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BURGUM W MILICZU. PRZYCZYNEK 00 STUDIUM NAD PROCESEM 

POWSTAWANIA OSADY MIEJSKIEJ 

Badania genezy miast obejmujq r6wniez procesy tworz,ice osad� przed 

przyznaniem prawa niemieckiego 1, eo przeciez bylo wydarzeniem w zy

ciu miasta dosc istotnym. Rozpatruj� sporadyczny wypadek burgum 

w Miliczu, kt6re stanowi form� lokacji miasta na zasadach nieco odmien

nych od klasycznego wzoru lokacji na tzw. prawie niemieckim. M. Mly

narska charakteryzuj,ic burgum milickie podala wiele fakt6w gospodar

czo-prawnych z pierwszej polowy XIII w. odnosz,icych si� do Milicza 2, 

jednakze nie wyjasnila istoty burgum milickiego. Oddzielila ona burgum 
w Miliczu od r61 miejskich zgodnie z brzmieniem dokumentu z 1249 r. 3 

W jej uj�ciu burgum jest osad,i na poludniowym brzegu Baryczy. Osada 
ta zosta!a okreslona jako gmina miejska •, a granice r61 uznane w spos6b 

hipotetyczny za wyraz uposazenia osrodka milickiego. Nie dowiadujemy 
si� o tresci osadniczej burgum milickiego. Autorka nie uznala burgum 
za wyraz lokacji miejskiej na prawie niemieckim, choc_ do takiego s,idu 

bylaby sklonna. W dokumencie z 1249 r. burgum i role wyst�puj,i razem, 

z tego wi�c wzgl�du nie wydaje si� sluszne oddzielanie ich od siebie. 

Chc,ic uzupe!nic wyniki M. Mlynarskiej, nalezy przeprowadzic charaktery

styk� burgum na zachodzie Europy, sk,id przyw�drowalo na tereny pol
skie. 

1 A. G i e y s z t o r, Le origini delle citta'neUa Polonia medievale Estratto da: 

Studi in onore di Armando Sapori, Milane b, r., s. )27-146, passim, cyt. wg odbitki). 
! M. M l y n a r s k a, Burgum milickie (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 

R. VIII, 1960, s. 447--477). 

·• Tz schoppe - Stenze I, Urkundensammlung zur Geschichte des Urspl'ungs 

der Städte u. die Einfürung u. Ve1·breitung Deutscher Kolonisten u. Rechte in Schle

sien u. Ober Lausitz, H�mburg 1832, nr 31; M l y n a r s k a, op. cit., s. 450. 
1 M 1 y n a r s k a, op. cit.., s. 454, 475. 

1 - Sob6tka 3/71 
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Wczesna wzmianka o burgum datuje si� na VII w. we Francji 5. Re
konkwista hiszpanska oraz szereg proces6w rozwojowych spowodowaly, 
ie stamtqd pochodz'l Jiczne wczesne wiadomosci o burgum. W 997 r. 
osady in burgo, czyli na przedmiesciach, posiada Barcelona, o kt6rej 
jeszcze w 1003 r. wiemy, :i:e miala burgum 6. Zwyci�stwo Norman6w 
w Anglii spowodowalo spontaniczny wzrost borough. Mozna wyci�gnqc 
wniosek, ze burgum powstawalo w zwi:,izku ze zmianami struktury spo
leczno-demografirznej. W okresie pelnego sredniowiecza nalezy wyr6znic 
dwie formy burgum: l. jako osady otwartej na przedmiesciu; 2. jako 
osady zamkni�tej i obwarowanej. Pierwszej za wz6r moie posluzyc tlu
maczenie poj�cia „Burgundiones" przez Ludpranda z Kremony. Opo'wie
dziawszy przyczyn� konfliktu pomi�dzy Rzymianami a Burgundami, autor 
kontynuuje: ,,ipsi domorum congregationem, quae muro non clauditur, 
burgum vocant, Burgundiones a Romanis, quod est a burgo expulsi, 
apellati sunt" 7• Wedlug drugiego poglqdu, opartego na p6znych danych 
zr6dlowych, burgum wyst�puje jako osiedle zamkni�te i umocnione sy
stemem palisadowym 8• Wchodzi ono w sklad p6zniejszego miasta obda
rzonego autonomü\ municypalnq •. Druga forma burgum upowszechnia si� 
w Europie zachodniej w XI-XIII w. 

Nim burgum z osady otwartej przeksztalcilo si� w zamkni�tq, uplyn�lo 
sporo czasu. Pr6cz przyczyn gospodarczo-spolecznych rola warunk6w 
terenowych byla nie bez znaczenia. Z koniecznosci nie w pelni wykorzy
stana przeze mnie literatura zajmuj<1ca si� tresciq i genezq burgum za
chodnioeuropejskiego stwierdza, ie podstawowq formq jest osada otwarta. 
W Pampelonie na przedmiesciu funkcjonowalo burgum 10, w Lozanni<: 
zas jeszcze w polowie XII w. przedmiescie okreslane jest jako burgum, 
a jego mieszkancy burgenses 11• Rozw6j feudalizmu oraz uintensywnienie 

5 H. Ammann, Vom Städtewesens Spaniens u. Westfrankreichs im Mittelalter 
(Stu di en zu den Anfängen des euro p äischen Stä dte wesens, Lindau 1958, s. 140). 

6 TamZe , s. 109, 117-118. 
7 Monumenta Germaniae historica, wyd. G. H. Pertz, t. V, Scri p toru m t. III, 

Hannoverae 1839, Li udprandi Antap o dosis lib. III, § 44, s. 313; li b. 1, § 41, s. 284; 
E. E n n e n, F·rühgeschichte der europäischen Stadt, B onn 1953, s. 125-126, 129; 
Ammann, op. cit., s. 140-141, w stosunku da wcze.Sni ejszych przekona6. zamkni�
ci e osady przesuwa si� na okres p6Zniejszy. 

8 H. Ammann, Uber das Waadtländische Städtewesen im Mittelalter· u. über 
landschaftlisches Städtewesen im allgemeinen (Schweizerische Zei tschrift für Ge
schi chte , t. IV, 1954, z. 1, s. 36-37); H. Pi r enn e ,  Les vitles du moyen äge, Bruxel
les 1927, s. 67, zaznacza, Ze „du reste le bo urg ne presente p as le mo indre caractere 
urbain". 

9 H. St r a h m, Die Area in den Städten (Schweizer Bei trä ge zur Al lgemeinen 
Geschichte, t. III, 1945, s. 40, 42-43). 

10 Ammann, Vom Städtewesens ... , s. 113. 
11 Te nZ e, Uber das Waadtländische .. , s. 30. 
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gaspadarki spawadawa!y, ze ad XI w. na przedmiesciach wi�kszych 
miast lub pamniejszych osad majiicych perspektyw� rozwaju powstawaly 
skupienia asadnicze akreslane mianem „burgum". W zaleznasci ad warun
k6w lakalnych burgum stanowic b�dzie alba przedmiescie, alba skupiska 
domostw daakala klasztaru lub grodu jaka siedziby instytucji kascielna
-panstwawych, wreszcie przyjmie akreslenie zast�pujqce tresc klasycznega 
poj�cia „civitas" lub „villa.", a niekiedy i „appidum". 

W burgum asiadali kupcy lakalni i dalekasi�zni, rzemieslnicy i szyn
karze abslugujiicy asad� "· W agraniczonym zakresie wyst�puje r6wniez 
pradukcyjna-handlawy charakter burgum, w kt6rym mieszkali mililes 13, 

nabiles, bajuli, homines villarum. Tych astatnich mazna by uwazac za 
przybysz6w ze wsi 14. Odmienne jest stanawiska prawne burgenses i cives. 
W akresie wczesniejszym abydwa terminy sii sabie przeciwstawne. Mie
szkancy asady padmiejskiej posiadajq swaisty stan prawny, a ich zwierzch
nikami sii capitularii i ministri. Burgenses z castrum przeciwstawieni sii 
cives 1s. We Francji istnieje ostry padzial na burgenses i walnych czlon
k6w komun miejskich. W tym wypadku mazna sformulawac, ze burgen
ses S'! adr6znieni ad grup ludnasci stajiicych wyzej. Polozeniem prawnym 
oraz rolii gaspadarcza-spalecznq adcinajq si� ani ad ludnasci wiejskiej 16• 

Burgensis przeciwstawiany jest chlapu, a cz�sta i rzemieslnikawi 1'. Odrclz
nienie burgenses od grup spolecznie nizej staja,cych aznacza umacnienie sf� 
ich pozycji. Jest ta szczeg61nie aktualne w asrodkach a typie wiejskim, 
gdzie charakter pradukcji wywiera pi�tno na nawo pawstajiicych miastacli.. 

Procesy twarziice miasta wliiczajq burgenses da cives, a dawodem 
na ta jest przechadzenie terminu „burgenses" na cives. Dzieje si� ta 
w miar� nat�zenia pracesu emancypacji i umacnienia pozycji burgenses 18. 

Zakres uprawniet\. cives i burgenses okreslala prawa miejskie. Burgenses 
r6wniez aplacali czynsz za uzytkowanie dzialki ziemi w miescie. Oplata 
czynszu swiadczy o karzystaniu ze swob6d miejskich naleznych mieszcza
nom 19. 

12 TamZe, s. 37; E n n e n, op. cit., s. 36, 
1a Amm a n n, V\om Städtewesens ... , s. 113. Rzadkim wyp adki em jest miles vel 

burgensis w Jaca w XI w. 

14 E. M a·y e r, Deutsche u. französische Verfassungsgeschichte, t. II, Leip zig 

1889, s. 287. 

l5 Tam:Ze, s. 227, pr zyp. 5, 6. 
io Amm a n n, Über das Waadtländi.sche ... , s. 37. 
11 Maye r, orp. cit., t. II, s. 228---229, 232. 
18 Tamfo, s. 226, pr zyp. 2: ,,Cives a utem vel burgenses sint inter se placitati 

et judicati atqu e emendati sicut milites. Ad potestatem vero sint emendafi sicut 

vasvassores. Di e Fr emden, di e ihr en Besitz in Carcassonn e kommendier en, werden 

wie die Burgenses geschutzt". 
19 S t r ahm, op. cit., s. 50. 
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W literaturze historycrnej przyjql si� poglqd, ie Burgundia byla 
ojczyznq burgum, kt6re stqd rozprzestrzenilo si� po calej niemal Europie. 
Wedlug mapy H. Ammanna burgi na wsch6d od Mozy pojawiaj,i si� 
w drugiej polowie XII w., wschodni zas ich skraj moina zakreslic opiera
jqc si� o punkty: Lubeka, Hamburg, Brunszwik, Erfurt, Bamberg, O!o
muniec 20. Trudnosci w odr6:i:nieniu w pelnym sredniowieczu tresci termi
nu „burgenses" od "cives" tkwiq w tym, ie burgum wyst�puje w okresie 
nat�ionej lokacji miast. Daje si� to zauwazyc szczeg6lnie w szwajcar
skim kantonie Waadt, ale im dalej na wsch6d, tym zjawisko to wyst�puje 
wyrazniej. Na wsch6d od Laby wiadomosci o burgum pojawiajq si� w du
zym rozprzestrzenieniu. Notujemy je w miejscowosciach: Lubeka 21, Sroda 
Sl11ska ", Skarysz6w 23, Lubnica ", Szczecin ", Milicz 26, Elblqg 27, Kosza
lin ", Kolobrzeg 20, Tczew so, Stargard 31, P!ock "· Gdansk 33, Burgum wy
st�puje na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Kujawach, Slqsku. Poza prz;vk!a
dem Skaryszowa nie spotyka si� burgum lub burgenses w Malopolsce, 
kt6rej miasta podlega!y prze.ciez silnemu rozwojowi. Na 13 notowanych 
miejscowosci w 10 (76,3%) moina m6wic o burgenses, a tylko w 3 (23,7%) 
znajdujemy dane o burgum i ius burgense. Wskazuje to na zjawisko da-

20 Am m a n n, Vom Städtewesens ...• mapa po s. 150. Por. map� E n n e 11
1 

op. 
cit.

1 
s. 309-310. 

21 W 1224 r. k$iqZ� Wislaw I z Rugii nadaje burgensibus de Lubeke swobody. 
Nie udalo si� znaleZC wczeSniejszych wzmianek o burgum na obS"Zarze Slowiati.szczy
zny Zachodniej. Pommersches Urkundenbuch, t. I, Szczecin 1868, nr 224 (dalej skröt: 
PU); Pom.merellisches Urkundenbuch, opr. M. Perlbach, Gdaii.sk 1882, nr 33 ·cctalej 
skr6t: Perlbach): ,,consulibus, burgensibus universisque civibus in Lubeke''; nr 74. 

22 K. M a 1 e c z y J1 s k i1 Najstar.sze targi w Polsee i stosunek ich do miast 

przed kolonizacjq na prawie niemieckim, Lw6w 1926, s. 153; M l y n a r s K a, op. cit., 

s. 451. 
21 Kodeks dyplomatyczny Malopol�ki, t. II, Krak6w 1886, nr 401 (dalej skr6t: 

K.Mp.), w 1230 r. wyst�puje „Sigfridus villicus scharesoviensis cum omnibus burgen
sibus de Scharesovia". 

24 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, Poznal1 1877, nr 214 (dalej skr6t: 
K.Wp.). Osada ofrzymuje w 1238 r. lokacj� .,ad ius burgense··. 

25 PU, t. I, nr 418. Dokumentem z dnia 3 IV 1243 r. ksi&Z� Barnim III nadaje 
,,civitatis Stetin burgensibus universorum usum lignorum ac pascuorum''. 

�6 Urkundensammlung zur Geschichte des Fürstenthums Oels, wyd. W. Haeu-
sler, Wroclaw 1883, nr 48 (dalej skr6t: Fü). 

" PU, t. I, nr 504, lata 1249-1250. 

" Perlbach, nr 406, 422, 466, 559. 

29 TamZe, nr 210, 211. 
30 Tami.e, nr 196, 251. 
31 PU, t. I, nr 572. Ks. Barnim I nadaje uposaienie uad usus nostrorum burgen

sium et civitatis nostre''. 
32 Kodeks dyplomatyczny ksif:stwa ma.zowieckiego, t. I, Warszawa 18631 nr 24. 
33 Perlbach, nr 250, 501. 
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leko posuni�tego zr6wnania z zasadniczq grupq cives. Gdy na Zachodzie 
przeciwstawiano burgensis i cives, to w Polsee S'! oni cives w pelnym 
znaczeniu tego poj�cia. 

Zanim powstalo burgum, w osadzie zachodzilo wiele proces6w przy
gotowawczych. Ich ilustracjq moze byc malopolski Stank6w. Boleslaw 
Wstydliwy w 1257 r. przeni6si klasztor z Zawichostu do Skaly oraz „civi
tas in Stawkow prope dictum castrum ad usum ipsius monasterii Jocari 
valeat" 34. Przed przeniesieniem klasztoru istnial w Stankowie gr6d b�dqcy 
zaczqtkiem osady. Osiedle obsiugiwalo zar6�no gr6d, jak i klasztor. Mozna 
by si� domyslac istnienia majqtku ksiiiz�cego przed uposazeniem kla
sztoru 35. OkreSlenie „civitas" jest w�Zsze od nazwy „Slawkow'\ czego 

dowodzi zwrot „civitas in Stawkow" a•. Mozna by domyslac si� istnienia 
w Ska]e osiedla, kt6re przy przenoszeniu klasztoru okreslano jako civi
tas 37. Osiedle podgrodowe z biegiem czasu otrzymalo uprawnienia osady 
lokowanej. R6wniez klasztor w Wqchocku zalozony w 1179 r. znajdowal 
si� w pewnym oddaleniu od najblizszej osady Kamiennej, kt6ra zasi�giem 
obejmowa!a takze klasztor. Na przelomie XIII i XIV w. wyrosla osada pod
klasztorna nazwana Camina minor, gdy dawna Kamienna zosta!a okreslona 
jako Wielka (= Stara) Wies. W'!chock wyr6sl z osady podklasztornej "· 

Wiadomo, ie area jako plac przeznaczony pod zabudow� stanowila 
element skladowy rozplanowania miasta "'· W Sandomierzu ksi�zna Ja
dwiga przyjmuje patronat nad zakonnicami „cum domo, quam habent sitam 
iuxta aream domini Ceslai custodis ecclesie beate Marie in Sandomiria 
cum orto et area ante civitatem predictam"40. Jak wiemy, area jako parcela 
jest odr�bnym placem rozlokowanym na przedmiesciu. Moie byc ona 
swiecka lub duchowna oraz podlega aktom sprzedazy, kupna i wymiany. 
Wedlug brztnienia dokumentu plac pod zabudow� w poj�ciu prawnym 
traktuje si� tu na r6wni z ogrodem i 'k!asztorem. Usytuowanie klasztoru 

:u K.Mp., t. I, nr 57, 58; J. S t  o k  s i k, Powstanie i p6iniejszy ro2.wOj '1:tposa

Zenia klasztoru klarysek w Krakowie w XIII i XIV w. (Rocznik Krakowski, 

t. XXXV, 1961, s. 94, 99). 

35 A. Rut k o w s k a-Pl a chc iils k a, Sqdeczyzna w XIII i XIV w. Pri�mia

ny oospodarcze 1. spoleczne, Wroclaw 1961, s. 33. 
36 „Stankon" u J. D l u g o s z a, Liber beneficiorum, t. III, Krak6w 1864, s. 329; 

Slownik geoaraficzny Kr6Lestwa Polskiego, t. X, Warszawa 1889, s. 640. 
37 S. Pi e k  a r c z y k, Studia z dziejow rniast polskich w XIII-XIV w., · War

szawa 1955, s. 30. 
38 M. Ni w i 11. s k i, Opactwo cysters6w w Wqchocku. Fundacja i dzieje uposa

Zenia do koTica wiek6w Srednich, Krak6w 1930, s. 31-32. 
39 K.Mp., t. I, nr 157. Mieszczanin krakowski z XIV w. Gerazy wraz z synem 

Hankonern nadal klasztorowi Sw. · Klary „aream intra muros civitatis Cracovie 

locatam, ubi tres figuli sedent". M. Ni w i 11 s k i, W6jtostwo krakowskie w wiekach 
Srednich, Kraköw 1938: s. 31. 

40 K.Mp., t. I, nr 151, 1315 r. 
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przed miastem wskazywaloby na osiedle typu przedmiescia. Ogr6d, kla
sztor i plac tworzq jednostk�, ktöra w sensie topograficzno-organizacyj
nym zostala jakby przeciwstawiona civitati Sandomiriensi. Przedmiescie 
sandomierskie wskazywaloby na istnienie now.o powstalej osady pod wla
sciwym miastem. To przeciwstawienie topograficzno-organizacyjne mozna 
dostrzec we wczesniejszym dokumencie biskupa krakowskiego Jana Mus
katy, kt6ry donosi, ze Benon wraz z bracmi · ,,se vendidisse, dedisse ac 
tradidisse iure perpetuo aream in suburbio civitatis cracoviensis sitam 
inter ecclesias sancti Andree et sancti Martini, honorabili viro magistro 
Radzlao ... pro quinque marcis et octo scotis puri argenti" 41. 

Powstawanie odr�bnych kompleks6w wlasciwe calemu wczesnemu 
sredniowieczu swiadczy o intensywnej akcji osadniczej. W Malopolsce na 
przedmiesciach, pod grodami, dookola budowanych klasztoröw powstaj,i 
osiedla, kt6re potem przyjmuj,i form� organizacyjno-prawn,i. Zjawiska 
te s,i podobne do .tych, jakie na zachodzie Europy uformowaly burgi. 
Stwierdzamy, :i;e na ziemiach polskich istniala sklonnosc do przej�cia 
instytucji organizacji miejskiej burgum zachodnioeuropejskiego. Doku
menty pisane daj,ice obraz mechanizmu tworzenia si� osadnictwa pocho
dz,i gl6wnie z XIII w., gdy akcja zakladania miast wedlug wzoru prawa 
niemieckiego jest <lose intensywna. W tym r6wniez tkwi trudnosc w od
r6znieniu rodzimych proces6w tworzenia si� osady od zachodniego wzoru 
lokacji. 

Ruchliwe w pierwszej polowie XIII w. podgrodzia slowiar\.skie, prze
pelnione elementem kupiecko-rycerskim "• skupiaj,i ludnosc, kt6rej 
w zr6dlach odpowiada termin „burgenses". Wlasciwie na podstawie posia
danych zr6del nie mozna okreslic tresci zawodowej ludnosci zwanej 
„burgenses". Istniej,i okreslenia grup ludnosci ze wzgl�du na ich stan 
zawodowy 43, a kt6re mozna by nazwac „burgenses". Mieszkancy osady 
o charakterze miejskim s,i przeciwstawieni ludnosci wiejskiej (rustici, de 
rure) 44• Przy lokacji Stargardu w 1253 r. jest mowa tylko o burgenses 
jako o zasadniczej ludnosci lokowanej osady "· Burgenses oznaczajq 
wszystkich rnieszkancöw Stargardu i zast�puj,i cives, kt6rzy mog,i byc 
r6wnie:i; ludnosci'! podgrodzi '". 

41 Tam·ze, nr 134, 1304 r. 
42 K. T y m i e n i e c k i, Podgrodzia w p6tnocno-zachodniej Slowia1iszczyZnie 

i pierwsze lokacje m.iast na prawie niemieckim (Slavia Occidentalis, t. II, Poznail 

1922, s. 86, lll). 

,1:i TamZe, s. 82-85. 

H Tamie, s. 81. 
45 PU, t. I, nr 572: ,,ad usus nostrum burgensium et civitatis nostre". 
46 H. M u e n c h, Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV w., 

Krak6w 1946, s. 77-78, twierdzi, Ze przedlokacyjna civitas byla podgrodziem 

zamkni�tyin i zespolonym z gradem lub otwartym typu targowego. 
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Kilka dokument6w szezeeiilskieh. z polowy XIII w. objasnia blii:ej eha
rakter burgenses. Po wyhiezeniu podgrodzia i reszty osady szezeeinskiej 
spod Sqdownictwa kasztelana 47 nast�puje w 1243 r. lokaeja na prawie 
niemieekim "· W p6zniejszym o dwa lata dokumencie burgenses wyst<i
puj'! w akcie nadania jako strona pelnoprawna "· Sq oni nie tylko stron'! 
biernq, leez aktywnie zabiegajq o pozyskanie przywileju. Ksiqi:� Barnim I 
ob�ieszeza, i:e „ad petitionem nostrorum in Stetin burgensium eastrum 
in Stetin destruximus, eompetentes siquidem eiusdem eastri locum uni
versum hiisdem burgensibus nostris dileetis ... Preterea indulsimus dietis 
burgensibus nostris, ne a quoquam vasallorum nostrorum castrum aliquod 
a eivitate nostra Stetin per cireuitum infra tria miliaria edifieetur" 5•. 
Ksiqz� liezy si� z nimi, poniewaz reprezentujq og6! mieszkar\e6w "· Zni
szezenie dawnego osrodka wladzy ksiqi:�eej na obszarze Szezecina na 

· ,,prosbf' burgenses nie nastqpilo bez aktywnej postawy jego mieszkar\
e6w. Burgenses pod wzglP,dem skladu spoleeznego stanowi'l grupP, dosc 
zr6znieowanq. Np. Henryk, darezyr\ea klasztoru eysterek szezecinskich, 
poehodzil z Magdeburga, a otrzymane przez niego dobra szaeowane na 
4 grzywny moglyby wskazywac przynalei:nosc do grupy feudal6w "· 

Odr�bn'! pozyej� na tle powyi:szyeh wzmianek zajmuje burgum mi
liekie. M. Mlynarska okresla je jako gmin� miejsk'! podobnq do zaehodnio
europejskiej (np. Lozanna) '', eo jest og6lnie biorqe oezywiseie sluszne. 
Jednakze nie widac r6imiey ehronologieznej pomi�dzy lokaejlj miejskq na 
prawie niemieekim a powstaniem burgum, kt6re w Miliezu pojawia si� 
przy okazji preeyzowania wzajemnyeh uprawnien ks. Henryka III i kapi
tuly wroclawskej w 1249 r."' Niejasna tresc organizaeyjno-prawna i osad
nieza burgum w M,iliezu ogranicza pewnosc zaliezenia go do lokaeji miej
skiej na prawie niemieekim, ehoc jest to ealkiem mozliwe, eo pr6buj� 
w'ykazac. 

Umieszezenie kwestii burgum i r61 miejskieh na poez11tku umowy 
wskazuje na aktualnosc sprawy, ,,quod quitquid moveretur questionis" 

47 T y m i e n i e  c k i, op. cit., s. 99. H. Ch l o p o c k a, Lokacja Szczecitta na 
prawie niemieck.im (Przeglqd Zachodni, R. VIII, 1952, s. 621). 

,s Tami:e, s. 614-6i5. 
" PU, t. I, nr 434, 514. 
50 Tami:e, nr 484, 1249 r.; nr 568, i253 r. 
st Ksic1ZE: Jaromar II ·z Rugii nadaje przywilej „omnes burgenses de Elbingo", 

PU, t. I, nr 504. 
si Ksiq:i� Barnim I nadaje klasztorowi cystersek 64 lany w Widuchowej. 

„Nos ... dedimus tociensdicto cenobio quattuor marcas argenti post mortem Heinrici 
dicti de Magdeborg burgensis stetinensis, aus de manu nostra iure tenuit pheodali", 
PU, t. I, nr 555. 

5S M l y n a r s k a, op. cit., s. 450. 
H FO, nr 48. 
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(p. 1). Obszar grunt6w wyst11puj11cy wraz z burgum zostal okreslony: ,,ad 
borram versus Wratislaviam et ab alia parte versus Poloniam usque ad 
fossatum ultra pontem" (p. 1). Granicami tych grunt6w b�dzie skraj 
lasu w stron11 Wroclawia i Wielkopolski. Trudnosc stanowi odtworzenie 
skraju lasu w polowie XIII w. Lini� zasi�gu uposazenia od strony S!<1ska 
nalezy przeprowadzic nieco na poludnie od dzisiejszego Kar!owa. Granicq 
p6lnocrn1 by!aby !inia biegnqca przed Stawcem, ale obejmujqca Wsze
wilki. Trzecim topogra[icznym punktem oparcia jest fossatum (fossa, r6w) 
powyi:ej mostu na rzece Baryczy. f'ossatum milickie prawdopodobnie 
oznaczalo p61koliste rami11 opasujiice miasto od poludnia i zachodu 55, 

Wyrai:enie „usque ad fossatum ultra pontem" wskazuje na zliiczenie ra
mienia rowu z nurtem rzeki w miejscu, gdzie Barycz zakr�ca i sq trzy 
zalewy. Prawdopodobnie tu zaczynalo si� opisywane fossatum. Linie od 
zachodu zapewne oparto o skraj lasu. 

Granice wyznaczone przez powyi:sze punkty tworzii siedmiobok mie
szczqcy si11 w przyblii:onych danych dokumentowych. Jednaki:e istniejq 
moi:liwosci przesuni11cia wykreslonego siedmioboku szczeg6lnie ku p6!
nocy i na poludnie. Obszar r61 miejskich m6gl si11gac po wies Duchowo 
i dalej w g6r� biegu rzeki. Jego wyliczenie daje powierzchni� ok. 53 lanow 
dui:ych 5•. Lokowany na prawie niemieckim w 1243 r. Powidz otrzymal 
56 lan6w, czerpiqc wz6r z Gniezna 57• Siisiedni Zmigr6d 58 uzyska! podobnq 
ilosc lan6w, ile wyniklo wedlug· obliczen w Miliczu. Gdyby nawet zakwe
stionowac wyniklq z obliczen liczb� lan6w, nie moi:na jednaki:e zaprzeczyc, 

&s PU, t. I, nr 228. Wladyslaw Odonicz nadajc dokumentem z 1233 r. dobra 
klasztorowi w Kolbaczu. ,,A Tribenem versus RepeHn stagnum, quod dicitur Stuke, 

inde recur.runt in directum ad montem longum, qui adiacet Niribenem, adhinc super 
stagnum Carzke, et sie per mediam paludem usque ad fossatum quod est inter 

Clukem et Zovin, de fossato per solitudinem super rivulum Zloniza, qui fluit in 

Inam, et sie per decensum Ine ex altera parte ad arbores pomiferas''. Por. mapa 

do pracy W. S c  h l e s  s i n g e  r a, Städtische Frühformen zwischen Rhein u. Elbe 

(Studien zu den Anfängen ... , po s. 314). 
56 Powier

1

zchni� siedmioboku podzielono na trOjkcltY obliczajqc ich obszar we
dlug wZoru S = a · h/2, po czym dodano wartoSC 5 trOjkqtöw. Sum� 13 692 875 m2 

zamieniono na 2288 mötg chelmiriskich, a z tego otrzymano ok. 53 lany frankoriskle. 
s7 K.Wp., t. I, nr 240; O. L a n g e, Lokac3a miast Wietkopolski wlaSciwej na 

prawie niemieckim w wiekach §rednich, Lw6w 1925, s. 13. 

r.a FO, nr 59. Lokacja nastqpila w 1253 r. w dobrach rycerza Bezpryma i jego 

braci (prawdopodobnie posiadloSci ich zostaly skonfiskowane przez ksi�cia) wedlug 
prawa Zlotoryi i Lwöwka. ,,Addimus autem ad eandem civitatem quinquaginta 

mansos franconicos, de quibus mansis octavus T[ydrico] locatori liber spedabit, 
reliquos vero pro marca quemlibet ordinavit, preter duos mansos, quos ecclesie 
dotavimus et sex ad pascua". Nie wiadomo, ile lan6w posiadal Bezprym, ale moZna 

sqdzit, ie wystarczyloby ich, aby po dodaniu 50 uposaieniowych otrzymat liczbE: 
53 lanöw frankoiiskich. 
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ze obszar r61 milickich jest wyrazem podobnej jak w Zmigrodzie lokacji. 
Brak wi<,kszych r6znic w por6wnywaniu z rozwojem s<1siednich osrodk6w, 
takich jak Cerekwica (lokacja w 1252 r.) i Trzebnica (1250) 59, wskazuje, 
iz burgum milickie stanowilo pierwszy etap lokacji miejskiej dokonanej 
tuz przed umow'l z 1249 r. Pozwala to s9dzic, ze pierwsza lokacja Milicza 
dokonala si<, przed polowq XIII w. '" 

Zachodni wz6r burgum i tresc kryj9ca si" pod mianem „burgenses" 
stopily si" z rodzimymi potrzebami w jednolity nurt lokacji na prawie 
niemieckim. Lubnica byla lokowana w 1238 r. wedlug prawa sredzkiego 
ad ius burgense, kt6re jest niczym innym, jak prawem niemieckim 61. 

W Gdansku w okresie p6zniejszym wyst"pujq burgenses Theutonici 62
• 

Skarysz6w, w!asnosc bozogrobc6w miechowskich, ze wzgl<,du na okolicz
nosc, ze wyst<,puje tarn villicus imieniem Zygfryd oraz termin „burgen
ses", by!by przyk!adem wczesnej lokacji, o kt6rej tresci r6wniez trudno 
cos blizszego powiedziec 63. 

Troch" materia!u do objasnienia roli prawno-municypalnej burgum 
i burgenses moze dostarczyc sfragistyka. Sigillum burgensium na Zacho
dzie pochodzi z XII w. i odnosi si" do wi"kszych miast 64

. W XIII-XIV w. 
oznacza cal'l ludnosc osrodka miejskiego, ale juz w XIV w. przewaza 
legenda piecz"tna na korzysc cives 6•. Miasta polskie zapozyczyly ten 
zwrot od Magdeburga lub miast lokowanych na prawie niemieckim 66• 

Wczesne i liczne s9 wzmianki z Pomorza, Wielkopolski, S19ska. Nie spo
tykamy ich prawie w Ma!opolsce 67• 

W Skaryszowie zauwazyc mozna, ze wlasnosc duchowna wczesnie 
przejawia tendencjE: do organizowania swych posiad!osci. W Krakowie 
w latach dwudziestych XIII w., lecz przed smierci,i Leszka Bialego, za 

s9 K. D z i e wo ri s k i, Geografia Tnebnicy i ujazdu trzebnickiego w o!,resie 

wczesnoSTedniowiecznym (Studia Wczesno.Sredniowieczne, t. I, Warszawa 1952, s. 32). 
60 Por. J. Gott s chalk, Beiträge zur Rechts-, Siedlungs u. Wirtschajl's-

geschichte de� Kreises Militsch bis zum Jahre 1648, Wroclaw 1930, s. 24. 
61 K.Wp., t. I, nr 214. 
02 Perlbach, nr 250. 
63 M a 1 e c z y 11 s k i, op. cit., s. 111-112. A. R u  t k o w s k a - P l ach c ins k a, 

Gmina miejska w poczqtkach XIII w. w Polsee (Wieki Srednie, Warszawa 1062, 
s. 147); Stownik geograficz-ny Kn'.ilestwa Polskiego, t. X, s. 655-656; T. L « 1 i k, 

Stare Miasto w L�czycy. Przemiany w okresie poprzedzajqcym. lokacN. Schylek 

XII i pocz. XIII w. (Kwartalnik Hislorii Kultury Material nej, R. IV, 1956, nr 4, 
s. 643). 

6·1 M. Ha i s  i g, Studia nad legendq pieczfci miP.jskiej, Wroclaw 1953, s. :!:3-26. 

o:; TamZe, s. 28-29. 
66 TamZe, s. 36. 
67 TamZe, s. 85-86; M. G u m  o w s k i, Najstarsze piecz�cie miast polskich XIII 

i XIV w"ieku., Torufl. 1960, s. 15 i n. 
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czas6w biskupa lwona funkcjonowala gmina niemiecka 68. Do przyczyn 
zorganizowania burgum w Miliczu mozna zaliczyc koniecznosc odbudo
wania osady po skutkach napadu tatarskiego" oraz ch�c umocnienia przez 
biskupstwo wlasnej pozycji w walce o wladztwo gruntowo-terytorialne 70

. 

W polowie XIII w. upada gr6d na prawym brzegu rzeki Baryczy 71, a cen
trum osadnicze przenosi si� na lewy jej brzeg .. Jest pewne, ze termin 
„burgum" jako wyjqtkowy w Polsee zapozyczony zostal z Zachodu, ;sdzie 
wyst�puje powszechnie. J ednak trudno wskazac konkretne miejsce zapo
zyczenia. Lokacja Milicza na prawie niemieckim w formie burgum praw
dopodobnie odbyla si� w l�tach 1241-1249, a nast�pnie osada przeszla 
zmienne koleje rozwoju. 

DAS BURGUM IN MILICZ. EINE STUDIE tJBER DEN ENTSTEHUNGSPROZESS 

DER STÄDTISCHEN SIEDLUNG 

Der Verfasser analysiert das bekannte Dokument des Fürsten Heinrich III. und 
der Stiftskirche von Wroclaw über Milicz aus dem Jahre 1249 unter dem Gesicht
spunkt des Inhalts des Begriffs burgum. Die Forschungsergebniss von M1 Mlynarski 
hält der Verfasser für unzulänglich und unvollständich. Zum Vergleich reic;ht der 

Verfasser zu Analogien in West-und Mitteleuropa. In Polen bedeuten ebenfalls 

burgenses oft cives, und burgum - Burgstadtsiedlung. Der Verfasser kommt zum 

Schluss, dass es keinen chronologischen Unterschied gibt zwischen der städtischen 

Lokation auf dem sog. deutschen Recht und der Entstehung des burgum. In der 
Urkunde von 1249 wird als Ausstattung des burgum ein Gelände genannt, dessen 
Grenzen zwischen dem Waldrand aus der Richtung Wroclaw und Grosspolen sowie 

dem fossatum verliefen; es konnte die Dörfer Duchowo und Wszewilki umfassen 
bzw. bis dahin reichen und sich flussaufwärts der Barycz ausstrecken. Gegenwärtig 

lassen sich die Grenzen des Geländes nicht mehr exakt rekonstruieren. Die Bere
chungen ergeben jedoch ein Gelände von 53 grossen Hufen. Ähnliche Ausstattungen 
erhielten in dieser Zeit benä.chbarte Siedlungen bei der städtischen Lokation, wie 

Zmigr6d, Powidz, Cerekwica, Trzebnica. Dies legt die Vermutung nahe, dass die 
erste städtische Lokation von Milicz vor der Mitte des XIII. Jh. stattfand. Die 

Lokation von Milicz unter der Bezeihnung burgum konnte wahrscheinlich in den 
Jahren 124.1-1249 erfolgen. 

,s S. Z a c h  o r o w s k i, Krak6w biskupi (Rocznik Krakowski, t. VIH, 1906, 

s. 122), rozszerza dawniejszy pogic1:d Szujskiego. Por. rec. S. Zakrzewski, Kwartal

nik Historyczny, t. XXI, 1907, s. 449. H. M u e n c h, Krak6w do roku 1257 (Kwartal
nik Architektury i Urbanistyki; t. III, Warszawa 1!?58, z. 1, s. 26). 

e11 M 1.i e n c h, Krak6w ... , s. 30-31. 
10 S. Fr e l e k, Wladztwo biskupstwa wroclawskiego w kaszteLanii milickiej 

Sh4ski Kwartalnik Historyczny Sobötka, R. XVIII, 1963, nr 4, s. 388). 
11 A. G a l u s z k a, M. M } y n a r s k a, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych 

w Miiiczu (WiadomoSci Archeologiczne, t. XXIV, 1957, z. 1 -2, s. 80, 82). 




