojewodą (,,condam 
palatinus Mazovie") 37

. Funkcje obu dostojników są w cytowanych doku
mentach przedstawione w sposób wyraźny. Abraham nie komasował 
w 1250 r. godności wojewody i kasztelana ani nie dzielił urzędu woje
wody z Pawłem. Każde z tych stanowisk miała w określonym czasie 
tylko jedna osoba. Sądzę, że tak samo było na Śląsku. Przypuszczenie, 
że jeden kasztelan zarządzał jednocześnie kilkoma okręgami grodo,vymi, 
i to wspólnie z innymi osobami, jest nieprawdopodobne. Taki stan rzeczy 
musiałby spowodować chaos w tak ważnym ogniwie administracji ksią
żęcej, jakim była organizacja grodowa, szczególnie zaś w pierwszej po
łowie XIII w. 

W kilku wypadkach wnioski Mularczyka o komasacji i podzielności 
urzędów oparte są na dowolnym przedłużaniu czasu urzędowania nie
których osób. Dotyczy to m. in. Bogusława ze Strzelina, który miał 
rzekcmo pełnić funkcje kasztelana wrocławskiego przez dłuższy czas po 
dacie jedynej wzmianki z tym tytułem (1234). Zupełnie bezpodstawne 
jest przypuszczenie, że Dzierżek obok Stefana pełnił urząd palatyna wro
cławskiego. Z kontekstu wynika, że autorowi chodzi o jednoczesne pia
stowanie tego urzędu przez dwie osoby (JM, s. 161). Dzierżek występuje 
z tytułem palatyna w 1222 r., a Stefan w latach 1229-1244 38

. 

Mularczyk chyba niesłusznie utożsamia wojewodę Stefana ze Stefa
nem z Wierzbnej, kasztelanem Niemczy (1238�1239), który według 
Roczników Długosza poległ pod Legnicą w 1241 r. 39 

Wspomniany już wyżej Mroczek wzmiankowany jest jako kasztelan 
ryczyński po raz ostatni w 1253 r., a w latach 1258-1269 występuje 
z tytułem wojewody opolskiego. Urząd kasztelana ryczyńskiego przejął 
po nim Jan z Wierzbnej (1254-1264) 40

• Mimo to I'.folarczyk sądzi, że 

83 KW I, nr 597. 
Sł Kodeks dypLomatyczny księstwa mazowieckiego, wyd. J. Lubomirski (dalej: 

Lub.), nr 18. 
as Lub., nr 18, 22, 23. 
Sff KMp I, nr 44. 
s1 Kodeks dyJJlomatyczny Polski, t. I, nr 47. 
ss Kodeks dyploma.tyczny Sląska, wyd. K. Maleczyr1ski, (dalej: KS), t. III, 

nr 273 (1222); Kocleks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego (dalej: KT), nr 7 
(1229); SU II, nr 112, 223, 255, 271. 

an C c t wińsk i, Rycerstwo ... , 1982, nr C 756, 759. 

40 Tamże, nr B 143, C 356. 
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Mroczek piastował jednocześnie godność kasztelana ryczyńskiego i wo
jewody opolskiego, ponieważ w N ekroLogu kamienieckim umieszczona 
jest wzmianka o śmierci komesa Mroczka, kasztelana ryczyńskiego (JM, 
s. 164). Z wnioskiem tym nie można się zgodzić. Autor zapiski w nekro
logu mógł po prostu lepiej pamiętać dawniejszy urząd Mroczka. Należy
podkreślić, że do 1253 r. Mroczek często występuje z tytułem kasztelana
ryczyńskiego: 6 razy w latach 1244-1247 i 13 razy w latach 1250-1253.

Podstawą poglądów Mularczyka o komasacji i podzielności urzędów 
jest także błędna identyfikacja osób. Kontrowersyjne są zdania history
ków w sprawie tożsamości Szymona Gallika z Szymonem ze Ścinawy, 
kasztelanem opolskim. Cetwiński sądzi, że były to dwie różne osoby. 
Przypuszcza on, że gniazdem rodzinnym Szymona ze Ścinawy była Ści
nawa Polska pod Wrocławiem oraz że był on krewnym pochodzących 
z tej wsi Wilczyców 41

• Natomiast Mularczyk utożsamia Szymona Gallika 
z Szymonem ze Ścinawy. Przypuszcza on także, że z Szymonem Galli
kiem jest identyczny Szymon, wójt Ścinawy, wzmiankowany w 1296 r. 
PrzEciw przynależności Szymona ze Ścinawy do rodu Wilczyców prze
mawia jego zdaniem fakt, że w sporze między Henrykiem Prawym a bi
skupem Tomaszem II Wilczyce byli przeciwnikami księcia, a Szymon 
jego stronnikiem. Poza tym posłem księcia do biskupa w 1286 r. był 
m. in. Szymon ze Ścinawy, a w 1287 r. Szymon Gallicus. Miejscowość,
z której pochodził Szymon, kasztelan opolski, utożsamia Mularczyk
z grodem i miastem Ścinawą (koło Wołowa), którego kasztelanem w la
tach 1278-1279 był Szymon Gallicus (JM, s. 167-171). Ten ostatni był
poprzednio wojewodą wrocławskim (1276-1277), a później piastował
urzędy kasztelana wieluńskiego (1281-1283) i niemczańskiego (1288-
1292). Jako kasztelan opolski występuje Szymon w 5 dokumentach z lat
1279-1297 42

. Z nazwą miejscowości (,,de Stynavia") i jednocześnie
z tytułem kasztelana opolskiego jest on wymieniony w 1281 r. Gdy
byśmy przyjęli tożsamość Szymona ze Ścinawy z Szymonem Gallikiem,
musielibyśmy stwierdzić komasację urzędów kasztelańskich tego ostat
niego z kasztelanią opolską. Z identyfikacją tą nie można jednak się
zgodzić. Po pierwsze dlatego, że Szymon Gallicus w dokumentach dolno
śląskich z lat 1278-1296 prawie zawsze występuje z przydomkiem
„Gallicus" 43

, natomiast kasztelan opolski Szymon nigdy tak nie jest
nazywany 44• Po drugie, Szymon ze Ścinawy, identyczny niewątpliwie
z późniejszym kasztelanem opolskim, jest wymieniony bez tytułu urzęd
niczego jako świadek w dokumencie księcia opolskiego Władysława

u Tamże, nr B 216 i C 800. 
42 Zob przyp. 41. 
43 Zob. Codex diplomaticus Silesiae, t. VII, cz. 2 i 3, 1875 n. (dalej: CS),

indeks osób. 
u Reg. 15:S.8 (1279), 1674 (1281, ,,Symon de Stynavia"), 1942 (1285), 2297 (12fł3), 

2447 (1297). 
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z 1268 r.ł5, a więc na 10 lat przed objęciem przez Szymona Gallika urzę
du kasztelana ścinawskiego. Szymon Gallicus zmarł między 28 VI 1296 r. 
a 30 IV 1298 r. W dniu 28 VI 1296 r. wyst(�puje on po raz ostatni jako 
osoba żyjąca razem ze swoim synem ,Janem, kanonikiem wrocławskim, 
a w dniu 30 IV 1298 r. ów syn, ,,Johannes quondam Simonis, canonicus 
ecclesie Wrat.", funduje ołtarz w katedrze wrocławskiej za spokój duszy 
ojca ·JG. Szymon Gallicus nie był więc identyczny z Szymonem, wójtem 
Ścinawy, wymienianym w źródłach z lat 1296-1316 47

. W 1268 r. Szy
mon Gallicus nie mógł być określony „de Stinava" ani jako kasztelan 
Ścinawy, ani jako wójt tego miasta. Wzmiankowany w 1268 r. Szymon 
ze Ścinawy jest więc inną osobą niż Szymon Gallicus. Brak również 
podstaw do identyfikacji kasztelana opolskiego Szymona z wójtem Szy
monem. W 1302 r. ten ostatni jest wymieniony na liście świadków za 
rycerzami noszc1cymi tytuł pana (Her), którego nie ma wójt Szymon 18. 

Były długoletni kasztelan stołecznego grodu z pewnością nie zostałby tak 
potraktowany. Dochodzimy więc do wniosku, że Szymon Gallicus, Szy
mon ze Ścinav,y i Szymon, wójt Ścinawy, to trzy różne osoby. Tożsa
mość imion i nazw miejscowości jest tu zupełnie przypadkowa. Za uza
sadniony należy uznać pogląd Cetwińskiego, że kasztelan opolski Szymon 
nie pochodził z miasta Ścinawy koło Wołowa, lecz ze Ścinawy Pol
skiej 49

. 

Wątpliwości budzą niektóre inne identyfikacje Mularczyka, np. sę
dziego wrocławskiego Racława ze Strzelina z sędziq opolskim Racła
wem 50

. Nie jest uzasadniony wniosek, że o tożsamości tej „ostatecznie 
przesądza" dokument biskupa Tomasza I z 1268 r. Z dokumentu tego 
dowiadujemy się, że wieś Racławiczki była dziedzictwem braci Racława 
i Bogusława 51 (JM, s. 162-163). Nie wiemy jednak, czy Racław z 1268 
r. jest identyczny z sędzią opolskim z lat 1222-1223. Niepewna jest
tożsamość podczaszego opolskiego Janusza i kasztelana bytomskiego Ja
nusza z marszałkiem wrocławskim Jaśkiem Męczycem 52 (JM, s. 165).
Odmienny pogląd wyraża Cetwiński, który uważa każdego z wymienio
nych wyżej urzędników za inną osobę 53. 

46 Reg. 1309, KT, nr 23; ,,Simone de Stinava". Zob. kż Ręg. 1425 (1273 r.).
46 Reg. 2425; K. W ut t k e, Zur Geschichte des Geschlechts der Gallici (Walch)

(Zeitschrift des Vereins fur Geschichte und Alterthum Schlesiens, t. 61, 1927,

s. 281).
47 Reg. 2415, 2666, 2721, 2754, 2963, 3150, 3398, 3589.

48 Reg. 2721, Tzsch., nr 102. 
4° Konie1:zność zachowania szczególnej ostrożności pn:y ustalaniu tożsamości

postuluje K. Jasi ós ki, Problemy identyfikacji osób w badaniach mediewi

stycznych (Genealogia - problemy metodyczne, pod red. J. Hertla, Toruń 1982,

s. 9-26). Uczony ten slu$znie zaleca ograniczenie hipotez i domysłów.
60 Ce t w i 11 s k i, Rycerstwo ... , 1982, nr B 178 i C 686.
6t Reg. 1295. 
st Ce t w i t'i s k i, Rycerstwo ... , 1982, nr B 92, 93, C 358.

63 Zob. przyp. 50 i 52. 
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Zdaniem Mularczyka sędzia wrocławski Henryk Wezenborg wystę
puje 22 XII 1292 r. w roli landwójta, a Zbrosław był w latach 1287-
-1289 kasztelanem Koźla i landwójtem Kazimierza bytomskiego (JM,
s. 159 n., 169). Termin iudex jest w źródłach śląskich wieloznaczny; ty
tuł ten noszą: wójt miasta (iudex haereditarius) 54

, landwójt (iudex pro

uincialis) i sędzia dworu (iudex curiae). Przy końcu XIII w. spotykamy
w niektórych księstwach dwóch jednocześnie urzędujących sędziów dwo
ru. Jeden z nich był moim zdaniem dostojnikiem dawnego typu, a drugi
funkcjonariuszem sądowym prawa niemieckiego 55

. Pierwszego nazywam
sędzią nadwornym, a drugiego sqdzią dworskim. Godność sędziego nad
wornego należała do najwyższych urzędów książęcych. Piastowali ją
często możnowładcy; niekiedy nosili oni na przemian tytuł iudex curiae

i iudex generaŁis (zob. niżej). Natomiast sędziami dworskimi prawa nie
mieckiego byli niekiedy mieszczanie 56

. Prawdopodobnie sędzią dworskim
prawa niemieckiego w księstwie głogowskim był Tomasz Rym, ,,summus
advocatus terre nostre" (1293 r.) 57

, którego Mularczyk uznał chyba nie
słusznie za landwójta (JM, s. 159). Na przełomie XIII i XIV w. urząd
sędziego nadwornego dawnego typu na Dolnym Śląsku zanika, a część
jego kompetencji przejmuje tu tzw. sąd polski (iudicium Polonica le,

cuda). Zakres jego uprawnień jest stopniowo ograniczany. Sędziów dwor
skich prawa niemieckiego spotykamy w XIV w. nie tylko w stolicach
księstw, lecz także w innych miastach 58. Ani „sędziowi� polscy", ani
sędziowie dworscy prawa niemieckiego nie mieli tak wysokiej rangi, jak
dawni sędziowie nadworni 59

. 

Powróćmy teraz do sprawy landwójtostwa Henryka Wezenborga 
i Zbroslawa. Należy najpierw sprostować imią tego ostatniego. ,.Zbros]aus 
Landrichter" występuje tylko w niemieckim regeście dokumentu Kazi
mierza bytomskiego z 9(10) I 1289 r. w sprawie uznania zwierzchnictwa 
czeskiego. W oryginale tego dyplomu wymienione jest natomiast imię 
„Zobeslai iudicis terre mee" 60

. Ze źródeł z lat 1287-1295 znany jest 

s, Tytuły wójta i sędziego dziedzicznego nosi na przemian Szymon, wójt Ści
nawy (por. przyp. 47). 

55 Por. A. Bogucki, Studia nad urzędnikami Uqskimi w XIII w. (CPH, 
t. 36, 1984, z. 1, s. 10 n. 

56 S<;dzią dworskim prawa niemieckiego był m. in. Szymon, wójt Scinawy; 
w 1301 r. wyst<;puje on jako „Symon Voytt zur Steinc und Hofrichter daselbst" 
(Reg. 2666). 

s1 Tzsch., nr 43. 
se W ojciec ho wski, oJJ. cit., �- 730 nn., 736 nn. 
5J Wh;k;;zość sędziów dworskich prawu niemieckiego na Dolnym Śląsku w pier

wszej połowic XlV w. nic miała godności rycerza pasowanego; por. A. Bogucki, 
Termin mile:; w żróct.tac:n śląskich XIII i XIV w. (Spolcczeóstwo Polski średnio
wiecznej, t. I, War�zawa 1981, s. 250 n.). 

60 Rcg. 2J99; Lehns- und Besitzurktmden Schlesiens. ,\·yd. C. Gri:nllagen 
i H. Markgr<1f, t. II, nr l. 
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tylko jeden sędzia bytomski, a mianowicie Sobiesław 61
. Henryk z We

zenborga wymi<miany jest w dolrnmcnbc:h z lat 128G--1292 jako „iudex 
curie" (w regestach „llofrichtcr") lub „iudex Wratislavicnsis" 6!!, a w dy
plomie z 22 XII l 292 r. j,:ko „iL1.clc�x b...:rrc nostre" (w r2geście „Land
richter") 63

. :v!ulan.:zyk uznał obu sc:dzióv,' za landwójtów \\·Jaśnie dlatego, 
�c w regestach noszą oni tytui ,.Landricht::,.·". Landwójt rzeczywiście na
zywany był po niemiecku także La;uiric:hter, a po łacinie zwykle advo
catus provincfolis lub iudex provinciutis ut. \V regestach wyraz Land

ric:hter jest jednak również odpov,:iednikiem łac. iudex terre, a ten ty
tuł noszą zwykle s<;dziowie nndworni, którzy w innych dokumentach 
określani są jako iudex rnrine. S�dzia głogowski Ocieshw.1 7 I 1273 r. 
nosi w regeście tytuł ,,IIofrichter" (=-=--= iude:t: curiae), a 18 IV 1273 „iu
dex terre nostre" G.;_ Sędzia raciborski Toma�z wystqpuje w latach 
1291-1309 wielokrotnie jako „iudcc-: curie''''\ a w 1306 i 1308 r. jako 
„iudex terre'' 67

• Przed sądem nadwornym odpowiadało przede wszystkim 
rycerstwo; kompetencje tego sądu rozciągały się na całe księstwo. Na
tomiast landwójtowie sprawowali w }10szczegóinych okręgach (Weich
bilde) wyższe sądownictwo prawa ni�'mit:ckiego nad chłopami i mieszcza
nami 09

. Nie jest wykluczonl!, że. wyrażenie itldex t'.!rru� może niekiedy 
oznaczać landwójta; wyraz terra l;owic-m był używany zarówno jako 
określenie księstwa, Jak i mniejszyc.:b Jednostek terytorialnych G9. Jed
nakże w tytułach Sobi<::slawa i II0nryka występuje wyrażenie „terra 
nostra" (,,terra mcu"), k�ói:c „jasno &duje :;ie; wskuzywuć na całe ksi�
�;two", jak słusznie stwil?rdza :M ularc;1,yk w związku z inn,J sprawą (JM, 
�;. 159). Poza tym I [c;:ryk i S0bic.-;law by ii możnymi feudałami. Ten os
tatni nosił tytuł kome�a, c, Henryk pG(;hoclził z dygnitarskiej rodziny 
i był poprzednio kasztelanem. Jednocześnie z Hen:-yi,;.iem sc;dzią dworu 
we Wrocławiu (ni,2w,c1tp\i·,•:ie prawa niemieckiego) był Gize1er Kolneri 
(1291-1309) 70. Sobiesław i Henryk sq wymieniani ua listach świadków 

61 Rcg. 2014, :W99, 2:;G9. W 1290 r. Sobicsl:iw nazv.runy jest „subiudex'' (Rcg.
2 I �·n, być może przez :)omy!kc;. 

62 Reg. 1962, 1965, 2012. 2050. 2087, 21:N 2204. 222<±, 2226. 22:.ll, 2236; Urkunden
sammlunu ::::r Ge?!.:iiiciiu:· cies Fiirstent'! nl$ Oets (dalej: L"SO), nr 93. 95, 99. 

03 Reg. 22j8; USO nr 100.
e1 WojciechO\\'Ski. op. cit.,�. 7l(i; G. Bober tag. Die Ge;·ichte und 

Gerichlsbii.cher des Fiir.stenthums Drcslcrn (Zcitschrift des Ver�ins Iiir Geschichte 
und Alterthum Schlcsicns, t. 7, 1866. s. 110 nn.). 

r.s Reg. H20 i 1424; Urkirnclen zur Gc�;diichte des H-istiwis IJrcslati, wyd. G. 
Stcnzel, nr 58. 

rG Reg. 2206, 2292, 2300, 2318, 2371, 2552. 2644, 2862, 2990, 3013, 3021, 3048; 
CS II, s. 109; CS I, nr 21; Tz.,;�h., D!' 100. 

01 Reg. 2E88, 2978 a; es IT. s. 11-ł n., 117 n. 
68 Zob. przyp. !H. 
61 K. Orzcchn\\'sk1, ,,Terra" li: iil:1skich .irćciir:�·h norrncvj1q;ch do ko11cn 

XIV wieku (Sobótka, 1981l. nr 2, s. 22 l nn.J. 
10 Bogucki, Stttdia ... , przyp. 25. 
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wśród najwyższych dostojników książęcych. Natomiast landwójtowie 
w dokumentach książęcych pojawiają się rzadko, i to zwykle na dal
szych miejscach listy świadków. Pochodzili oni prawdopodobnie przede 
wszystkim z mieszczaństwa i rodzin sołtysich 71

. Przytoczone argumenty 
przemawiają za tezą, że Sobiesław i Henryk z Wezenborga nie piasto
wali urzędu landwójta. Byli oni sędziami n a d v-.; o r n y m i, czy l i 
;: i cm sk i mi 7�. Zaden z nich nie komasowai dwóch urzędów. Chwiej
r:ość tytulatury sędziów nadwornych w ko11cu XIII w. jest przejawem 
przekształcania się książęcego sądu nadwornego w sąd ziemski, podobnie 
jak w innych dzi2lnicach Polski. 

I'.folarczyk nie udov,;odnil \vic;kszości twierdze11 dotyczqcych komasacji 
i podzielności urzęc!ów. Zjawiska te występują na Sląsku w XIII w., ale 
nic sq one tak powszechne, jak sądzi ten badacz. Nic udało mu się m. in. 
uzasadnić tez o komasacji dwóch lub kilku kasztelanii oraz o podziel
ności urzędów palatyna-\vojcwody i kasztelana terytorialnego. Nie moż
na też stwierdzić ani jednego wypadku ró,vnoczesnrgo piastovv"ania przez 
jedną osobę urzędów w dwóch księstwach. 

Jako postulat badawczy wysuwa Mularczyk hipotezę, że na Śląsku 
w XIII w. starcpolskie urzędy stawały się dochodowymi godnościami, 
natomiast rzeczywiste funkcje administracyjne przejmov.:aly urzędy no
wego typu, np. landwójtostwa (JM, s. 167). Przypuszczenie to jest czę
ściowo uzasadnione. Godnościami tytularnymi były najprawdopodobniej 
niektóre urzędy nadworne: cześnika, stolnika, konarskiego, chorążego 
i miecznika. Niektóre z tych do,;toje1'!stw zanikają na Śląsku już 
w pierwszej połowie XIII w., u wzmianki o pozostałych si1 bardzo rzad
ki0. Nie\.vątp1iwic jednak pełnili funkcje na dworz0 bcy 1.u·z0.dnicy, jak 
np. podkomorzy, podczaszy, pod:,toli, podkoni-marszakk, wymieniani 
w dokumentach wielokrotnie częściej niż wspomniani wyżej dostojni
ry 73. Dopiero w XIV w. pojawiajq siq w źródłach śl,1skich naz\VY urzę
dów dworskich nowego typu, np. ochmistrz (ma9ister rnriae) i kuch
mistrz (magister coquinae) 71. Nie można wątpić, że rzeczywiste funkcje 
pdnił w XIII w. sędzia nadworny, najczqściej wymieniany spośród 
urzędników dworskich, oraz jego zastępca - podsędek. Także kasztela
nowie zachowali do koi1ca XIII w. część dawnych uprawnień. Jeszcze 
na początku XIV w. książęta górnośląscy uwainiają poddanych klaszto
rów od sądownictwa kasztelanó·w �''. 

71 Zob. przyp. 99-103. 
7: Istnienie na S!i1sku \V XIV w. ;;ądu d�vor:;kicgo, czyli ziemskiego (Hof

od.:r Landgcricht), St\vicrdz;i Do b c r ta g, op. cit., s. 112 nn. 
73 Bug u ck i, Studicr ... , lab. l i 2. 
71 Ochmistrz: Reg. 1429 (1314___..;lJl,!l), 4,02•1 (1320); kuchmistrz: Rcg. 3305 (13l2). 

3761 (1318). 
7� neg. 4274 (1323). 4431 (1325). 



482 Ambroży Bogucki 

III 

Nie można się zgodzić z poglądem I\1ularczyka, że wykształcenie się 
hierarchii urzędów na Śląsku było niemożliwe z powodu komasacji urzę
dów (JM, s. 166). Łączenie kilku godności przez magnatów polskich nie 
przeszkodziło wcale ustaleniu w 1569 r. porządku hierarchicznego sena
torów, a w 1611 r. urzędników ziemskich. Hierarchia stanowisk wystę
puje w każdym państwie i w każdej innej organizacji iii. 

Na listach świadków w dokumentach śląskich XIII w. poszczególni 
urzędnicy nie są wymieniani w ściśle określonej kolejności. Mularczyk 
doszedł więc do wniosku, że dokumenty te obalają twierdzenie o zhierar
chizowanym zapisie świadków 77

. Na podstawie list świadków można jed
nak wyróżnić grupy hierarchiczne urzędników. Dostojnicy grupy pierw
szej (wojewoda, kasztelan i sędzia nadworny) prawi� zawsze wyprze
dzają urzędników grupy drugiej, do której zaliczam skarbnika, podcza
szego, podkomorzego, podkoniego-marszałka, podłowczego, podsędka, pod
stolego, prokuratora i wojskiego. Natomiast kolejność urzędników tej 
samej grupy jest zwykle przemienna, np. podkomorzy wymieniony jest 
16 razy przed podczaszym, a 12 razy za podczaszym. Wyższość hierar
chiczną grupy pierwszej nad drugą potwierdzają awanse urzędników. Do 
żadnej z tych grup nie zaliczyłem rzadko wzmiankowanych dostojników 
nadwornych: cześnika, stolnika, konarskiego, łowczego, chorążego i miecz
nika. Spośród nich cześnik, stolnik i łowczy prawic zaw::;ze wymieniani 
są przed urzędnikami grupy drugiej, ale za urzędnikami grupy pierwszej. 
Rangę pozostałych dostojników trudno ustalić 78

• 

Żeby przekonać się o zhierarchizowanym układzie list świadków, po
równajmy miejsca trzech urzędników grupy pierwszej oraz trzech naj
częściej wzmiankowanych urzędników grupy drugiej (podczaszego, pod
komorzego i podstolego). W 103 dokumentach śląskich z XIII w. wystę
puje co najmniej jeden urzędnik grupy pierwszej i co najmniej jeden 
z trzech urzędników grupy drugiej. Z tego w 97 dokumentach każdy 
wymieniony w nich wojewoda, kasztelan i sędzia nadworny zajmuje 
miejsce przed każdym podczaszym, podkomorzym i podstolim 79, a w 6 

78 A. Gąsiorowski sądzi, że ,ve wcześniejszym średniowieczu urzędy nadworne

w Polsce były jakoś zhierarchizowane, np. wojewoda stal wyżej od stolnika.

Tego rodzaju hierarchizacja musiała sil; dokonać mrnret bez decyzji panującego,

wynikając ze znaczenia i zakresu kompetencji obu urz<;dników. Zob. A. G ą si o
r o ws ki, Starszeństwo urzędów w Polsce późnośredniowiecznej (Roczniki Histo

ryczne, R. 35, 1969, s. 45).

77 J. Mul arc z y k, Dobór i rola świadków w dokumentach. śląskich. do ko:·;
ca XIII w., Wrocław 1977, s. 58---61.

7a Bogucki, StucliC1 ... , rozdz. IV.
7u KS I, nr 103; KS II, nr 135, 163; KS III, nr 269, 276. 313; Reg. 337. 338,

465, 528, 540, 553, 559, 598, 600, 607, 612, 633, 6-lO c, 648, 639, 662, 711, 717, 758, 

766, 777, 782, 802, 823, 885, 900, 935, 961, 979, 987, 988, 999, 1009, 1029, 1030, 
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dokumentach spotykamy odstępstwa od tej reguły 80. W zestawieniu tym 
uwzględniłem tylko osoby z tytułami: palatinus, castelLanus (burggm
vills), iudex (Richter), subcamerarius (Unterkammerer), subdapifer (Un

tertruchscss), subpincerna (Unterschenk). Pominąłem natomiast osoby 
7 tytułami nietypowymi, np. wojewodów i podkomorzych z tytułem ca
merarius, podczaszych z tytułem pincerna, podstolich z tytułem dapifer. 

Nie wziąłem pod uwagę także dwóch sędziów, którzy nie byli raczej sę
dziami nadwornymi dawnego typu � 1

. Spośród kasztelanów wysoki sto
pień hierarchiczny mieli przede wszystkim naczelnicy okręgów grodo
wych (kasztelanowie terytorialni). W zestawieniu uwzględniłem wszyst
kich kasztelanów, ponieważ trudno odróżnić kasztelanów terytorialnych 
od nieterytorialnych. Nie ma to jednak większego wpływu na wynik 
obliczeń, ponieważ ogromna większość wzmianek dotyczy niewątpliwie 
kasztelanów terytorialnych s2.

W dokumentach śląskich XIII w. urzędnicy są więc wymieniani na 
listach świadków z reguły w hierarchicznej kolejności 83

. 

Zdaniem Mularczyka nie urząd osobie, lecz osoba urzędowi przyspa
rzała godności. Sądzi on, że tytuły summus (magnus) camerarius, dapifer 
niagnus, venator Slezie czy iudex generalis stanowiły osobiste wyróżnie
nie, a nie nazwę wyższego urzędu {JM, s. 156-159). Niewątpliwie spo
śród kilku równorzędnych urzędników jeden może odgrywać większą 
rolę niż inni, ale nie powoduje to zwykle zmiany nazwy urzędu. W Pol
sce w XVI-XVIII w. było tylko dwóch marszałków koronnych (wielki 
i nadworny), dwóch hetmanów (wielki i polny), dwóch pieczętarzy (kan
clerz wielki i podkanclerzy), dwóch podskarbich (wielki i nadworny). 
„Wielkim" nazywany był jeden z dwóch urzędników o tej samej lub 
pokrewnej nazwie. Sądzę, że podobne znaczenie miały przydawki sum

mus, magnus itp. w określeniach urzędników śląskich w XIII w. Tytuł 
I 

dapifer magnus oznacza rzeczywistego stolnika w odróżnieniu od pod-

1035, 1044, 1047, 1048, 1050, 1055, 1066, 1069, 1074, 1102, '1137, ll56, 1159, 1170, 

1176, 1228, 1244, 1245, 1281, ·1323, 1324, 1329, 1390, 1408, 1434, 14.89, 1494, 1501, 

1508, 1513, 1515, 1516, 1542, 1546, 1571, 1572, 1576, 1577, 1604, 1608, 1627, 1639, 

1661, 1662, 1701, 1746, 2014, 2.129, 2134, 2238, 2292, 2300, 2318, 2326, 2371, 2552. 

so Reg. 577, 1006, 1238, 1.3,74, 1474, 2473. 
s1 Są to Burchard (Reg. 1434) i Gotard (Reg. 2151). Noszą oni tytuł sędziego 

(a nie sędziego dworu). Każdy z nich występuje z tym tytułem tylko 1 raz. 
s� W 103 dokumentach (przyp. 79 i 80) spotykamy 144 wzmianki o poszczegól

nych kasztelanach. Spośród nich 126 wzmianek dotyczy naczelników kasztelanii, 
które za terytorialne uznał K. Buc zek, Z badań nad organizacją grodową

w Polsce wczesnofeudalnej. Problem terytorialności grodów kasztelaiiskich (Kwar
talnik Historyczny, R. 77, 1970, nr .1, s. 28-29). 

ss Hierarchiczną kolejność występowania osób w przekazach XII w. stwierdza 
J. Bien i a k, Poiska elita polityczna XII wieku (Społeczeństwo Polski średnio
wiecznej, t. II, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1982, s. 14). Słuszne jest
jego przypuszczenie, że pozorna dowolność w testacjach dokumentów śląskich
z XIII w. może okazać się złożoną nieco prawidłowością.
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stolego, sumrnus c:1m,crarius to ,vojcwoda-komornik w prze<:iwieństwie 
do podkcmorzcgo, a termin iudex generalis jE",L 0kreśleniem SE/dziego 
nadwornego, którego zastępq był pocb;dck. Niektórzy dostojnicy bo
\Viem występuj,1 na przemian z tytułami stolnika i wielkicgci stolnika 
lub sędziego nadwornegc i sędziego i;cncralncgo. Fryderyk nosi tytuł 
,,dapif(;i"' w 1247 r., a „dapifer magnu,;" v: i24i� r. 51 :\'licha! Grzymisła
\\°ic jest określony 30 1,-: �279 c·. jako „iude�: g;;neralis", 14 IX 1279 r. 
w regeście jako „Hofrichter'· (= iuc/c.;· curiae), a 17 IX 1279 r. ponow
nie jako .,iudex �eneralis" 5'. i°'�ależy podkreślić, że podkomorzy dość
często nazywany je:c;t ccrme rari us (zamiast .rnbcamera rius), a podstoli -
da pif er (zamiast s11bdapifer). Przydawki summus, magnus itp. pozwalały 
,:vięc na bardziej precyzyjne wyróżnienie wyższego urzędnika. Przydaw
ka generał is w tytule sędziego nadwornego podkreśla jego wyższość nie 
tylko nad podsędkiem, lecz także nad innymi urzędnikami noszącymi 
tytuł index: sędzią grodowym, sędzią dworskim prawa niemieckiego, 
landwójtem i wójtem miasta. 

W społeczeństwach średniowiecznych najwyższe godności należały 

zwykle do elity feudalnej. Warto wi(?C sprawdzić, jakie urzędy piasto
wali członkowie śh1skich rodzin możnowładczych w XIII \V. Do tej war
stwy rycerstwa należeli nie wą tpliwic m. in. panowie ze Strzelina 
(5 urzędników), Wezenborgowie (7 urz.), Gosłm:vice (4 urz.), Strzegomie 
(3 urz.), Dzierżykrajowice (11 urz.), Wilczyce (6 urz.), Pogorzele (9 urz.) 
i Wierzbnowie (t-i urz.). Rodowody tych o::;miu rodzin ustalił Cctwi1\ski; 
przy imionach poszczególnych osób podał on t;,kże ich urzędy 81i. O rnoż
nov.1ladczej pozycji tych rodzin świadczy fakt, że po kilku ich członków, 
zwykle blisko ze sobq spokrewnionych i należących do dwóch lub więcej 
pokoleń, piastowało urzędy książęce. Ważną wskazówką są także funda
cje klasztorów i kościołóv.; przez p�nów ze Strzelina, Strzegomiów, Po
gorzelów i Wierzlmóv.r ''. Z niektórych rodzin pochodzili biskupi wro
cławscy w XIII i XIV w.: Wawrzyniec z rodziny Wilczyców (1207-
1232), Tomasz I z rodziny Gosławiców (1232-1268), Tomasz II ze Strze

lina (1270-1292), Henryk z Wierzbnej (1302-1319) i Przecław z Pogo
rzeli (1341�1376) 88. Niektórzy członkowie tych rodzin posiadali dowod
nie duże dobra zit:mskie R!l_ 

Wśród 51 urzędników rndeżących do o�miu rodzin było 34 kasztela
nów, 8 sędziów nadwornych, 6 wojc,:;cdów, 4 stolników, 3 cześników, 

81 SU II, lll' 331 i 333 (Reg. 662 i 668 a).
85 Reg. 1602, 1606, 1608. 
86 C c t w i 11 ski, Ruccrstu;o.... 1982, tablice genealogiczne (po s. 232). 
87 C et wińsk i, Rycerst-u:o .... 1980. s. 103 i 151. 
ss Zob. przyp. 8G. 
so Por. W. Kurt a, Rozwój terytorialny wielkiej świeckiej własna.ki feu

dalnej w Polsce do połowy XIII w. (Sobótka, R. 16, 1961, nr 4, s. 533 n., 560 n.) 

craz C et w i t'1 ski, Rycerstwo ... , 1982, nr A 8, B 143, 204, C 70, 243, 327, 883. 
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3 marszałków, 2 konarskich, 2 ]owczych, 2 chon.1żych, 2 _podkomorzych, 
2 podczaszych, 1 skarbnik, 1 pod1o\.vczy i 1 woj�:ki. Suma Gsób piastu
jących po.,zczcgólne urzędy j,�'si ·,,_·iększa '.-j) ogó1n�1 :iczba urzędników, 
ponieważ niektór;:y z nich wysi(:pują kolejno z dwcrna lub trzEma ty
tułami urzędniczymi. Nieco inne wyniki otrzynurny, jeżeli weźmiemy 
pod uwa[;ę tylko ostatni urz,id w karierze kn:�dcj osoby: 31 kasztelanów, 
4 wojewodów, 4 sędziÓ\'! nadwornych, 3 stuiników, 2 chorążych, 2 mar
szafa.ów, l cześnik, 1 łowczy, l ))l:d!:cm·:rzy, l podlo,vczy i 1 wojski. 

Z zestawienia tego wynik.,, �'-' c::.:0 °-.k„wic i·odzin możnO\vładczych
piastowali przede wszystkim urzędy )ierwszej gr-,1py: kasztelana, woje
\VOdy i sędziego. Stosunkowo duża je,/c L::ż liczba innych dostojników 
nadwornych: cześników·, stolnikÓ\V, kor;arskich, łowczych i chorążych. 
Natomiast na urzędach drugie.i grupy skcóny:o k.1rierq tylko 5 osób 
(spośród 51), chociaż wzmianki o tych urzędach Si.1 :rnacznie częstsze niż 
o wspomnianych wyżej dostojcóstwach nadwornych.

Niektóre ustalenia Cetwińskiego dotyczące tożsamości członków oś
miu rodzin sq z konieczności hipotetyczne. W znacznej części jego iden
tyfikacje są jednak pewne lub prawie pew;:c,. S,1dzę \Vięc, że na ich 
podstawie mcżna sformulcwa( pc:·-.,:n;: wnios;�i \V :·.,)rawie przynależności 
społecznej ur:cc;dników różnych l,utcgorii. -�rzędnicy grupy drugiej peł
nili niewątpliwie stałą s'.clżlx; na dv:otze ksi2iżęcyn1 i w grodach: wojski 
był zastępcą kasztelana, podcza.-;i:y :-:arządzal pi v:nic,!, podkoni-marszałek 
stajnią itp. Wykonywanie funkc.ii tego rodzajL1 ni'-' zaspokajało ra<.:zej 

ambicji możnych pant.;w_ J\ii,.si urzl;dnicy a\\''.tnSO\Vali rzadko, i to za
równo na Śląsku, ja;� i w innych dz�elnicac:h Polski nu Niektórzy z nich 
przez wieie �ut wykonyv,·H!i ll; samą funkck i 11igdy nie przeszli na 
inne stanowisko, jak np. Ulryk, pud.stoli w mela wski w latach 1245-
1272 n:. Sądzę więc, że moż.now!adcy rzadko zat:zynali karierę od urzędu 
drugiej grupy, a jeszc.:,:e rzadziej koóczyli j,1 na takim urzędzie. Piasto
wali oni zwykle stanowiska kasztelanów i wyższe godności nadworne. 
Natomiast na urzędy drugiej grupy powolywai1i byli przede wszystkim 
przedstawiciele średniego rycerstwa. Nie tworzyli oni zapewne takich 
kilkupokoleniowych „dynastii'' urzqdniczych, jak możr1owładcy. Niekie
dy jedrnik dw;,ij bracia pełnili funl-:cje na tym o:amym dworze, jak np. 
podkomorzy 'A'i·ocla\vski Stanis:av,' (1242-1259) i Wawnyniec, klucznik 
(1250-1259), podkomorzy (1260-1272.) i podsędek wrocławski (1277-
1282); podkomorzy \'vTOciawski Henryk (l275-1277) i marszałek Pako
sław ( 127 6-1288), synowie Zdzicszy; podstoli głogowski Bronisław 
(1251-1271) i podczaszy T�,ocloryk (1264). Awanse na urzędy pierwsz'..'j 

ćo Por. B v gu ck i, Ze su1diow ... , ,. 137 n.; te n że. Studia ... , przyp. 65-66; 

J. Spor s. Grzr;dnicy ter:;tcriallii ; n«c/v;crni nc; Jlomornt Gclmi.skim i Slawiei1-

sko-Slupski;n w XIII i na poczqlkLL Xfi.: u;leku (CPII, t. 33� 1901, z. 2 .. s. 57).

9: C et w i ós ki, Rycustwo ... , 1982, nr C 849. 
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grupy otrzymali tylko dwaj ostatni: Bronisław został kasztelanem by
tomskim (1273), a Teodoryk wojewodą głogowskim (1271-1273) 9�. 

Piastowanie wyższych godności, a przede wszystkim urzędów woje
wody, kasztelana i s(;dziego nadwornego, można uznać za jedno z kryte
riów przynależności do warstwy możnowładczej. Jeżeli kilku członków 
jakiejś rodziny, należących co najmniej do dwóch pokoleń, było dostoj
niLami książęcymi, to możemy zaliczyć ją do możnowładztwa nawet wte
dy, kiedy nie znamy wielkości majątków tych urzędników. Niewątpliwie 
w skład dolnośląskiej elity feudalnej wchodzili np. Mironowice z Pro
chowic i Sośnicy. Z rodziny tej pochodzili: Miron, kasztelan głogowski 
(1248), jego synowie: Ikon, kasztelan krośnieński (1251), wojewoda leg
nicki (1259-1278), i Michał ze Sośnicy, kasztelan niemczański {1279) 
i wrocławski (1282-1287), oraz syn Ikona, Miron z Prochowic, wojewoda 
legnicki (1286-1288), kasztelan wrocławski (1292) 93. Informacje o spra
wowaniu wyższych urzędów pozwalają również na ustalenie, w jakim 
okresie dana rodzina miała pozycję możnowładczą. Jak bowiem słusznie 
stwierdza Cetwiński, granica między możnowładztwem a średnim rycer
stwE'm była płynna 94

. Trafny jest wniosek tego badacza, że po 1266 r. 
traci na znaczeniu rodzina Wierzbnów. Po raz ostatni wymieniony jest 
wtedy w źródłach Jan z Wierzbnej, kasztelan ryczyński 95• Jan był ostat
nim wyższym urzędnikiem z tej rodziny. Po 1266 r. tylko Andrzej 
z Wierzbnej piastuje urząd książęcy, i to urząd drugiej grupy (marszałka 
wrocławskiego 1282-1283).

Odr<:;bną kategorię funkcjonariuszy książęcych, hierarchicznie niższą od 
;,;rupy drugiej, stanowili klucznicy (clavigeri) i landwójtowie. Na klucz
ników byli powcływani członkowie rodzin rycerskich; świadczy o tym 
przykład wspomnianego wyżej Wawrzyńca, który był kolejno kluczni
kinn, podkomorzym i podsędkiem YG. Z rycerstwa pochodził zapewne tak
że klucznik brzeski Jan Woda (1263), który w 1250 r. występuje jako 
giermek (,,serviens") Henryka III 97. Urzędy klucznika i landwójta obej
mowali jednak również mieszczanie i sołtysi. O przynależności społecznej 
kilku tych funkcjonariuszy dowiadujemy się ze źródeł z początku XIV 
w. Tylon z Bernswalde w 1308 r. występuje jako ławnik świdnicki,
a w 1312 r. jako klucznik księcia świdnickiego Bernarda 93

. Jakub Kun
zcndorf, mieszczanin z Nysy, był biskupim klucznikiem nysko-otmu
chowskim, a jednocześnie landwójtem (1309-1315) nn. Urząd klucznika

02 Tamże, nr C 747, 865, 260, 590, 95, 818.
us Tamże, nr C 319, 498, 533, 534. Tezę, że Ikon był kasztelanem krośnieńskim, 

uzasadniam w recenzji książki M. Cetwińskiego, s. 273. 
Dł Cetwiński, Rycerstwo ... , 1980, s. 119. 
ll6 Tamże, s. 192. 
co Zob. przyp. 92.
u1 Reg. 725 a, 1156.
rs Reg. 2988, 3269.

o� Reg. 3046, 3080, 3201, 3202, 3295, 3495, 3530.
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książęcego piastował w 1301 r. sołtys Piotr z Ratajów koło Oleśnicy 100
, 

a w 1317 r. Apeczko, wójt Środy 101. Mieszczanami wrocławskimi byli 
landwójtowie Wrocławia Jan Neuss (1329) i Gysko de Wid (1334) 102, 

n landwójt Złotoryi Tammo (1312) był sołtysem i synem sołtysa 103. 

Sądzq, że hierarchia urzędów i kolejność na listach świadków stano
wić mogą pomocnicze kryteria przy ustalaniu tożsamości osób. Wycho
dzę z założenia, że urzędnicy byli przenoszeni zwykle na stanowiska 
równorzędne lub wyższe. Zdarzały się wprawdzie także przesunięcia na 
niższe urzędy, ale nie były one chyba częste, a poza tym różnice rang 
obu kolejnych urzędów danej osoby w znanych mi wypadkach była nie
znaczna 104. Wątpliwości więc musi budzić identyfikacja wysokiego urzęd
nika z występującym później niższym funkcjonariuszem o tym samym 
imieniu. 

Przydatność obu kryteriów sprawdzimy na przykładzie kariery urzęd
niczej Alberta z Brodą, zwanego Łyka, który w Księdze henrykowskiej

określony jest jako „bardzo wpływowy przy księciu i w całej ziemi" 
(w latach czterdziestych XIII w.) 105. Zdaniem Cetwińskiego rycerz ten 
był kolejno sędzią dworu (1209-1223), wojskim (1226), podstolim (1238), 
łowczym (1244-1245) i kasztelanem wrocławskim (1250-1251) 106. Nie 
ulega moim zdaniem wątpliwości piastowanie przez Alberta z Brodą tego 
ostatniego urzędu, mimo że nie występuje on w żadnym dokumencie 
jednocześnie z przydomkiem i tytułem kasztelana. Identyczne bowiem 
jest miejsce na listach świadków Alberta z Brodą w 5 dokumentach 
z lat 1248-1251 107 oraz kasztelana wrocławskiego Alberta w 7 doku
mentach z ]at 1250-1251 108. Zajmuje on przeważnie drugie miejsce, 
rzadziej pierwsze lub trzecie. W 9 dyplomach z lat 1248-1251 Albert 
jest wymieniony bezpośrednio za komesem Mroczkiem (kasztelanem ry
czyńskim): 5 razy jako Albert z Brodą i 4 razy jako kasztelan wrocław
ski. Zarówno za Albertem z Brodą, jak i za kasztelanem wrocławskim 
wzmiankowani są kilkakrotnie podkomorzowie Paweł Słupowie i Stani
sław, podstoli Ulryk, podczaszy Deczko i klucznik Wawrzyniec, a także 
kasztelan uraski Przybek i późniejszy kasztelan ryczyński Jan z Wierzb
nej. Ponadto Albert z Brodą wyprzedza niekiedy na listach świadków 
Bogusława Starszego ze Strzelina (kasztelana niemczańskiego), a kaszte-

100 Reg. 2658, 3183. 
101 Reg. 3679. 
102 Reg. 4819, 5613. 
10s Reg. 2629, 2Sl3, 3271, 3333. 
101 Wojewoda mazowiecki Abraham został przen1eswny n.a nieco niższe sta-

nowisko kasztelana stołecznego grodu Płocka; por. przyp. 34. 
105 Ks. henr., s. 139, 297. 
1oe Ce t wiń s ki, Rycerstwo ... , 1982, nr C 4. 
101 Reg. 674, :675, 709, 749, 775. 
108 Reg. 707, 710, 711, 712, 717, 718, 766. 

2 - Sobótka 4,B5 
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łan Albert - kasztelana legnickiego Ottona, kasztelana oleśnickiego 
Piotra, sędziego nadwornego Zbyluta, kasztelana milickiego Stefana i in
nych. Takie samo miejsce jak w latach 1248-1251 zajmuje Albert 
z Brodą w dokumencie z 1258 r. Jako świadkowie są w nim wymienieni 
następujący komesi b2z tytułów urzędniczych: Mroczek, Albert z Brodą, 
Jan z Wierzbnej, Zbylut, Janusz, Przybek i Racław 109

. Mroczek był 
wtedy wojewodą opolskim, Jan z Wierzbnej kasztelanem ryczyńskim, 
Zbylut aktualnym lub byłym sędzią nadwornym, Przybek byłym kasz
telanem uraskim. Janusz jest zapewne identyczny z późniejszym sędzią 
i kasztelanem Niemczy, a Racław z późniejszym sędzią i kasztelanem 
Ryczyna 110

• Wysoka pozycja Alberta z Brodą na liście świadków z 1258 
r. przemawia za utożsamieniem go z byłym kasztelanem ,vroclawskim,
a nic z jego synem, jak sądzi Cetwiński 111

• 

Bardzo prawdopodobne jest przypuszczenie, że Albert z Brodą był 
w latach 1244-1245 łowczym wrocławskim. Jak słusznie stwierdza Mu
larczyk, jego tytuł „venator Slezic" 112 można uznać za równorzędny 
z tytułem „dapifer magnus" (JM, s. 158). Ze źródeł z lat czterdziestych 
nie znamy żadnego innego feudała o imieniu Albert, który miałby na 
dworze wrocławskim taką pozycję, jak Albert z Brodą. Mniej pewne 
jest pełnienie przez niego funkcji wojskiego i podstolego; spotykamy 
bowiem w latach dwudziestych i trzydziestych co najmniej dwóch ry
cerzy dolnośląskich tego imienia: Alberta syna Nankera (1223) i Alberta 
syn� Berona (1233) 113• Największe wątpliwości budzi jednak twierdze
nie, że sędzia nadworny został przeniesiony na stanowisko wojskiego, 
a później podstolego. By laby to degradacja. 

Z tytułem sędziego nadwornego występuje Albert z Brodą tylko 
w dokumencie Henryka Brcdatego z 10 V 1209 r. (,,comite Albrachto 
Harba iudice curiac") 114. Jedynie w tej wzmiance jest on wymieniony
jednocześnie z przydomkiem i nazwą urzędu. Niektórzy historycy uwa
żają dokument z 1209 r. za falsyfikat, głównie dlatego, że Albert z Bro
dą, żyjący jeszcze w 1258 r., był w 1209 r. za młody na sędziego 115 .
.t\ utentyczności tego dyplomu bronią K. Maleczyński 116 i W. Korta. Zda
niem Korty Albert z Brodą, zwany Łyka, urodził się w latach osiem-

,op Reg. 1002. 
116 Cetwiński, Rycerstwo ... , 1982, nr C 356, 926, 677, 391, 688.
111 Por. przyp. lH!,---119. 
112 SU II, nr 273, 297 (Reg. 613, 626). 

, ,i Kś III, nr 276: Reg. 425. 
1ił Kś II, nr 135; SU I, nr 342 
115 Z. K o zł o ws ka - B ud ko w a, Przyczynek do krytyki dokumentów ślq

.,k:ich z pierwszej polowy XIII w. (Studia z historii społecznej i gospodarczej po

swit:i:one Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931, s. 6); H. Ap pe I t, SU I, nr 342; 

U. �ie n tar a, Walonowie na Ś!qsku w XII i XIII wieku (Przegląd Historycz

llY, t. 66, 1975, z. 3, s. 354). 
11e KS 11, nr 135. 
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dziesiątych XII w., a zmarł w 1251 r. jako kasztelan wrocławski; 
w 1209 r. mógł on liczyć 25 lat i być sędzią m. Zwolennicy poglądu 
o autentyczności dyplomu z 1209 r. sądzą, że w 1258 r. występuje nie
Albert Łyka, lecz inna osoba. Cetwiński uważa Alberta z Brodą z 1258 r.
za syna Alberta Łyki. Albert II z Brodą nie jest wymieniony w żadnym
innym źródle jako osoba żyjąca; jest on znany tylko ze wzmianki po
śmiertnej z 1282 r. 118 W dokumencie z 1258 r. występuje jednak raczej
Albert Łyka, a nie jego syn 119. Jeżeli Albert Łyka zmarł około 1260 r.
w wieku 70 lat, to w 1209 r. miałby on 19 lat. Pełnienie funkcji sędziego
nadwornego wymagało dużego doświadczenia życiowego i dobrej znajo
mości polskiego prawa zwyczajowego. Zadaniom tym nie mógł sprostać
młodzieniec 19-letni, ani nawet 25-letni. Jeżeli przyjmiemy, że Albert
Lyka miał w 1209 r. około 30 lat, wtedy w momencie powołania go na
urząd kasztelana wrocławskiego {ok. 1250 r.) liczyłby on około 70 lat.
Nominacja starca w tym wicku na stanowisko wymagające sprawności
nie tylko umysłowej, ale i fizycznej, wydaje się niemożliwa. Poza tym
Albert Łyka był synem Niemca i Walonki; można więc wątpić w jego
7.najomość prawa polskiego. Wszyscy inni śląscy sędziowie nadworni
w pierwszych dziesięcioleciach XIII w. mieli polskie imiona: Wojsław,
Bogusław, Racław i Jawor we Wrocławiu oraz Racław, Zdzisław, Cze
sław, Przedbor i Sędek w Opolu 120. Sądzę więc, że Albert Łyka nie
mógł być sędzią w 1209 r.

Być może urząd ten piastował wtedy inny Albert (lub Wojciech) 
z przezwiskiem Broda, identyczny z sędzią Albertem występującym bez 
przydomka w latach 1214-1223 121. Zgodzić się trzeba z Kortą, że treść 
dokumentu z 1209 r. nie przeczy jego autentyczności oraz że większość 

świadków rzeczywiście żyła na początku XIII w. Pewne wątpliwości bu
dzi jednak tytulatura i kolejność świadków 122• Sprawa autentyczności 
tego dyplomu jest więc nadal otwarta. 

111 W. Kort a, W sprawie autentyczności i interpretacji dokumentu ksii;cia

Henryka Brodatego dla klasztoru N. Marii Panny we Wrociawiu. z 10 maja 1209 r. 

(Acta Univcrsitatis Vratislaviensis, nr 461, Historia XXX), Wrocław 1978, s. 
63-66.

us Reg. 1689 i 1700. Por. Cetwiński, Rycerstwo ... , 1982, nr C 4 i 6.
11s Por. przyp. 109-111.
12° C c t w iński, Rycerstwo ... , 1982, s. 2.21, 226.
121 Kś 11, nr 163; Kś III, nr 266, 276.
122 Tylko w dokumencie z 1209 r. wojski śląski ma tytuł komesa. W innych

źródłach polskich (w tym także śląskich) z pierwszej ćwierci XIII w. z tytułem 
komesa i jednocześnie z tytułem urzędniczym występują wyłącznie wysocy dostoj
nicy: wojewoda, kasztelan i sc:dzia nadworny; .por. KŚ I, nr 91, 99, 100; KŚ III, 
nr 269, 283. Jedynie w dyplomie z 1209 r. śląski sędzia nadworny jest wymieniony 

za wojskim i skarbnikiem; por. KS III, nr 269, 276; SU I, nr 291; Su II, nr 83; 
Reg. 337, 429, 1746, 2206, 2292, 2300, 2318. Nietypową kolejność innych urzedników 
spotyka.my jednak także w dokumentach autentycznych. 
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VORRANG, KOMMASSIERUNG UND TEILBARKEIT SCHLESISCHER 

AMTER IM 13. JAHRHUNDER'l' 

Jerzy lVIularczyk vertritt die An.sicht, <lass in Schlesien im 13. Jh. keine 
Amtshierarchie entstandcn sei oder sich befestigt habe. Seincs Erachtens, beklci
dete cine Per,on haufig mehrere Amter (manchmal sogar in vcrschiecienen FLil'
stcn,Limern) und ein Amt wurde auch durch mehrcre Personen ausgeLibt, z.B. 
I3oguslaw von Strzelin war anscheinend gleichzeitig Ka>tcllan mehrerer Burge, 
die er gerncinsam mit anderen Burgherren verwalte11 sollte. Diese Ansichten sind 
nur teilweise begri.indet. Der These von Mularczyk zuwider bestanden Hierarchie
Unterschiedc zwischen den schlesischen Beamten. Auf den Zeugenlisten stehen 
die hoheren Wi.irdentrager (Palatin, Kastellan und Hofrichter) fast immer vor 
anderen Furstenbeamten. Manche niedrigeren Hofamter warcn wirklich durch zwci 
Personen gleichzeitig ausgeilbt, wir treffen z.B. zwei Kammerer eines Fi.irsten. 
Die Filrstcnbeamten waren manchrnal erbliche Stadtvogte. Man kann jedoch nicht 
die Thcsc bcweisen, dass ein Kastellan gleichzeitig zwei oder mehr Burgkrc,isc 
verwaltete. Wir finden auch weder zwei gleichzeitig tatigen P.alatine desselben 
Filrstentums nach zwei Kastellane desselben Burgkrcises. Zwei Kastellanc von 
Oleśnica 1292 genannt waren keine Filhrer des Burgkreises sondern Be�itzt!l' de:, 
Burglelms (feudum castrense). Kein einziger Fall d<;:r Ausubung der Amter durch 
eine Person glekhzeitig in verschiedenen Fi.irstenturnern ist festzustellen. 




