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ZAGADNIENIE POCHODZENIA AMBROZEGO BITSCHENA 

Ambrozy Bitschen jest znanq w historiografii 1 postaciq, chociaz rola 
jego zostala w literaturze przedwojennej przejaskrawiona. Urodzil si� 
on okolo 1392 r. w Legnicy, w rodzinie patrycjuszowskiej. Ojciec jego 
byl pisarzem miejslkim Legnicy, matka zas c6rkc1 bogatego kupca legnic
kiego Jakuba Dorre. Ambrozy otrzymal staranne wyksztakenie, naj

pierw uko:nczyl szkol� Sw. P1otra w Legnicy, a nast�prue uniwersyteL 
Nie udalo si� dotc1d ustalic, na kt6rym uniwersytecie studiowal Ambrozy 
Bitsche·n: w Pawii, Bolonii czy Pradze. Jednakze fakt uko:nczenia przez 
niego uniw€rsytetu nie podlega dyskusji. Wskazuje na to znajomosc j�
zyk6w, literatury klasycznej greckiej 'i · rzymskiej, a takze doskonala 
umiej�tnosc pracy w kancelarii. W 1420 r. Ambrozy Bitschen zostaje 
pisarzem miejskim Legnicy i odtqd az do 1454 r. utrzymuje si� w elicie 
rzc1dzc1cej miasta, sprawujqc na przemian 1t1rzc1d pisarza i burmistrza 
.(burmistrzem byl w r. 1447, 1450, 1453). Literatura niemiecka. szerotko 
rozpisuje si� na temat jego dzialalnosci politycznej w okresie zmierzchu 
rzqd6w piastowskich w Legnicy (czasy Lud'Yika II brzeskiego i Elzbie
ty), a szczeg6lne zaslugi przypisuje mu w sporze o tron legnicki (tzw. 
Lehnistreit), kiedy to po smierci Elzbiety jako pretendent wystc1pH 
z jednej tSt�my jej zi�c Jan lubi:6.ski, z· drugiej zas wladca cze.slki. 
Ambrozy zajql w6wczas stanowisko propodiebradzkie. Po kilku latach 
niezadowalajc1cych rzc1d6w czeskich, kiedy wybuchlo powstanie rze-

1 F. W. Sc h i  r r m a c h e  r, Ambrosius Bitschen, der Stadtschreiber von 

Liegnitz und der Liegnitzer Lehnstreit (Einladungsschrift zur Feier des Geburts

festes Majestät des Königs in der königlichen RHter-Akademie in Liegnitz a.'11 

22. März 1866, Legnica 1866); R. We r n e r, Ambrosius. Bitschen der Stadt

schreiber von Liegnitz, Legnica 1880; F. von He y d e  b r a n d, Zur Herkunft der

Uegnitzer Stadtschreibers Ambrosius Bitschen (Mitteilungen des Geschichts und

Alterthum-Vere1nis zu Liegnitz, t. VII, Leg•nka 1918�1919; Zu m Wi nke 1, 
Bitschens Geschossbuch der Stadt Liegnitz vom Jahre 1451 (tamze, s. 194-236); 

A. S a m  m t e r1 Chronik von Liegnitz, t .  I, Legnica 1864.
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mieslnik6w, a wladza had miastem przeszla w r�ce ksi�cia Fryderyka, 
Ambrozy zostal oskarzony jako gl6wny sprawca pozbawienia wladzy 
Piast6w i sci�ty za zdrad� stanu 24 VII 1454 r. przed ratus;z;em legnickim. 

Urzqd ,pisarza rniejskiego sprawowal Ambrozy Bitschen z wielkq su
rniennosciq, na eo wskazujq pozostawione przez niego dokurnenty i ksi�gi 
rniejskie: podatkowa, czynszowa oraz dzis niestety zaginiona ksi�ga przy
.wilej6w. Sam o sobie w zakonczeniu ksi�gi czynszowej powiedzial: ,,je
,stem nast�pcq rnojego ojca, poswi�c� wszystkie moje sily dla rozkwitu 
prawa miejskiego, aby moglo ono sluzyc lasce bozej i szcz�sciu panstwa, 
a 111agrodziciel wszystkkh d6br nagrodzi rnnie". 

Bardzo interesujqcy. wydaje si� stawiany w literaturze problem po
chodzenia rodowego i narodowego tego wybhnego pisarza sredniowiecz
nej Legnicy. Po raz pierwszy zajql si� tyrn F. von Heyidebrand w cyto
wanyrn artykule: Zur Herkunft des liegnitzer Stadtschreibers Ambrosius

Bitschen. Genealogi� rodu Bitschen6w wyprowadza on na podstawie 
wzmianek zr6dlowych i powiqzan heraldycznych. 0 ile pierwszy spos6b 
dowodzenia jest na og6l przekonywajqcy, o tyle 'POWiqzania heraldyczne 
rodu nie rnajq calkowitego pokrycia w zr6dlach � Sq w wi�kszosci czystq 
kombi!nacjq !lu.tora, zmierzajqicq do wykazam.ia „starozytnosci" rodu. 

Juz w XIII w. pojawia si� na Slqsku r6d Bitschen6w (füczen, Bycen, 
Bicen, Byczan, Biecen, Byczano, Bayczano, Beyczano, Beyczan i inne 
formy), kt6rego gniazdem rodowyrn byl Byczen i przylegle don wsie kolo 
Kamienca. Ksi�ga henrykowska wymienia Dierzyslawa z Byczenia, okres
lajqc go jako przybysza z Czech, oraz jego syn6w Jeszka i Moyka, kt6rzy 
wymienieni Sq jako czyniqcy nadania na rzecz klasztoru w Henrykowie 2

• 

Wnioskowanie F. von Heydebranda, jakoby pierwsza datowana wzmian
ka o Dzierzku pochodzila z 1253 r., wydaje si� dyskusyjne, poniewaz 
w dokumencie, w kt6rYJm Dzierzko wyst�puje jako swiadek, · nie jest 
powiedziane, ze jest on z Byczenia, lecz jedynie Dirslaus, Sohn des 
Moyko 3. Dalsze wywody autora, ze wspomniany Moyko byl synem sta
rego Moyka, a ten synern Stoygniewa, takze nie znajdujq w pelni po
krycia w. zr6dlach 4• Najstarsza datowana wiadomosc o Dzierzyslawie 
z Byczenia (Dyrslaus von Bitzen) pochodzi z 1272 r., kiedy to wyst�
puje ·On jako swiadek na dokumencie ksi�cia slqskiego Henryka IV 5• 

W '283 r. dokument wymienia Jeszka, Dzierzka i Moyika jako syn6w 

2 R. G r o de c k i ,  Ksi<wa henrykowska, Po z nan 1949, s. 305, 311, 320, 323, 324, 

370, 389. 
3 Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. Grünhagen (Cod. dip l. Sil., 

t. VII, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX, dalej skr6t Regesten, nr 847); por. H e y -

b rand, op. cit., s. 185.
4 Regesten, nr 92, po r. He y de brand, op. cit., s. 185.

s Regesten, nr 1388. 
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Dzierzyslawa z Byczenia, kt6rzy czyniq nadania na rzecz klasztoru 
w Kamieiicu 6• W 1288 r. fr6dla slqskie wymie·niajq syn6w Dzierzyslawa 
pertraktujqcych z opatem klasztoru w Henrykowie Fryderykiem w spra
wie posiadlosci ziemskich 7

• W 1293 r. rycerz Moyko zn6w wyst�imje jako 
fundator kosciola w swej wsi Srem, a takze w dokumentach o charak
terze gospodarczym 8

• Moyko, jak r6wniez jego brat Dzierzko figurrujq 
talkze jaiko swiadkowie na dokumentach z poc·zqtku XIV w. 9 W 1312 r. 
wyst�pujq Dirsko i Thymo, synowie Moyka z Byczenia 10. W latach 
1340-1346 pojawia si� w dokumentach Elzbieta de Biczen wraz ze 
swym m�zem Mikolajem de Danyelwicz, kt6ry przyjmuje nazwisko 
Elzbiety, oraz ich synowie Nyczko, Hynczko, Ramfoldo, Luthko, Borutha, 
Bernaird i Dir:stko 11

. Jez,eli m6wi si� juz o genealogii mdu de Biczen, 
warto zwr6cic uwage:: na wyst�pujqcego w dokumentach w latach 1336---
1360 Piotra Santko, kt6ry ?Czkolwiek nie wyst�puje pod nazwiskiem 
Biczen, uznawany jest przez literatur� niemieckq za potomka tego rodu 
ze wzgl�du na dziedziczenie posiadlosci rodu Biczen6w (Slaw�cin, Srem 
i in. 12). Jest on ostatnim znanym przedstawicielem gal�zi rodu mieszka
jqcej w Byczeniu kolo Kamienca. 

Ludzi lqczqcych z imieniem okreslenie Biczen spotykamy nie tylko 
kofo Kamienca, ale r6winiez w Brzegu, Legnicy, a nawet na Pomorzu. 
Juz na poczqtku XIV w., a mianowicie w 1314 r., nazwisko Biczen6w 
pojawia si� w Brzegu. Pierwszym brzezaninem znanym pod nazwiskiem 
von Pitschen jest burmistrz tego miasta Henryk 13, a nast�nie w 1315 
i 1316 r. wyst�puje Heyman (Heymanno) Bytschin jako radca miasta 
Br_zegu 14. W latach 1353-1389 dziala glosny intelektualista sredniowiecza, 
kanonik kolegiaty brzeski.ej, domniemany autor Kroniki ksiqzqt pol

skich, Piotr, okresla·ny przez dotychczasowq literatur� niemieckq i pol
skq: z Byczllly 15, Pierwszym znanym w Legnky przedstawicielem tego 

6 Cod. dipl. SiL., t. X, s. 31, nr' 3.8; Regesten, nr 1753. 
7 Regesten, nr 2058, 2059. 
8 Cod. dipL. Sil., t. X, s. 42, nr 53 i 54. 
9 Regesten, np. nr 2656, 2853, 2664, 2413a, z poczqtku XIV w. wyst�pujq w na

st�pujqcych dokumentach: 1301 r. - nr 2661, 1302 r. - nr 2719, 13'06 r. -
2878, 2900; Cod. dipl. Sil., t. X, s. 60, nr 82. 

10 Regesten,. nr 3332. 
11 Cod. dipL. SiL., t. X, s. 136, nr 172, s. 151, · nr 191, s. 155, nr 196; Regesten,

nr 6388, 6'91�. 
· 12 He y d e  bra n d, op. cit., s. 189.

13 Cod. dipl. Sil., t. IX, s. 272; Regesten, nr 3438; W. Sc h a ube, Kanonikus

Peter Bitschen und die Tendenz seiner Fürstenchronik (Cronica principum Po

Loniae) (Zeitschrift f. Geschichte Schlesiens, t. 61, Wroclaw 1927). 
14 Cod. dipl. SiL., t. IX, s. 229, nr XIII, s. 23,1, nr XVI. 
15 Por. ,przykladowo W. S c  h u 1 t e, Die poLitische Tendenz der Cronica prin

cipum PoLoniae (Darstellungen und Quellen zur ,schlesischen Geschichte, t. I, 
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rodu jest Jan Pitschen 16, zasluzony dla miasta jako pisarz, kt6ry obej
muje ten urzqd po Mikolaju de Monte i sprawuje go w latach 1392-
1420 17• Nast�pcq jego na tym stanowisku zostaje w 1420 r. syn Ambro
zy 18• Pod nazwiskiem tym znäne jest w Legnicy rodzenstwo Ambrozego: 
Augustyn, Estera, Agnieszka, U rszula i J adwiga, oraz dzieci Ambrozego, 
z kt6rych cz�sc nast�pnie emigruje z Legnicy; syn Adam zostaje alta
rzystq w Swidnicy 19, Wladyslaw zajmuje miejsce swego wsp6lrodowca 
Piotra, zostajqc kanonikiem kolegiaty brzeskiej 20, dwie zas c6rki, Barbara 
i Urszula, zostajq zakonnicami w Legnicy 21

. Opr6cz nich Ambrozy mial 
jeszcze cztery c6rki: Ew�, Ann�, Jadwig� i Walpurgi�. Bardzo ciekawe, 
jesli chodzi o r6d Biczen6w, jest pojawienie ,si� Konrada Bitschena jako 
pisarza miejskiego Chelmna w latach 1432-1436 22

• Najprawdopodobniej 
urodzil si� on w Gdansku, byl teo1ogiem i autorem dziela De vita con

jugiali. R6d Bitschen6w jest rodem rycerskim, kt6rego przedstawiciele 
mieszkajq nie tylko w r6znych miejscowosciach Slqska, ale r6wniei poza 
jego granicami. Cz�sc z nich zostaje spadkobiercami dziedzicznych po
siadlosci rodu, inna przenosi si� do miasta i obejmuje tu wysokie jak na 
owe czasy stanowiska pisarzy miejskich lub piastuje wysokie urz�dy 
koscielne. 

Osiadanie szlachty w miescie i trudnienie si� jej zaj�ciami miejskimi 
jest w .sredniowieczu zjawiskiem dosc powszechnym na ziemiach pol
skich. Przedwojenna polska literatura historyczna poswi�cila wiele uwagi 
temu zagadnieniu 23, natomiast powojenna ograniczyla si� tylko do luz-

Wroclaw 1906,); Sc h a u b e, op. cit.; Historia Slq.ska, IH PAN, pod red. K. Male

czynskiego, t. I, cz. II, Wroclaw 19'61, s. 441, 442. 
16 Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres WeichbiLdes bis zum Jahre 

1455, wyd. F. W. Schirrmacher, Legnica 1866, s. 246, nr 373. 
17 Zakonczenie ksi�gi czynszowej A. Bitschena: ,,Huic [Henrico notario] suc

cessit quidam Nicolaus de Monte qui incepit anno domini 1372 et laboravit 
circa XXI annos"; por. Sc h i  r r m a c h e  r, Ambrosius Bitschen ... , s. 9. 

18 Zakonczenie ksi�gi czynszowej A. Bitschena: 1,Huic successi ego Ambrosius 

Bitschen filius eius, qui incepi anno domini 1420", tamze; s. 13. 
19 H e  y d e  b r a n d, ·op. cit., s. 184, tablica genealogiczna rodu Bitschen6w. 
20 Cod. dipL. SiL., lt. IX, nr 1095, 1098, 1104, 1108. 
21 Tamze. 
22 Scriptores rerum Prussicarum, wyd. T. Hirsch, M. Töppen i E. Strehlke, 

t. III, Lipsk 1886, s. 472-518, Fortsetzung zu Peter von Dusburgs Chronik von

Conrad Bitschin.
23 Por. przykladowo K. T y m i e n i e c k  i, Szlachta - mieszczanie w Wiel

kopolsce w XV w. (Mies.i�cznik Heraldy,czny, XV, 1936, nr 10, 11; XVI, 1937, nr 1, 2); 

I. B a r a n o w s k i, Z dziejow rodow patrycjuszowskich miasta starej W ar.<;zawy,

Warszawa 1915; J. P t  a s n i k, Miasta i mieszczanstwo w dawnej Polsee, War

szawa 1949; t e n z e, Studia nad patrycjatem krakowskim wiekow srednich (Rocz

nik Krakowski, t. XVI); M. M i k a, Naplyw Niemcow na ziemie polskie i zna-
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nych wzmianek. Trzeba zaznaczyc, ze problem ten jest niezmiernie cie
kawy, a szczeg6lowe jego zbadanie pozwala cz�sto zrozumiec zawiklane 
w sredniowieczu procesy spolecz-ne i narodowe. Warto dodac, ze szcze
g6Inie nasilony i ciekawy jest ten problem na Slqsku, gdzie rycerstwo 
zyjqce w miastach nie traci - jak si� zdaje - prerogatyw szlachec
kich. 

Przynajmniej do poczqtk6w XIV w. granica mi�zy stanem rycer
skim a mieszczanskim jest plynna ze wzgl�du na wzajemne stosunki po
krewienstwa, nabywanie ziemi przez mieszczan i zwiqzam.q z tym nobili
tacj�, w�dr�wlki syn6w szlacheckich w braku ziemi do miasta, gdzie naj
cz�sciej robili karier�, kt6ra nie zawsze ,przekreslala ich zwiqzki ze wsiq. 
;Naplywajqcy do miasta zywiol szlachecki zasilal najcz�sciej stan ku
piecki, a tylko niemoznosc znalezienia innych srodk6w utrzymania zmu
szala drobnego, ubogiego szlachcica (bo taki element przewazal) do szu
kania chleba w rzemiosle. Rycerstwo robilo najcz�sciej w. miescie karie
r� urz�dniczq, otrzymujqc od ksi�cia w6jtostwo, czasem wykupujqc je, 
z.ostawalo lawnikami, rajcami miejskimi, pisarzami, a nawet burmistrza
mi. Zjawisko osiadamia rycerstwa w mia.stach · slq,skich si�ga pierwszej
polowy XII w., a przypuszczalnie pierwszej cwierci XI w.; trzeba zazna
czyc, ze zjawisko to nie jest specyficzne jedynie dla zierri polskich, wy
st�puje ono row·niez i w innych krajach europejskich 24

. 

Za przykla<l stosunk6w slqskich niech posluzy Wroclaw. Ötaczajqce 

1
Wrocla':" wsie sluzebne (Sokolniki, Swiniary, Oborniki in.) opr6cz powin
nosci na rzecz ksi�cia swiadczq r6wniez na rzecz przebywajqcej w miescie 
tymczasowo czy na stale druzyny - rycerstwa. 0 istnieniu tej grupy 
ludnosci w miescie dowodzi „wiec" ,,szarej masy rycerstwa wroclaw
skie[o" w okresie burzliwych rzqd6w Wladyslawa Hermana, kt6ra po
parla przeciw ksi�ciu jego buntowniczych syn6w, podejmujqc tym samym 
pierwsze kroki zmierzajqce do ograniczenia wladzy monarszej w Pol
.sce 25• Poza tym juz w polowie XII w., a moze wczesniej, mozni feudalo-

czenie prawa niemieckiego w srednich wiekach w Polsee. (odb. z Rocznik6w Hi
storycznych, X, 19,34); E. Ta y 1 o r, SzLachcic burmistrzem L�czycy w koncu 
XV w. (Miesi�cznik Heraldyczny, XIII, nr 7, 8); K. T y m i e n i e  c k i, Rozw6j 
historyczny miast i mieszczanstwa w WieLkopoLsce, Poznan 1932. 

24 L. G e in i c o t, La nobLesse dans La societe medie-i:aLe (Le Mayen Agf\ 

t. 71, 1965, nr 3-4, s. 539-560); K. B o s 1, Über soziale Mobilität in der mitteL
aLterLichen Gesellschaft Dienst, Freiheit, Freizügigkeit als Motive soziales Auf
stiegs (Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, XLVII, 1960,

s. 306-332).
25 „Boleslaus inprim.is maiores et seniores civitatis deinde totum populum 

in concionem advocavit". Anonima tzw. GaUa Kronika, czyLi dzieje ksiqzqt i wlad
c6w poLskich, wyd. K. Maleczynski (Mon. Pol. hist., Nova Series, t. II, s. 81); por. 
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wie w poblizu grodu i podgrodzia wroclawskiego na tzw. Elblqgu sta
wiali swe dworzyszcza - curiae. Okolo 1150 r. - jak wiadomo - ma 
tu swe dworzyszcze Piotr Wlost,' prziedstawidel moznego slqskiego rodu 
�ab�dzi6w, kt6ry byl spadkobiercq d6br ojca i dziada wzmiankowanego 
juz w bulli papieskiej w 1193 r. 26 Majq tu takze swe rezydencje inni 
,moznowladcy feudalni, np. Bezelin, Pomian, Mikora i in. 27 Przyklady 
·te pozwalajq stwierdzic, ze osiadanie rycerstwa w miescie jest na Slc1sku
.zjawiskiem wczesniejszym niz lokaeja miast slc:iskich. Przenosze·nie si�
rycerstwa do miast nie odbywalo si� jedynie w granicach dzielnicy, w�
drowalo ono r6wniez do dzielnic sc:isiednich. Przkladem tego rodzaju
mi�dzydzielnicowego osadnictwa szlacheckiego w miescie sc:i przedsta
wiciele polskiego rodu Awdanc6w, kt6rzy osiedlali si� w r6znych miej
scowosciach Slc1ska, Wielkopolski i innych dzielnic. W 1283 r. wsr6d
mieszczan sredzkich wymieniany jest Henryk Slancz, kt6rego syn Piotr,
mieszczanin sredzki, przenosi si� do Wroclawia, gdzie w latach 1317-
1326 kilkakrotnie piastuje urzqd radziecki 28• Jest on prawdopodobnie
zalozycrelem znp.nej wroclawskiej rodziny radzieckiej J enkwicz6w, kt6ra
piecz�towala si� herbem Awdaniec i utrzymywala zwiqzki z polskimi
Awdancami. Jedna z gal�zi tej rodziny przeniosla si� nast�,pnie na tery
torium panstwa polskiego i dala poczqtek rodzinie Ankwicz6w herbu
Awdaniec. Znani Sq na 8lqsku Pakoslawicze, niewqtpliwi przedstawicie
le _rodu .A.wdanc6w. I tak w 1303 r. Jan Pakoslawicz jest wroclawskim
rajcq miejskim 29

• Na przykladzie Awd<:1nc6w mozemy stw_ierdzic infil-:
track zywio}u szlacheckiego z innych · ziem polskkh do mia:st slqskich 
i odwrotnie. Nie ulega kwestii, ze osiedlala si� w miastach slc1skich r6w
niez szlachta niemiecka, kt6ra zakladala - jak np. we Wroclawiu -
wplywowe rody radzieckie, decydujqce ;przez dlugie lata o losach mia-

K. M a 1 e c z y 11 s k i, Boleslaw Krzywousty, Krakow 1946, s. 18. Interpretacja
moznych i ludu wroclawskiego decydujqcych o sprawach politycznych jako ry
cerstwa wydaje si� sluszna, mimo iz autor p6zniej wyraznie ich jako rycerstwa· 
nie interpretuje, por. W. D l u g o b  o r s k i, J. G i e r  o w s k i, K. M a 1 e c z y 11 s k i,
Dzieje Wroclawia do r. 1807, Warszawa 1958, s. 44. Por. w tej sprawie: H. L o w
m i a 11 s k i, Podstawy gospodarcze formowania si� panstw slowianskich, Warszawa
1953, s. 180, 210-216. 

26 Man. Pol. hist., t. III, s. 773; por. D l u g o b o r s k i, G i e r  o w s k i, M a-
1 e c z y 11 s k i, op. cit., s. 37; W. K o r t  a1 Rozw6j wielkiej wlasnosci feudalnej

na Slqsku do polowy XIII w. Wroclaw 1964, s. 21. 
27 Tamze. 
28 W. Se m k o w i c z, Rod Awdanc6w w wiekach srednich, Pozna11 1920, s. 134.
29 Regesten, nr 2750; po·r. Se m k ·o w i c z, op. cit., s. 13,9. Awda11ce nie sfa-

nowili pod tym wzgl�dem wyjqtku, znani Sq r6wniez przedstawiciele innych szla
checkich rod6w polskich, kt6rzy na Slqsku piastowali urz�dy miejskie, ·np. pa
nowie z Pogio,rzeli byli rajoami w:roclaw1skimi Cod. dipl. Sil., t. XI1 s. 95. 
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sta, np. rody: Stronchen, vön der Heide, Krieg, Benewitz, Bock, Skal, 
Schkopp, Temmritz, Michelsdorf i in. 30 

Egzemplifikacja tego zagadnienia moze nam przez analogi� pom6c 
w ustaleniu pochodzenia spolecznego calego rodu Bitschen6w i poszcze
g6lnych j ego przedstawicieli, kt6rzy w poszukiwaniu dr6g do kariery 
emigrowali ch�tnie do miast fü1skich i pozaslc1skich. Stwierdzone wyzej 
fakty stanowic1 jeden z argument6w, ze w znanych Bitschenach z Legni
cy, Brzegu czy Chehnina mozna Uipatrywac przeds:tawicieli rodu osiadlego 
w XIII w. w Byczeniu. 

Chodz:iloiby teraz o wytlumaczenie, dlaczego w 'P?ZIÜejszym czaisie gubi 
si� przed nazwiskiem Bitschen przyimek „de". Spraw� t� wyjasnia wy-
suni�ta przez M. Gumowskiego hipoteza, kt6ra w· dotychczasowej litera
turze nie doczekala si� gl�bszej analizy. Zdaniem M. Gumowskiego 
,,rycerstwo slc1skie do imienia swego dolc1cza z regb.ly nazw� wsi dzie
dzicznej lub rodowej z ·przyimkiem DE, a nie tytuly urz�dowe. Sc1 to 
naturalnie w przewaznej cz�sci miejscowosci rozsiane po rozmaitych 
ksi�stwach slqskich, kt6re zast�pujq nazwiska, z kt6rych p6zniej w natu
ralnym biegu rzeczy ,powinny byly urobic si� nazwiska . . . Caly szereg 
rycerstwa slq.skiego pisal si� z miej scowosci niemieckich, polozonych 
przewaznie na I:.iuzycach, w Misni i Saksonii, ale takze w Frankonii, Tu
ryngii, nawet Badenii. Imigracja ta musiala byc wczesna, skoro juz 
XIII-wieczne piecz�cie slqskie sc1 jej swiadectwami. Nieco ,p6zniej osiadly
na Slc1sku rody czeskie, po kt6rych r6wniez szereg piecz�ci pozostal.
Miejscowosci, z kt6rych si� piszq, trzeba uwazac za gniazda rodowe,
z kt6rych sami lub ich ojcowie wyemigrowali do Slqska. Jest rzeczq jas
Ilq, ze przybysze ci mogli potem i na Slqsku zakupic si� lub otrzymac
nowe slqskie 1posiadlosci i z nich si� ipotem pisac czy zmienic nazwisko.
J eszcze innq grup� tworzq piecz�cie slqskie, na kt6rych rycerz nie pisze
si� z miejscowosci, ale do imienia dodaje nazwisko, pod kt6rym jest og61-
nie znany. Czasem przezwisko okazuje si� nazwq m1eJscowosc1, przy
kt6rej opuszczono tylko DE, cz�sto jednak nie ma z niq nie wsp6lne
go" 31• Poniewaz im p6zniej chronolo[icznie, tym cz�sciej spotykamy
w zr6dlach fa'kt O'puszczania przed nazwiskiem przyimka DE, przeto
wbrew poglc1dom dotychczasowej literatury niemieckiej i polskiej DE
;nie ,oznaczaloby pochodzenia danego czlonka rodu z Byczenia kolo Ka
mienca czy z Byczyny kolo Kluczborka, ale jedynie nazwisko rodowe
urobione od gniazda Byczenia kolo Kamienca, okreslajc1c bezposrednie

30 G. Pfeif f e r, Das Breslauer Patriciat im Mittelalter (Darstellungen und 
Quellen zur schlesischen Geschichte, t. XXX, Wroclaw 1929, s. · 254). 

31 M. G um o w s k i, Piecz<:cie slqskie do konca XV w. (Historia $lqska PAU, 
Krakow 1936). 
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,pochodzenie czlonk6w rodu z Byczenia tylko w pierwszym pokoleniu. 
W literaturze istnialo przypuszczenie, ze okreslenie „Biczen" oznacza 
pochodzenie z Byczyny kolo Kluczborka. Przypuszczenie to nie ma jed
nakze zadnych podstaw zr6dlowych, gdyz nie da si� wykazac jakich
kolwiek zwiqzk6w Piotra, J ana, Henryka, Konrada czy innych Biczen6w 
z miastem Byczynq, a znacznie prawdopodobniejsze jest tlumaczenie 
olkreslenia „Biczoo" jaJm naizw�ska UT{)lbianego od gnrazda r,odowego. Za 
hipotezq, ze mamy do czynienia z nazwiskiem, a nie z miejscem zamiesz
kania danej osoby z rodu Biczen6w, moze r6wniez przemawiac fakt, ze 
µialzonek Elfüiety de Biczen Mikolaj von Dammelwitz pochodzqcy spod 
Olawy 32 pisal si� takze „de Biczen", eo przeciez nie oznacza pochodzenia 
jego z Byczenia, ale jest - jak wspomnielismy - nazwiskiem zony. 

Tak wi�c Piotr, Jan, Konrad i Ambrozy byli mieszczanami szlachec
kiego pochodzenia, noszqcymi nazwisko znanego w6wczas na . Slqsku 
rodu Biczen6w. 

Skoro okreslilismy w powyziszy spos6b pochodzenie spoleczne Ambro
zego Bitschena, nie spos6b jest pominqc niezmiernie ciekawego zagad
nienia, jakim jest jego pochodzenie narodowe. Ambruzego Bitschena 
uwaza •si� na og6l ·za Niemca, Piotra zas literatura polska uwaza za Pö
laka. Przyjr�yjmy ·si� jednaik dokladnie temu zagadnieniu. Jak juz wspo
mnielismy, protoplasta rodu Biczen6w Dierzyslaw okreslany jest przez 
Ksi�g� henrykowskq jako przybysz z Czech. F. von Heydebrand twierdzi, 
ze pochodzil on z polskiego rodu Dzierzykraj6w, kt6ry wraz z wojskami 
Brzetyslawa wracajqcymi z wyprawy wojennej mial przeniesc si� 
z ziem pol-skich, a mianoiwide z Giecza, do Ozech. Prarwdopodoibienstwo 
tej hipotezy jest bardzo problematyczne. Autor powoluje si� na Kronik� 

Kosmasa, jednakze analiza tekstu Kroniki nie potwierdza przypuszcze
nia autora. Owszem, Kosmas m6wi, ze Brzetyslaw przeni6sl Gieczan do 
Ozech, lecz terminem tym okresla wszystkich mieszkanc6w Giecza bez 
wyszczeg6lnienia rod6w 33

• Zagadnienia tego nie wyjasnia r6wniez szcze
g6lowa rozprawa o osadnictwie Gieczan w Czechach E. Komarka Die 

polnische Kolonie der Hedcane in Böhmen 34, a zatem taka hipoteza 
autora nie ma pokrycia w zr6dlach ani w szczeg6lowej literaturze tego 
tematu. Autor r6wniez stara si� wyprowadzic pochodzenie Ambrozego 
z pols-kiego rodu Dzierzykraj6w na podstawie powiqzan heraldycznych. 
Wnioskowanie jego jest jednak bl�dne. Wedlug twierdzenia Heydebranda 

32 Regesten, nr 6388. 
33 Cosmae chronicon Boemorum cum continuatoribus (Fantes rerum Bohemica

rum, t. II, Praga 1874, s. 70, 71). 
34 E. K o m a r e k, Die polnische Kolonie der H edcane in Böhmen (Abhandlun

gen der königl. · böhmisehen Gesellschaft der Wissenschaften, Praga 1868, t. II, 
s. 3-25).
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.herb Ambrozego (pole przeci�te trzy razy pasami bialo--czerwonymi i trzy 
lilie) 35 mial byc wzorowany na herbie polskich Dzierzykraj6w (tarcza 
pcr:zeci�ta trzy razy pasami bialo-czerwonymi) i czeSkiego · rodu Drsl,avice. 
Lilie zas mialy pochodzic z herbu J ana Wüstehube, pierwszego m�za 
Elzbiety de Biczen. Po zawarciu tego malzenstwa herb Dzierzykraj6w, 
kt6ry mial byc r6wniez znakiem rodowym Biczen6w, polqczyl si� w jed
nq calosc z herbem Jana Wüstehube (�arcza przeci�ta trzy razy pasami 
bialo-czerwonymi i trzy lilie) 36. Analiza herbarzy szlachty polskiej, jak 
r6wniez piecz�ci rycerstwa slqskiego nie potwierdza tezy autora. Polski 
r6d DzierzY'kraj6w piecz�towal .si� herbem Nieczuja 37 (w czerwonym 
polu pien z wibitym zloitym krzyzem) 38, piecz�cie zas slqiskiego rodu Bi
czen6w (Moyka z 1295 r. i Dzierzyka z 1305 r.) majq w tarczy gwiazd� 
osmiopromiennq, kt6ra na koncu kazdego promienia ma kilka pi6r 39 •. Je
zeli herb Ambrozego Bitschena mial byc wzorowany na jakims herbie, 
to tylko na herbie Piotra Santko 4J, kt6ry jest identyczny z herbem Am
brozego. Identycznosc ta moze byc r6wniez tylko przypadkowa. Jezeli 

chodzi o analogie herbu Ambrozego w heraldyce czeskiej, to herb rodu 
Drslavice wyst�puje w tr�ech wersjach: tarcza pionowo przepolowiona, 
pie:r:wszq jej cz�sc stanowi czerwone po.le, drugq wypelniajq pasy nie
biesko-srebrne, w drugiej wersji cz�sc pierwsza tarczy jest taka sama 
,jak w wersji pierwszej, natomiast druga cz�sc tarczy wypelniona jest 
pasami czerwono-srebrnymi, mlodsi zas czlonkowie tego rodu mieli 

w tarczy ukosne pasy czerwono-srebrne 41, zatem tarcze herbu czeskiego 
rodu Drslavice .Sq ppdobne do tarczy Ambrozego Bitschena, ale nie Sq 
z niq identyczne. 

J ednakze czeskie rpochodzenie zalozyciela rodu Dzierzka z Byczenia, 
a takze imiona wyst�pujqce w najstarszej cz�sci rodu, jak Protiva, Brze
tyslaw, zdajq si� swiadczyc o tradycjach czeskich, in·ne imiona, jak Bo
gus�aw, Jeszko, Stoygniew, swiadczylyby raczej o tradycjach polskich, 
jeszcze inne, jak powtarzajqce si� imi� Dzierzko, Moyko czy Royek, Sq 
w kazdym razie imionami slowianskimL W sumie imiona uzywane w ro-

35 Archiwum miasta Legnicy, Ambrozy Bitschen Zinsbuch, sygn. A954a; tenze, 
Geschossbuch, sygn. Al088b; He y d e  b r a n  d1 op. cit., s. 182. 

36 H e y d e b r a n d, op. cit., s. 186, 189. 
37 A. B oh i e c k  i, Herbarz Polski, cz. II, Warszawa 1902, s. 193-197. 
38 Z. L e s  z c z y c,. Herby szlachty polskiej, Poznan 1908, tabl. XV;' B. P a

Pr o c k i, Herby rycerstwa polskiego, Krakow 1858, s. 327. 
39 P. Pf o t e n h a u  e r, Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, tabl. III, 

nr 26, tabl. VII, nr 71; G u m  o w s k i, op. cit., s. 340. 
40 Opis pieczE;ci Piotra Santko por. Cod. dipl. Sil., t. X, s. 1 W, nr 223. W lite

raturze niemieckiej istniejq sprzeczne poglqdy co do czasu i okolicznosci nadania 
herbu A. Bitscheriowi, sprawa ta wymaga jednakze osobnych studi6w. 

41 K f ,a .l z D ob r e V o d y, Heraldika, Prag:a-Karlin 1910, .s. 262, ifyc. 37 i 38. 
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dzie mogq przemawiac za czeskim pochodzeniem (kt6rego tradycj e mogly 
si� dlugo utrzymywac), p6zniejszym spolszczeniem si� rodu, a dopiero 
w XIV i XV w. jego germanizowaniem si�. Jezeli wezmte si� ten fakt 
pod uwag�, zrozumiale Sq sympatie Piotra Biczena do Polski i ksic1zc1t 
polskich, kt6re wyrazil w swym dziele Kronika ksiqzqt polskich. Zba
dania pod tym wzgl�dem wymaga r6wniez stosunek Ambrozego do Po
diebrad6w. 

Galqz rodu Bitschen6w osiadla w miastach czy to na urz�d�ie pisa
rzy miejskich, czy na stanowiskach koscielnych wydala kilku wybitnych'.' 
w sredniowieczu intelektualist6w, np. Piotra, Jana, Konrada czy Ambro
·zego. Niekt6rym z nich, jak Ambrozemu, przychodzilo decydowac nie
tylko o losach miasta, ale czasem i calego Slqska. I tak Illp. stanowisko
propodiebradzkie Ambrozego odegralo olbrzymiq rol� w przejsciu Slqska
pod panowanie Czech. Cechq charakterystycznq tego rodu bylo wykony-.
wanie zawodu pisarza miejskiego, zl)amy przeciez az trzech przedsta
wicieli rodu Bitschen6w na tym stanowisku: Jana, Konrada i Ambrozego.

ZUR FRAGE DER HERKUNFT DES AMBROSIUS HITSCHEN. 

Di.ie V•erf,afssieli�n bes,pri1cht die Her!kunft des bekainnten sitädt�schen Schreibers 
und vielmaligen Bürgermeisters des mittelalterlichen Legnica, Ambr-osius Bitschen. 
Sie vertritt. den Standpunkt, er sei Repräsentant einer ritterlichen Familie, deren 
Ahnen slawischer Abstammung waren. Die Vorfahren des schlesischen Geschlech
tes Bitschen, die schon im XIII. Jh. auftreten, haben Byczen bei Kamieniec als 
ihren Familiensitz gewählt. In . Dokumenten haben sie ihrem Familiennamen den 
Namen ihres Wohnsitzes beigefügt und die späteren Nachkommen dieses Gesch
lechts beg·annen dies•en Ortsinamen a1s ihre.n Fam.ili.ienrname!Il zu gebrauchen. Die 
Autorin ist geneigt auch andere Personen, die sich Bitschen nannten, zu diesem 
Geschlechte zu zählen, wie z. B. Piotr, Verfasser der Chronik der Polnischen 

Fürsten, der laut Literatur aus Byczyna bei Kluczbork stammen sollte. Die 
These wird von der Verfasserin mit einer Quellenanalyse sowie mit den Ergenissen 
vergleichender Betrachtungen begründet, indem sie darauf hinweist, dass städ
tische Amter häufig von Vertretern ritterlicher Geschlechte bekleidet wurden. 




