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DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA JAKO DROGA AWANSU 

SPOŁECZNEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ XII-XIV W. 

1. Jedną z centralnych postaci ruchu osadniczego we wschodnich

Niemczech, Polsce, Czechach i Prusach krzyżackich jest zasadźca, okreś
lany zwykle w źródłach jako locator, rzadziej (na Pomorzu i w Meklem

burgii) possessor 1
. O ile do władców, a potem i innych panów feudal

nych należała inicjatywa akcji kolonizacyjnej i jej zaplanowanie (a czę
sto również opieka nad osadnikami w pierwszym stadium ich działal

ności), o ile podaż ludzi, chętnych do ryzykownej wędrówki \V obce 
kraje dla poszukiwania lepszego bytu na nowo zagospodarowyv.ranych 
terenach była niezbędnym warunkiem samego zrealizowania akcji, o tyle 
osoba zasadźcy, kierującego na miejscu lokacją i regulującego obecne 
i przyszłe warunki bytowania osadników, stanowiła konieczne ogniwo 

pośrednie, od którego zależało powodzenie całej akcji. Rola zasadźcy nie 
malała nawet w tych wypadkach - coraz cz�stszych w późniejszym 
okresie t7.\V. kolonizacji na prawie niemieckim - w których lokacja po
legała na przystosowaniu istniejących już osad do ustroju prawa nie
mieckiego i do no\vych form gospodarki rolnej. 

Akcja lokacyjna, nawet w skali jednej wsi, wymagała dokonania 
\Vielu czynności organizacyjnych i technicznych 2

. Trzeba było zebrać lu
dzi, chętnych do podjt;cin ryzyka wędrówki w dalekie nieraz strony 
(osadnicy z okolic Luksemburga i znad Mozeli w XII w. przywędro

wali aż do Siedmiogrodu); trzeba było zorganizo\vać ich transport i za-

t Zagad:1icniu zasc1dżców pc>święconc zostały clotychcza-; tylko dwle monografie: 
znakomita cl�·scrtacja P. H. Kot z s c h keg o, Da, L:nternehmertum in der ost
c/.:,111sch!'11 Kolonisatio1i clcs ,"\Iittclaltcrs, Bautzen 18H4, i artykuł K. Schli n c
m a n n,\. Zur Ge,chiclite des deni se hen LandessC11lsbnus im Mi[telalter (Siid-Ost

deubche Forschungen, 1, rn:rn. ,. :J0-46). W dalszym ciągu wykorzystuję równieź •

m<1kr:,1ly. 1.ebrar:c przez M. Bar.1iisk,iego ,v nie drukowanych p:·acach o zasadźcach 
na .Slą;ku, w Wielkopolsce i Małopolsce, oraz o roli zasadźcóv.r na ·warmii. Za ich

ud<>,,te;pnienic .,erciecznie d1.ic;kujc; autorowi. 
" R. Ko e !J ner. Loculio. Zin Begrifjss1Jrccite u11r/ c;eschichte der dt'.lll�chen 

Kolon-'satio11 (Zeitschrift des Vcreins ftir Geschichtc Sc.:hle�iens, 63, 1929 s. 1-32); 
B. Z i c n ta:· a. Przemiany ,�polec::1w-aospoclorc::e i przestrzenne miast w dobie 
!okncji (::'vliasta doby feudalnej w Europie środkowo-w�chodniej, Wnrszawa 1976,
s. 67-97).
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pewnić wyżywienie. Miejsce, gdzie miała powstać nowa osada, musiało 
zostać odpowiednio wytyczone, z łatwym dostępem do wody i z możli
wością komunikacji z innymi osadami. Trzeba było wytyczyć miejsca 
pod zagrody, pod kościół (często też karczmę i młyn), a następnie po
dzielić grunta, przydzielone wsi, na niwy i przydzielić w każdej z niw 
pola poszczególnym gospodarstwom. Jeżeli akcja polegała jedynie na 
przekształceniu osady istniejącej, odpadała konieczność ściągania osadni
ków (a co najmniej redukcji ulegała liczba nowych kolonistów): pozo
stawały jednak prace miernicze przy wytyczaniu gospodarstw, niw i pól. 

\V niektórych wypadkach zasadźcy sami zajmowali się tymi pracami, 
posługujc\C się prętem lub sznurem mierniczym (virga, funiculum men
surationis); z czasem jednak czynności te podejmowali często specjaliści 
geometrzy (mensuratores), korzystający z pomocy niższego personelu 

(zwłaszcza przy lokacjach miast). W państwie krzyżackim w Prusach 
powstał w końcu XIV w. specjalny podręcznik mierniczy pt. Geometria

Culmensis 3. 

Do czynności, związanych z lokacją, należało też zorganizowanie ży
cia społecznego no,vej osady, a więc sądu wiejskiego, stanowiącego organ 
samorządu, oraz parafii (i jej wyposażenie). Trzeba było też ustalić pra
wo, jakim mają się sądzić osadnicy, ich powinności wobec pana grunto
wego i Kościoła. W dalszym ciągu, w miarę rozbudowy i w miarę po
trzeb, powstawały młyn, karczma, jatki rzemieślnicze itp. 

Wszystkie te czynności ulegały komplikacji przy lokacji miast, gdzie 
chodziło o zorganizowanie osad o innych funkcjach, mających nadto cha
rakter obronny. Geometrzy, wytyczający nowe miasta w Europie środ
kowej stworzyli w XII-XIII w. specjalny typ p:anu miejskiego, sta
nowiący doskonałą realizację potrzeb ośrodka handlowo-rzemieślnicze
go, oparty na teoretycznych założeniach rzymskiej myśli planistycznej. 
Plan ten musiał być odpowiednio przystosowany do ,varunków natu
ralnych, musiał też zostać wkomponowany w istniejącą sieć dróg. 

2. W pierwszym etapie ruchu kolonizacyjnego nie występują jeszcze
specjaliści od przeprowadzania lokacji. Inicjatywa· należała wtedy do 
chłopów, którzy za pośrednictwem swych delegatów układali się z pa
nem grlmtowym. W układzie arcybiskupa hamburska-bremeńskiego Fry
deryka z osadnikami holenderskimi z 1106 r. występuje w imieniu chło
pów ksiądz Henryk, któremu towarzyszy pięciu innych delegatów 4, po
dobnie biskup hildesheimski Udo (1079-1114) układał się z czterema 

3 Geometria C1llmensis, wyd. H. Mendthal, Leipzig 1886. 
·1 źródła do dziejów kolonizacji w Europie środkowej zostały w wyborze opu

blikowane przez H. He Ibi g a i L. We i nr ich a, Urkunden und erziihlende Quel
len zur cleutschen Ostsied[ung im Mittelaiter, t. I-II. Darmstadt 1968�1970; ze 
względu na łatwą dostępno�ć cytować je będę według tego zbioru, (dalej: UEQ) 
UEQ I, 1. 
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przedstawicielami chłopów, osadzanych w Eschersheim 5• Takie same 
układy panów z całą grupą kolonistów spotykamy później na terenach 
nad średnią Łabą, gdzie przywilejów udzielali arcybiskup Magdeburga, 
biskupi Naumburga i Miśni. Przedstawicielem chłopów jest tam zwykle 
magister incolarum, określany także jako burmestere, magister ville lub 
scultetus, ale odbiorcą przywileju jest w tych wypadkach stale cała gru
pa kolonistów. W niektórych przywilejach zagwarantowano chłopom 
swobodny wybór tego naczelnika. Otrzymuje on uprawnienia, wynoszące 
go nad innych chłopów: przewodniczy sądowi wiejskiemu, otrzymuje 
1/3 dochodów sądowych oraz 1 lub 2 łany wolne od czynszów 6. W szcze
gólnie interesującym przywileju arcybiskupa magdeburskiego Wichmana 
dla flamandzkich kolonistów w Wusterwitz z 1159 r. ów naczelnik imie
niem Henryk zajmuje już szczególne stanowisko: zostaje wymieniony na 
pierwszym miejscu, jako ten, ,,przez którego i z którym przybyli" ko
loniści 1. Można więc Henryka uznać za właściwego organizatora lokacji, 
za czym przemawia zarówno jego wyodrębnienie z grupy, jak szczegól
ne jego wynagrodzenie przez arcybiskupa: zostaje on bowiem dziedzicz
nym sędzią we wsi i ma prawo do pobierania 1/3 dochodów sądowych, 
dostaje 4 łany ,volne i 1 funt z czynszów wsi. 

Z tego samego roku pochodzi przywilej tegoż samego arcybiskupa, 
dotyczący lokacji wsi Pechau. Odbiorcą przywileju nie jest tu już jed
nak grupa kolonistów, lecz „quidam Heribertus", który zobowiązuje się 
nową wieś „excolere et fructificare". Również on otrzymuje dziedziczne 
sądownictwo z prawem pobierania 1/3 dochodów oraz 6 łanów lennych. 
Heribert, który miał dopiero dokonać operacji, związanych z lokacjq, 
rezerwuje sobie jednak prawo do zakupu niektórych sąsiednich wsi ce
lem przeprowadzenia tam lokacji na tym samym prawie, które miało 
obowiązywać w Pechau, a więc prawie z Burgu 8• 

Mamy tu więc do czynienia z człowiekiem, który traktował swe za
dania nie jako pośrednictwo między kolonistami a nowym panem, ale 
jako przedsięwzięcie, mające mu przynieść dochód i nową pozycję spo
łeczną. Jest to już zasadźca (locator) nie tylko w sensie fachowego orga
nizatora osadnictwa, ale i przedsiębiorcy. 

Niebawem zasadźcy pojawili się w coraz większej liczbie. Najwcześ
niej wystąpili na starym terenie osadnictwa holenderskiego nad dolną 
Wezerą, gdzie arcybiskup Hartwig I nadał w 1149 r. podmokłe obszary 

s UEQ I, 23. 

s Najwnikliwsze studium nad początkami gminy wiej.,kiej na terenach koloni
zacji XII w. w środkowych Niemczech zawdzięczamy W. Sc h Ie si n g c ro w i, 
Bauerliche Gemeindebiidung in den mittelelbischen Landem im Zeitalter der mit

telaiterlich·en deutschen Ostbewegung (Die Anfange der Landgemeinde und ihr 
Wesen, wyd. T. Mayer, t. II, Lindau-Konstanz 1964. Vortrage und Forschungen 
VIII/2, s. 25-88).

7 UEQ I, 12. 

8 UEQ I, 10. 
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późniejszego Stedingerlandu niejakim Janowi i Szymonowi celem roz

sprzedania kolonistom i doprowadzenia do uprawy. Nowi osadnicy mieli 
więc zakupić u „locatora" prawo do swych gospodarstw. W zakończeniv 
dokumentu .Tan \\'ystc;puje jako ,,emptor". a wiqc i on zakupił u arcybi
skupn prawo do przeprowadzenia akcji lokacyjnej 9

• Przywilej nie wspo
mina o s,1dovmictwie, ale można z dużym prawdopodobieństwem przy
puszczać, że znalazło się ono w rękuch zasndźców. Rozwój opłat lokacyj

nych (zwanych później na południu arrha) świadczy o powodzeniu i zy
skowo:'.ci kierowania akcjnmi osadniczymi. Niebawem i w otoczeniu zna
nego nam arcybiskupa Wichmana, który zac,:ynal od bezpośrednich ro
kowań z kolonistami, by przejść następnie do posługiwania się pośredni
kami, spotykamy system zakupywania prawa do lokacji: prepozyt kate
dralny Gerhard przekazał zasadźcom Burchardowi i Szymonovv'i „ad 
excolendum" ,vieś Kraków (Krakau) ,,sub assignacione cuiusdam certe 
pecunie": umo\\'G potwierdził arcybiskup rn 

l\fożna by mnożyć dalsze przykłady ·1-arówno z obszaróv,.r nad dolną, 
jak i środkow,1 Łabą. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć niczego bliższe
go o pochodzeniu zasadżców. O ile pierwsi „magistri incolarum" i „bur
mestere" byli z pewnością sami chłopami-kolonistami, to trudno to twier
dzić o ludziach, płacących za prawo do lokacji i samodzielnie kierujących 
akc.iq ściąf',il.nin i osadzaniH chłopów Nic,, j0sl wykluczone, że wywodzili 
si<; z zamożnych chłopów, szukających awansu, al<! bardziej prawdopo
dobne jest ich pochodzenie mieszczar1skie: np. Hcribert, zasadźca Pechau, 
wpro\':adzil w nov;ej wsi zwyczaje prawnp miasteczlrn Burg (na północny 
\\·schód od I\1agdebuq.w), co czyni prawdopodobnym pochodzenie Heri
b<:'th z tego rn:,:.�tr·czbi 11. :1Lc3zczanincm :J\'I Wt)t'\\'l�c' \Ver;1cT z P,s.d:·1·
born, �eden z zasc1dźcó,\· założonej przez arcybiskupa Wichmana \\·si Pop
pendorf (1164) 1�. Natomtast Fryderyk z ::\Tachtenstede, zasadźca arcy
biskupa hnmbursko-breme�skiego (11,0. 1180-- 118:3) był arcybiskupim 
ministeriałem. a ·-.vit;C przedstawicielem niższego rycerstwa n. Jedynym 
elementem łącz,icym tych ludzi rozmaitego pochodzenia była przedsiębior
czość, poł(!Czonn z dopuszczeniem ryzyka ornz umiejc;tności techniczno
-organizacyjne, ,i tnkże wyczucie perspckty,\· mvansu, jakie obrotnym lu
dziom stwarzał rozwijaj<łCY się ruch lokacyjny. 

Ruch lokacyjny zawdzięczał swe szybkie tempo faktowi, że nie był 
ruchem żywiołowym: jeśli arcybiskupi hambursko-breme11scy w pierw
szym etapie ulegali tylko petycjom przybywającym z Holandii grup 
kolonistów, to ich sąsiedzi, obserwując korzyści z osiedlania się pracov,;i-

9 n::o r. 2. 
:o l:EQ L !l. 
11 Por. przyp. 8. 
t! UEQ I, 11. 
is UEQ I, 3; IIumb-urgischcs Vrkunclenbuch, t. I, wyd. J. M. Lappenberg, Ham

burg 1842, 260. 
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tych i wzorowych jako gospodarze przybyszów, sami podjęli inicjatywę. 
Dotyczyło to zwłaszcza książąt, prowadzących zaborcze najazdy na zie
mie Słowian: starali się oni umocnić swe panowanie przez zakładanie 
na zdobytych ziemiach nowych osiedli chłopów niemieckich. Tak Adolf 
II, hrabia holsztyński, ,,wysłał ludzi na wszystkie strony, mianowicie do 
Flandrii i Holandii, Utrechtu, Vvestfalii i Fryzji z wezwaniem, by kto
kolwiek odczuwa głód ziemi, przybywał wraz z rodziną, a otrzyma dużo 
ziemi'' 14_ Podobnie Albrecht Niedźwiedź, margrabia Brandenburgii. ,,roz
począł werbunek w Utrechcie i Nadrenii, następnie u tych, którzy miesz
kają przy Oceanie i znoszą przeciwności od nawały morskiej, mianov,.:icie 
Holendrów, Zelandczyków oraz Flandryjczyków i przeprowadził od nich 
bardzo wiele ludzi" 15. Henryk, hrabia Ratzeburga, ,,leżącego w ziemi Po
łabian, przyprowadził moc ludzi z Westfalii, by zamieszkali ziemię Po
łabian i ziemię ich rozdzielił losem, sznurem pomiaru" 1e. Podobną polity
kę osadniczą prowadzili książęta nie podejmujący zaborczych najazdów, 
ale rozporządzający słabo zaludnionymi przestrzeniami, jak hrabia Wi
precht z Grojcza, który udawszy się do Frankonii, ,,sprowadził stamtąd 
wielu chłopów owej prowincji, którym, wykarczowawszy doszczętnie las, 
kazał zamieszkać i posiadać dziedzicznym prawem tę okolicę (wokół 
klasztoru Pegau) oraz � że dodamy coś zabawnego � nazwać własnym 
imieniem wieś lub posiadłość, którą każdy z nich wraz ze svvą czela
dzią założy" 11. Owi założyciele wsi to zapewne „burmestere", od któ
rych imion pochodZć\ nazwy typu OttendorL Everbardsdorf itp. Zwy
czaj nadawania imion zasadźców wsiom przez nich zakładanym rozpo\v
szechnił się z czasem na całym obszarze Europy środkowo-wscbodnie.i. 

Zorganizowaną i dalekowzroczn<: politykę lokacyjną prowadził arcy
hisk up \Vjchman: zapewne również margrabio,vie Miśni z rodu 1,Vettinów, 
choć nie zachowały się na ten temat bliższe dane. Głównym elementem 
tej polityki było rozsyłanie wysłanników na tereny, skąd można było 
liczyć na przypływ kolonistów, nadzorowanie ich przemarszu i rozloko
wanie na miejscu, z pewnością także zaopatrzenie w żywność i paszę 
w czasie przemarszu i w początkowym okresie zagospodarowania. Wy
magało to niemałego nakładu środków. Panowie terytorialni zezwalali 
też osadnikom na swobodne korzystanie z lasu w celu uzyskania bu
dulca. 

Jeżeli możemy się domyślać, że sami osadnicy dostarczyli w osobach 
wybranych przez siebie „burmesterów" pierwszej grupy „lokatorów", 
to drugą grupę stworzyli niewątpliwie funkcjonariusze książąt i bisku
pów, rycerze i ministeriałowie, którzy od organizowania akcji koloniza-

1-1 Helmoldi presbyteri Bozoviensis Chronica Slavorum, wyd. B. Schmeidler,
H. Stoob. Darmstadt 1963; I, 57. Tłumaczenie polskie J. Matuszewskiego.

1, Tamże, I, 89
1s Tamże. I, 92
n Annales Pegavienses, ed. G. M. Pertz (MGH SS XVI, s.a. 1104, s. 247).
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cyjnej na rachunek swych seniorów przeszli do traktowania jej jako 
źródła zysku i awansu. Z tą chwilą (a na ziemiach nad Łabą stało się tak 
około 1150 r.) sama polityka osadnicza uległa usprawnieniu i akcje osad
nicze zaczynały nawet przynosić dochody panującym. 

W gorszej sytuacji znajdm.vali się władcy ziem, położonych dalej na 
wschód, którzy podjęli również akcję sprowadzania kolonistów. Musieli 
oni przez długi czas inwestować w tę akcję bądź na własny rachunek 
organizując lokacje, bądź udzielając bezpla tnie zasadźcom przywilejów 
na zakładanie nowych osad, nierzadko zasilając ich pieniędzmi. Elemen
tem akcji lokacyjnej było również nadawanie wielkich obszarów leśnych 
lub podmokłych terenów klasztorom i innym instytucjom kościelnym, 
a nawet Ś\vieckim panom, pod warunkiem ich skolonizowania, oczywiście 
już na ich własną korzyść. 

Dopiero po 1240 r. akcja kolonizacyjna na ziemiach Polski i Czech 
nabrała szerokiego rozmachu, a stanowisko zasadźcy stało się tam spo
sobem robienia kariery; po 1260 r. pojawiły się na Śląsku i w Czechach 
opiaty za lokację, często bardzo wysokie (do 50 grzywien). W Prusach 
akcja lokacyjna przyspieszona została pod koniec XIII w. ale opłaty za 
lokację pojawiły się dopiero w XIV w. i były stosunkowo rzadkie. Pań
stwo pozostało tam \V dalszym ciągu organizatorem osadnictwa na licz
nych terenach leśnych, na których kolonizacja przeciągnęłn się poza wiek 
XIV i w drugiej połowie tego stulecia cierpiała w niemałym stopniu na 
brak osadników. 

Badanie akcji lokacyjnej jako procesu, obejmującego cały obszar od 
Łaby po Bug i południowo-wschodni łuk Karpat, związane jest z ogrom
nymi trudnościami. Przyczyną tych trudności jest nierównomierna pod
sta v.ra źródłowa. Podczas gdy niektóre tereny nad środkową Łabą, 
a zwłaszcza Śląsk, Czechy i Prusy mają znaczną liczbę zachowanych 
przywilejów lokacyjnych, to w Brandenburgii, Meklemburgii i na Po
morzu przywileje lokacyjne zachowały się tylko dla miast, a lokacje 
wsi odbywały się z reguły bez wystawiania takich dokumentów; o ist
nieniu zasadźców (zwanych tu „possessores") do\v·iadujemy się tylko 
z przypadkowych wzmianek w innych dokumentach i z układów ksią
żąt z biskupami w sprawie dziesięcin: świadectwem ich występowania 
(poza paru dokumentami lokacyjnymi) są dziedziczne sołectwa (scul
tetiae), stanowiące na całym omawianym obszarze zwykłe wynagrodze
nie zasadźców 1s.

1s Dla Meklemburgii brak monografii kolonizacji XII�XIII w.: por. zarys 
H. Witt ego, Mecklenburgische Geschichte, t. I, Wismar 1909, oraz studia
P. S le i n m n n n a, Bauer und Ritter in MeckLenbu.rg, Schwerin 1960, rozdz. I i II;
dla Pomorza przestarzała praca W. von S om m c r fe 1 da, Geschichte der Ger
manisierung des Herzogtums Pommern oder S!ai:irm bis zum Ablauf des 13. Jahr

hunderts, Leipzig 1896. Układy w sprawie dziesięcin: Mecklenburgisches Vrkunden

buch, t. I, Schwerin 1863, 59, 88; Pommersches Urku.ndenbuch, t. II, Stettin 1885,
975, 976. Por. K 1i t z s c h k e, op. cit., s. 28 n.
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Na Węgrzech również kolonizacja znalazła dość wątłe oświetlenie 
w źródłach. Na większości ich obszaru wiadomości o zasadźcach w ogóle 
nie znajdujemy, a przywileje dotyczące swobód osadników udzielane są 
wszystkim gościom, a nie ich pełnomocnikowi; co więcej, koloniści otrzy
mują zwykle prawo wyboru swego sędziego autonomicznego (villicus, 
iudex). Wprawdzie K. Schunemann widział konieczność istnienia zasadź
ców, bez których trudno sobie wyobrazić rekrutację osadników w Niem
czech i ich doprowadzenie na odległe obszary Siedmiogrodu, a śladów 
ich dopatrywał się w odmiennych nazwach miejscowych rn, ale uczeni 
w,;gierscy (I. Szabó, A. Kubinyi) potrafili przytoczyć tylko nieliczne śla
dy, mog,1ce świadczy<: o występowaniu przedsiębiorców lokacyjnych. 
Z reguły n1e byli oni wynagradzani dziedzicznym sądov,rnictwem w loko
wanej ,vsi. Jedynie osadnictwo, podjęte po najeździe mongolskim w dzi
siejszej zachodniej Słowacji i na Spiszu prowadzone było przez zasadź
ców ze Śląska i Małopolski korzystało z wszelkich form rozwiniętych 
wo \1:schodnich N:emczcch i w Polsce. �a tych obszarach \\-ystępuje 
też dziedziczne sołectwo 20. 

Jnk już wspomniano, organizatorzy lokacji otrzymywali od zlece
niodawcy wynagrodzenie za s\vą działalność. W większości wypadków 
stanowiło ją sołectwo, czyli urząd sędziego autonomicznego sądu wiej
skiego, zwanego sołtysem (iudex, scultetus, villicus), połączony zwykle 
z różnymi przywilejami: pewną liczbą łanów wolnych od czynszu, a czę
sto i od dziesięciny kościelnej, prawem zakładania młynów, karczmy, 
jatek i zależnych od siebie warsztatów rzemieślniczych. Łany sołtysie 
ooe:.i1no·wo.ly roz1n�lity 0bsz�1r: cd 1 lana \\'olnc•go �1ż drJ pr:nva zatrzy
mania co G lana w lokowanej wsi, liczącej nierzadko ponad 50 łanów_ 
Na tych łanach mógł sołtys osadzać własnych chłopów, zagrodników 
i rzemieślników. Przewodnictwo w sądzie Z\vykle przynosiło mu 1/:3 
wszystkich opłat sądo\\'ych. Sołtys był lennikiem pana wsi, często zbierał 
dla niego czynsze od chłopów (których część za to zatrzymywał); w dru
giej połowie XIII w. pojawia się obowiązek konnej służby wojennej, cza
sem także przewożenia listów. 

Znacznie większe były dochody sołtysów miast, zwanych częściej 
wójtami (advocati). Otrzymywali oni nie tylko udział w łanach upraw-

1� S c h U n c ?11 a n n, op. cit., s. :,4. 
rn A .. Kub i ny i, Zur Frage der deutschen Siedl1111qen im milt/eren Teii des 

Konig reichs L"ngnrn (1200, 1541) (Die deutsche O,biedlung des Mittelalters ais 
Prol.1iem der europiii,chen Gcschichle. Vortrage und Forschungen XVIII, Sigma
ring ?n 1975 .. ,. 5�;\ n.). PoL także A. Ro t h, De,ttscrirechtliche Ansiedlung und

GemeinschaftsbildunQ in Ungarn (Deutsches s';rchiv fur Landes- und Volksfor
scilur,g, 'i, H\43, s. 406); A. Kor me n dy. A soltesz (mare scultetorum) telepftette 
falrni-: a Szepessegbc11 (Xlll-XIV sz.) (Agrartorteneti Szemle, 3-4, 1974, s. 305-
:A8); J. Be n ko, Osie/lenie seuerneho Spisa do JJolovice 14. siorocia (Historicke 
;tucle. 15: 1970, s. UH-187). 

4 - s, i.Jolka 11s1 
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nych, przydzielonych miastu, ale także część placów na terenie miasta 
i kramów na rynku, które następnie wydzierżawiali. Cze:sto otrzymywali 
też wyłączne prawo do zakładania młynów, łaźni, rzeźni, a nawet kar
czem lub też do części czynszów z nich. \V miastach, mających korzystne 
warunki rozwoju, \VÓjt osiągał dochody przewyższające bogacbvo ary
stokracji ziemskiej; zresztą szybko do niej przechodził, kupując dobra 
ziemskie; jako potężny lennik pana miasta, brał aktywny udział w wiel
kiej polityce. Same miasta dotkliwie odczuwały uzależnienie od wójta 
i stosowany przezeń wyzysk, toteż dość szybko zaczęły dążyć do wyku
pienia wójtostwa. W miastach węgierskich wójtowie lenni nie występują. 

Posiadanie wójtostwa było z reguły S7.czeblem do stanu rycerskiego 
lub arystokracji, ale również sołectwo \ve wsi, zwłaszcza z obszE rnym 
wyposażeniem w ziemię z własnymi poddanymi, umożliwiało ludziom po
chodzenia mieszczańskiego lub nawet chłopskiego przejście do stanu 
szlacheckiego. Ułatwiał to obowiązek konnej służby wojskowej, który 
pozwalał sołtysom na wejście w środowisko rycerskie. Tak Zygfryd Rind
fleisch, sołtys klasztoru henrykO\Yskiego n.:i Ślqsku, z \\·łasnej inic,iatywy 
podjął lenną służbę rycerską u księcia wrocla wskiego; pozbywając się 
niewygodnego i niesumiennego sołtysa klasztor musiał dać księciu od
szkodowanie za ową służbę 21. 

Lokacja niosła ze sobą pewne ryzyko i źródła pozwalają odnaleźć 
sporo nieudanych przedsięwzięć. Dobrze znany jest przykład Budzowa 
(Śląsk), którego lokacji podjął się w 1221 r. zasadźca Menold; nie zdobł 
jednak zrealizować tego zadania z powodu przeszkód, sta,vianych przez 
sąsiednich rycerzy; jego następca Sibodo spisał się podobnie. Opat z lie!1-
rykowa, który wszedł w posiadanie owego terenu, powierzył v;ymie
rzenie gruntów jednemu z sąsiednich sołtysów, ale właściwą lokacj,; zle
cił Janowi, ,,syno\vi jakiegoś księdza" 22. 

Bronisz, możnowłndca wielkopolski, zlecił zasadźcy imieniem FrJ.n ko 
zasiedlenie wsi Gościkowo, ten jednak nie zdołał wywiązać się z 7.ada
nia „z powodu zbytniego ubóstwa"; podobnie spisał się inny lokator 
w tychże dobrach, młynarz Wilhelm 23. 

Z trzech zasadźców, którzy podjęli się zorganizowania miasta Brzegu 
nad Odrą przed 1250 r. jeden zmarł, a dwaj inni, ,,przyciśnięci ubóst
wem" sprzedali pnt\\'O do lokacji. uzysk;uw od księciR, Korn·ado\\"i, 
mieszczaninowi z Nysy 24. 

3. Z chwilą rozwinięcia się kolonizacyjnej prosperity obserwujemy
przedstawicieli różnych warstw społecznych, podejmujących się lokacji. 
Chłopi należeli tu raczej do rzadkości i trafiali się albo w stadium po-

21 Księga Henrylcowska, wyd. R. Grodecki, Puzn,ti'1 1949, IL 4, s. 337.

�· Księga Henrylwwsk11, J, 9, s. 28.'i-2\Hl. 

23 UEQ Il, 47, 48. 
24 UEQ II, 25.
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czątkowym, nie wymagającym wielkich opłat lokacyjnych, kiedy byli 
reprezentantami grupy kolonistów. albo też w okresie późnej rozbudowy 
systemu gospodarki w poszczególnych latyfundiach, kiedy panO'.vie 
(zwłaszcza administracja kościelna i bogata szlachta) zlecali im przepro
wadzenie przebudowy wsi istniejących na system łanowy, rzadziej za
siedlenie pewnych nie wykorzystywanych dotychczas terenów. Chłopi-zil
sadźcy otrzymywali też skromniejsze ,,.,,-yposażenie niż zasadźcy im,ego 
pochodzenia. Biskup krakowski Nanker powierzył nawet w 1324 r. lo
lrncję wsi Biskupice (dziś Jangrot) swoim przypisańcom -- a wiGc chło
pom o silnym stopniu zależności -- Świętosławowi i Radoszowi 25

. Niem
niej jednak i w tej grupie można mówić o awansie, związanym z podej
mowaniem siG działalności lokacyjnej. 

Wybitna rola książąt i innych ,vładców środkov.-oeuropejskich w or
ganizowaniu kolonizacji sprawiła, że wkrótce po jej rozwinięciu głó,vną 
rolę wśród jej organizatorów prze.ic.;li funkcjonariusze, pozo�taj,1cy w sh,ż
bic władców; przy tym ich pochodzenie społeczne niE! miało z1ncz-2-
nia i najczęściej trudne jest do ustalenia. Znajdują się wśród nich ry
cerze, ministeriałowie i mieszczanie, ale o ich powodzeniu i dalszej k2.l'ie
rze decydowało nie pochodzenie, ale bliski kuntakt z dwurcm i uży::e.::z
ność w służbie władcy. Działali początkowo na rachunek władcy, ale 
z czasem samodzielność ich wzr;:istała i przejmowali jako zasadźcy nie 
tylko osadzanie poszczególnych wsi, ale najwybitniejsi z nich podejmo
\vali się zorganizO\vania kolonizacji 'vviększych regionóv-7, działając jako 
zasadżcy „en gros" i powierzając konkretne lokacje \V terenie swym za
slltpcom. Szczególnie często wyste;puje to zjetwisko na Slqslrn, gdzie ksi4-
żęta i biskupi prowadzili kompleksową akcję karczowania puszcz i za
siedlania obszernych terenów. Tak w 1223 r. \:1-lalter, wójt biskupa \\To
cławskiego w Nysie, otrzymał polecenie przeprowadzenia lokacji na pra
wie niemieckim w dobrach biskupich w Ujeździe 26; podobną misję otrzy
mał jakiś \Vitko w ziemi otmuchowskiej 27: w 1237 r. Piotr, sołtys z Xy
sy, podjął się lokacji 200 łanów \V ziemi nyskiej 2s. Podobnie bywaio 
i na innych terenach: w ziemi chełmińskiej biskup wrocławski Albert 
zlecił dwu magnatom śląskim lokację 1000 łanów, z których połowę 
rnicli za to za lrz:,'rn:,·wać na \vłasność ��-

Kompleksowe akcje lokacyjne prowadziły do powstawania zwartych 
okręgów sądowo-administracyjnych, tzw. \Veichbildów, w których sądy 
wiejskie podlegały sądowi miejskiemu jako sądowi wyższej instancji. 
W takich wypadkach wójt miejski otrzymywał często polecenie przepro-

z:; UEQ II. 81. 

er. l'EQ II, 22. 

e; Coe/ex cUptonwticus et C));,;oto ri:: :Iłom riuc, t. III. wyd. ,\.. Boc1.ek, Er no 
UMI,�. :lS9. 

�R UEQ Il, 20. 
29 UEQ L 12:t 
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wadzenia lokacji we wsiach nie mających jeszcze prawa niemieckiego 
i zatrzymywał korzyści z sołectwa bądź je sprzedawał. System weichbil
dów najsilniej rozwinął się na śląsku 3o_ 

Podstawową grupę zasadźców stanowili mieszczanie, których może
my spotkać w tej funkcji już w XII \V. W późniejszym okresie w ich 
rękach pozostały w zasadzie lokacje miast � zadanie skomplikowane 
i wymagające znacznego potencjału finansowego oraz trwającego przez 
dłuższy czas wysiłku organizacyjnego i prac mierniczych. Nic więc dziw
nego, że od początku spotykamy się w takich wypadkach ze spółkami 
kilku zasadźców: występują one np. w Przemysławiu (Prenzlau) w 1234 r. 
(8 mieszczan ze Stendalu 31) w Brzegu przed 1250 r.) 3�, w Bochni 
w 1253 r. �3 i w Krakowie \V 1257 r. (po 3 mieszczan) 34. 

::viieszczanie należeli do najbardziej aktywnych przedsiębiorców loka
cyjnych, traktując tę działalność najwyraźniej jako dogodną lokatę ka
pitału albo też szczebel do dalszego a\v,rnsu. Szczególnie intensywnie pro
v.·iiclzili akcje lokacyjne w sqsiedztwie własnych miast: w \viększości wy
padków chodziło tu zresztą o reorganizację wsi już istniejących. Wyraź
nie widać taką działalność mieszczan Wrocławia, Legnicy, Rychbachu 
/ciz .-; Lz1erżonió·,,,) na Sią<w, Pozn;-:n;,t. !�uLsza i Pyzdr w \Vielkopolsce, 
Krakowa i Nowego Sącza '.V Małopolsce. W czasie represji księcia za bunt 
mieszczan krakowskich w 1311 r. skonfiskowano 8 sołectw, należących 
do uczestników buntu. Na 28 znanych sołtysów wsi w okolicach Krako
wa (1,1,· latach 1250�1333) 16 było miesz<:zanami, \V tym 11 � krakowski
mi :i.,_ Naczęściej są to kupcy, którzy umieszczają część swych kapitałów 
w przedsięwzięciach lokacyjnych lub skupiają od zasadźców sołectwa, 
ale spotykamy wśród zasadżców również krawca i rzeźnikóv,.r obok pisa
rz:1 ziemskiego, lekarza i mistrza szklarskiego. Sołectwa stanowiły czę
sty przedmiot transakcji wśród bogatego mieszczaństwa: w takich wy
padkach oczywiście sołtys nie pełnił funkcji, związanych z zakupionym 
urzL;dcm, lecz kazał siL; zastępować jednemu z chłopów. 

Znaczna część zasadźców późniejszego okresu {XIII w. i później) wy
wodziła się z rodzin „lokatorskich": byli to synowie sołtysów i wójtów, 
którzy kontynuowali działalność ojcowską na nowych terenach. W ten 
sposób zasadźcy, pochodzących z terenów arcybiskupstwa magdeburskie-

3o H. von L o c s c h, Die schlesische Weichbiłd'l:erfassung der Kolonisutionszeit 
(ZeiLchrift der Savigny-Stiftung filr Rechlsgeschichtc. Germanisti,chc Abteilung,

58, Hl:;[/, s. 311-3:JA). 
:11 UEQ I, 87. 
s2 Pm·. przyp. 24. 

3, Kodeks clyplomrityc::ny ,,fo/opois/{i, ·,vyd. F. Piekos:ński, t. II, Kraków 1886

(d;i:c·,i: KDMp). s. 4:w. 
"' UEQ IL 77. 
s:, .'\. Gąsiorowski, Ze studiów nad szerzeniem się tzw. prawa niemieckiego 

we wsiach ziemi krakowskiej i sandomierskiej (do 1333) (Roczniki Historyczne, 26, 
1%0, s. 162). 
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go, prowadzili działnlność lokacyjną na śląsku, ich śląscy potomkowie 
w Małopolsce. Wielkopolsce. Ziemi Chelmi11skiej, na Spi;;zu, zc.1.s:1dżcy 
małopolscy na Rusi Czerwonej, chełmińscy - w Prusach i na Mazowszu. 
Na Warmii w XIV wieku co najmniej 7 lokacji zostało przeprowadzonych 
przez sołtysów; w Czechach - 7 w XIII i aż 13 w XIV w., na Mora\'i�,ch 
6 w XIII w. i tylko 1 ,v XIV w. 3s \V tej właśnie grupie najczęściej spo
tyka się ludzi, podejmujących si� v.:ięcej niż jednej lokacji. Gcdko Stil
voyt z \Vrocławia, w którego nazwisku widnieje jt!ż wójtowskie pocho
dzenie, jcckn z z;-isadżców Krakowa 'X 125;} r.. liJkowal pót.nir.1 I';;}\·:c 
Miasto \Vrocław 37, a jego ,vspólnik z lokacji krakowskiej, Detmar Wołk, 
lokował w 1267 r. Skałę 38

. Mieszczanie krakowscy Gerhard i Henryk 
lokO\vali wspólnie Pobiednik, Luboczq i Prędocin 19

. Ciekawą posL,ciq 
był Konrad z Li:iwcmdorf, któremu król czeski Przemysł Ottokar II zlecił 
w 1265 r. lokację miasta Policzki i wsi okolicznych, ponieważ „słys;,.ał 
że jest on w takich sprawach spra,vny i dośv;iadczony" ·IO_ J :rn z Dobr;:;y
nia, który pełnił przez długi czas funkcję mierniczego przy biskupie war
mińskim, podj,ił się również samodzielnie lokacji (1313, Glottau) 41. 

Od początku prawie widzieliśmy wśród zasadźców przedstawicieli 
rycerstwa. Byli to z jednej strony pozbawieni majątku drobni rycerze, 
często ministeriałowie niemieccy, z drugiej - dworzanie i funkcjonariu
sze książąt, którzy z ich polecenia podejmowali się lokacji w sensie ogól
nego nad nią nadzoru, posługując się w terenie fachowcami mieszczań
skiego lub chłopskiego pochodzenia. Często zlecenie lokacji wraz z korzy
ściami, jakie miała przynieść zasadźcy, było formą wynagrodzenia za za
sługi: tak Bolesław Rogatka k.siążę legnicki nadal w 1232 r. swc!mu stol
nikowi Radwanowi wójtostwo Legnicy .i.2, a biskup wrocławski Toma.sz 
w 1248 r. rycerzowi Wrociwojowi zlecenie lokacji 40 łanów 43_ Biskup 
warmiriski Henryk powierzył lokację miast Fromborka i Brunsbergi 
(Braniewa) S\vym braciom Gerhardowi i Janowi u. Lokacje tego typu 

"' Dane z \\-armii według M. Bara11skiego; z Czech i Moraw według E. G r a u
s a, Dejiny 1:enkol1skeho lichl v Cechach v dobił pfedhusitske, t. II, Praha l!l57, s. Si. 

37 UEQ II 35; por. S. Estreicher, Kraków i 1Wagdeburg w przywileju f1m
dacyjnym krakowskim (Ku uczczeniu B. Ulanowskiego, Kraków 1911, s. 41L 
przyp. 12). 

�g KDMp I, 75. 
39 Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś i .J. Sulkowska-Kuraś, t. IV, 

Wrocław Hl6!l, 878; Monografia opactwa cystersów w Mogile, Kraków 1867. cz. II: 
Zbiór d11plomów klaszioru mogilskiego, wyd. E. ,Janota, 35. 

ID UEQ II, 96. 
'1 Codex rliplomaticus Warmiensis, wyd. C. P. Woelky, t. I, Mainz-Braunsberg 

1860 (dalej: CDW), 167. 
'2 Urkundcnsammiimg zur Geschichte des Ursprungs der Stćidte und der Ein

filhrung und Verbreitung deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der

Oberlausitz, wyd. G. A. Tzschoppe i G. A. Stenzel, Hamburg 1832, 36. 
'3 Schlesisches Urkundenbuch, t. II. wyd. W. Irgang, Wien etc. 1978, 352. 
4J CDW I, s. 141 n., przyp. 2. 
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cz�sto łączyły się z przekazywaniem rycerskim zasadźcom części lub ca
łości lokowanego obszaru na własność (pod warunkiem dokonania loka
cji). Szczególnie cz�sto posługiwano się tym systemem na wyludnionych 
obszarach Prus, zwłaszcza w pierwszym etapie ich zasiedlania: już 
w 1236 r. rycerz Dietrich von Tiefenau otrzymał w ten sposób od Zakonu 
Niemieckiego gród z 300 łanami 45, a w 1235 r. rycerz Dietrich Stange 
gród ze 100 łanami 46. Podobną politykę prowadzili na swych ziemiach 
biskupi \Varmińscy. Analogiczne nadania na rzecz rycerzy z obowiąz
kiem przeprowadzenia lokacji spotykamy w Meklemburgii, na Pomorzu 
i w Brandenburgii, gdzie na tej drodze powstały wielkie dobra rycerskie 
w Nowej Marchii. Nadania te odbywały się na ogół w formie lenna; tę 
samą formę zastosowali w XIV w. na Rusi Czerwonej król polski Kazi
mierz Wielki i namiestnik jego następcy Władysław książę opolski. 

W Meklemburgii i na Pomorzu dość często rycerze � panowie grun
to\vi podejmują się akcji lokacyjnej w sąsiednich dobrach kościelnych 
w zamian za przekazanie im w lenno części lokowanych gruntów lub za 
udział w czynszach i sądownictwie. Natomiast do wyjątków należy loka
cja 100 łanów przeprowadzona po 1263 r. przez wojewodę Mroczka na 
rzecz klasztoru cystersów w Rudach (Śląsk Opolski) za dożywotnie ko
rzystanie z czynszów; ponieważ osadnicy jednak otrzymali 15 lat wolniz
ny, a wojewoda był już niemłody, można uznać, że cel transakcji był 
wyłącznie dewocyjny 47. 

Znaczny procent lokatorów stanowili rycerze w Czechach; przepro
wadzili oni w XIII w. 7, a w XIV w. - 15 lokacji 48• 

Wśród zasadźców znaleźli się również duchowni. Jak wiemy z przy
wileju arcybiskupa hambursko-bremeńskiego Fryderyka dla kolonistów 
holenderskich z 1106 r., na czele tych ostatnich stał duchowny Henryk 49. 
Podobne wypadki mogły być częstsze w pierwszym okresie, gdy inicja
tywa osadnicza pozostawała w rękach samych kolonistów. Jako przed
siębiorcy lokacyjni występują duchowni rzadziej, choć ich nie brak. 
W 1253 r. Idzi, kapelan z Namysłowa, zapewne pochodzenia walońskie
go, podjął się lokacji wsi krzyżackich w okolicach tegoż Namysłowa, 
sprowadzając częściowo chłopów walońskich 50; w 1256 r. Dederin cle
ricus otrzymał od klasztoru kanoników regularnych w Nowogrodzie nad 
Bobrem sołectwo wsi Brosznicy 51. Trudno nazwać natomiast przedsię-

·1• UEQ I, 
40 UEQ I, 
" Codex diplomaticus Silesiae, t. II, 4, 10. Por. S. Ryb a n d t, 

npactwo cystersów w Rudach, '..Vrocław 1977, s. :rn. 
-is Wg Gr a us a op. cit.

<9 Por. przyp. 4. 

50 UEQ II, 17. 

u Codex diplomaticus Silesiae, t. VII: Regesten zur schlesischen Geschichte,

cz. 2, 912. 
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biorcą Hinczkę ze Słowikowa, kanonika wiślickiego i prokuratora bis
kupstwa krakowskiego, który na zlecenie biskupa lokował wieś Za
pniów: otrzymane tam sołectwo traktował biskup Jan Grot jako nagrodę 
za jego służbę �2

• 

Początkowo zasadźcy związani byli pochodzeniem i językiem z kolo
nistami, których sprowadzali: nawet władcy słowiańscy i królowie wę
gierscy, organizując osadnictwo w swych krajach, posługiwali się funk
cjonariuszami pochodzenia niemieckiego (lub walońskiego), znającymi 
język przybyszów i ich zwyczaje prawne. Już w XIII w. jednak podej
mują się lokacji, i to na znaczną skalę, przedstawiciele polskiego i czes
kiego rycerstwa; należy sądzić, że w realizacji swych zadań posługiwali 
się oni pełnomocnikami, znającymi prawo niemieckie, a więc najczęś
ciej Niemcami. Rozszerzająca si� praktyka dostosowania dawnych wsi 
do nowego ustroju, opartego na gospodarce trójpolowej i na zasadach 
pra\va niemieckiego, wymagała również zasadźców znających prawo nie
mieckie. Toteż wsie polskie, czeskie, słowackie czy pruskie były loko
wane początkowo przez zasadźców Niemców. Niebawem jednak wytwo
rzyła się rosnąca liczebnie grupa zasadźców pochodzenia słowiańskiego 
bądź pruskiego, znających zasady prawa niemieckiego i planowania prze
strzennego. W Czechach F. Graus znalazł wśród zasadźców w XIII wie
ku 6 niewątpliwych Czechów (wobec 13 Niemców), w XIV w. zaś - 25 
Czechów (wobec 12 Niemców); nie brał pod uwagę zasadźców, noszących 
imiona ogólnochrześcijańskie i bliżej nie znanych. M. Barański na po
dobnych zasadach wyróżnił na Śląsku w XIII w. 82 zasadźców niemiec
kich i 32 polskich; w Wielkopolsce w XIII w. 24 Niemców i 9 Polaków, 
natomiast w XIV w. - 12 Niemców i 30 Polaków; na Warmii w XIII w. 
jego zdaniem zasadźcy byli wyłącznie napływowego pochodzenia, nato
miast w latach 1300-1370 na 125 obcych (Niemców, obok których mogło 
być paru Polaków i Czechów) znalazło się 63 Prusów. A. Gąsiorowski 
wyróżnił wśród znanych mu 81 zasadźców małopolskich (tylko do 
1333 r.) 28 Niemców i 30 Polaków 63. 

4. Z powyższych danych wynika, że nazwa ,,locatores" (nad Bałty
kiem „possessores") obejmowała bardzo złożoną społecznie grupę ludzi, 
uczestniczącą aktywnie w organizacji ruchu kolonizacyjnego. Łączyła 
ich, poza polem działania, jedynie chęć awansu majątkowego bądź osiąg
nięcia wyższego szczebla na drabinie społecznej, choć przykład komesa 
Mroczka dowodzi, że występowały w ich działalności również inne mo
tywy. 

Dla uproszczenia obrazu musimy wyłączyć z tej grupy rycerzy i du
chowanych, którzy otrzymywali celem lokacji ziemie nie zasiedlone w len-

n Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, wyd. F. Piekosiński, Kraków

1874, t. I, 180.
68 Gąsiorowski, op. cit., s. 167. 



v6 Benedykt Zientara 

no lub na własność: jeżeli operacja im się powiodła, wchodzili bez za

strzeżeń do klasy wielkich posiadaczy ziemskich. 

Pozostają właściwi zasadźcy, ofiarowujący swe usługi organizacyjne 

i techniczne władcom lub wielkim seniorom w zamian za zespół posiad

łości i uprawnień, określanych jako scultetia lub ad\'ocaba, który clz:er
żyli na dziedzicznym prawie lennym. Jako posiadacze tych sołectw i \\'Ó,1-

tostw znajdowali się w sytuacji niejasnej, zwłaszcza tam, gdzie jak 

w Polsce, Czechach i na Węgrzech prawo rycerskie obejmowało alodial

ną, a nie lenną własność ziemi, a więc wyraźnie różniło się od lennego 
prav:a wójtóvv i sołtysów. Ci ostatni stworzyli zatem odrębną grupę spo
łeczną, mającą charakter nie \V pełni uformowanego stanu. Grupa ta, 
w której, jak widzieliśmy, spotkały sic; elementy różnego pochodzenia 

i przynależności stanowej, znalazła siq na pograniczu stanu chłopskiego, 

mieszczaństwa i szlachty. Była typowym produktem epoki charaktery
zującej się ruchliwością społeczną, epoki, w której równie łatwo było 

przenosić się na inne tereny i do innego kraju, jak zmieniać przynależ
ność narodową i stanową; ludzie podejmujący się działalności lokacyjnej, 

dążyli do pod,vyższenia swej pozycji społecznej, powiększenia majątku, 
wejścia do wyższego stanu. W XIV w. wójtowie i sołtysi tworzyli na 
niektórych obszarach (w Polsce, Prusach, na Spiszu) coś w rodzaju stanu, 
ze specjalnymi powinnościami wojskowymi, odrębnym sądownictwem, 
specjalną główszczyzną. Ale posiadacze wójtostw i sołectw nie dążyli do 
utrwalenia tej sytuacji: przeciwnie, dążyli albo do przekształcenia si<; 
w feudalnych panów gruntowych, albo do korzystnego sprzedania sołec
twa lub wójtostwa i usadowienia się w mieście, najchętniej dużym. 

W późnym średniowieczu, kiedy bariery stanowe umacniały się, tylko 
sołtys, rozporządzający dobrze poświadczonym pochodzeniem szlachec
kim, mógł przekształcić się w pana gruntowego (zwłaszcza w dobrach 

królewskich). Sołtysi innego pochodzenia, o ile do tego czasu nie ,vrośli 

w środowisko szlacheckie, musieli zrezygnować z tego typu awansu. Od 
XV w. więc, szlachta masowo wykupywała sołectwa: nastąpiło oddzie:L
nie zespołu dochodów, związanych z sołectwem od funkcji sądowych, 
wypełnianych niegdyś przez sołtysa, które teraz pan gruntowy zlecał 
jednemu z poddanych chłopów. W XVII w. resztki sołectw lennych 
należały już do rzadkości. 

DIE LOKATIO�STATIGKEIT ALS WEG DES GESELLSCHAFTLICHE:'.\ 

:\l:FSTIEGS IN MITTELEl,'ROPA DES 12. BIS 1-1. JAIIRIH;�OERTS 

Der Bcitrag ist den Lokatoren, den Organisatoren der Bcsiedlung gewidmet. 

Es waren anfangs die Vursteher der Kolonistengruppen. die mit den Gruncleigc:1-

tumcrn verh2.ndelten, sp!itcr die Beamten der Grundherren, die die Siedler �nm

melten und auf dem ,mgcwie�enen Pt1tz nnsiedclten, und schliesslich - oelb,t

andige Unternehmer. die die Ansiedlungsaktion aufs eigene Risiko betrieben haben. 

Sie \vurden dafur mit dem Schultheissenamt (bzw. Vogtamt) cntlohnt, d;;s a\ls 
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einem Lehnsgrundbesitz, wirtschaftlichen Sonderrechten (Mlihlen, Schenken, Anteil 
an Zinsen), Gerichtsfunktionen (mit dem Anteil an den Einkiinften) bestand. 

Das Amt des Vogtes oder des Schultheissen wurde - im Falle einer erfolgreichen 

Besidlungsaktion - zur erheblichen Einnahmequelle, deshalb feh1te es nicht 

an Lokatoren aus verschiedenen Gesellschaftsschichten (Bauern, Burger, Ritter, 

Geistliche), die auf dieses Risiko eingingen und sogar bereit waren, fur die Be

fugnis, die Siedlungsaktion durchzufiihren, ein hohes Entgelt (besonders hoch 

in Schlesien) zu bezahlen. Meistens waren es die Sohne der Lokatoren, die ihren 

Vatern folgten und Siedlungsaktionen auf neuen Gebieten unternahmen. Im 

13. und 14. Jh. bildeten die so hervorgegangenen Vogte und SdrnHheissen cine
besondere gesellschaftliche Gruppe; sie war jedoch unbestandig, denn ihre

Mitglieder betrachteten die Zugehorigkeit ais eine Stufe zum weiteren Auf

stieg - 1n den Adelsstand oder das reiche Biigertum. Der Verfasser versuchte auch

aufgrund zuganglicher Angaben das Verhaltnis der fremden und der einheimischen

Lokatoren in den einze1nen Gebieten zu untersuchen; mit der Zeit wuchs der

Prozentsatz der Lokatoren ortlicher Herkunft an.




