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O URZĘDACH I URZĘDNIKACH ŚLĄSKICH XIII WIEKU 

W sprawie polskich urzędów średniowiecznych historycy przy roz

nych okazjach wypowiadali się już wielokrotnie. Ważniejszym zagadnie
niem badawczym okazało się przeistoczenie urzędników z funkcjonariu
szy aparatu administracyjnego w reprezentantów lokalnych ugrupowań 
feudalnych 1

. Do bardziej dyskutowanych należy też problematyka urzęd
niczego uposażenia, mianowicie czy stanowiła je przywiązana do stano
"\viska ziemia 2, czy składało się ono z części przynależnych opłat i na
leżności :i. Niebagatelne miejsce w rozważaniach zajmuje wreszcie kwe
stia hierarchii urzędów. Zdaniem wielu historyków starszeństwo tytułów 
urzędniczych znajdowało odbicie na listach świadków ówczesnych do
kumentów w ten sposób, że im wyższa była godność danej osoby, tym 
wyższa przypadała jej pozycja wśród świadkujących 4• Nie zawsze jednak 
powyższe przekonanie harmonizuje z informacjami źródeł 5. Inną metodą 
poznania hierarchii jest śledzenie zmian tytułów urzędniczych, rozumia
nych jako awanse s. Mieści się w tym także stwierdzenie hierarchizacji 
poszczególnych ziem, wyrażającej się w starszeństwie urzędników peł
niących te same godności 7. 

Ostatnio za Z. Wojciechowskim, który już przed laty badał awanse 
śląskich urzędników s, M. Cetwiński przyjął metodę obserwacji zmian 

1 S. Kutrzeba, Historia ustroju Poiski, Korona, Warszawa 1949, s. 98 nn.;

;J. Bas z kie w i cz, Pow$tanie zjednoczonego państwa poiskiego, Warszawa 1954,
s .. 75 nn.; J. Bar dach, Historia państwa i prawa Poiski, t. I, do połowy XV wie
ku, Warszawa 1964, s. 255-256. 

2 w. Pałucki, Studia nad upo.sażeniem urzędników ziemskich w Koronie 
do schyłku XVI wieku, Warszawa 1962, s. 20 nn. 

s K. Buc zek, Uposażenie urzędników w Po[sce wczesnofeudalnej (Małopol
skie Studia Historyczne, 1964, z. 3/4, s. 57 nn.). 

, Zob. J. Mu I arc z y k, Dobór i rola świadków w dokumentach śiąskich do 
końca XIII wieku, Wrocław 1977, s. 57-61. 

6 Tamże. 
a z. W ojciec ho wski, Ustrój polityczny $tqska (Historia Sląska, t. I, Kra

ków 1933, s. 580 nn.); A. W o I f, Studia nad urzędnikami mazowieckimi, 1370-

1526, Wrocław 1962, s. 49 nn. 
7 W o I f, op. cit., s. 58 nn. 
s W oj c ie c h o w s k i, op. cit., s. 580 nn. 
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tytułów jako jedynie właściwt1 dla określenia hierarchii stanowisk 9_ We
dług tego ostatniego badacza w XIII w. na Śląsku najwyższym urzędem 
była kasztelania 10, a tytuły palatyna, komornika oraz marszałka stano
wiły tylko trzy nazwy tej samej godności 11. Wyższość urzędu kasztelana 
nad godnościami dworskimi potwierdzić mnją właśnie awanse, podobno 
bowiem niemal wyłącznie spotykamy się z przechodzeniem osób ze sta
nowisk dworskich na kasztelańskie 12. Przy tym są rzekomo jedynie 
cztery wypadki odstępstw od tej reguły. Należą tu kariery Stanisbwa 
kasztelana Gryfowa śląskiego ,v 1242 r., a podkomorzego w 1248 r., 
Dzierżka kasztelana Siewierza w 1258 r., w btach 1260-1262 zaś rów
nież podkomorzego, Henryka Wezenborga kasztelana Gorzowa Śląskiego 
,v 1281 r., później stolnika i sędziego, oraz Zbiluta kasztelana Sądowla, 
następnie sędziego. Te jakby antykariery wspomniany badacz tłumaczy 
jednakże bez \Viększego kłop_otu. Otóż kasztelanie w Gryfowie i Gorzo
wie miały być efemerydami, ponieważ nie znamy żf'ldnych innych na
czc lników obu tych grodów, a ponadto także Stanisław i Henryk \V€
zenborg więcej już się z tymi tytułami nie pojawili. Dla odmiany kaszte
lania siewierska miała podobno niską rangę, stc\d też Dzierżko postąpił 
z tego urzędu na podkomorstwo. Z kolei przeniesienie rycerza Z bilu fr, 
z kasztelanii na sędziostwo było spowodowane przeprowadzoną przez 
Ik�nryka III Białego reorganizacją aparatu władzy po podziale Śląski.\ 
w 1248 r. 13

PO\vyższy pogląd co do losów Stanisławc., Dzierżka, Henryka Wezen
borga i Zbiluta, jak również oceny wymienionych kasztelanii wzbudzają 
jednakże dość istotne wątpliwości. Przede wszystkim dokument z 1242 r., 
w którym świadkuje Stanishnv kasztelan Gryfowa, jest ewidentnym 
falsyfikatem 14. W XIII \V. na Śląsku nie było vv- ogóle kasztelanii gry
fo\v-skiej i z tej racji przykład jest zupełnie chybiony. Znowu kasztelania 
w Gorzowie wcale nie była demerydą, gdyż prócz Henryka Wezenborga 
widzimy również innych naczelników tego grodu, np. w 1274 r. funkcję 
tę pełnił Mikołaj Rufus 15• Sądu o niskiej randze kasztelanii w Siewierzu 
M. Cetwiński niczym nie uzasadnił, tymczasem kasztelanów Siewierza
w źródłach śląskich mamy możność oglądać dość często 16. Jeden z do
stojników opolskich, podczaszy Wa\vrzyniec, z czasem został właśnie

9
• M. C et w i 11 ski, Rycerstwo śląskie rlo końca XIII w., ·wroclaw 1980,

169 nn. 
10 Tamże, ,. 170-171. 
11 Tamże. �. 171 nn.
12 Tamże. ,. 170 1111.
l8 Tamże. s, 171, przyp. 13.

· 14 Sch[esisches Urkundenbuch, t. II, wyd. W. Irgang, Wien 1978, nr 436

(dalej: SU). 
i, Regestcn :::ur sch[esischcn Geschichte, wyd. C. Gri.inhagcn, Wrocław 1875-

1876 (egzemplarz interfoliowauy). nr 14ii4 (dalej: Reg.). 

11 Tamże, nr 395. 429b, 593, 999. 1066, 1627, 2369. 
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kasztelanem Siewierza 11. Dla ścisłości trzeba dodać, że nie tylko Dzierż
ko z kasztelanii siewierskiej postąpił na urząd dworski. Podobnie \Yy

gląda kariera niejakiego Vloscibora, który w 1260 r. wystąpił w roli 
kasztelana Siewierza is, natomiast w 1280 r. jako sędzia 19. Jeżeli chodzi 
natomiast o argumentację zmiany przez Zbiluta urzędu kasztelańskiego 
na sędziowski, to jest ona dowolna z tego powodu, że brakuje jakichkol
\Viek podstaw do twierdzenia, aby Henryk III Bi;:.ły podjął reorganizację 
r.para tu administracyjnego. Nie od rzeczy bc;dzie też przypomnienie, iż 
kasztelania sądowelska funkcjono\vała n:.1dal 20. 

Nie wydają się zatem wystarcznjące \vyjnśnienia w sprawie przecho
dzenia z urzędów kasztelańskich na dworskie. Przede wszystkim jednak. 
takich faktów jest znacznie więcej. Oto garść przykładów. 16 X 1243 r. _ 
rycerz Bertold tytułował się podstolim Bolesława Rogatki 21, natomiast 
18 X i 28 XII 1247 r. kasztelanem Głogowa �2, 8 VII 1248 r. Ryczyny 23. 

a 4 IX 1248 r. sędzią dworskim tego samego księcia 21. Z kolei Zbro
sław Wilczyc był 29 III 1287 r. kasztelanem Koźla Kazimierza II bytom
skiego 2°, by 10 I 1289 r. v,1ystąpić z tytułem sędziego krajowego % . 
.Tanusz Męchicz dla odmiany w 1280 r. mienił si� marszałkiem Henry
ka IV Prawego 27, w 1283 r. kasztelanem Bolesławca 2s, a w 1285 r. 
ponownie przyjął godność marszałka 29• W otoczeniu Mieszka II opol
.c:kiego rycerz Chatko (Hotech, Hotcho, Chotes, Chotcone, Hotec, Kotcho) 
\V 1239 r. był podczaszym i kasztehmem raciborskim 30, później (1241 :·.)
znowu podczaszym 31, w 1243 r. podkomorzym 32, w 1246 r. zaś ponownie 
wystąpił jako kasztelan Raciborza 33. Analogicznie rzecz sit; przedstmvia 
z innym rycerzem z dworu Mieszka II, rniano,vicic Mikołajem, który 
w 1239 r. i 27 VIII 1240 r. dał się poznać \V roli kasztelana Koźla 3�. 

l7 Kodeks dyplomatyczny Ś/qska, t. I-III, wyd. K. Maleczy11ski, Wrocław 
1956-1964, nr 313 (dalej: KdS); SU, nr 244. 

1s Reg., nr 1066. 
10 Tamże, nr 1627. 
20 Zob. H. Ne ul i n g, D. Schlesisclwn Kastellaneien vom J. 1251-1280 (Ze:t-

schrift fiir Geschichte Schlesiens, t. XIV, 1878, s. 212 - dalej: ZfGS). 
21 Reg., nr 607; SU, nr 252. 
22 Reg., nr 662, 667; SU, nr 331, 339. 
2a Reg., nr 677; SU, nr 342. 
2� Reg., nr 679; SU, nr 344. 
2s Reg., nr 2014. 
2a Tamże, nr 2099.
21 Tamże, nr 1639. 
l!6 Tamże, nr 1734. 
� Tamże, nr 1871. 
30 Tamże, nr 523, 528, 529; SU, nr 187 (przed 1240, 27 VIII), 165, 310 (1243-

1246). 
u Reg., nr 577; SU, nr 210. 
Bł! Reg., nr 598; SU, nr 242. 
sa Reg., nr 640; SU, nr 311. 
u Reg., nr 529, 559; SU, nr 310 (1243-1246), 188. 
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22 XII 1240 r. jako komornik 35, w dwóch dokumentach z 1241 r. (jeden 
bez daty dziennej, drugi z 8 V) wystąpił z tytułem kasztelana Koźla 
i palatyna 36, w 1243 r. zaś widzimy go znowu w godności kasztelana
kozielskiego 37• Nie sądzę więc, aby przypuszczenie o wyższości hierar
chicznej urzędu kasztelańskiego nad dworskimi miało uzasadnienie źród
łowe. Poza tym w powyższym wskazaniu ograniczyłem się jedynie do 
przykładów z okresu panowania danego władcy, pominąłem natomiast wy
padki zmian w tytulaturach zbiegające się ze zmianą panującego. Na 
miejscu będzie też zwrócenie uwagi, iż twierdzenie o istnieniu hierar
chii urzędów stoi w wyraźnej sprzeczności z wcześniej wypowiedzianym 
przez M. Cetwińskiego zdaniem, że to nie urząd osobie, lecz osoba 
urzędowi przysparzała godności 38. Jednakże na to słuszne stwierdzenie
autor ten nie zwrócił uwagi w toku wywodów. 

Także niezupełnie przekonujące jest domniemanie, że tytuły palatyna, 
komornika oraz marszałka stanowią trzy różne określenia jednego urzę
du. W 1241 r. w dokumencie Mieszka II opolskiego występują razem 
Mikołaj palatyn i Bertold komornik 39, w 1273 r. z kolei spotykamy w do
kumencie Konrada I głogowskiego palatyna Dytryka tudzież marszałka 
Mroczka 40. W latach 1276 i 1277 w identycznej sytuacji widzimy do
stojników Henryka IV Prawego, mianowicie palatyna Szymona Galla 
i marszałka Pakosława Zdzieszyca 41• Następnie w 1278 r. w dokumencie 
tego samego księcia dostrzegamy palatyna Nankera wraz z komornikiem 
Sodlostem 42, który to w 1280 r. świadkował wspólnie z marszałkiem 
Januszem Męchiczem 43. W otoczeniu Henryka V Grubego w latach 1286, 
1287 i 1288 pojawiali się w tych samych dokumentach palatyn legnicki 
Mironko i Terno Poserne tamtejszy marszałek 44. Poza tym w 1291 r. 
na dokumencie Henryka V Grubego świadkowali marszałek Konrad Bor
śnicz oraz komornik Fryderyk 45. 

Tropienie w śląskich dokumentach zmian w tytulaturach feudałów 
jest poważnie utrudnione, ponieważ świadkowie występują najczęściej 
bez godności urzędniczych 46. Prawidłowością jest też, że w miarę po
suwania się w głąb XIII w. pisarze dokumentów coraz rzadziej podawali 
tytuły urzędnicze osób występujących na listach świadków. Niemniej 

as Reg., nr 561c; SU, nr 192. 
M Reg., nr 565, 577; SU, nr 226, 210.
ar Reg., nr 593, 598; SU, nr 244, 242.
as Ce t w i ń ski, Rycerstwo ... , s. 101.

ag Reg., nr 577; SU, nr 210. 

40 Reg., nr 1420.
'1 Tamże, nr 1501, 1542. 
u Tamże, nr 1576.

" Tamże, nr 1639. 
" Tamże, nr 1966, 2052, 2083. 
" Tamże, nr 2190. 
" Zob. Mu 1 arc z y k, op. cit,, s. 49, przyp. 114. 
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jednak, pomimo wskazanej trudności, podkreślić wypadnie, iż brakuje 
dowodów na to, ażeby tytuły palatyna, komornika oraz marszałka można 
było określić mian€m synonimów. Dodać jeszcze trzeba, Ż€ żaden rycerz 
piastujący urzędy palatyna, komornika czy marszałka nigdy nie pojawił 
się z tymi wszystkimi tytułami. Bogusław Młodszy ze Strzelina, ko
mornik Henryka III Białego, nigdy nie przybrał godności palatyna czy 
marszałka. Tak samo Mroczko Pogorzela, palatyn opolski, nie tytułował 
się komornikiem ewentualnie marszałkiem. Podobnie Szymon Gall, któ
ry sprawował funkcje palatyna i komornika Henryka IV Prawego, nie 
występował w dokumentach jako marszałek. Obok podkomorzych, za
stępców komornika, podsędków, zastępców sędziego, podstolich i pod
czaszych, zastępców stolnika i cześnika spotykamy się także z wicemar
szałkami, mianowicie Ripertem wicemarszałkiem Bolesława Rogatki 47, 

oraz Konradem Borśniczem wicemarszałkiem Henryka IV Prawego 4.8; 

ten ostatni awansował później na stanowisko marszałka 49. Należałoby 
więc per analogiam oczekiwać tytułu wicepalatyna, o ile godności pa
latyna, komornika oraz marszałka miałyby kryć identyczną treść. Tym
czasem w śląskich dokumentach nie ma stanowiska zastępcy palatyna. 

Już od zarania XIII w. łatwo zauważalne jest funkcjonowanie na 
śląskich dworach książęcych kilku sędziów, komorników-podkomorzych 
i stolników-cześników (podstolich-podczaszych) 50• Natomiast hipoteza, ja
koby owych palatyno-komorniko-marszałków, stojących na czele zespołu 
urzędników skarbowych, wyróźniano określeniami typu summus ca

merarius lub camerarius magnus 51, wydaje się słabo umotywowana. 
Równie ostrożnie ocenić wypadnie pogląd, w myśl którego do grona 
funkcjonariuszy podległych palatynowi (komornikowi-marszałkowi) na
leżeć mieli także cześnicy i stolnicy, ogólnie tytułowani podkomorzy
mi s2

• Komes Nanker wprawdzie istotnie najpierw tytułował się pod
czaszym, później zaś palatynem, to trudno jednak fakt ten traktować za
raz jako awans i na dodatek w tym samym „resorcie" 53• Otóż przykła
dowo inny rycerz, Terno Poserne, przybierał dla odmiany na przemian 
kolejno godności marszałka, cześnika i stolnika 54

• Henryk Wezenborg zaś, 
który - jak pisałem - piastował funkcje kasztelana i sędziego, w 1284 r. 
uchwytny jest w roli stolnika 55• Stanowczo wykluczyć należy przecież 

u Reg., nr 1159. 

4IJ Tamże, nr 2082. 

n Tamźe, nr 2190. 

5o W ojciec ho wski, op. cit., s. 582; A. Doroszewska, Otoczenie Hen

Tl/ka Brodatego i Jadwigi jako środowisko społeczne, Warszawa 1978, s. 17 nn. 

'1 C e t w i ń s k i, Rycerstwo ... , s. 173. Zob. też H. v. L o e s c h, Die VeTfassunc,

im Mittelalter (Geschichte Schlesiens, Stuttgart 1961, t. 1, s. 314). 

st C et w i n s k i, Rycerstwo ..• , s. 174 nn.

u Tamże, s. 174. 

u Reg., nr 1483, 1552, 1672, 2180, 2181, 2209, 2234, 2271, 2284, 2309, 2380. 

n Tamże, nr 1817. 
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ewentualność zaliczenia urzędów kasztelana, sędziego dworskiego i stol
nika do tej samej grupy. Poza tym w dokumencie Bolesława Rogatki 
w 1248 r. obok Sulisława komornika mamy okazję spotkać Fryderyka 
stolnika wielkiego (,,Fredrico dapifero magno") 06• Następnie w dwóch 
wcześniejszych dyplomach księcia legnickiego z lat 1244 i 1245 zauważa
my łowczego Śląska (,,comite Albrehto-Alberto venatore Slezie") si, który 
to tytuł zdaje się być odpowiednikiem terminów summus, magnus. Wi
doczni też są w dokumentach świadkowie z tytułami sędziów general
nych ss. 1 VIII 1293 r. poznajemy z kolei Tomasza Ryma, którego Hen
ryk I głogowski utytułował „summus advocatus terrae nostre" 59. 

Zgodzić się oczywiście należy, że przydawki rodzaju summus czy 
magnus oznaczały wysokiego dostojnika. Nie wydaje się jednak, aby 
tyło to miano szefa komorników, sqdziów, ewentualnie wójtów, tym bar
dziej zwierzchnika jakiejś grupy urzędów. Pewne jest natomiast, że 
tytuł Fryderyka, dapife1·0 magno, był hierarchicznie równorzędny z tytu
łami summus camerarius, camerarius magnus i iudex generalis. Wobec 
tego nie może być mowy o podległości urzędów z grupy stolnik-cześnik 
palatynowi (komornikowi-marszałkowi), a także stanowiska te nie mogą 
być bliższymi określeniami podkomorzego. 

Na skutek nieporozumienia, polegającego na niesłusznym utożsa
mieniu palatyna z komornikiem i nieprawdziwej informacji J. Długosza 
o funkcjonowaniu w okresie panowania Henryka II Pobożnego palatyna
głogowskiego Klemensa, powstała koncepcja, według której istnienie
palatynów (komorników-marszałków) wrocławskiego, głogowskiego i leg
r:ickiego świadczy o pewnej autonomii wobec Wrocławia, na długo przed
podziałem w 1248 r., ośrodków w Legnicy i Głogowie 60. Uświadomić
trzeba sobie, że przed 1248 r. nigdzie w trzynastowiecznych żródłach
nie spotykamy palatyna legnickiego albo głogowskiego. Do 1248 r. wi
dzimy na Sląsku, jak już wyżej mówiłem, kilku komorników, poza wro
cławskim w latach 1244 i 1247 legnickiego 61, natomiast w 1248 r. gło
gowskiego 62. Jeśli idzie zaś o palatyna, to w tym czasie funkcjonował
jedynie urząd palatyna stołecznego grodu, czyli wrocławskiego. Po po
dziale w 1248 r. i wydzieleniu księstwa głogowskiego sytuacja wyglą
dała analogicznie; funkcjonowały tylko urzędy palatynów wrocławskie
go, legnickiego oraz głogowskiego, komorników zaś było kilku 63.

;ij SU, nr 353. 
;� Tamże, nr 273, 297.
ss Reg., nr 1572, 1576, 1577, 1608.
,s Urkundensammlung zur Geschichte d. Ursprungs cl. Stiidte u.d. Einfiihrv.ng

u. '\!erbreitung deutscher Kolonisten u.. Rechte in Schlesien u.d. Ober�Lausitz, wyd.
G. A. Tzschoppe i G. A. Stenzel, Hamburg 1832, nr ,13.

ao Ce t \l\.' i ń s k i, Rycerstwo ... , s. 178-179.
•1 Reg., nr 611, 662; SU, nr 272, 331. 
12 Re'g., nr 668a; SU, nr 353. 
u Reg., nr 780, 793, 802, 856, 892, 992, 10-!7, 1159, 1220, 1385, 1467, 1515, 1567, 

2190. 
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Sporną kwestię. stanowi wspomniany wyżej tytuł Tomasza Ryma -
summus advocatus terrae nostre. W. Schulte skłonny jest w tym określe� 
niu widzieć sędziego krajowego 64• F. Matuszkiewiczowi interpretacja ta 
wydała się błędna, ponieważ nie został oznaczony dystrykt, lecz całe 
księstwo głogowskie (terra nostra). Stąd też badacz ten odczytał tytuł 
Tomasza Ryma jako odpowiednik palacji 65. Do argumentacji F. Ma
tuszkiewicza dodać można jeszcze, że nieco wcześniej spotykamy Wacła
wa wójta dystryktu głogowskiego 66. Pozostawiając na uboczu, jako czy
sty domysł, identyfikację F. Matuszkiewicza, problemem otwartym 
pozostaje natomiast, czy nie mamy w tym wypadku do czynienia z ja
kimś landwójtostwem obejmującym cale księstwo. W takim razie land
wójtów w dystryktach winniśmy uznać za hierarchicznie podporządko
,vanych landwójtowi naczelnemu. Z drugiej strony, uwzględniając 
0koliczność, że w śląskich źródłach XIII w. terminem terra posługiwano 
się także dla określenia jednostki podziału administracyjnego 61, sądzić 
można, iż tytuł Tomasza Ryma oznaczał po prostu landwójta dystryktu. 
Trudno jednakże bez zastrzeżeń przyjąć taką ewentualność, gdyż stwier
dzenie dokumentu Henryka I głogowskiego „terra nostra" jasno zdaje 
się wskazywać na całe księstwo. Niemniej dla tej hipotezy brakuje 
poważniejszych dowodów źródłowych ss. Nie przesądzając ostatecznie tej 
kwestii, która wymaga szerszych badań porównawczych, w obecnej 
chwili skłonny byłbym w Tomaszu Rymie widzieć landwójta dystryktu, 
a jego tytulaturę za odpowiednik tytułów venator Slezie, summus, mag

nus camerarius czy iudex generalis i jako taki złożyć na karb osobistego 
wyróżnienia. Rzadkość występowania w dokumentach nadmienionych 
tytułów podsuwa pr.zy okazji domysł, iż są one być może dziełem co 
bardziej wprawionych funkcjonariuszy kancelaryjnych, którzy najmoż
niejszych dostojników honorowali dodatkowo 69. 

Zresztą w ogóle tytuły śląskich możnych są często kłopotliwe do 
zinterpretowania. Otóż Henryk Wezenborg, znany z dokumentów mię
dzy innymi jako sędzia ·dworski 70, świadkował również z tytułem sę
dziego wrocławskiego 71, a 22 XII 1292 r. wprost w roli landwójta 12. 

eł W. Sc hu I te, Zur Geschichte d. Landvogtei u. d. Stadtschultheissentums

(Schlesische Geschichtsblatter, 1909, nr 2, s. 37).
65 F. Mat uszki ew i cz, D. mittelalterliche Gerichtsverfassung d. Fii.rsten

t11ms Glogau, Wrocław 1911, s. 34-35. 
66 Reg., nr 2285 a.
67 K. Or ze cho wski, ,,Terra" w śląskich źródłach narracyjnych do końca

XIV wieku (Śląski Kwart. Historyczny Sobótka, 1981, nr 2, s. 221 nn., dalej: So
bótka). 

fB Zob. też J. W a I ach o w i cz, Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii

cie- JJoczqtków XIV wieku, Warszawa 1980, s. 70. 
69 Znamienne jest, że dostojnicy utytułowani \V ten sposób choćby raz z re-

guł.'" często występowali w dokumentach. 
,o Reg., nr 1965, 2050. 
a Tamże, nr 2184, 2236. 
12 Tamże, nr 2258.
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Przyjąć więc by należało, iż tytuł sędziego wrocławskiego był odpowied
nikiem sędziego krajowego, czyli landwójta. Łączyłby zatem Henryk 
Wezenborg stanowisko sędziego dworskiego z landwójtostwem. Rycerz 
Gozko tytułował się w dokumentach na przemian wójtem, wójtem dzie
dzicznym, sędzią dziedzicznym i kasztelanem ziębickim 73• W 1284 r. 
Lutolf sędzia dziedziczny oraz Jeszko wójt wystawili w Świdnicy do
kument 74. W Polsce, przede wszystkim na Sląsku i Pomorzu Zachodnim, 
powszechnie używano miana wójta na określenie landwójta 7s. Pojawie
nie się w dokumencie z 1284 r. Lutolfa, sędziego dziedzicznego Świd
nicy, wraz z Jeszkiem, wójtem świdnickim, świadczy, że pierwszy pia
stował godność naczelnika miasta, a więc wójta, drugi natomiast land
wójta, w odróżnieniu bowiem od poprzedniego ten ostatni urząd nie 
był dziedziczny. W takim razie wzmiankowany Gozko byłby równocześ
nie wójtem, landwójtem i kasztelanem, łącząc tym samym kompetencje 
urzędników starego i nowego typu. 

Zdaje się, że na Śląsku w XIII w. mamy do czynienia nie tyle 
'Z awansami ewentualnie degradacjami dostojników, ile raczej ze zjawi
skiem komasacji i podzielności urzędów, przejawiającym się w faktach 
piastowania równocześnie przez jedną osobę kilku godności, jak również 
jednej godności przez kilka osób. W literaturze przedmiotu podnoszono 
już problem dzielenia urzędu wójtowskiego 76, W śląskich dokumentach 
ta praktyka je.st dobrze widoczna 77. Podobnie do Henryka Wez�mborga 
i Gozka, pełniących równocześnie urzędy starego i nowego porządku, 
także rycerz Radwan, stolnik Bolesława Rogatki, otrzymał w 1252 r. 
godność wójta legnickiego 1s. ów Radwan w dokumentach książęcych 
występował aż do 1272 r. 79 Nigdy jednak nie tytułował się wójtem, ale 
niezmiennie podstolim. W 1255 r. w roli wójta Legnicy pojawił się ni€
jaki Berwik so. Nie sądzę, aby okoliczność ta oznaczała koniecznie, że 
Radwan przestał pełnić funkcję wójta. Prawdopodobnie - w świetle zna
nej praktyki piastowania urzędu wójtowskiego przez więcej osób rów
nocześnie - przyjąć można, iż obok godności stolnika-podstolego Rad
wan zachował stanowisko wójta, dzieląc je najpóźniej od 1255 r. z Ber
wikiem. Jeszcze bardziej jednoznaczna jest informacja dokumentu Hen
ryka V Grubego z 1292 r., w którym w roli świadków dostrzegamy 

n Tamże, nr 2141, 2196, 2198, 2267, 2296, 2377, 2575, 2598, 2606. 
1t Tamże, nr 1772. 

75 J. W a 1 ach o w i cz, Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim, Poznań 1969,

s. 6 nn. 

1, M. N i wińsk i, Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich, Krakó\v 1938, 

s. 17 nn. 

11 Reg., nr 1634, 2371, 2377, 2419, 2428, 2435, 2496, 2574.

78 Tamże, nr 782. 

n Tamże, nr 1215, 1220, 1234, 1249, 1281, 1307, 1390. 
so Tamże, nr 892.
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Klemensa i Wolbera, kasztelanów Oleśnicy 81. Analogiczny przekaz, tyle 
że dotyczący Wi€lkopolski, zawiera dokument Władysława Odonica dla 
klasztoru w Lubiążu, gdzie świadkują dwaj kasztelanowie Poznania: 
,,Iarostio castellano Poznaniensi, Petra castellano eiusdem castri" st. 

Tendencja do łączenia i dzielenia urzędów daje się na śląsku śledzić 
już od początku XIII w. W dokumentach książęcych Stefan z Wierzbna 
jako palatyn Wrocławia pojawił się w 1228 r. 83 Przedtem, począwszy 
od 1209 r., rycerz ten świadkował nie utytułowany. Jednak w 1222 r. 
,,.-, dokumencie Konrada I mazowieckiego spotykamy komesa Dzierżka 
w roli wrocławskiego palatyna S4. Dzierżka w dokumentach śląskich za
stajemy dopiero w 1230 r., kiedy to przybrał tytuł kasztelana Barda ss. 
Palatyn Henryka I Brodatego Stefan z Wierzbna w dokumentach Hen
ryka II Pobożnego świadkował wyłącznie jako kasztelan Niemczy s6, 
natomiast w czasach Bolesława Rogatki powrócił do tytułu palatyna 87. 

Wcześniej od Stefana z Wierzbna kasztelanią niemczańską zawiadywał 
Jarosław Pogorzela 8S, który nie występował w znanych nam dokumen
tach Henryka II Pobożnego. W dokumentach obu Henryków, jak i Bo
lesława Rogatki, prócz Stefana z Wierzbna nie znajdujemy żadnego in
nego palatyna. Mimo to skłonny jestem przyjąć, że obok Ste fana rów
nież Dzierżko pełnił ten urząd. 

Po Stefanie z Wierzbna tytuł kasztelana Niemczy przybrał Bogusław 
ze Strzelina, występując pierwszy raz w tej roli w 1242 r. s9 W latach 
panowania Henryka I Brodatego oraz Henryka II Pobożnego Bogusław 
pojawiał się jako sędzia dworski i kasztelan Ryczyny oo. Tymczasem 
21 XII 1234 r. zastajemy Bogusława w dokumencie Bolesława księcia 
sandomierskiego z mianem kasztelana Wrocławia 91• Przed 1234 r. jako 
kasztelan wrocławski występował Sobiesław, który z tym tytułem ostat
ni raz widoczny jest w 1226 r. 92 Bogusław ze Strzelina, który w 1234 r. 
nosił godność kasztelana Wrocławia, w dokumentach śląskich nigdy się 
tak nie tytułował. Rycerz ów w latach trzydziestych przybierał tytuł 
kasztelana ryczyńskiego, a to 31 X 1232 r., następnie 28 IX 1239 r. 93 

W pozostałych dokumeńtach tego okresu spotykamy go bez tytułu. 

&1 Tamże, nr 2224.
st SU, nr 31. 
61 Reg., nr 341. 
84 KdS, nr 273. 
ss Reg., nr 351. 
se Tamże, nr 530, 542; SU, nr 172, 167. 
s1 SU, nr 255, 271. 
ss Reg., nr 351. 
s• Tamże, nr 585; SU, nr 229. 
11 Kdś, nr 284; Reg., nr 396, 542.
t1 SU, nr 79. 
n KdS, nr 312. 
11 Reg., nr 396, 542; SU, nr 24, 167.
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Wspomniany dokument z 1234 r. księcia Bol€sława, w którym poza 
' 

Bogusławem ze Strzelina świadkowali także Henryk I Brodaty i Hen-
ryk II Pobożny, adresowany był do komesa Klemensa, kasztelana Ry
czyny. Znowu żadnego Klemensa jako kasztelana Ryczyny nie spotyka
my w śląskich dokumentach książęcych. Klemens kasztelan Ryczyny 
z 1234 r. był Małopolaninem, od 1230 r. kasztelanem Krakowa 94• Za
pe\vne nie odebrał on urzędu Bogusławowi ze Strzelina, ale dzielił 
z nim tę godność, przede wszystkim płynące stąd dochody. Przypusz
czalnie więc Bogusław ze Strzelina piastował równocześnie urzędy kasz
tela1'lskie w Ryczynie oraz we Wrocławiu. Wiemy już, że Bogusław 
z tytułem kasztelana wrocławskiego nie pojawiał się w śląskich doku
mentach, w których poprzednim naczelnikiem stołecznego grodu mienił 
się Sobiesław, widoczny na tym stanowisku, jak wspomniałem, jeszcze 
w 1226 r. Po tej dacie pierwszym kasztelanem Wrocławia, występującym 
w tej roli w śląskich dokumentach, był brat Bogusława ze Strzelina, 
Racław. Jako kasztelan wrocławski świadkował on dopiero 28 IX 
1239 r. 95 Znowu trudno przypuścić, aby Racław usunął swego brata 
z urzędu we Wrocławiu na kasztelanię niemczai'lską, na której Bogusław 
jest poświadczony, o czym wzmiankowałem, 10 III 1242 r. Analogicznie 
do poprzedniej sytuacji przyjmuję, że obydwaj bracia wspólnie zawia
cty\',:ali kasztelanią wrocławską. 

Bogusław ze Strzelina wcześniej od Racława rozpoczął karierG na 
dworze książąt wrocławskich. Już 2 VII 1223 r. spotykamy go w roli 
sędziego dworskiego Henryka I Brodatego 96, 31 X 1232 r. zaś był kasz
telanem Ryczyny 97. Racław ze Strzelina natomiast jako komes pojawił 
się w dokumencie Henryka I Brodatego 6 VI 1228 r. ss, a 30 VIII 1228 r. 
tytułował się sędzią dworskim 99• F. v. Heydebrand u.d. Lasa uznaje 
Racława ze Strzelina za tożsamego z imiennikiem sędzią opolskim 
z 1222 r., bratem Zbrosława ka�ztelana Opola ioo. Przeciwko tej identy
fikacji opowiedział się M. Cetwiński 101; niestety, nie podał żadnych 
argumentów, które ewentualnie przemawiałyby przeciw możliwości 
utożsamienia, prócz tego, iż w źródłach znane są jeszcze inne osoby 
noszące imię Racław. M. Cetwiński za ośrodek dóbr Racława, brata 
Zbrosława kasztelana Opola, w zgodzie z przekazami źródłowymi uznaje 
wieś Raclawiczki w byłym pow. prudnickim 102• Tymczasem na podstawie 

r1 F. v. He�- debr a n d u.d. Las a, D. Ilerkunft cl. Bresłauer Bischofe Tho-

mas I. u. Thomas Il. (ZfGS, t. II, 1917, s. 156-157). 
r:; Reg., nr 542; SU, nr 167. 
r; KdS, nr 284. 
i; Reg., nr 396; SU, nr 24. 
B Reg., nr 336. 
•9 Tamże, nr 338.
:•,o Hey d c brand, op. cit., s. 139 nn. 

1'1: Ce t ,v: 11 ski, Rycerstwo ... , s. 41, 207, przyp. 259. 
"'� Tamże, s. 110. 



Urzędy i urzędnicy śląscy XIII w. 163 
-----------------------------------

informacji dokumentu biskupa Tomasza I z 23 III 1268 r. możemy się 
przekonać, iż posiadłość ta była dziedzictwem braci Racława i Bogu
sława 103; tego ostatniego M. Cetwiński nigdzie nie wymienia jako człon
ka rodziny Zbrosława kasztelana Opola 104_ Powy_ższy dokument biskupa 
wrocławskiego ostatecznie przesądza o tożsamości Racława ze Strzelina 
·� bratem Zbrosława kasztelana opolskiego. Tak więc braćmi Zbrosława
kasztelana opolskiego byli Racław ze Strzelina, sędzia opolski i wrocław
ski oraz kasztelan Wrocławia, jak również Bogusław ze Strzelina, sędzia
wrocławski i kasztelan kilku grodów dolnośląskich 105_

10 III 1242 r. wraz ze świadkującym Bogusławem ze Strzelina kasz
telanem Niemczy, uprzednio znanym jako kasztelan ryczyński i wro
cławski, pojawił się Teodor kasztelan Ryczyny 106_ ów Teodor w god
ności tej widoczny jest jeszcze 16 X 1243 r. w dokumencie, w którym 
występuje też Mroczko Pogorzela kasztelan Krosna 101. W 1244 r. Mrocz
ko Pogorzela przybrał tytuł kasztelana Ryczyny 10s. Na liście świadków 
tego dokumentu figuruje też lekcja „B'' kasztelan Krosna, którą na
leży zapewne odczytać jako inicjał Bogusława ze Strzelina 109

• W takim 
razie rycerz ten do kolekcji kasztelanii ryczyńskiej, wrocławskiej i niem
czańskiej dołożyłby w krótkim czasie godność kasztelana Krosna. W in
nym dokumencie z 1244 r. Bogusław ze Strzelina powrócił do godności 
kasztelana Niemczy, natomiast występujący razem z nim Mroczko Po
gorzela zachował tytuł kasztelana Ryczyny 11o. 8 VII 1248 r. w roli kolej
r:.ego kasztelana ryczyńskiego dał się poznać Bertold 111, który nieco
wcześniej (16 X 1243) mienił się podstolim, 18 X 1247 r. kasztelanem 
Głogowa, a 4 X 1248 r. sędzią dworskim 112. Mroczko Pogorzela z ty
tułem kasztelana Ryczyny pojawił się znowu w 1250 r. 113 W innym 
dokumencie z tego roku Mroczko Pogorzela przybrał godność kasztelana 
Niemczy, natomiast świadkujący obok niego Bogusław ze Strzelina -
kasztelana Ryczyny l14• 22 II 1250 r. w roli kasztelana niemczańskiego 
poznajemy Jaksę, z którym razem występował Mroczko, kasztelan Ry-

ios Reg., nr 1295; W. Kort a, Rozwój wielkiej własności feuclalnej na Stqsktt 

do polowy XIII wieku, Wrocław 1964, s. 36. 
ioc M. C e t w i 11 s k i; Zywoty świętych jako źródła do genealogii rycerstwa 

śląskiego XIII w. (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 499, Historia 36, 1980, 
s. 59, tabela rodziny Zbroslawa kasztelana opolskiego).

10s Tak też Hey debr a n d, op. cit., s. 138 nn.
10a Reg., nr 585; SU, nr 229. 
101 Reg., nr 607; SU, nr 251. 
ioa SU, nr 272. 

·1u Zob. Mul arc z y k, op. cit., s. 24, przyp. 125.
110 Reg., nr 610; SU, nr 270. 
111 Reg., nr 677; SU, nr 342.
112 Reg., nr 607, 662, 679; SU, nr 252, 331, 344. 
iu Reg., nr 712; SU, nr 413. 
114 Reg., nr 711; SU, nr 410. 
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czyny 115• W 1254 r. Jan z Wierzba objął kasztelanię ryczyńską m. Rok· 
później feudał ten przybrał już miano kasztelana Niemczy 111, a po upły
wie czterech miesięcy ponownie wystąpił jako kasztelan Ryczyny m. 
Mroczko Pogorzela w dokumentach Henryka III Białego pojawiał się 
regularnie do 31 VII 1253 r. 119, a 14 IV 1258 r. wystąpił w dokumencie 
Władysława I opolskiego jako ·palatyn Opola 120.

Literatura przedmiotu fakt objęcia przez Mroczka Pogorzelę palacji 
opolskiej wiąże z jego rzekomym konfliktem z Henrykiem III Białym 121.

Stanowisko to nie wydaje się słuszne. Innego przedstawiciela tej rodziny 
\Vidzimy nadal na dworze wrocławskim, gdzie piastuje wysokie god
ności 122: Ponadto już po ujawnieniu się Mroczka na urzędzie palatyna 
Opola spotykamy go 12 VI 1258 r. w dokumencie Henryka III Białego 
jako świadka 123. Na podstawie niewymienienia w powyższych doku
mencie przy imieniu Mroczka urzędu trudno wyciągać jakieś negatywne 
wnioski, wszyscy inni bowiem świadkowie zostali identycznie potrakto
wani; pisarz tego dokumentu jakby na tę chwilę .zupełnie zapomniał 
0 ich ewentualnych tytułach urzędniczych. Z kolei 12 IV 1262 r. Hen
ryk III Biały zatwierdził korzystną dla Mroczka i jego brata Gerlacha 
ugodę majątkową z opatem klasztoru w Kamieńcu 124. Wydaje się też, iż 
zarząd palacją opolską nie przeszkadzał Mroczkowi w sprawowaniu 
funkcji kasztelana Ryczyny. Otóż notujący śmierć tego feudała autor 
Nekrologu kaniienieckiego utytułował go kasztelanem Ryczyny: ,.Ob. 
Comes Mrosco Castellanus de Reszcen" 12s. Pdnienie funkcji urzędni
czych jednocześnie w dwóch księstwach nie było wówczas czymś odosob
nionym. Wzmiankowany już Racła.w ze Strzelina jako sędzia działał obok 
swego brata Zbrosława kasztelana Opola na dworze Kazimierza I opol
skiego, a następnie od 1228 r. wraz z drugim bratem,· Bogusławem, 
wysokim urzędnikiem, we Wrocławiu też jako sędzia, później zaś jako 
kasztelan. Podobnie Klemens kasztelan Ryczyny z dokumentu Bolesła
wa księcia sandomierskiego był z kolei Małopolaninem, stronnikiem 

m Reg., nr 718; SU, nr 392. 

m Reg., nr 885. 

m Tamże, nr 892. 
us Tamże, nr 896.
111 Tamże, nr 847.
no Tamże, nr 999. 

m K. Eis ter t, Beitriige zur GeneaLogie d. Breslauer Bischof s Preczlaus v. 

PogarelL (1299-1376) (Archiv filr Schlesische Kirchengeschichte, t. XX, 1962, s. 261); 

W. Dz ie w u 1 ski, Lokacja Grodkowa na prawie zachodnim (Kwartalnik Hi,torii

Kultury Materialnej, 1969, nr 3, s. 506); Cetwiński, Rycerstwo ... , s. 209.

11t Reg., nr 718-1224, Janusz Pogorzela z Michałowa sędzia dworski i ka,zte-

lan Niemczy 1250-1266. 
1n Tamże, nr 1002. 

114 Tamże, nr 1113. 
1u Nekrolog kamieniecki, wyd. W. Wattenbach (ZfGS, t. IV, 1862, s. 325\, 
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naJpterw Władysława Laskonogiego, a później Henryka I Brodatego 1!?6. 
W Wielkopolsce natomiast urzędnicy Bolesława Pobożnego, wojewoda 
Dzierżykraj i sędzia Domarad, byli równocześnie sędziami dworskimi 
Przemysła I 121_

Pojawienie się Racława ze Strzelina we Wrocławiu, jak również 
Klemensa na kasztelanii ryczyńskiej zbiega się w czasie z żywym i cał
ldem konkretnym zainteresowaniem się Henryka I Brodatego Opol
szczyzną i Małopolską. W tym kontekście dolnośląskie awanse możnych 
wywodzących się z Opola i Krakowa widzieć trzeba jako wyraz poszu
khvania i nagradzania przez księcia wrocławskiego i jego najbliższych 
doradców sojuszników politycznych. Wedle wszelkiego prawdopodobień
stwa również uzyskanie przez Mroczka Pogorzelę palacji opolskiej 
w 1258 r. było wynikiem układu stosunków politycznych. Mianowicie 
w tym okresie daje się obserwować zbliżenie między Henrykiem III 
Białym a Władysławem I opolskim; obydwaj władcy należeli wówczas 
do koalicji Przemysła Ottokara II 12s. Trudno więc przypuszczać, aby
rzekomo poróżniony z księciem wrocławskim Mroczko szukał azylu u je
go sprzymierzeńca w Opolu i jeszcze w nagrodę otrzymał palację. 

Dodatkowe wątpliwości nasuwa też fakt, iż Mroczko Pogorzela nie 
hył jedynym rycerzem z otoczenia Henryka III Białego, występującym 
14 IV 1258 r. w dokumencie Władysława I opolskiego. Prócz niego wi
dzimy tam także Janusza Męchicza oraz Jana Osinę. Janusza Męchicza 
w dokumentach Henryka III Białego spotykamy do 31 VII 1253 r. 1211 

Po tej, dacie znikł on na pewien czas, pojawiając się znowu właśnie 
w dokumencie opolskim z 14 VIII 1258 r. W okresie wrocławskim Janusz 
Męchicz świadkował bez tytułu urzędniczego; dopiero Władysław I opol
ski nadał mu godności podczaszego i kasztelana Bytomia 130. Janusz 
Męchicz na Opolszczyźnie przebywał jeszcze w latach siedemdziesią
tych 1s1, po czym powrócił do Wrocławia na dwór Henryka IV Prawego, 
gdzie od 14 X 1280 r. spotykamy go w roli marszałka oraz kasztelana 
Bolesławca 1s2. Jan Osina natomiast wystąpił tylko raz w dokumencie 
opolskim, w tym z 14 IV 1258 r. razem z Mroczkiem Pogorzelą i Janu
szem Męchiczem. W dokumentach Henryka III Białe.go świadkował re
gularnie od 1250 do 1266 r. 133 Jan Osina nigdy nie piastował żadnych 
godności urzędniczych, niemniej z całą p€Wnością zaliczał się do grona 

1• B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975, s. 260 nn. 
m K. Ja si ń s k i, Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w po

łowie XIII w. Współpracownicy Przemysła _I do 1253 r. (Społeczeństwo Polski śred

niowiecznej, t. I, Warszawa 1981, s. 179, 195),
. as B. Włodarski, Polska i Czechy (1250-:---1306), Lwów 1931, s. 18 nn. 

119 Reg., nr 845.
uo Tamże, nr 1244, 1393.
111 Tamże, nr 1476 (12 VIII 1274).
112 Tamże, nr 1639, 1734.
111 Tamże, nr 709-1235.



lG6 Jerzy Mul.irczyk 

najbliższych i wpływowych baronów Henryka III Białego. Zaświadcza 
r, tym nie tylko jego częsta obecność na dworze książęcym, ale również 
dobrze w tym względzie poinformowane źródło, mianowicie Księga hen

rykowska. Autor drugiej części tego dziełka powiada wręcz, że Jan 
Osina cieszył się u Henryka III Białego większym poważaniem niż inni 
rycerze, w nagrodę zaś za wierność otrzymał od władcy Muszkowice 1:u. 

Spośród trzech rycerzy wrocławskich z dokumentu z 14 IV 1258 r. 
bynajmniej nie Mroczko Pogorzela, jak należałoby się ewentualnie spo
dziewać, lecz Janusz Męchicz przeniósł się na dłużej do Opola. Jan Osina, 
Cl czym pisałem, zaraz wrócił na dwór wrocławski, natomiast Mroczko 
Pogorzela poza dokumentem z 14 IV 1258 r. wystąpił na Opolszczyźnie 
jeszcze tylko raz 12 VI 1268 r. 1:15 Poczynając od daty 14 IV 1258 r. 
Mroczko Pogorzela, jak wzmiankowałem, również dwukrotnie· uchwytny 
jest w dokumentach Henryka III Białego, 12 VI 1258 r. w roli świadka 
oraz 12 IV 1262 r. w roli odbiorcy. Przypuszczalnie więc Mroczko Po
gorzela, Janusz Męchicz oraz Jan Osina 14 IV 1258 r. bawili w Opolu 
z ramienia Henryka III Białego w związku z jego sojuszem z Władysłp
wem I i planowanym wyjazdem do Czech na rozmowy z Przemysłem 
Ottokarem II 130. 

Przyjąć zatem można, że Mroczko Pogorzela sprawował urzędy rów
nocześnie w księstwie wrocławskim i opolskim. Wszystkie przytoczone 
dotąd fakty bardzo cz�stych zmian tytułów, zwłaszcza zmian powrot
nych, każ·ą dopatrywać się funkcjonowania na Śląsku w XIII w. nad
mienionej już praktyki komasacji i podzielności urzędów. Jednakże nie 
tylko te pośrednie dane źródłowe upo\vażniają do sformułowania takiego 
poglądu. Wynika on też z wcześniej podanych przeze mnie jednoznacz
nych ,viadomości o łączeniu i dzieleniu urzędów. Już Z. Wojciechov,rski, 
badając problem urzędów śląskich, w konkluzji wyraził się, że metodą 
obserwacji awansów nie sposób ustalić listy starszeństwa tutejszych 
godności m. Teraz, po stwierdzeniu zja.wiska komasacji i podzielności 
stanowisk, w ogóle wypadnie sformułować wniosek, iż na śląsku 
w XIII w. nie powstała, czy nie utrwaliła się, formalna drabina urzęd
nicza. Jest to w pełni zrozumiale, w sytuacji bowiem gdy najmożniejsi 
feudałowie piastowali po kilka funkcji administracyjnych, wykształcenie 
się hierarchicznego porządku urzędów, niezależnie od ich nosicieli, było 
po prostu niemożliwe. Pogląd ten harmonizuje z dostrzeżonym już wcześ
niej brakiem hierarchizacji świadków w trzynastowiecznych śląskich do
kumentach książęcych 13s. Wątpliwe jest natomiast, aby zmiany tytulatur 

m Księga henrykowska, wyd. E. Grodecki, Poznań 1949, s. 311-312. O ma

jątku Jana Osiny zob. Kort a, op. cit., s. 37-38. 
us Reg., nr 1309 .

. 111 K. Ma Ie czyń ski, Ślqsk_ w epoce feudalnej (Historia Sląska, t. I, cz. l, 
Wrocław 1960, s. 498-499). 

111 W ojciec ho wski, op. cit., s. 582-584.
ias M u lar czy k, op. czt., s. 58-61.
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t:rzędników Bolesława Rogatki były wyrazem zaprowadzenia przez tego 
księcia zasady rotacji 139, ponieważ zmiany takie dają się observ,,ować 
również w trakcie panowania innych władców i - jak przed chwilą pi
sałem - mają zdaje się całkiem inną wymowę. Już jako postulat ba
dawczy wysunc1ć można natomiast hipotezę, iż na Śląsku w XIII w. 
staropolskie, godności sta\valy się dochodowymi dostojeńshvami, niejako 
legitymacją przynależności do grupy rządzącej, gdy funkcje ogniw stric
te administracyjnych przejmowały urzędy nowego typu, rtp. landwój
tostwa. 

W kontekście poglądu o komasacji i podzielności dostojeństw śląskich 
'vypudnie pokrótce przyjrzeć się jeszcze sylwetce wspomnianego już 
Szymona Galla, rycerza wówczas na Śląsku bardzo znacznego 140. Jego 
kariera jest bowiem wielce charakterystyczna i zdaje się dobrze egzem
plifikuje rolr oruz tendencje czołówki ówczesnego możnowładztw� 
XIII w. 

Szymon G(11l z tytułem naczelnika grodu pierwszy raz pojav.rił siq 
11 VII 1278 :·. jako burgraf Ścinawy 141. 13 VIII 1279 r. jest pOŚ\Yiad
czony w roli kasztelana ścinawskiego m, natomiast 2 X 1281 r. z tytulcm 
kasztelana Wielunia 143. 12 X 1288 r. Szymon Gall przybrał godność 
kasztE'lana Niemczy w. Póżniej, aż do 1290 r., w dokumentach Henry
ka IV Prawego wyst�pował nie utytułowany lH_ Po objęciu władzy we 
Vlrocławiu przez Henryka V Grubego Szymon Gall świadkował z reguły 

· bez tytułu urzędniczego; wyjątkowo jedynie 9 VIII 1290 oraz 26 V
i 15 VII 1292 r. widzimy go jako kasztelana Niemczy m. W 1296 r.
w dokumencie Henryka I głogowskiego wystc;p,1jc Szyrnon, wójt Ścina
wy 147_ Biorąc pod uwagę stwierdzone ponad wszelką w,1tpliwość fakty
łączenia urzędów \vójtowskich z kasztelańskimi, v:ójt Szymon jest -

·zdaje się - identyczny z Szymonem Gallem. Poza tym w dokumentach
śląskich spotykamy też Szymona ze Ścina\"'-Y, pełniącego w latach 1279-

139 Tak C et w : 11 �ki, Rucerstwo ... , ,. 226. A :;woją drogą autor ten, p:azqc 
o zaprowadzeniu przez Bolesiuwa Rogatkę rotacji, popadł w sprzeczność z 1:ieco
dalej wypowiedzianym sądem, tamże, �. 229, według którego ,.książęta spełniali
'-'-' za�adzie rolę sztandaru, pod którym skupiali $ię \vielmoże o wspólnych \Vlasn::ch
celach". Brakuje po prostu tutaj jasności, czy książęta byli figurantami, O\\·:,mi
,,sztandarami", czy też mieli władzę dysponowania urzędami.

:10 Zob. K. W ut: ... e. Zur Geschicilte d. Geschlechts cl. Gallici (Walch) u. iii res 

Grundbesitzes in Schlesien in 13/16 J. (ZfGS, t. LXI, 1927, s. 281 nn.); Kort a. 
Rozwój wielkiej własności ... , !". 41-42. 

Hi Reg., nr 1567. 
u! Tamże, nr 1604. 
i
43 Tamże, nr 1680. 
1u Tamże, nr 2089. 
1u Tamże, nr 2141. 
146 Tamże, nr 2152, 2231, 2236. 
147 Tamże, nr 2415. 
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1297 funkcję kasztelana Opola 148, Identyfikacja owej $cinawy z� Sci
nawą Polską, będącą dziedzictwem Wilczyców, a z tej racji zaliczenie 
Szymona kasztelana Opola do grona członków tej rodziny 149 może bu
dzić pewne zastrzeżenia. 

Szymon ze Ścinawy pojawiał się stosunkowo często w latach osiem
dziesiątych w dokumentach wrocławskich. W 1284 r. wraz z innymi 
wrocławskimi możnowładcami, Janem Zerzuchą, Nankerem, Michałem 
Mironowiczem, Racławem Drzemlikiem ze Strzelina oraz Mikołajem 
Grzymisławowiczem wydał wyrok w sporze pomiędzy biskupem Toma
szem II a jego siostrzenicą Elżbietą, żoną Jarosława Pogorzeli z Owie
sna 1°0. Następnie w 1286 r. Szymon ze Ścinawy wspólnie z Cempą ze 
Strzelina, Janem przeorem dominikanów krakowskich, drem Jakubem 
Gozv,rini oraz z opatami klasztorów w Lubiążu, Henrykowie i Kamieńcu 
posłował w imieniu Henryka IV Prawego do przebywającego w Racibo
rzu biskupa wrocławskiego Tomasza II 1;;1_ W myśl propozycji Henry
ka IV Prawego komesi Cempa i Szymon mieli upoważnienie do objęcia 
w tymczasowy zarząd okupowanych grodów kościelnych, gdyby Tomasz 
II pod pewnymi warunkami zgodził się na pokojowe pertraktacje. Bi
skup odrzucił ten projekt, gdyż - jak powiedział - bał się zawierzyć 
obcym sobie rycerzom m. Wynika z tego, że w sporze śląskim końca 
XIII w. między władzą świecką a kościelną Szymon ze Ścinawy był 
stronnikiem księcia. Henryk IV Prawy, odwrotnie niż biskup Tomasz II, 
musiał darzyć zaufaniem Szymona ze Ścinawy, skoro powierzył mu 
funkcję posła i ewentualnie książęcego zarządcy spornych zamków. Na 
niezbyt przychylną wobec Tomasza II postawę Szymona kasztelana Opo
la wskazuje również wzmiankowany wyrok z 1284 r., jako że nie było to 
dla biskupa wrocławskiego rozstrzygnięcie najfortunniejsze. Dowodnych 
Wilczyców natomiast, wbrew głoszonemu ostatnio poglądowi 153, trudno 
wówczas zaliczyć do stronników władcy Wrocławia. W dokumentach 
Henryka IV Prawego pojawiali się bardzo rzadko i dopiero po zawarciu 
na początku stycznia 1288 r. ugody pod Raciborzem. Otóż Henryk Wil
czyc archidiakon legnicki razem z wieloma innymi duchownymi, w tym 
arcybiskupem Jakubem Świnką i biskupem Tomaszem II, świadkował 
11 I 1288 r. na dokumencie fundacji wrocławskiej kolegiaty św. Krzy
ża 154_ Ten akt Henryka IV Prawego w rozumieniu historyków stanowi 
wyraz zjednoczeniowych planów księcia, w które zaangażował się także 

us Tamże, nr 1588, 2297, 2447.
m Cetwiński, Rycerstwo ... , s. 210. 
uo Reg., nr 1780a. 
m Urkunden zur Geschichte d. Bistliums Breslau im Mittelalter, wyd. G. A. 

Stenzel, Wrocław 1845, nr 192, 196 (dalej: Stenzel). 
1st Tamże, nr 196. 
1sa c e t w i ń ski, Rycerstwo ... , s. 210. 

m Reg., nr 2054. 
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mediator w śląskim konflikcie arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka m. 
Inny członek rodziny Wilczyców, Franciszek, widoczny jest w dwóch 
dokumentach księcia wrocławskiego z 28 I i 18 VII 1288 r. m, a więc 
również pochodzących z okresu po wypadkach raciborskich. Częściej 
ewidentnych Wilczyców spotykamy natomiast w dokumentach opol
skich. 

Spośród książąt Opolszczyzny do przeciwników Henryka IV Pra
wego w jego walkach z biskupem Tomaszem II należeli Mieszko raci
borski, Kazimierz bytomski oraz Przemka cieszyński 151• Tylko Bolesław 
opolski opowiadał się po stronie księcia Wrocławia, z którym pozostawał 
w dobrych stosunkach 15s. Wilczyców spotykamy z reguły właśnie w do
kumentach przeciwników Henryka IV Prawego, mianowicie Franciszka 
w latach 1286-1288 jako palatyna Mieszka raciborskiego 159, Zbrosława 
zaś w latach 1287-1289 jako kasztelana Koźla i landwójta Kazimierza 
bytomskiego 16·o. Natomiast u Bolesława opolskiego dostrzegamy Fran
ciszka Wilczyca raz jeden w 1285 r. 161, a Michała Wilczyca w roli kasz
tdana Głogówka dopiero w 1297 r. 162 Jak słusznie zauważył K. Jasiński, 
stronników książęcych najpewniej poznajemy w momentach przełomo
wych, kiedy zajmują określone stanowisko czy wykonują takież czyn
ności m. O ile w 1286 r. Szymon ze Ścinawy był posłem Henryka IV 
Prawego, to w tym samym roku wysłannikiem biskupa Tomasza II był 
Henryk Wilczyc, kanonik wrocławski i archidiakon legnicki, który wiózł 
<lo Wrocławia twarde warunki ugody 164. Wcześniej, 30 VII 1284 r. Hen
ryk ze Ścinawy (niewątpliwie w tym wypadku Polskiej, a więc Wilczyc), 
kanonik wrocławski, nie pełniący jeszcze wówczas funkcji archidiakona 
Legnicy, przebywał razem z biskupem Tomaszem II w Otmuchowie 
i poświadczył tam dokument klątwy kościelnej na Henryka IV Prawego 
oraz na miasto Wrocław 165_ Podniesione okoliczności każą więc widzieć 
w Wilczycach raczej sprzymierzeńców Tomasza Il, a nie Henryka IV 
Prawego. Również spokrewniona z Wilczycami rodzina Szwabów (Suevi, 

1,s K. Jasiński, uwagi genea!oga o nagrobkach Pio.stów ś!ąskich (Studia
źródłoznawcze, t. X:VII, 1972, s. 192); J. Bien i a k, Zjednoczenie państwa pol
skiego (Polska dzielnicowa i zjednoczona, Warszawa 1972, s. 223--225).

1&1 Reg., nr 2057, 2076.
1:.1 R. Gr ode ck i, Dzieje poutyczne Sląska. do 1290 r. (Historia Sląska, t. I,

Kraków 1933, s. 304 nn.). 
ua Tamże. 
1se Reg., nr 1959, 2056.
ieo Tamże, nr 2014, 2099.

m Tamże, nr 1893. 

Ut Tamże, nr 2447. 

u• Jasi ń s k i, Studia ... , s. 165. 
114 Stenzel, nr 192. 
m Reg., nr 1830, 1832. 
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Schenk) także zaliczała się do grona sojuszników biskupa w walce z księ
ciem wrocławskim 166. 

Orientacja polityczna ewidentnych Wilczyców, rzecz oczywista, nie 
przesądza jeszcze negatywnie przynależności Szymona ze Ścinawy, ka
sztelana Opola, do tej rodziny, poszczególni bowiem jej członko\vie 
mogli mieć różne sympatie. Jednakże okoliczność ta stanowi już pewną 
przesłankę do dalszego wnioskowania. W źródłach zaś znajdujemy pod
stawy do takiego zabiegu. Zainicjowane przez delegację księcia w 1286 r. 
rokowania w Raciborzu skończyły się fiaskiem. Negatywną odpowiedź 
biskup Tomasz II przesłał do Wrocławia za pośrednictwem swoich \vy
słanników, wspomnianego już archidiakona Legnicy Henryka Wilczyca 
i Jana Muskatę, jak również przez posłów księcia, mianowicie dra Jaku
ba Gozwini oraz opata kamienieckiego 167• Opaci klasztorów cysterskich 
z Lubiąża i Henrykowa nie wrócili zaraz do Wrocławia, ponieważ udali 
się służbowo do Krakowa 168. O komesach Cempie, Szymonie i przeorze 
Janie (być może i on pojechał do Krakowa) nic nie słychać w tym czasie. 
Domyślam się, że Cempa i Szymon pozostali na miejscu w oczekiwaniu 
na spodziewany przecież dalszy bieg wydarzeń. 

1 IV 1287 r. pod auspicjami arcybiskupa gnieżnieńskiego Jakuba 
Świnki odbyła się w Opolu następna tura rokowań, w której Henryka IV 
Prawego reprezentowali Szymon Gall, Henryk Wczcnborg oraz dr Ja
kub Gozwini 169, Ten ostatni wchodził już poprzednio w skład książęcego 
poselstwa. Nową osobistością w tym gronie był na pewno Henryk We
zenborg, jeśli chodzi natomiast o Szymona Galla, to uważam go za 
tożsamego z członkiem wcześniejszego poselstwa, pozostałym w Raci
borzu albo w Opolu Szymonem, kasztelanem opolskim. Wątpliwa jest 
bowiem taka zbieżność czy przypadek, aby wysłannika Szymona ze Ści
nawy z 1286 r. już w 1287 r. zamienił jego imiennik Szymon Gall. Poza 
tym charakter rokowań wymagał kontynuacji składu dobrze zoriento
wanych negocjatorów. Dbałość o zachowanie takiej ciągłości widoczna 
jest na przykładzie obecności dra Jakuba G9zwini, który brał przecież 
udział w rozmowach zarówno w 1286, jak i w 1287 r. O ile istotnie 
Szymon Gall vel ze Ścinawy (w takim razie mamy tutaj do czynienia 
ze Ścinawą dolnośląską, nad Odrą, gdzie Szymon Gall był burgrafem, 
kasztelanem i zapewne wójtem) pozostał na Opolszczyźnie, to włączenie 
go w poczet nowej delegacji Henryka IV Prawego było uzasadnione do
datkowo, mianowicie tym, że mógł posiadać jakieś ważkie informacje 

m K. Eis ter t, D. Liegnitzer Archidiakon Heinrich v. Steine (fl303). d.

Rittergeschlecht d. Suevi u. ihre Familienkirche in Odersteine Kr. Ohlau (Archiv 
fur Schlesische Kirchengeschichte. t. III, 1938, s. 61 nn.). 

l67 Stenzel, nr 192.

us Tamże.
ioi Tamże, m 224, ,,Symone Gallico, Henrico filio Themoni�. Jacobi filio Go

swini militibus et nunciis predicti ducis". 
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z kręgu biskupa Tomasza II. W tym samym czasie we Wrocławiu dr Ja
kub Gozwini zdawał księciu i baronom relację z wyników pierwszej 
misji 110. Wtedy także Henryk IV Prawy i jego dostojnicy rozważyli za
pewne dalsze możliwości rokowań. 

Nie miejsce tu na snucie rozważań o przyczynach zbliżenia wrocław
sko-opolskiego, niemniej koncepcja, według której w Wilczycach i Szwa
bach widzieć trzeba twórców tego sojuszu, wydaje się być chybiona 171, 

członkowie bowiem obu tych rodzin należeli akurat do nieprzyjaznego 
wobec Henryka IV Prawego ugrupowania politycznego. 

Szymon Gall w godności kasztelana Opola, o czym pisałem, uchwytny 
jest pierwszy raz w 1279 r. W latach tych Henryk IV Prawy pozostawał 
v,; przyjaznych, nawet rodzinnych kontaktach z- Władysławem I opol
skim, który najpóźniej z początkiem 1280 r. wydał swą córkę za księcia 
wrocławskiego i przyrzekł poparcie dla jego starań koronacyjnych m. 
Tym związkom politycznym Szymon Gall zawdzięczał prawdopodobnie 
urząd kasztelana Opola, pełniony obok dostojeństw piastowanych w księ
stwie wrocławskim. Godność kasztelana opolskiego utrzymał co najmniej 
do 1297 r. 173 Jak pisałem, Szymon Gall, poza urzędami w księstwach 
wrocławskim i opolskim, pełnił też przypuszczalnie w 1296 r. funkcje 
wójta Scinawy. Nie wiemy jednakże na pewno, kiedy Scinawa powróciła 
w granice księstwa głogowskiego; o ile doszło do tego zaraz po śmierci 
Henryka IV Prawego lub niedługo potem, to feudał ten równocześnie 
sprawowałby urzędy w trzech dzielnicach, których władcy po 1290 r. 
bynajmniej nie pozostawali w dobrych stosunkach. Ważne, mówiące 
o pozycji i prestiżu wielkich baronów byłoby tutaj spostrzeżenie, że
Szymon Gall sprawował urzędy z ramienia zantagonizowanych dynastów,
niejako ponad bieżącą sytuacją i danym układem sił politycznych.

Urzędnicza biografia Szymona Galla nie jest, jak zresztą widzieliśmy, 
czymś odosobnionym. Niemniej jednak w świetle stwierdzenia stosun
kowo wąskiego kręgu wielkich feudałów śląskich, zwłaszcza w drugiej 
połowie XIII w., a jednocześnie dużej, znacznie liczniejszej niż gdzie in
dziej warstwy niższego rycerstwa 174, nie przeceniałbym zjawisk między
dzielnicowych powiązań możnowładztwa, przede wszystkim odnośnie do 
roli w przełamywaniu separatyzmów. Potwierdziło się to zresztą w prak
tyce poprzez postępujące na Śląsku rozdrobnienie polityczne. Natomiast 

no Tamże, nr 193.

m Tak Ce t w i 11 , k i, Rycerstwo ... , s. 210.
112 Bien i a k, op. cit., s. 220; K. Ja si 11 s k i, Rodowód Piastów .�Lqskich,

t. I, Wrocław 1973, s. 161.

17! Reg., nr 2447.
m W. Kort a, Rozwój terytorialny wielkiej świeckiej własności feudalnej 

w Polsce cło polowy Xll! wieku (Sobótka, 1961. nr 4); te n że, Rozwój średniej 
i drobnej wtasno.�ci feudalnej na S!qsku do po/owy XIII wieku (tamże, 1964, 

nr 1-2). 
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upowszechnienie się praktyki komasacji i podzielności urzędów w ra

mach poszczególnych księstw miało większe znaczenie i trwalszy cha
rakter. Partycypowanie w dochodach państwa pozwalało grupie rządzą
cej na zwiększanie zasobów materialnych, jak również stwarzało moż
liwości poszerzenia społecznej podstawy władzy przez otwarcie dostępu 
do podzielnych urzędów przedstawicielom niższego rycerstwa, awansu
jącym w ten sposób do roli baronów, tyle że w coraz mniejszych księ

stwach i na ich miarę. 

OBER XMTER UND BEAMTE IN SCHLESIEN IM 13. JH. 

Die Problematik der Hierarchie der mittelalterlichen schlesischen Amter wird 
immer wieder diskutiert. Bisher versuchten die Historiker das Problem durch die 
Erfassung der Amtsbezeichnungsveranderungen zu fassen. wobei diese Veran
derungen mit Avancements gleichgesetzt wurden. Hierbei erweist sich jedoch, 
dass ein solches Vorgehen bei den schlesischen Amtern als irrefilhrend bezeichnet 
werden muss. Im Schlesien des 13. Jh. kommt es zur Amtervereinigung sowie 
Amterteilung, d.h., dass eine Person mehrere Amter gleichzeitig begleiten konnte, 
aber auch, dass ein Amt gleichzeitig von mehreren Personen ausgeilbt werden 
konnte. Die Amtervereinigung und -teilung wird in erster Linie innerhalb der 
Filrstenti.imer sichtbar, obgleich die einflussreicheren Barone gleichzeitig Amtsfunk
tionen in verschiedenen Fiirstentumern ausubten. In einer so!chen Situation fehlten 
die Grundlagen zur Herausbildung, bz:w. Petrifizierung einer von der Person des 
Amtstragers unabhangigen Amterhierarchie. 




