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RYCERSTWO ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ  
W PIERWSZEJ POŁOWIE XIV WIEKU1

Księstwo namysłowskie powstało na przełomie 1312 i 1313 r. w wyniku podzia-
łu państwa Henryka głogowskiego – jak na śląskie warunki państwa rozległego, bo 
obejmującego niemal cały północny i północno-wschodni Śląsk oraz Wielkopol-
skę2. Książę głogowski, umiejętnie wchodząc w sojusze z Przemysłem II wielko-
polskim i Henrykiem IV Prawym, a rywalizując z Władysławem Łokietkiem i Hen-
rykiem V legnickim, wykorzystując ponadto kryzys Czech związany z wymarciem 
głównej linii Przemyślidów, zdołał w początkach XIV w. zjednoczyć część Śląska 
z Wielkopolską i zakreślić plany koronacji w Krakowie. Śmierć w 1309 r. prze-
kreśliła te zamiary. Henryk głogowski zostawił pięciu synów – Henryka, Konrada, 
Bolka, Jana i Przemka, którzy rządzili wspólnie do 1312 r., po czym podzielili księ-
stwo na część poznańsko-żagańską i gnieźnieńsko-oleśnicką (sam Głogów przy-
padł wdowie po Henryku głogowskim w charakterze oprawy). Następny podział, 
wschodniej części, dokonał się pomiędzy 1 VI 1312 r. a 9 V 1313 r.3, gdy Bolko 
został panem Oleśnicy, a Konrad osiadł w Namysłowie. Podziały związane były 
z osiąganiem przez kolejnych młodych książąt wieku dorosłego (najpóźniej usa-
modzielnił się Przemko na głogowskiej oprawie zmarłej matki), tak że dawne duże 

1 Artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu wygłoszonego na konferencji „Namysłów i Ziemia 
Namysłowska w dziejach Śląska i Polski. W 700. rocznicę utworzenia księstwa namysłowskiego”, 
10–12 X 2013 r. w Namysłowie.

2 Szerzej na temat działalności Henryka głogowskiego – Historia Śląka od najdawniejszych 
czasów do r. 1400, t. 1, red. Stanisław Kutrzeba, Kraków 1933, passim (części autorstwa Romana 
Grodeckiego i Jana Dąbrowskiego); Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książę gło-
gowski Henryk (1274–1309), Kraków 2010, passim.

3 Z 1 VI 1312 r. znamy dokument księcia Konrada, który tytułuje się panem Oleśnicy, Gniezna 
i Kalisza, do tego co najmniej momentu wschodnia część dawnego księstwa głogowskiego pozostała 
niepodzielona. Natomiast 9 V 1313 r. z tytułem władcy Gniezna i Oleśnicy występuje młodszy brat 
Konrada, Bolko, a sam Konrad miesiąc później (6 VI) pojawia się jako pan Kalisza i Namysłowa. 
Zob. Regesten zur Schlesichen Geschichte (dalej: RS, nr dokumentu), [w:] Codex Diplomaticus Sile-
siae, Bd. 7/1 (2. Aufl.), 7/2, 7/3, 16, 18, 22, 29, 30, hrsg. von Colmar Grünhagen, Konrad Wutke, 
Erich Randt, 1875–1930, nr 3283, 3354, 3357.
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państwo Henryka głogowskiego stanowiło w początkach lat 20. XIV w. mozaikę 
czterech drobnych księstw (żagańskie Henryka, głogowskie Przemka, ścinawskie 
Jana i oleśnicko-namysłowskie Konrada, który przejął dział po szybko zmarłym 
Bolku). „Drobnych”, gdyż w międzyczasie utracono też na rzecz Władysława Ło-
kietka Wielkopolskę. W ten sposób upadła krótka potęga książąt Głogowa, którzy 
przez chwilę liczyli się w „wyścigu” o zjednoczenie ziem polskich, szybko jed-
nak spadli do rangi prowincjonalnych książątek. Z drugiej strony, w wyniku tych 
podziałów przez 10 lat funkcjonował w Namysłowie dwór książęcy, a księstwo 
upadło dopiero po najeździe silnej koalicji książąt linii legnickiej, którzy dążyli 
do odzyskania niegdyś utraconych terenów4.

Podejmując temat rycerstwa ziemi namysłowskiej, badacz staje na początku 
przed problemem zdefiniowania zawartych w tytule pojęć „rycerstwo” i „ziemia
namysłowska”. Jednoznaczne stwierdzenie, kto jest rycerzem, a kto nie zasługu-
je na to miano, jest jeszcze dla pierwszej połowy XIV w. bardzo trudne. Prawo 
współczesne nie definiowało pojęcia rycerstwa, ważniejszy był raczej charakter
prawny posiadanego majątku i fakt odbywania służby wojennej u boku władcy 
(teoretycznie zresztą jedno z drugiego wynikało, posiadanie ziemi na prawie ry-
cerskim obligowało wszak do stawienia się na wezwanie księcia)5. Rycerstwo jako 
grupa społeczna dąży do zdobycia maksymalnego prestiżu dla swoich członków, 
co łączy się z przejmowaniem wpływów politycznych i gospodarczych. Stąd m.in. 
obecność rycerstwa w źródłach dokumentowych epoki – występują jako strony 
transakcji majątkowych i doradcy panujących. O mniej znacznych rycerzach do-
wiadujemy się rzadziej, ze źródeł o charakterze administracyjnym, w mniejszym 
stopniu kronikarskim. Jednak i ci drobniejsi wasale określani są charakterystycz-
nymi predykatami, mającymi zaznaczyć ich wyższą od chłopskiej kondycję. Ję-
zyk takich źródeł jest dla nas bardzo ważny, gdyż właśnie wydobywa na jaw owo 
słabsze ekonomicznie i politycznie rycerstwo, o którym milczą dokumenty, a które 
było w teorii zaliczane do grupy uprzywilejowanej. Ważne jest więc nie tylko, czy 
dana osoba posiadała ziemię na prawie rycerskim, czy służyła księciu zbrojnie, 
ale też czy jest określana przez źródło jako „rycerz”6. Jak się okaże, tacy – idąc 

4 Namysłów, podobnie zresztą jak Oleśnica i kilka innych okolicznych grodów, został przez 
Henryka głogowskiego zdobyty na Henryku legnickim w 1294 r. (RS 2315; Jan Dąbrowski, Dzieje 
polityczne Śląska w latach 1290–1402, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów, s. 331–333; 
szczegółowo Jurek, Dziedzic, s. 27–55). Koalicja, o której wspomniano, obejmowała Bolesława 
legnicko-brzeskiego, Henryka wrocławskiego, Bernarda świdnickiego, a spoza linii legnickiej także 
Władysława Łokietka i może Bolka opolskiego. O tzw. wojnie koalicyjnej zob. niżej w niniejszym 
artykule.

5 Tomasz Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, s. 10. Zob. też 
Jan Wroniszewski, Grupy decyzyjne w średniowiecznej Polsce – elita władzy, [w:] Genealogia 
– polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym, red. idem, Toruń 1993, s. 177.

6 Terminem „miles” lub podobnie. W jednym z podstawowych dla niniejszego artykułu źródeł, 
Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego), której 
główna część odnosi się do początku XIV w., znaczniejszych posiadaczy określano jako „dominus” 
lub „comes”, podczas gdy szeregowych rycerzy właśnie „miles”. Rzadko występuje też (w księdze 
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za wyrażeniem z Księgi Henrykowskiej7 – rycerzykowie stanowili początkowo 
większość w ziemi namysłowskiej.

Co natomiast rozumieć należy przez pojęcie ziemi namysłowskiej? Obszar 
osadniczy mający za centrum dzisiejszy Namysłów zaczął się formować w XI–XII 
stuleciu, w wiekach XII–XIII miasto staje się regionalnym ośrodkiem targowym. 
W 1264 r. wspomniana jest „wielka, publiczna droga”8 przebiegająca przez Namy-
słów, a testament biskupa Tomasza I z 9 I 1268 r. zawiera wzmiankę o districtus 
de Namislou, oddzielonym od weichbildu Byczyny lasem Przesieka9, co ukazuje 
nam już być może uformowany podział administracyjny regionu10. Na przełomie 
XIII i XIV w. Namysłów najprawdopodobniej był już lokowanym miastem, wy-
posażonym w instytucje prawa niemieckiego (wójt), pieczęć i umocnienia11.

uposażeń, ale także np. w głogowskim spisie czynszów z ok. 1315 r.) termin „haeres” bez dodatko-
wych predykatów określający dziedzica wsi. Z kolei w dokumentach z tego czasu określenie „miles” 
zarezerwowane jest w zasadzie dla rycerza pasowanego. Zob. Liber fundationis episcopatus Vratisla-
viensis (dalej: Lib. fund.), [w:] Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 14, hrsg. von Hermann Markgraf, 
Joachim Schul te, Breslau 1889, B 283 (miles Rosco), B 355 (comes Swentoslaus), D 26 (dominus 
Jesconis de Prsilep – znany skądinąd możny rycerz Jasiek z Przylepu. Ciekawa jest zapiska B 450: 
in Grebin [...] et nunc tenet heredes domini Hirali Czamborii – co oznaczało chyba, że wieś dzier-
żyli wspólnie wszyscy spadkobiercy Hirala); Joseph Klapper, Ein Großglogauer Zinsregister aus 
der Zeit um 1315, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 74, 1940, s. 126 (pod hasłem 
„Cigelicz” – heredes habent 7 [mansos] ad allodia); Ambroży Bogucki, Termin miles w źródłach 
śląskich XIV i XV wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1, red. Stefan K. Kuczyń-
ski, Warszawa 1981, passim; idem, Nazwy rycerstwa w „Regestach śląskich”, „Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka”, 46, 1991, 1, passim.

7 Zob. początek rozdziału 2 księgi I, opisującego pierwotne uposażenie klasztoru w Henrykowie. 
Mowa jest tam o dobrach, w których dawniej siedzieli „rycerzykowie” (militelli) Janusz i Dobro-
gost, w innych – Henryk, który „miał się za rycerza” (habebat se pro milite). Istnieli też „z tamtej 
strony Januszowa jacyś wieśniacy księcia [...]. Wśród tych wieśniaków było dwóch, którzy resztę 
przewyższali pewną zamożnością” (inter hos rusticos duo rustici existebant qui ceteros quadam 
potentia precellebant). Można sądzić, że gdyby nie ich rychła śmierć w bójce, dążyliby do stania się 
także „rycerzykami” poprzez służbę wojenną. Księga Henrykowska, opr. Roman Grodecki, Wro-
cław 2004, s. 23–24, zob. także tekst łaciński na s. 187–188. Oryginał księgi dostępny internetowo, 
http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=744&from=publication, odnośne fragmenty na 
kartach [16] i [17] (dostęp: 10 XII 2013). 

8 Schlesisches Urkundenbuch (dalej: SUB, nr tomu i dokumentu), Bd. 1–6, bearb. von Heinrich 
Appel t, Winfried Irgang, Wien 1963–1998, Bd. 3, nr 485, podaję za: Mateusz Goliński, Elżbieta 
Kościk, Jan Kęsik, Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 2006, s. 26 i przyp. 27.

9 SUB, Bd. 4, nr 47 (por. RS 1289).
10 Następna informacja o weichbildzie namysłowskim pochodzi z podejrzanego co do swej au-

tentyczności dokumentu testamentowego Henryka IV Prawego z 23 IV 1290 r., a kolejna – w akcie 
podziału księstwa głogowskiego między synów Henryka I (III) z 29 II 1312 r., nie ma więc całkowitej 
pewności, czy w połowie XIII w. istniał weichbild w rozumieniu ukształtowanej jednostki terytorial-
nej, o oznaczonych granicach, z landwójtem itp. Cały ustęp dotyczący formowania się weichbildu 
namysłowskiego opracowano na podstawie: Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 21, 25–26, 
30–31.

11 Z 17 VI i 23 VII 1278 r. pochodzą dwa dyplomy (jeden Tammona Quasa, dworzanina Henryka 
IV Prawego, drugi zaś wystawiony przez samego księcia dla tegoż rycerza), informujące o sprzedaży 
wójtostwa, istnieniu murów w mieście, młyna, folwarku, ław piekarniczych i szewskich itp. Winfried 
Irgang podaje w wątpliwość ich autentyczność, jednak nie można tego definitywnie sprawdzić, gdyż 
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Jak daleko natomiast sięgały granice ziemi namysłowskiej? Nie jest łatwo na 
to pytanie odpowiedzieć, gdyż w ciągu XIII i XIV w. zmieniała się przynależność 
polityczna okolicznych ośrodków miejskich, czasem w parze z Namysłowem, 
a czasem z nim w rozłączności. Punktem wyjścia należy chyba uczynić obszar 
księstwa namysłowskiego w krótkim czasie jego istnienia (lata 1313–1323). Dwór 
książęcy jest bowiem centrum, ku któremu zwykle ciążą wielcy i mniejsi feudało-
wie, a także władze poszczególnych gmin miejskich12. Istotnym elementem będą 
także związki poszczególnych miast (lub ich brak) i zakres jurysdykcji urzędni-
ków terenowych. Przyjąć można, że władza Konrada namysłowskiego rozciągała 
się od Bierutowa na zachodzie po Gorzów Śląski na wschodzie i od Świerczowa 
na południu po Kępno na północy. Obejmowała więc – oprócz wymienionych 
ośrodków – także Bolesławiec nad Prosną, Byczynę, Kluczbork i Wołczyn oraz 
biskupi Rychtal. Południową rubież stanowiła rzeka Stobrawa i kompleks leśny 
oddzielający Brzeg i Opole od Śląska północno-wschodniego. Na wschodzie gra-
nicę wyznaczać musiała Prosna, na północy zaś linia Wieruszów–Kępno–Syców, 
przy czym pierwszy z tych ośrodków stanowił część Wielkopolski, trzeci podle-
gał księstwu oleśnickiemu, Kępno zaś szybko utracono13. Tak zakreślone grani-

zachowały się tylko w odpisach. Z kolei w 1320 lub 1324 r. Reinold Quas, zapewne syn Tammona, 
wystawił dokument opieczętowany miejskim sigillo. Zestawiając to z wcześniejszą pewną informacją 
o istnieniu w 1312 r. weichbildu namysłowskiego (zob. przyp. 10), można uznać pierwszą ćwierć 
XIV w. za moment definitywnego ukształtowania się w Namysłowie instytucji miejskich. SUB, Bd. 
4, nr 330, 337 (por. RS 1564, 1572, dokumenty Tammona Quasa i księcia Henryka); RS 4015 i 4318 
(dokument Reinolda Quasa, omyłkowo dwukrotnie opisany); Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, 
s. 32–35.

12 Na truizm zakrawa stwierdzenie, że właściciele ziemscy pojawiają się w otoczeniu tego księcia, 
który panuje nad terytorium, na jakim posiadają majątki. W przypadku Konrada namysłowskiego 
nie jest to jednak tak oczywiste. Są wśród jego dworzan tacy, którzy pojawiają się także u Bolka 
oleśnickiego, możliwe, że mają więc majątki w obu księstwach (np. Gąskowie ze Stwolna); panowie 
von Gerlachsheim przechodzą wraz z Konradem na dwór oleśnicki, nie pojawiają się w otoczeniu 
nowego seniora Namysłowa, Bolesława III legnicko-brzeskiego, co sugerowałoby, że mieli majątki 
tylko w Oleśnickiem. Są też tacy posesjonaci namysłowscy, których widzimy tylko u boku księcia 
Legnicy, nie ma ich zaś u Konrada (np. Poduszkowie).

13 Bierutów, Gorzów Śląski, Świerczów oraz Rychtal, a także Byczyna, Wołczyn i Kluczbork 
należały jeszcze do ojca Konrada, Henryka głogowskiego (por. przyp. 4). W pochodzącym z 9 III 
1309 r. dokumencie Bolka opolskiego mowa jest o włościach głogowczyka dochodzących do rzeki 
Stobrawy (RS 3043). Wszystkie te miejscowości, poza Świerczowem, ale za to z Bolesławcem nad 
Prosną i Kępnem, wymienia układ krakowski z 10 VIII 1323 r., w którym książę Konrad oddaje 
ziemię namysłowską Bolesławowi legnickiemu. Następnym chronologicznie źródłem byłby układ 
lenny księcia Bolesława z królem czeskim, w którym wymienione są: Namysłów, Bierutów, Klucz-
bork, Gorzów Śląski, niezidentyfikowane Tyefense i Byczyna (RS 4843, por. też RS 5071; Lehns- 
und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, hrsg. von Colmar 
Grünhagen, Hermann Markgraf, Bd. 1, Leipzig 1881 (dalej: LBS 1), s. 302, nr 2). W 1343 r. sy-
nowie Bolesława legnickiego złożyli Janowi Luksemburskiemu hołd lenny z ziem swego ojca, m.in. 
z Namysłowa, Bierutowa, Gorzowa Śląskiego, Byczyny, Kluczborka i Wołczyna (Regesty Śląskie, 
t. 1–5, red. Wacław Korta, Wrocław 1975–1992 (dalej: RŚl, nr tomu i dokumentu), t. 1, 67). Jeśli 
zaś chodzi o Świerczów, to w pierwszej połowie stulecia przeszedł w prywatne ręce – w 1300 r. kasz-
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ce władztwa związanego z Namysłowem będą się w pierwszej połowie XIV w. 
zmieniać. Jeszcze w latach 20. tego stulecia kontrolę nad Kępnem i Bolesławcem 
musiał przejąć Władysław Łokietek, gdyż ośrodków tych nie wymienia dokument 
lenny dla Bolesława III legnicko-brzeskiego z 9 V 1329 r.14 Następnie Bierutów 
został przez książąt legnickich sprzedany Konradowi oleśnickiemu (21 I 1339 r.)15. 
W 1341 r. Namysłów z Byczyną, Wołczynem i Kluczborkiem zastawiono Ka-
zimierzowi Wielkiemu, choć władzę na tym terenie dalej wykonywali książęta 
legniccy. W końcu król polski zwrócił zastaw (1353 r.), ale król czeski podzielił 
dawne ziemie księstwa namysłowskiego, oddając ziemię byczyńsko-kluczborską 
Bolkowi świdnickiemu16. W połowie XIV w. obszar władztwa namysłowskiego 
obejmował już tylko najbliższe przyległe ziemie, z takimi osadami, jak Wilków, 
Świerczów, Smogorzów czy Rychtal (który wraz z okolicznymi wsiami należał do 
biskupstwa wrocławskiego).

Dopóki jednak nie utracono wspomnianych wcześniej ośrodków na wschodzie 
i północy, Namysłów odgrywał wobec nich dominującą rolę. Z 1326 r. pochodzą 
pierwsze informacje o landwójcie17, którego brak w Bierutowie czy Kluczborku. 
Najbliższe centra sądowe znajdowały się w Brzegu, Oławie i Oleśnicy18. Brakuje 
dokładnych informacji o zakresie jurysdykcji starostów namysłowskich – naj-
pierw książęcego (1 II 1338 r. wspomniany jest z takim tytułem Wysko Mrokot19), 
a potem królewskiego (w zasadzie władzę nad ziemią namysłowską sprawował 
starosta wrocławski20). Przyjąć należy zakres jego jurysdykcji, jaki opisano pod 

telanem był tam wasal głogowski Piotr Lubno (RS 2582), w 1359 r. zaś czynsze z niego sprzedawał 
możny namysłowski Witko ze Smogorzowa – RŚl, t. 4, nr 374. Zob. też przyp. 21.

14 RS 4843 (LBS 1, s. 302, nr 2). Możliwe, że zamek w Bolesławcu nad Prosną powstał właśnie 
niedługo po przejęciu miejscowości przez Polaków – Jerzy Maik, Emilia Grabarczyk, Zamek 
w latach 1331–1401, [w:] Zamki środkowopolskie. Część II. Bolesławiec nad Prosną, red. Tadeusz 
Poklewski, Wrocław 1982 (Acta Archeologica Lodziensia, No 30), s. 35–36.

15 RS 6205, 6329. Oznacza więc to, że miasto wróciło pod rządy swojego poprzedniego suwe-
rena.

16 RS 6716 (dokument zastawu), 6806 (dokument w Kluczborku wydaje Wacław legnicki), 6889; 
RŚl, t. 1, nr 67, 778 (Bolesław legnicki zapisuje Namysłów swojej żonie); RŚl, t. 2, nr 611, 854, 859 
(= LBS 1, s. 331, nr 30; zwrot zastawu). Zob. Dąbrowski, Dzieje polityczne, s. 447, 494, 499–500, 
oraz Jarosław Szymański, Bitwa pod Kluczborkiem ok. 1368 r. – małe starcie na tle wielkiej poli-
tyki, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 69, 2014, 2, s. 28–31, gdzie szczegółowo omówiono 
kwestię przynależności ziemi kluczborskiej.

17 RS 4514, 4527.
18 RS 3161 (Brzeg, Oława, a także Grodków), 3283 (Oleśnica). W Bierutowie landwójta spoty-

kamy dopiero 9 VII 1337 r. (RS 5928). Wcześniej (19 VIII 1333 r.) książę potwierdził uprawnienia 
policyjno-sądowe rady miejskiej (RS 5244). Pierwszy sąd ziemski potwierdzony źródłowo odbył 
się 31 I 1295 r., „wtedy to dyspozycje w sprawie Smarchowic Polskich potwierdzili na odbytym 
w Namysłowie »iudicio generali« sędzia Filip i sześciu ławników: Goswin sołtys, Lampert, Rudeger 
szewc, Gisilbert sołtys z Gorzesławic, Girhard sołtys Pągowa, Hartung sołtys Smarchowic. Grono to 
reprezentowało niemieckie sfery sołecko-mieszczańskie z co najmniej dwóch weichbildów” – Go-
l iński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 84 (tam też odesłanie do SUB, Bd. 6, nr 185).

19 RS 6047.
20 Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 92, 94, 98–99.
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koniec poprzedniego akapitu (Namysłów–Wilków–Świerczów – zapewne bez 
biskupiego Rychtala)21.

Przyjrzeć należy się też majątkom rycerzy ciążących ku Namysłowowi – czy 
to w okresie istnienia księstwa, czy też później. Informacje o nich są trudne do in-
terpretacji – nie dość, że dysponujemy niewielką ich liczbą, to jeszcze rozsiane są 
w czasie wielu lat. Na przykład Frankenbergowie, najsilniej bodaj związana z Na-
mysłowem można rodzina, dysponowali na początku XIV w. Rożnowem k. By-
czyny, a w połowie stulecia – Strzelcami i częścią Rychnowa k. Namysłowa. Z lat 
70. XIV w. pochodzą informacje o dzierżeniu przez nich Proślic i Komorzna, także 
k. Byczyny22. Wszystkie te dobra występują w źródłach raz, ewentualnie po dwa 
razy i nie wiadomo, w którym momencie poszczególne wsie znalazły się we wła-
daniu rodu i czy przypadkiem części z nich Frankenbergowie w międzyczasie się 
nie pozbyli. W podobnej sytuacji jesteśmy, śledząc dzieje rodziny von Birkenhain 
– w kwietniu 1324 r. bracia Jan i Reinhard sprzedają czynsze z Bierutowa, we 
wrześniu zaś 1338 r. toczyła się sprawa ich współrodowca Henryka, skonflikto-
wanego z krzyżowcami z czerwoną gwiazdą, o Bąków i Nowy Dwór pod Klucz-
borkiem23. W 1353 r. Birkenhainowie ostatecznie sprzedali te dobra, ale jeszcze 
w 1371 r. byli w okolicy obecni24. Nie wiemy więc, w którym momencie dokładnie 
osiedli w ziemi kluczborskiej i czy zostawili sobie jakiś majątek w Bierutowie lub 
okolicach (a ich późniejsza obecność przy księciu oleśnickim sugeruje, że tak25). 
Widać więc, że okolice Namysłowa i Kluczborka, a także Bierutowa i może nawet 
Oleśnicy stanowiły jeden obszar poruszania się lokalnych feudałów.

Terminem „ziemia namysłowska” trzeba więc będzie określić przede wszystkim 
ów obszar, jaki wyłonił się w połowie XIV w. po likwidacji księstwa namysłow-
skiego i nadaniu Wołczyna, Byczyny i Kluczborka księciu świdnickiemu. Jednak 
pamiętać trzeba o dawniejszej stołecznej roli Namysłowa i w szerszym znaczeniu 
łączyć ziemię namysłowską z ziemią kluczborsko-byczyńską, aż po Gorzów Śląski 
i rzekę Prosnę. Południowa granica biegłaby lasami rozciągającymi się od Olesna 
do Jelcza-Laskowic i rzeką Stobrawą, zachodnia i północna rubież jest trudniejsza 

21 M. Goliński określa następująco granice osadnictwa związanego z Namysłowem: na wschód 
i południe do Stobrawy i kompleksów leśnych, a „ku zachodowi nie przekraczało [ono] sztucznej 
granicy weichbildów, a potem powiatów namysłowskiego i bierutowskiego, która [granica] biegnąc 
na wschód od Pągowa, Wojciechowa, Lubskiej, Krasowic, Przeczowa, Ligoty Książęcej, pozostawiała 
te miejscowości oraz w sumie połowę dzisiejszej gminy Wilków i zachodnie kresy gminy Namysłów 
w obrębie ziemi bierutowskiej” – Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 51.

22 RS 2471; RŚl, t. 4, nr 505, 506; Urkunden Herzog Ludwig I. von Brieg, [hrsg.] v. Robert 
Rössler, Th. 1, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 6, 1864 (dalej: Rössler), nr 
916, 1071; Jurek, Obce rycerstwo, s. 220–221. Oprócz tego Teodoryk von Frankenberg dzierżył 
zwierzchność nad samym Namysłowem w 1312 r. (LBS 1, s. 120, nr 4).

23 RS 4343, 6141.
24 RŚl, t. 2, nr 958. „[W 1371 r.] jakaś Katarzyna von Birkenhain zapisywała czynsz z Baumgar-

ten (Paruszowice) koło Kluczborka” – Jurek, Obce rycerstwo, s. 202 i przyp. 9, gdzie odesłanie do: 
Rössler, nr 706.

25 RS 5984, 6735; RŚl, t. 3, nr 585.
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do wytyczenia ze względu na to, że dawne granice administracyjne nie pokrywały 
się z naturalnymi formacjami terenowymi. Można w przybliżeniu przyjąć, że dzi-
siejsza granica między województwem opolskim a województwami dolnośląskim 
i wielkopolskim przebiega mniej więcej wzdłuż historycznych granic ziemi na-
mysłowskiej (z wyjątkiem okolic Rychtala, obecnie włączonego do województwa 
wielkopolskiego)26.

Kończąc rozważania wstępne, warto zauważyć, że miasta ziemi kluczborskiej 
(Byczyna, Kluczbork i zapewne też Wołczyn) miały silne związki ze strukturami 
Kościoła wrocławskiego. Wyjaśnienie tego stanu rzeczy znajduje się w księdze 
uposażeń biskupstwa, gdzie czytamy, iż „districtus circa Biczinam [Byczyny], 
Cruczburgk [Kluczborka] et Landisbergk [Gorzowa Śląskiego] habet capitulum 
Wratislaviense”27. To tłumaczy dosyć późny napływ rycerstwa do regionu. W sa-
mym Kluczborku prawo patronatu nad parafią miał wrocławski klasztor krzyżow-
ców z czerwoną gwiazdą28. Istniały też związki personalne – Mikołaj von Bancz, 
kanonik katedralny i świętokrzyski, nosił tytuł archiprezbitera Byczyny29, wśród 
braci konwentu św. Macieja (krzyżowców z czerwoną gwiazdą) znajdujemy Hen-
ryka z Kluczborka30, a Jan Colwicz, przeor konwentu w 1353 r., był wcześniej 
proboszczem w Kluczborku31.

Przechodząc do omawiania rycerstwa ziemi namysłowskiej, zaznaczyć należy, 
iż nie jest celem pracy przedstawienie wszystkich nobiles terrae. Szczegółowe dane 
zestawił niedawno Mateusz Goliński32, dlatego przywołanie w niniejszej pracy po-

26 Prawdopodobne jest, że granica między „Śląskiem” a „Polską” biegła lasami na północny 
wschód od Rychtala, podobnie jak droga krajowa nr 39. W księdze uposażeń biskupstwa wrocław-
skiego znajdujemy informację np. o wsiach Głuszyna i Zbyczyna (Lib. fund., B 232, 234), ale Grę-
banin, leżący po północnej stronie lasów rychtalskich, a na południe od Kępna, został określony jako 
„versus Poloniam” (ibidem, B 281) oraz „iacent in Polonia” (ibidem, s. 70, oraz B 327, 331). Dość 
rzadko spotykamy się z Rychtalem w źródłach średniowiecznych, za to wspominane są „dobra bi-
skupstwa w weichbildzie namysłowskim” (13 XII 1358 r., 8 II 1359 r. – RŚl, t. 3, nr 311, 389). Może 
właśnie chodzi tu o Rychtal, gdyż dobra wokół Byczyny i Kluczborka należały do innego weichbildu 
(por. dokument lenny Bolesława legnicko-brzeskiego, w którym wymienione są jego posiadłości, 
m.in. „Lantsperch [Gorzów Śląski], Tyefense [niezidentyfikowane] und Bizin [Byczyna] mit wich-
pilden” – LBS, t. 1, s. 303).

27 Lib. fund., B 259; por. dokumenty biskupów Tomasza I (9 V 1268 r.) i Nankera (13 V 1339 r.), 
RS 1289, 6261. W 1319 r. kapituła wrocławska wezwała władze miejskie Kluczborka do zażegnania 
sporu z proboszczem (RS 3960).

28 RS 2508, 2519; zob. także RS 2648, 3346, 4302. 
29 RS 3346.
30 RS 5235. Jest to dokument mistrza konwentu wrocławskiego z 25 VI 1333 r., gdzie brat Hen-

ryk jest jednym ze świadków. Raczej nie był on proboszczem kluczborskim, po prostu z tego miasta 
pochodził. Z 22 VI 1358 r. znana jest informacja o altarzyście kościoła parafialnego w Kluczborku 
– nie jest on określany jako członek zakonu (RŚl, t. 4, nr 90). Warto dla równowagi zaznaczyć, że 
także w Opolskiem osiedlali się ludzie pochodzący z Kluczborka czy okolic (np. mieszczanin Konrad 
z Kluczborka w Opolu w 1312 r. – RS 3301).

31 RŚl, t. 2, 824, 1030.
32 Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 47–52, tab. 2. Pierwsi właściciele, sołtysi i plebani 

miejscowości na terenie namysłowskiego terytorium osadniczego (XIII – początek XV w.).
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szczególnych jednostek będzie miało za zadanie ilustrować jakieś zjawisko, clou 
natomiast stanowić mają rozważania ogólniejszej natury.

Pierwsze informacje o majątkach rycerskich w Namysłowskiem pochodzą 
z połowy XIII w., następnie dużo informacji przynosi księga uposażeń biskupstwa 
wrocławskiego (z ok. 1304 r.) i dokumenty z przełomu XIII i XIV w. W 1256 r. 
bp Tomasz I zamieniał wsie, które graniczyły m.in. z Komorznem Stoigniewa 
i nienazwaną wsią Fryderyka syna Damiana33. W 1257 r. Idzikowice lokował 
z bratem jakiś Idzi, być może tożsamy z Idzim Juchą34. Nie ma jednak pewności, 
czy potomkowie tych rycerzy zamieszkiwali Namysłowskie na początku XIV w. 
Co do wymienionych niżej nie ma już przeważnie wątpliwości. W 1278 r. Stary 
Namysłów otrzymał od Henryka Prawego Tammo Quas – rycerz z Miśni, dworza-
nin wrocławski i głogowski35. Z XIII w. pochodzą jeszcze wzmianki o Rychwi-
nie z Objazdy (1288 r.)36 i Piotrze Lubno, posiadającym Smarchowice Wielkie 
(1295 r.)37. Wydaje się, że na południe od Namysłowa istniał kompleks rodowych 
posiadłości Samborowiców, gdyż w 1329 r. Mikołaj Samborowic zapisał Dąbro-
wę i Biestrzykowice jako dożywotnią oprawę dla swej żony38. Na dokumencie 
świadczyło jego trzech współrodowców. W 1290 r. Wilków otrzymał od Henry-
ka V Grubego Gunter von Biberstein, bywalec kilku dworów śląskich, łowczy 
wrocławski i możny głogowski39. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego 
notuje przypadki zagarniania dóbr kościelnych przez jakichś okolicznych milites 

33 RS 909. Stoigniew może być tożsamy z ówczesnym kasztelanem legnickim. Co do Fryczka zaś 
Marek Cetwiński sądzi, że może być to Fryderyk stolnik wrocławski (znany w latach 1245–1248), 
tożsamy z Fryczkiem z Gorgowicz (3 X 1263 r.). Tomasz Jurek – za W. Irgangiem – twierdzi, że 
Fryczko z Gorgowicz pojawia się tylko w falsyfikacie. Fakt, że w latach 40. XIII w. nie ma na Śląsku 
wielu Fryderyków, jednak Fryderyk stolnik nie jest ani razu określony jako „syn Damiana”. Wydaje 
się więc, że są to dwie różne postacie, może nawet faktycznie „synem Damiana” jest Fryczko z Gor-
gowicz, gdyż fałszerz, który go umieścił w dokumencie, mógł się posiłkować autentyczną postacią. 
Jeśli chodzi o posiadłość naszego Fryczka – może tą bezimienną wsią jest Ligota Wołczyńska, gdyż 
na początku XIV w. wymieniony jest jako jej właściciel „rycerz Damian” (Lib. fund., B 257 – byłby 
to więc wnuk pierwszego Damiana). W tym czasie znany jest Damian ze Smolnej, z możnej rodziny 
Gąsków (poświadczył jeden dokument, 21 XII 1295 r. w Brzegu księciu Henrykowi legnickiemu 
– RS 2390). W sprawie Stoigniewa i Fryczka – zob. SUB, Bd. 2, nr 296, 331, 353 (por. RS 640b, 662, 
668, a także 1172); Marek Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, 
Wrocław 1982, C 186 (Fryderyk stolnik), 253 (Henryk z Gorgowicz), 784 (Stoigniew kasztelan Le-
gnicy); J u r e k, Obce rycerstwo, s. 230 i przyp. 1 do hasła Gorgowitz.

34 SUB, Bd. 3, nr 259; RS 1645; Cetwiński, Rycerstwo, C 320; Goliński, Kościk, Kęsik, 
Namysłów, s. 47, tab. 2, s. 65–66.

35 Por. RS 1564, 1572; Zob. Jurek, Obce rycerstwo, s. 269.
36 SUB, Bd. 5, nr 381.
37 SUB, Bd. 6, nr 185 (= RS 2351).
38 RS 4895. Gdyby wsie nadane były Mikołajowi w lenno, chyba nie mógłby ich zapisać żonie. 

Majątki starych rodów często znajdowały się w różnych księstwach, gdyż stanowiły dziedzictwo sprzed 
podziałów Śląska na mniejsze dzielnice. Na marginesie można tu wspomnieć dokument z 30 IV 1326 r. 
(RS 4527), w którym bracia Jezioro sprzedają sołtystwo w Ligotce Mikołajowi z Dąbrowy. Możliwe, 
że chodzi tu o Mikołaja Samborowica. Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 73.

39 SUB, Bd. 5, nr 462 (= RS 2149).
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– sołtystwo we wsi Zgorzelec miał trzymać rycerz Stanik, inni części Krzyżowic 
i Sadogóry, jeszcze inni dobra biskupie między Włochami a Stobrawą40. Z tego 
samego źródła pochodzą dalsze informacje: Ligotkę trzymali możni Jeziorowie, 
Smarchowice panowie de Strel, Kowalowice i Smogorzów Andzej Wiesenburg, 
Brzezinki na północ od Rychtala posiadał jakiś Stezo, Gręboszów i Bukową Śląską 
Lutko, Smardze Rosco (Roszko, Roch?)41. Na pograniczu ziem namysłowskiej 
i oleśnickiej posiadali majątki: Peregryn Chopassyn (z Kopaszyny? – rycerz znany 
na dworze oleśnickim, miał dobra pod Bierutowem i wieś Minkowskie)42; nieja-
ki Wilhelm (folwark k. Wojciechowa)43; Paweł de Harta (folwark w Ligocie44). 
Gdzieś między Namysłowem a Świerczowem miały być lokowane duże, stułanowe 
wsie villa Tammonis i villa Thylonis, ale trudno je zidentyfikować z istniejącymi
później45. Następnie na wschodzie, pod Wołczynem i Byczyną, dobra otrzymali 
Frankenbergowie, o czym była już mowa (folwark Dworzyszcze, dziś zaginiony; 
później należały do nich też Proślice, Komorzno, Strzelce i część Rychnowa)46. 
Z dokumentu z 1309 r. wiemy, że w Ziemiełowicach siedzieli Eberhard i Henryk, 
zapewne bracia, piszący się z Borowa47. M. Goliński zwraca też uwagę na wieś 
Strzelce, być może zamieszkałą przez rycerzy służebnych (strzelców)48. 

Zidentyfikowanych na przełomie XIII i XIV w. posiadaczy ziemskich podzielić
można na dwie grupy różniące się statusem majątkowym i społecznym. Pierwszą 
tworzą drobni posiadacze jednej lub części wsi, którzy „upamiętnienie potomnym” 
zawdzięczają w zasadzie Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego. Nie odgry-
wają oni właściwie żadnej roli politycznej (choć potrafili mocno uprzykrzyć życie
wielkim, jak ci rycerze zagarniający dobra biskupstwa) i nie pojawiają się więcej 
w źródłach. Do tej grupy zaliczyć można 14–15 ze zidentyfikowanych imiennie
rycerzy49, choć oczywiście liczba ta nie odpowiada faktycznej liczbie drobnych 

40 Lib. fund., B 278, 277 i 285, 290.
41 Odpowiednio: Lib. fund., B 231, 237, 241c, 233, 238, 239, 283.
42 Lib. fund., B 274; RS 4836; Zob. też RS 3535, 3536.
43 Lib. fund., B 271.
44 Nie ma pewności, o którą Ligotę chodzi – w grę wchodzą Wielka i Mała pod Oleśnicą, może 

Książęca k. Namysłowa, a może Ligotka Jeziorów. W 1352 r. mamy potwierdzonego ławnika ole-
śnickiego Mikołaja de Harta (RŚl, t. 2, nr 662), co sugerowałoby którąś z oleśnickich Ligot, ale skoro 
np. ławnikiem wrocławskim mógł być Piotr z Głogowa (RS 3558), to i w Oleśnicy mógł znaleźć się 
człowiek spod Namysłowa. Zob. też J u r e k, Obce rycerstwo, s. 319.

45 Lib. fund., B 241m, 242. Zob. Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 79–80.
46 Lib. fund., B 248; RS 2471; RŚl, t. 4, nr 505, 506; Rössler, nr 916, 1071. Por. przyp. 22.
47 RS 3049, zob. też RS 5483.
48 Goliński, Kościk, Kęsik, Namysłów, s. 68.
49 Pamiętając oczywiście o kilku kontrowersyjnych przypadkach – jak traktować owych vicinos, 

którzy zajęli dobra biskupie w Siemysłowie? (Lib. fund., B 290). Czy Jan z Grębanina jest poddanym 
śląskim, czy wielkopolskim? (ibidem, B 281, 327, 331 – ostatnie dwie wzmianki poprzedzone tytułem 
na s. 70: „iste sunt ville que iacent in Polonia ab ista parte Baritz”). Kim jest nienazwany „rycerzem” 
Damian Barlocze? (ibidem, B 289). Czy panowie de Strel to świeccy, czy duchowni? (ibidem, B 237). 
Nie zaliczono tych wszystkich przypadków do grupy „drobnych posiadaczy”. Zaliczono natomiast 
kilku rycerzyków spod Bierutowa, a to ze względu na związki tego miasta z Namysłowem (ibidem,  
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posiadaczy w okolicy. Tylu zostało zapisanych w źródłach. Trudno orzec coś o po-
czątkach ich majątku, mogą stanowić potomków kolonizatorów lub być osadzani 
przez księcia (albo Kościół) jako ludzie zależni. Podobni im pojawiają się czasem 
w źródłach, jeśli udało im się np. trafić przed sąd książęcy rozstrzygający status
prawny jakiejś posiadłości lub w inny, zwykle przypadkowy sposób. Możliwe jest, 
że przodkowie lub potomkowie takich rycerzyków stawali wyżej w hierarchii spo-
łecznej, np. jako dworzanie któregoś z książąt lub możniejsi mieszczanie, niestety 
nie da się tego prawie nigdy ustalić ze względu na brak źródeł ilustrujących awans 
lub upadek rodu50. Zwykle nie ma takich źródeł nawet w przypadku możniejszych 
przedstawicieli rycerstwa.

Do drugiej grupy zaliczyć należy dziewięciu uczestników „wielkiej polityki”. 
To możne rody i ich przedstawiciele, dworzanie książęcy, urzędnicy – ludzie, któ-
rzy pojawiają się w źródłach kilkakrotnie, co oznaczało ich okresowe lub długo-
trwałe przebywanie w orbicie władzy51. Wbrew pozorom mamy tu dość szeroką 

B 237, 268, 269, 274, 275, 281, 289, 290). Jako piętnastego zaliczono Damiana z Ligoty Wołczyń-
skiej (ibidem, B 257). Może jest on potomkiem Damiana i Fryczka z połowy XIII w., a może postacią 
tożsamą z Damianem ze Smolnej, współrodowcem znanych bardziej Wojciecha Gąski i Bogusza ze 
Smolnej. Ów Damian ze Smolnej wystąpił tylko na jednym dokumencie (21 XII 1295 r., RS 2390), 
ale ze względu na przynależność do możnego rodu mógłby być ważną osobistością. Jednak fakt, że 
Gąskowie mieli majątki pod Oleśnicą, a nie pod Wołczynem (RS 6756; RŚl, t. 5, nr 396), każe raczej 
odrzucić hipotezę o tożsamości Damiana z Ligoty i Damiana ze Smolnej.

50 Na terenie Królestwa Polskiego drobni rycerze chronili się przed deklasacją, przyjmując herby 
znaczniejszych rodów, np. małopolski ród genealogiczny Turzynitów, używający własnego herbu 
z półtorakrzyżem i pastorałem, pod koniec XIV w. zaczął określać się jako bardziej znany ród he-
raldyczny Prus (I), którego herbem było samo półtorakrzyża. Noszący w herbie strzemię z gwiazdą 
członkowie rodu Zarosie usunęli w podobnym momencie gwiazdę, „przyznając się” do możniejszego 
rodu Strzemię. Podobne przypadki miały zresztą miejsce także później, np. w XVI w. członkowie nie-
wielkiego rodu heraldycznego Lubrzów zaczęli określać siebie mianem bardziej znanych Jastrzębców. 
Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 7, z. 3, wyd. Bolesław Ulanowski, Kraków 1885, nr 412, 
1114; Stanisław Dziadulewicz, O herbie Lubrza. Przyczynek do heraldyki polskiej, „Miesięcznik 
Heraldyczny”, 2, 1909, s. 37–39; Jadwiga Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 
1948, s. 101, 107, 110–112; Borys Paszkiewicz, Michał Florek, Pieczęć Gedki i herb Bienia z Ło-
sosiny, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów Polski średniowiecznej. Prace ofiarowa-
ne Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie 
pracy naukowej, red. Andrzej Radzimiński, Anna Supruniuk, Jan Wroniszewski, Toruń 1997, 
s. 367–368 (zob. w tym samym zbiorze referat Marcina Wolskiego, Kilka uwag o herbie Ogniwo 
i rodzie „Lubowlitów”, s. 397–398).

51 W tej grupie również nie unika się kontrowersji – zaliczono tu ledwie raz pojawiającego się 
na dworze oleśnickim Peregryna Chopassyn. Jego przydomek oraz imię syna – Budko – wskazywać 
by mogły na pokrewieństwo z XIII-wiecznym dworzaninem wrocławskim Budziwojem Kopaszyną 
(świadczył on dokumenty głównie we Wrocławiu i jeden w Bierutowie, a więc w okolicy – zob. 
Cetwiński, Rycerstwo, C 104). Jedyne świadczenie Peregryna miało miejsce 20 XI 1315 r. (RS 
3535, 3536 – prawdopodobnie jest to jeden dokument, który dochował się do naszych czasów albo 
w dwóch ekspedycjach, albo w postaci brudnopisu i czystopisu). W tym wypadku potraktowano 
rycerza i jego syna en bloc, zakładając właśnie, iż obecność w źródłach dowodzi ich przebywania 
w orbicie dworu. Jeszcze więcej kłopotów przysparzają wymienieni w Liber fundationis episcopatus 
Vratislaviensis panowie de Strel. W grę wchodzić mogą przedstawiciele rycerskich rodów von Strehla 
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rozpiętość majątkową, a każdy niemal podmiot, o którym będzie mowa, stanowi 
też osobny przypadek, jeśli chodzi o sytuację społeczną, historię, źródło wysokiej 
pozycji. Samborowice, Jeziorowie, Gunter von Biberstein i Andrzej von Wiesen-
burg to przedstawiciele możnowładztwa śląskiego (z tym że Andrzej był kanoni-
kem wrocławskim). Chociaż ostatni dwaj są niemieckiego pochodzenia, ich rody 
obecne są bodaj najdłużej w elitcie społecznej spośród familii wymienionych w tym 
artykule (znaczenie osiągnęli już w pierwszej połowie XIII w.52). Przedstawicie-
le wszystkich czterech gentes mają majątki rozsiane w różnych rejonach Śląska, 
a to ze względu na długą służbę kilku władcom, panującym czy to nad Legnicą, 
czy Wrocławiem, czy też Głogowem53. Śmiało można zakwalifikować ich do elity
społecznej całej dzielnicy śląskiej. Majątki, jakie otrzymali w Namysłowskiem, 
są uzupełnieniem ich substancji położonej w innych regionach, przy czym Biber-
stein otrzymał swój Wilków ledwie w 1290 r.54 Wsie Jeziorów i Samborowiców 
mogły być w ich posiadaniu dłużej – oba te rody związane były z władcami 
Wrocławia i Legnicy panującymi nad Namysłowem w XIII w. Możliwe jest też, 
oczywiście, że oba rody dokonały po prostu żywiołowej kolonizacji pustek namy-
słowskich, choć i tak musiały mieć na to placet książęcy.

Wśród ważnych posesjonatów namysłowskich spotykamy też Tammona Quasa 
i Teodoryka von Frankenberga. Ich włości nie są tak rozległe, jak wymienionych 
przed chwilą możnych, obaj stoją dopiero na początku swych karier (Quasowie nie 
zdziałali co prawda wiele więcej, ale Frankenberg otrzyma zwierzchnictwo nad sa-
mym Namysłowem). Otrzymali od władców nadania niedługo po swoim przybyciu 
na Śląsk, w nagrodę za wierną służbę i w celu uczynienia z nich przeciwwagi dla 
przedstawicieli starszego możnowładztwa55.

Piotr Lubno i Peregryn Chopassyn są przedstawicielami średnio zamożnego rycer-
stwa. Obydwaj mieli dobra w okolicach Oleśnicy i Namysłowa, nie mamy natomiast 
wiadomości o innych dobrach ani dokładnych informacji o ich rodzinie56. Z takiego 

lub Strzała. Jednakże wydaje się, że w Liber tytułem dominus określa się zwykle albo władcę, albo 
osobę duchowną (rzadko świeckiego, np. Stefana z Wierzbnej, brata bp. Henryka – Lib. fund., A II 
41). Możliwe więc, że panowie de Strel to jacyś duchowni, choć pisownia wskazywałaby na Strzałów. 
Ani Strehlów, ani Strzałów nie widać w Namysłowskiem (por. RS, passim, po haśle Strel, Strela; 
Jurek, Obce rycerstwo, s. 292–293).

52 Cetwiński, Rycerstwo, C 262, 423, 721; Jurek, Obce rycerstwo, s. 199–200, 304–305; zob. 
też Helena Polaczkówna, Ród Wezenborgów w Polsce i jego pierwotne gniazdo, „Rocznik Towa-
rzystwa Heraldycznego”, 7, 1924–1925 (wyd. 1926), s. 137–138.

53 Jeziorowie np. pod Wołowem (RS 5739) i Środą Śląską (RS 2389); Samborowice, oprócz dóbr 
podnamysłowskich, dysponowali majątkami koło Niemczy (Kazanów, Tyniec nad Ślęzą), Wrocławia 
(w 1313 r. sprzedali Klecinę dwóm mieszczanom wrocławskim) i Oławy (Leon Białkowski, Ród 
Czamborów-Rogalów w dawnych wiekach, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”, 6, 1921–1923, 
s. 85–87); w kwestii Wiesenburgów i Bibersteinów zob. przyp. 52.

54 Zob. przyp. 39.
55 Zob. przyp. 22 i 35.
56 O domniemanych związkach Peregryna z Budziwojem Kopaszyną – zob. przyp. 51. Co do 

Piotra Lubno – trudno wypowiadać się o jego przodkach, jego przydomek nie jest wcześniej spoty-
kany. On sam miał dwóch braci, Jakuba i Pawła (RS 2351). Jakiś Jeszko Wnuk zwany Lubno kupił 
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średniego rycerstwa książęta powoływali czasem nowych dworzan, chcąc uzależnić 
nowicjuszy od siebie i w ten sposób, opierając się na wiernych wasalach, wzmocnić 
swą władzę. Piotr Lubno zdołał wykorzystać swą szansę57, niestety, Peregrynowi 
się to nie udało i szybko zniknął ze źródeł58. Spośród wszystkich wymienionych 
możniejszych rycerzy bodaj ta dwójka była najbardziej z ziemią namysłowską 
związana, właśnie dlatego, że nie posiadali majątków w innych regionach. Warto 
zwrócić uwagę, że występowali tylko na omawianym terenie (nie podróżowali 
z władcami po całym księstwie), mogliby stać się reprezentantami społeczności 
lokalnej, lecz w początkach XIV w. ta społeczność była jeszcze za słaba. Z kilku 
liczących się namysłowskich posiadaczy większość miała interesy także poza re-
gionem.

* * *
Utworzenie księstwa namysłowskiego na przełomie 1312 i 1313 r. stać się mog-

ło szansą dla okolicznych drobnych rycerzy. Nowy dwór książęcy potrzebował 
nowych ludzi, którzy poparliby politykę młodego władcy. Przyglądając się oto-
czeniu księcia Konrada, możemy sprawdzić, na kim chciał oprzeć rządy. Znamy 
10 dokumentów tego władcy z czasu, w którym władał on księstwem namysłow-
skim; do tego jeden dokument, jaki wystawił po podziale księstwa głogowskiego 
na część głogowsko-żagańską i oleśnicko-namysłowską (29 II 1312 r.), a przed 
rozpadem tej ostatniej na działy oleśnicki i namysłowski (przełom 1312 i 1313 r.). 
Jest też sygnatariuszem układu z Henrykiem VI wrocławskim z 10 I 1322 r. Po 
10 VIII 1323 r. Konrad rozpoczyna rządy w księstwie oleśnickim, gdzie panuje 
do 1362 r., wydając kilkadziesiąt dokumentów, które dla naszych rozważań będą 
pełniły funkcję pomocniczą, porównawczą (obrazując skład jego otoczenia).

Analiza list świadków dokumentów księcia namysłowskiego wykazała, że 
najczęściej świadczącymi (a więc prawdopodobnie najbardziej znaczącymi) byli 
członkowie rodów von Gerlachsheim, von Ebersbach, von Frankenberg i von 
Tannenfeld59. W dwóch z pierwszych dokumentów księcia Konrada świadczyli 

od księcia Bolka opolskiego sołtystwo oraz 25 łanów frankońskich w Domaradzu, nieodległym od 
Świerczowa (którego kasztelanem był Piotr), celem przeniesienia na prawo niemieckie (9 III 1309 
r., RS 3044). Majątek Piotra Lubno nie był jednak mały – posiadał Smarchowice, łan w Jelczu-La-
skowicach, wójtostwo Kożuchowa i być może jakieś dobra w Oleśnicy Ratajach, jeśli utożsamimy 
go z Piotrem z Ratajów (ten ostatni nosił tytuł klucznika, podobnie jak Lubno; zob. RS 2224, 2269, 
2351, 3183).

57 Dzierżył  stanowisko klucznika oleśnickiego, wójtostwo w Kożuchowie i kasztelanię w Świer-
czowie (zob. przyp. 56).

58 Wspomniano już o jego jedynej bytności przy księciu oleśnickim (RS 3535, 3536). Ostatnim 
śladem po Peregrynie jest sprzedaż wsi Minkowskie, jakiej dokonał na rzecz swego syna Budka 3 V 
1329 r. (RS 4836).

59 Gunter von Gerlachsheim wystąpił jako świadek na pięciu dokumentach księcia Konrada (RS 
3357, 3900, 4184, 4277; Karl G. Bruchmann, Ergänzungen und Berichtigungen zu den Regesten 
zur schlesischen Geschichte, „Zeitschruft des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 68, 1934, s. 186), 
a jego krewny Zygfryd na jednym (Bruchmann, Ergänzungen, s. 186); Peregryn von Ebersbach na 
czterech (RS 3656, 4184, 4233; Bruchmann, Ergänzungen, s. 186), a jego brat Konrad na dwóch 
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ponadto Werner von Der i Gerhard von Werde, którzy podobnie jak Teodoryk von 
Frankenberg byli dawnymi dworzanami jego ojca60. Spośród tych wszystkich po-
staci tylko Frankenbergowie i może Tannenfeldowie posiadali dowodnie majątek 
na terenie księstwa przed jego utworzeniem61. Der, Werde i Frankenberg szukali 
sobie miejsca na arenie politycznej po rozpadzie księstwa głogowskiego (a co 
za tym idzie – dużego tamtejszego dworu), Gerlachsheimowie, Ebersbachowie 
i Tannenfeldowie zjawili się w okolicy niedawno (pierwsi przeniknęli z księstwa 
świdnickiego, pozostali mieli świeże związki z dworem głogowskim62). Dla po-
równania można zauważyć, że na sąsiednim dworze oleśnickim księcia Bolka takie 
zjawiska nie zachodziły. Dokumenty tego władcy poświadczają przede wszystkim 
zasiedzieli w okolicy rycerze słowiańskiego pochodzenia (panowie ze Smolnej, 
z Prusic czy zaginionego dziś Retkowa), a z dawnych dworzan głogowskich od-
najdujemy trzy drugorzędne postacie, świadczące po jeden raz63. 

Widać więc, że spośród wielu rycerzyków, o których wspomina na początku 
XIV w. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego, żaden nie zasłużył na łaskę 
księcia namysłowskiego. Żaden zapewne nie był na tyle możny, by stać się atrak-

(RS 4149; Bruchmann, Ergänzungen, s. 186 – w tym drugim jako sędzia dworski); Teodoryk von 
Frankenberg na trzech (RS 3283, 3656; B r u c h m a n n, Ergänzungen, s. 186), a jego synowie: 
Konrad na jednym (RS 4149) i Teodoryk na dwóch (RS 4233, 4253); Otto von Tannenfeld na dwóch 
(RS 3656; Bruchmann, Ergänzungen, s. 186; trzeci raz Otto wystąpił w dokumencie księcia jako 
strona transakcji – RS 3357), a jego krewny Tyczko na jednym (RS 4253).

60 Der raz (RS 3283), Werde dwa razy (RS 3283; Bruchmann, Ergänzungen, s. 186).
61 O majątkach Frankenbergów była już mowa (zob. przyp. 22), Tannenfeldowie zaś sprzedali 

6 VI 1313 r. jakiś „młyn Paszka”, zapewne położony w Namysłowie, gdzie wystawiono dokument 
(RS 3357). Nie wiadomo, jak długo ów młyn pozostawał wcześniej w ich gestii. Bardzo prawdopo-
dobne jest, że oprócz niego mieli jednak już wtedy jakieś dobra pod Namysłowem, gdyż Tyczko von 
Tannenfeld pojawiał się później w Namysłowie (25 VII 1335 r. poświadczył dokument Bolesława III 
legnicko-brzeskiego, a 23 V 1359 r. został wymieniony w grupie „feudałów dystryktu namysłow-
skiego” – RS 5483; RŚl, t. 4, nr 505, 506). W 1308 r. w Oleśnicy świadczył Ulryk von Ebersbach, 
jest to jedyne jego wystąpienie i jedyna poszlaka wskazująca, że rodzina ta mogła mieć jakiś majątek 
w okolicy (RS 3006; warto przypomnieć, że u boku księcia Konrada występowali Peregryn i Konrad 
von Ebersbach). Gerlachsheimowie dopiero w 1320 r. sprzedają część dóbr koło Starego Namysłowa 
i nie możemy wypowiedzieć się na temat, jak długo owe dobra posiadali (RS 4039).

62 J u r e k, Obce rycerstwo, s. 216, 226, 296. Listę ważnych rodów uzupełnić winni dwaj pano-
wie von Stercza – Teodoryk zwany Koppo, notariusz książęcy (RS 3357, 4233; zob. Jurek, Obce 
rycerstwo, s. 291–292), a także Tammo, którego widać jednak dopiero od 23 IV 1321 r., a który obda-
rowany został zwierzchnością nad Bierutowem (trzymał ją bodaj do swej śmierci, gdyż po przejęciu 
kontroli nad Namysłowskiem przez Bolesława III występuje w jego dokumentach tyczących się tej 
ziemi. Po wykupieniu Bierutowa przez Konrada, Tammo von Stercza został jego sędzią i wydał do-
kument wspólnie z bierutowskimi rajcami, co sugeruje, że miał w tym mieście pewne uprawnienia 
– zob. RS 4109, 4278, 4328, 4343, 5876, 6407).

63 Np. Bogusz ze Smolnej pojawia się na siedmiu z dziewięciu znanych dokumentów Bolesła-
wa oleśnickiego (RS 3354, 3534, 3535 i 3536 – prawdopodobnie czystopis i brudnopis jednego 
dokumentu – 3658, 3979, 4021); Jan ze Żmigrodu jest adresatem dwóch dokumentów (RS 3456, 
3534) i świadkiem jednego (jako Jan z Prusic – RS 3535 i 3536); Jan z Retkowa poświadczył trzy 
dokumenty (RS 3354, 3534, 3535), a jego krewny Szymon jeden (RS 3534); z dawnych dworzan 
Henryka głogowskiego mamy Guntera von Predel (RS 4021), Boto von Wiesenburga (RS 3534) 
i Piotra Stoszowica (RS 3354).
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cyjnym partnerem politycznym władcy. Co ciekawe, nie widać też przy Konradzie 
ani Jeziorów, ani Samborowiców, ani Guntera von Bibersteina. Być może książę nie 
chciał uzależniać się od zbyt potężnych feudałów, a może to oni sami nie wykazali 
zainteresowania służeniem prowincjonalnemu księciu (Samborowiców znajduje-
my często u boku Bolesława III legnicko-brzeskiego, a jeden z Jeziorów został 
później notariuszem tego władcy64). Dwór namysłowski składał się przeważnie 
ze średnio zamożnych, nowo przybyłych rycerzy, prawdopodobnie dopiero przez 
Konrada obdarowanych majątkami w księstwie. Tylko niektórych z nich widzimy 
u boku Konrada po jego przejściu na księstwo oleśnickie, co sugeruje, że właściciel 
majątku związywał się zawsze z władcą terytorium, na którym ten majątek posia-
dał. Warto uczynić krótką dygresję poświęconą tzw. wojnie koalicyjnej i w ogóle 
przemianom w Namysłowskiem w latach 20. XIV w.

Gdy na wiosnę 1321 r. zmarł Bolko oleśnicki65, książę Konrad zajął jego księ-
stwo, co spowodowało ofensywę Bolesława III legnicko-brzeskiego. Chciał on od-
zyskać ziemie utracone przez jego ojca (zob. wyżej). Książę legnicki sprzymierzył 
się z Henrykiem wrocławskim, Bernardem świdnickim, Władysławem Łokietkiem 
i być może Bolkiem opolskim. Kontrakcja dyplomatyczna księcia Konrada spowo-
dowała wyjęcie z tego bloku Henryka wrocławskiego, jednak i tak przewaga koali-
cjantów była znaczna i w traktatach podpisanych w Krakowie w sierpniu 1323 r. 
zawarowano zrzeczenie się Namysłowa przez Konrada na rzecz Bolesława III. 
W ten sposób książę namysłowski stał się księciem oleśnickim, ziemię namysłow-
ską przejął zaś książę legnicko-brzeski66. Dla rycerstwa osiadłego wokół Namysło-
wa, Bierutowa czy Kluczborka oznaczać to mogło albo exodus do Oleśnicy, albo 
też konieczność podporządkowania się nowemu władcy. Spośród 12 osób, które 
pojawiły się w dokumentach Konrada więcej niż jeden raz, sześć, siedem widzimy 
dalej w Namysłowie67, a tylko jedna (notariusz Koppo von Stercza) przechodzi 
wraz z księciem do Oleśnicy. Do migrujących za Konradem możemy zaliczyć też 

64 Dariusz Bednarek, Kancelarie i personel kancelaryjny Bolesława III, księcia legnickiego, 
[w:] Studia historyczne. Ustrój, Kościół, militaria, red. Kazimierz Bobowski, Wrocław 1993 (Acta 
Universitatis Wratislaviensis No 1471, Historia 106), s. 83–84.

65 Stało się to przed 23 IV 1321 r., w tym bowiem dniu Konrad namysłowski wystąpił w Oleśnicy 
jako nowy suweren (RS 4109). Zob. Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich. Piastowie 
wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy 
i oświęcimscy, Kraków 2007, tab. III/1.

66 O wojnie koalicyjnej zob. Dąbrowski, Dzieje polityczne, s. 358–362; Bronisław Włodar-
ski, Polityka Jana Luksemburczyka wobec Polski za czasów Władysława Łokietka, Lwów 1933,  
s. 25–28 (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Wydział II Historyczno-Filozoficzny, 
t. 11, z. 3). Por. też RS 4184 (umowa Henryka wrocławskiego z Konradem, 10 I 1322 r.) i RS 4277 
(układ krakowski kończący wojnę).

67 Ową siódmą osobą byłby dawny notariusz Stefan Aleksandrowicz, o którym wiadomości 
urywają się aż do 14 XI 1336 r., gdy występuje u boku oficjała wrocławskiego Apeczki (RS 5750). 
Nazwany jest proboszczem w Bierutowie, ale nie wiadomo, czy stale tam przebywał. Jakieś realne 
związki z bierutowską farą jednak miał, gdyż w testamencie kazał ufundować w niej ołtarz Najświęt-
szej Maryi Panny (w tym celu nabył od Bożywoja von Lossow czynsze w Smarchowicach; przy tej 
okazji nazwano go też kanonikiem krakowskim – RS 5876, 5889, 5891).
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panów von Gerlachsheim, choć przy księciu nie świadczą już po 1323 r. ani Gunter, 
ani Zygfryd, lecz ich krewny Jan68. Bolesław legnicki wydał specjalny dokument, 
przyrzekając, iż nie będzie nikomu konfiskował majątków (na imienne wyróżnienie
zasłużyli w nim sobie bogaci Frankenbergowie)69. Wydaje się, że słowa dotrzymał, 
gdyż, jak wspomniano, większość dworzan Konrada jest uchwytna w źródłach 
dotyczących ziemi namysłowskiej. Pozostają Frankenbergowie pojawiający się 
kilkakroć u boku nowego suwerena, pozostaje zwierzchnik (burgraf?) Bierutowa 
Tammo von Stercza, majątki utrzymują w Namysłowskiem Gerlachsheimowie70 
i Ebersbachowie71. Z dokumentów z lat 20. i 30. dowiadujemy się też o majątkach 
rodziny von Birkenhain, której przedstawiciele nie świadczyli co prawda ani razu 
przy Konradzie w Namysłowie, za to należą do jego rady w Oleśnicy72. Z kolei 
przy Bolesławie legnickim, podczas załatwiana spraw związanych z Namysłowsz-
czyzną, pojawiają się Samborowice i Tammo von Stercza73 (ten drugi zwłaszcza 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących Bierutowa; ci pierwsi obecni są w radzie 
tegoż księcia także w innych sytuacjach74). Odsprzedanie wójtostwa namysłowskie-
go Sułkowi ze Smedisdorf (14 XII 1333 r.75) pokazuje nam być może budowanie 
przez księcia Bolesława własnego zaplecza na nowo zajętym terytorium (Sułek 
jest najprawdopodobniej przedstawicielem lokalnego rycerstwa). Obok dóbr wasali 
Konrada (już) oleśnickiego występują więc w ziemi namysłowskiej dobra poplecz-
ników Bolesława legnickiego, a także posiadłości rycerzy niezwiązanych z żadnym 
dworem lub zbyt ubogich, aby wkraczać na dwory któregokolwiek z książąt. Do-
wiadujemy się np. o losach wspomnianego wcześniej Eberharda z Borowa, który 
umiera przed 25 VII 1335 r. Wtedy to wdowa po nim wraz z synem Szymonem 
sprzedaje łan w Ziemiełowicach mieszczance namysłowskiej76. Nie do końca jasna 

68 Pozostająca siódemka i migrująca dwójka dają razem dziewięciu świadków. Z pozostałej trójki 
Gerhard von Werde i Bertold von Haugwitz po prostu zmarli (chyba że Gerhard von Werde, jakiego 
widać w Oleśnickiem w 1346 i 1348 r., to on sam, a nie jego syn – RŚl, t. 1, nr 421, 717), ostatni 
zaś, Goczko, notariusz Konrada, najpewniej tożsamy jest z regularnie w latch 20. i 30. występującym 
w kościelnych dokumentach magistrem, kanonikiem głogowskim i wrocławskim (por. choćby RS 
3775, 3777, 4320, 4549, 5645 i in.).

69 LBS I, s. 64, nr 6.
70 Grabisza von Gerlachsheim nadał 19 II 1329 r. klasztorowi NMP na Piasku czynsze z łaźni 

i łój z ław mięsnych w Bierutowie (RS 4809).
71 W 1329 r. przy Bolesławie legnickim widać Peregryna von Ebersbach, z 1358 r. zaś pochodzi 

informacja o trzymaniu przez tę rodzinę Biestrzykowic na południe od Namysłowa – Jurek, Obce 
rycerstwo, s. 216–217, przyp. 10 do hasła: Ebersbach, gdzie odesłanie do: Das Landbuch des Für-
stenthums Breslau, hrsg. von Gustav A. Stenzel, [b.m.w.] 1842, s. 138 (Uebersicht der Arbeiten und 
Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur).

72 RS 4343, 6141 (majątki w Bierutowie i pod Kluczborkiem), 3658 5984, 6735 (Birkenhainowie 
w Oleśnicy).

73 Por. RS 4328, 4343, 4344, 4836, 4895, 5276, 5606 i in.
74 Np. RS 3936, 4022, 4545, 4870, 5241 i wiele in.
75 RS 5276.
76 RS 5483. Uwaga! Data roczna tego dokumentu jest hipotetyczna, gdyż znamy go tylko z XVIII-

-wiecznego odpisu. Rok 1335 jest najwcześniejszy, kiedy dyplom ten mógł zostać wystawiony, ale 
może też pochodzić z lat późniejszych. Zob. przyp. 3 do tego regestu.
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jest kondycja niejakiego Poncjana, który wraz z synami Klimkiem i Henrykiem 
otrzymał od krzyżowców z czerwoną gwiazdą dziewięć prętów ziemi w Kujako-
wicach (Kunzendorf) k. Kluczborka i łan in antiqua curia77. Widzimy więc ciągle 
pełen przekrój społeczeństwa namysłowskiego – od bogatych bywalców dworów 
książęcych (Samborowice) przez skromnych posiadaczy ziemskich (Borowscy) 
po na poły zależnych dzierżawców (Poncjan). Wciąż jednak społeczność rycerska 
ziemi namysłowskiej nie wydała odpowiednio silnych ekonomicznie i politycznie 
nowych rodów. Możliwości przebicia się namysłowskich rycerzy do bezpośred-
niego otoczenia księcia są ciągle niewielkie i tylko jednostkom udaje się brać 
udział w podejmowaniu decyzji. Oprócz wspomnianego wójta Sułka ze Smedisdorf 
świadkami książęcych dokumentów są Tammo von Stercza, Tyczko von Tannen-
feld, Albert von Gerlachsheim, Clemo de Smard i Frankenbergowie78. Znajdujemy 
też po raz pierwszy nazwiska Teodoryka von Baruth, Hermana Turynga i Henryka 
von Posern79, którzy później odegrają bardzo ciekawą rolę w Namysłowie (zob. 
niżej). Można sądzić, że właśnie otrzymali lub nabyli jakieś majątki w okolicy, 
o czym nas przekonują późniejsze dokumenty. Wszystko to jednak pojedyncze 
świadczenia pojedynczych osób, w dodatku tylko na dokumentach wystawionych 
w ziemi namysłowskiej lub jej dotyczących.

Oprócz tych kilku jednostek, z którymi liczyli się władający Namysłowem ksią-
żęta Legnicy, dalej egzystują w okolicy średnio zamożni posiadacze sprowadzeni 
wcześniej przez księcia Konrada. Ślady obecności Tannenfeldów, Birkenhainów, 
Gerlachsheimów czy Ebersbachów, jakie odnajdujemy w dokumentach z czasów 
władania Namysłowem przez Konrada, a później z lat 50. i późniejszych prowadzą 
do wniosku, że także w latach 30. i 40. XIV w. rody te obecne były na interesują-
cym nas terenie. Ponadto dotarły do nas szczątkowe informacje o drobniejszych 
posiadaczach80 – jak również o wielkich rodach, których dobra wciąż znajdowały 
się w Namysłowskiem (ale, jak wielokrotnie podkreślano, stanowiły poboczne 
gałęzie sieci majątkowej tych rodów81).

* * *

77 Dokument z 7 XII 1323 r. (RS 4302). Z dóbr tych Poncjan i jego zstępni mają służyć „wedle 
zwyczaju, mimo stojących naprzeciw temu listów”. Więcej informacji o tych „rycerzykach” służeb-
nych nie mamy.

78 RS 5483 (Sułek ze Smedisdorf i Tyczko von Tannenfeld), 5606 (Tammo von Stercza i Teodoryk 
von Frankenberg II), 5876 (Tammo von Stercza i Albert von Gerlachsheim), 6721 (Clemo de Smard, 
Wolfram i Luter von Frankenberg); dokumenty te pochodzą z lat 30. i 40. XIV w., te z wcześniejsze-
go dziesięciolecia przynoszą nam wieści tylko o Tammonie von Stercza, świadkującym zarządzenia 
Bolesława dotyczące Bierutowa (RS 4328, 4343, 4344).

79 RS 5483, 5876, 5928, 5606.
80 Borowscy w Ziemiełowicach (RS 5483), czy też znani z jednego dokumentu (RS 5606) Mikołaj 

i Wawrzyniec z Siemysłowa, wspomniany Poncjan (RS 4302).
81 1 II 1338 r. Wacław legnicki zatwierdził posiadanie Wilkowa córce Guntera von Bibersteina; 

obecność Frankenbergów przy księciu w Kluczborku 15 XII 1341 r. oraz posiadanie przez nich dóbr 
wokół Byczyny w latach 70. XIV w. świadczą o ciągłym przebywaniu tego rodu w okolicach Na-
mysłowa (zob. przyp. 22).
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W dokumentach namysłowskich z lat 40. XIV w. pojawiają się nowe postacie 
– nieco tajemniczy Clemo de Smard82 i Witko ze Smogorzowa. Ten pierwszy po-
chodzić mógł ze Smardzów położonych na wschód od Rychtala lub Smardów pod 
Kluczborkiem. Wątłą nicią hipotezy łączyć go można z rycerzykiem Roszkiem, 
znanym Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego (zob. wyżej), który posiadał 
właśnie wieś Smardze. Jednak o Clemie (Klemensie?) nie posiadamy żadnych bliż-
szych informacji, pojawił się bowiem w źródłach tylko raz. Witko ze Smogorzowa 
natomiast jawi się nam jako możny feudał, trzymający kilka wsi i zamek Stare 
Kolnie, a także posiadający krewnych obecnych na dworze księcia (na marginesie 
można tu zaznaczyć, że w 1342 r. nastąpił pierwszy podział władztwa Bolesława III 
– on sam osiadł w Brzegu i panował też nad Namysłowem, synom zaś, Wacławowi 
i Ludwikowi, pozostawił Legnicę). Widzimy go głównie jako świadka dokumentów 
związanych z ziemią namysłowską, ale miał Witko szersze koneksje i horyzonty. 
W listopadzie 1345 r. przebywał na dworze biskupim we Wrocławiu, poświadczył 
też dokument z 16 IX 1358 r., w którym książę Ludwik potwierdzał ustanowienie 
Wierzbięty z Palowic opiekunem dziedziców Mikołaja Samborowica83. Trudno się 
wypowiadać o związkach Witka z Samborowicami (a tym bardziej z Wierzbiętą) 
na podstawie tylko tej jednej sytuacji. Możliwe jednak, że nie znalazł się na liście 
świadków przypadkowo84. Zwrócić należy uwagę, że kilka lat wcześniej, 25 XI 1352 
r., przy księżnej brzeskiej widzieliśmy syna Witka, Henryka85. W dokumentach tego 
czasu kilkakrotnie pojawił się również Berold ze Smogorzowa, uzupełniając grupę 
krewniaków obecnych w regionalnej polityce86. Do tej rodziny, oprócz wspomnia-
nych już Starych Kolni, należały dobra w Michałowicach k. Brzegu, Świerczowie, 
Bąkowicach i Czepielowicach, nie wspominając o samym Smogorzowie87. Wiemy 

82 RS 6721.
83 RŚl, t. 1, nr 386; t. 4, nr 184.
84 Warto zwrócić uwagę na dokument z 28 VIII 1349 r. (RŚl, t. 2, nr 112), poświadczony m.in. 

przez Witka. Książę Bolesław przekazał w nim radzie miejskiej Brzegu niektóre dochody w zastaw, 
w zamian za poręczenie długu. Jest to więc dokument niezwiązany zupełnie z ziemią namysłowską. 
Zestawiając go z dokumentem biskupa wrocławskiego (RŚl, t. 1, nr 386), jeszcze jednym dokumen-
tem księcia Bolesława, wystawionym w Brzegu a dotyczącym wsi pod Oławą (RŚl, t. 2, nr 311), 
a także z obecnością syna Witka przy księżnej brzeskiej we Wrocławiu (RŚl, t. 2, nr 771), otrzymamy 
obraz Witka ze Smogorzowa jako stosunkowo ruchliwej postaci, biorącej udział w polityce całego 
księstwa, a nie tylko przeznaczanej przez władcę do regulacji stosunków lokalnych.

85 RŚl, t. 2, nr 771.
86 RŚl, t. 4, nr 299, 386, 505, 506.
87 RŚl, t. 1, nr 806 (zamek Stare Kolnie); RŚl, t. 4, nr 299 (Michałowice – Berold sprzedaje tu 

2 łany, które wcześniej otrzymał za folwark w tej samej wsi), 374 (Świerczów – Witko sprzedaje 
dochody z tej wsi), 378 (Bąkowice – podobnie); RŚl, t. 5, nr 32 (Stare Kolnie i Czepielowice). Warto 
przy tym zwrócić uwagę na spór, jaki Berold prowadził z Witkiem o zamek w Starych Kolniach oraz 
o „inne dobra” (RŚl, t. 1, nr 806 – książę Bolesław oddala w nim jego pretensje). Pozostałe nazwy 
wsi, z wyjątkiem Michałowic, pojawiają się tylko przy imionach Witka i Henryka, można więc sądzić, 
że to oni posiadali większość dóbr, natomiast Berold musiał się zadowolić Michałowicami, może 
też częścią Smogorzowa, z którego się pisał, może też innymi dobrami, o których nie mamy wiado-
mości. Należy podkreślić, że Witko i Henryk posiadali majątek w Smogorzowie, o czym informują 
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też, że żona Witka, Moresława, zakupiła od braci Stoszów jakieś dobra Blychow 
(Blijchow) w samym Brzegu88.

Smogorzowscy są bodaj jedyną autochtoniczną rodziną, która zdobyła znacze-
nie polityczne w połowie XIV w. Z rodzin napływowych podobną pozycję osiągnęli 
(już wcześniej) Frankenbergowie, choć nie zaliczali się do częstych świadków do-
kumentów książęcych. Przypomnieć też warto postać Sułka ze Smedisdorf, wójta 
namysłowskiego, uznanego w niniejszym artykule za przedstawiciela lokalnego 
rycerstwa89 (należy jednak pamiętać o hipotetyczności takiego rozwiązania). Po-
zostali wasale namysłowscy zdają się należeć do warstwy średniego i drobnego 
rycerstwa, często pochodzenia niemieckiego (zjawisko to jest zgodne z ogólnymi 
tendencjami panującymi na Śląsku w tym czasie90). Pojawiają się oni w źródłach 
tylko w momencie rozstrzygania spraw przed maiestate księcia lub – wyjątkowo 
– jako świadkowie dokumentów w pojedynczych przypadkach. Do tych ostat-
nich zaliczali się zapewne niejaki Hildebrand Schepil i wspomniany już Clemo 
ze Smard, a także wójt kluczborski Herman, świadczący na dokumencie księcia 
Wacława w Kluczborku w 1341 r.91 W innych dokumentach księcia zaczynają się 
też pojawiać postacie, które w 1349 r. zostaną wprost nazwane „feudałami weich-
bildu (dystryktu) namysłowskiego”, a które wcześniej nie były z nim związane. 
Z tego roku bowiem, z 23 maja, pochodzą dwa dyplomy, których adresatami są 
członkowie rodu von Frankenberg92. Jeden z nich wystawiony został przez starostę 
wrocławskiego, drugi jest podobnego dyplomu widymatem. W obu jednak przy-
padkach starosta wydał dokumet wraz z – przywołanymi przed chwilą – „feudałami 
dystryktu namysłowskiego”. Znajdujemy tu przedstawicieli rodów: von Baruth 
(dwóch), de Lossow, Smogorzowskich, Spiegel (trzech), Spremberg, von Posern, 
von Tannenfeld, wspomnianego już Hermana Turynga, a także reprezentujących 

nas dokumenty RŚl, t. 4, nr 374 i 376. Zdarzało się bowiem, iż rycerze pisali się z jakiejś wsi, ale nie 
mieli już tam majątku.

88 RŚl, t. 2, nr 638. Na początku XIV w. Smogorzów był w posiadaniu Wiesenburgów (zob. 
wyżej), co stawia problem związków Smogorzowskich z tą rodziną, choć Andrzej von Wiesenburg 
zapisał Smogorzów kapitule wrocławskiej (Jurek, Obce rycerstwo, s. 304). Chciałbym w tym miejscu 
zwrócić uwagę na referat dr. Marka L. Wójcika o pieczęciach rycerstwa namysłowskiego, wygłoszony 
na tej samej konferencji co niniejszy. Badacz ten odnalazł bowiem pieczęć Witka przedstawiającą 
rybę (karpia?), podczas gdy Wiesenburgowie pieczętowali się turem. Wydaje się więc, że Smogorzów 
przeszedł w XIV w. na własność jakiejś lokalnej familii, może poprzez związki małżeńskie, a może 
po prostu na mocy transakcji handlowej. Co do samego wizerunku karpia – możliwe, że oddziaływał 
tu wpływ heraldyki rodów niemieckich, z których kilka (np. Seidlitzowie, Kurzbachowie) pieczęto-
wało się właśnie taką rybą (jedną lub trzema).

89 Zob. przyp. 75 i 78.
90 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie można sztywno dzielić społeczeństwa śląskiego na 

Polaków i Niemców, choć takie rozróżnienie było w świadomości ówczesnych obecne (J u r e k, 
Obce rycerstwo, s. 169). Obie nacje współtworzyły w tym czasie nową, śląską kulturę, złożoną z pier-
wiastków rodzimych i obcych, aczkolwiek pod przemożnym wpływem dworskiej (lub miejskiej) 
kultury niemieckiej. Zob. ibidem, s. 125–126.

91 RS 6655.
92 RŚl, t. 4, nr 505, 506.
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najpewniej miasto Namysłów Jana de Rychenow, Godina, Luszka i Konrada ku-
śnierza93. Użyta w tekście dokumentów formuła jest równie ciekawa, jak nazwiska 
poszczególnych osób. Oto decyzja sankcjonująca stan prawny została oparta nie 
tylko na autorytecie urzędu królewskiego, ale też na woli społeczności lokalnej, 
której przedstawicielami byli wymienieni w tekście „feudałowie”. Po raz pierwszy 
mamy więc do czynienia z jakąś formą samorządu w ziemi namysłowskiej. Nie 
wiemy, czy grupa opisana w dokumentach starosty przyjęła kształt sformalizowany, 
czy posiadała przewodniczącego, czy podejmowała jakieś inne decyzje, czy spoty-
kała się w jakichś odstępach czasu itp.94 Trudno też wyrokować o trwałości owej 
grupy – potrzebne by do tego były badania źródłowe dla drugiej połowy XIV w., 
które potwierdziłyby funkcjonowanie w Namysłowie szlacheckiego kolegialnego 
ciała samorządowego lub zaprzeczyły mu. W tym miejscu można jedynie postawić 
hipotezę o formowaniu się takiego ciała w połowie stulecia. Znamy co najmniej 
dwa podobne przypadki z XIV-wiecznego Śląska, w których reprezentanci spo-
łeczności szlacheckiej występują w stosunkach formalnoprawnych. Pierwszy to 
konfederacja ziemian i miast księstwa głogowskiego, zawiązana w 1334 r. celem 
utrzymania porządku w państwie po śmierci księcia Przemka95; drugi to pochodzą-
ce z 1357 r. zobowiązanie szlachty i mieszczan weichbildu lubińskiego do złożenia 
hołdu księżnej Agnieszce, żonie księcia Ludwika (nota bene syna Bolesława III 
Rozrzutnego)96. Na tych przykładach obserwować możemy tworzenie się samorzą-
du szlacheckiego w poszczególnych ziemiach Śląska, będącego później elementem 
składowym ustroju dzielnicy.

Wracając jeszcze do samych nazwisk postaci wymienionych w dokumentach 
starościńskich, trzeba zauważyć, że większość z nich to ludzie w Namysłowskiem 
nowi. Obecność Baruthów, Spieglów, Hermana Turynga, Jana Spremberg i Hen-
ryka von Posern poświadczona jest dopiero od połowy lat 30. XIV stulecia. W po-
dobnym zresztą momencie wchodzi na scenę polityczną rodzina ze Smogorzowa. 
Jedynie rody Bożywoja de Lossow – pochodzący albo z jakiegoś Łosiowa, albo 
z Lossow w Rzeszy – i Tyczka von Tannenfeld mogą się poszczycić dłuższą me-
tryką w regionie (trudno wypowiadać się o mieszczanach, wiadomo tylko, że Jan 
de Rychenow i Godin byli rajcami w 1341 r.97). Widzimy więc skonsolidowanie się 

93 Jan de Rychenow (zapewne pochodził z podnamysłowskiego Rychnowa) i Godin są wcześniej 
poświadczeni jako rajcy namysłowscy (RS 6655).

94 M. Goliński wypowiada się przeciwko traktowaniu tej grupy jako ławy sądowej – niższej (sąd 
ziemski) lub wyższej (sąd manów) – ze względu na zbyt dużą liczbę członków. Możliwe, że byli to 
zaufani przedstawiciele lokalnej społeczności, występujący jako gwaranci i świadkowie przy roz-
strzyganiu spraw innych, mniej wpływowych feudałów namysłowskich (Goliński, Kościk, Kęsik, 
Namysłów, s. 92).

95 Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, [w:] Codex Diplomaticus Silesiae, 
hrsg. von Konrad Wutke, Bd. 24, Breslau 1908, s. 21, nr 62; Marian Ptak, Zgromadzenia i urzędy 
stanowe księstwa głogowskiego od początku XIV w. do 1742 r., Wrocław 1991 (Acta Universitatis 
Wratislaviensis No 1344, Prawo 210), s. 66.

96 LBS 1, s. 332, s. 32 (= RŚl, t. 3, nr 560).
97 RS 6655.
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grupy nowych, zapewne silnych ekonomicznie jednostek, wspartych potencjałem 
dominującego ośrodka miejskiego. Może wszyscy szlacheccy feudałowie zostali 
sprowadzeni do Namysłowa przez księcia Bolesława. Uderza brak w tym godnym 
gronie Samborowiców i posiadających Wilków Bibersteinów98. Odnajdujemy ich 
dużo wcześniej na dyplomie księcia Bolesława, zapisującego Namysłów swej żo-
nie w charakterze dożywocia (11 VIII 1348 r.)99, a także na dwóch innych doku-
mentach tego władcy, które dotyczą ziemi i wasali namysłowskich (14 X 1348 r. 
i 25 III 1349 r.)100. Zdawać by się mogło, że rody Samborowiców i Bibersteinów 
opierały swą politykę na sojuszu z dworem, mniej zaś na budowaniu silnej lokal-
nej społeczności.

Z dokumentu biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli z 21 XII 1353 r. 
dowiadujemy się o obecności Ebersbachów i Birkenhainów w dystrykcie kluczbor-
skim101, dokument zaś starosty namysłowskiego Ruperta de Onschow z 1 XI 1357 r. 
poświadczyli m.in. znani już nam Luter von Frankenberg, Henryk Spiegel, Henryk 
von Posern i Herman Turyng102. Kilka dokumentów wydał też Karol IV w czasie 
swego pobytu w Namysłowie (styczeń 1359 r.). Tylko jeden zawiera jednak listę 
świadków i z niego dowiadujemy się, że cesarz „konsultował” swe decyzje m.in. 
z Frankenbergami, Henrykiem Spieglem i Lekszykiem z Wilkowa (przypomnijmy 
– być może należącego do rodu Bibersteinów103).

* * *
W pierwszej połowie XIV w. wielokrotnie zmieniało się oblicze rycerstwa 

namysłowskiego. Przede wszystkim nigdy – poza pierwszym może okresem, do 
początku XIV w. – nie była to grupa jednolita społecznie i etnicznie. Najwcześniej 
zamieszkiwała tu prawdopodobnie książęca ludność służebna, zobowiązana do 
służby wojennej (przypominam wieś Strzelce). Z nich być może wyszły nieliczne 
znaczniejsze rody autochtoniczne, jak Smogorzewscy. Poza dobrami drobnych 
rycerzyków znajdowały się w ziemi namysłowskiej majątki większych rodów, jak 
Samborowiców, Jeziorów, Bibersteinów czy później Frankenbergów. Osiedlanie się 
w regionie przybyszów z Rzeszy powodowało dalsze podziały – część z nich zajęła 
pozycję średnio zamożnych wasali, mających ograniczony wpływ na politykę wład-
cy, część zaś znaczącą pozycję na dworze książęcym. Dopiero w połowie stulecia 
wykształciła się grupa jednostek na tyle silnych i powiązanych ze sobą, by stworzyć 
reprezentację ziemi zdolną do występowania w stosunkach publicznoprawnych. 

98 Z 1 II 1338 r. pochodzi dokument księcia Wacława legnickiego, w którym nadaje w dożywo-
cie Wilków córce Guntera von Bibersteina (RS 6047). Po tej dacie na dyplomach księcia Bolesława 
odnoszących się do spraw namysłowskich kilkakrotnie pojawił się Henryk von Biberstein (RS 6735; 
RŚl, t. 1, nr 778, 806; t. 2, nr 111), widać więc, że rodzina ta była czynna w regionie.

99 RŚl, t. 1, nr 778.
100 RŚl, t. 1, nr 806; t. 2, nr 111.
101 RŚl, t. 2, nr 958.
102 RŚl, t. 3, nr 587.
103 Listę świadków uzupełniają: Bożywój z Wawrzeńczyc, z rodziny związanej z Bolesławem 

legnickim, i Dietmar de Meckbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego. RŚl, t. 4, nr 378.
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Nie znaleźli się w niej prawdopodobnie przedstawiciele najmożniejszych rodów, 
które już wcześniej związały swą politykę z dworami władców i dla których dobra 
pod Namysłowem czy Kluczborkiem były tylko jednymi z wielu posiadanych na 
Śląsku. Cały czas istniała też spora grupa drobnych posiadaczy i dzierżawców, 
przewijających się z rzadka w źródłach dokumentowych. Zastanowić się warto, 
czy w ziemi zaludnionej tak słabo, jak namysłowska, nie mieli oni procentowo 
mniejszego udziału w społeczeństwie, niż w innych regionach Śląska. Domysły 
takie pozostaną prawdopodobnie niesprawdzalne.

Niewielki mieli udział rycerze namysłowscy w sprawowaniu władzy przez 
księcia namysłowskiego, oleśnickiego czy legnickiego. To władcy sprowadzali do 
regionu ludzi, których chcieli uczynić swymi zausznikami. Właśnie rozdrobnienie 
Śląska na coraz mniejsze księstewka stało się dla Namysłowa szansą na rozwój 
i podniesienie prestiżu. Najwięcej na utworzeniu osobnego księstwa zyskało mia-
sto, otoczenie władcy pozostało dla Namysłowian zamknięte. Jednakże to rody 
sprowadzone przez księcia Konrada (Ebersbachowie, Birkenhainowie, Gerlahs-
heimowie), a wcześniej przez jego ojca Henryka głogowskiego (Frankenbergowie, 
Bibersteinowie) weszły w skład tworzącego się społeczeństwa rycerskiego ziemi 
namysłowskiej. To oni stali się Namysłowianami, nazywając się tak być może już 
w połowie XIV w. Druga fala szlacheckich osadników (Baruthowie, Spieglowie, 
Posernowie) łączy się z osobą księcia Bolesława legnickiego, który co prawda 
rzadko przebywał w regionie, jednak nie zapominał o nim całkowicie. Ziemia 
namysłowska weszła w orbitę stosunków wewnątrzśląskich jako pełnoprawny, 
ukształtowany partner. Jej społeczeństwo nie odbiegało w tym momencie charak-
terystyką od innych, związanych z pozostałymi ziemiami dzielnicy śląskiej. Wy-
stępowali tu zarówno drobni dzierżawcy, średnio zamożni rycerze, jak i znaczący 
panowie, uczestniczący w decydowaniu o obliczu regionu.

MATEUSZ GIGOŃ

THE KNIGHTS OF THE NAMYSŁÓW AREA IN THE EARLY 14TH CENTURY

In the early 14th century the knights of the Namysłów area were not homogeneous. Initially the 
land of Namysłów was inhabited by people subordinated to the duke, they were required to serve in 
his army. It is most likely that from those came the more notable families, such as the Smogorzewski 
family. Aside from the estates of minor knights, the Namysłów land contained the estates of greater 
families, such as Samborowice, Jezioro, Biberstein and Frankenberg family. Further social divisions 
led the settlement of knights from Germany. Some of them came to be relatively wealthy vassals, with 
limited influence on the policies of the ruler, while others grew to prominence in the duke’s court. It
wasn’t until the mid-century that a group was formed sufficiently important and interconnected to be
considered representative of the land and capable of representing it in public and legal relations.

The partition of Silesia into smaller and smaller duchies was, for Namysłów, a chance to grow 
and gain prestige. The city of Namysłów gained the most from the formation of a distinct Duchy of 
Namysłów, although for the people this did not create a way to join the ruler’s entourage. However, 
the families that laid the foundation of the knighthood of the Namysłów area were the families that 
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came with the duke of Głogów, Henry, and his son Conrad I. The second wave of knight-settlers came 
with Bolesław, the Duke of Legnica. The social structure of the Namysłów knights did not differ par-
ticularly from that of the other Silesian duchies. The knighthood, which consisted of minor tenants, 
relatively wealthy knights, as well as significant lords, shaped the situation in the region.

Translated by Maciej Zińczuk

MATEUSZ GIGOŃ

DAS RITTERTUM DES NAMSLAUER LANDES  
IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 14. JAHRHUNDERTS

In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts war das Namslauer Rittertum keineswegs homogen. 
Ursprünglich wurde das Namslauer Land von herzoglichen Dienstpflichtigen bevölkert, die auch zum
Militärdienst verpflichtet waren. Aus ihnen sind wohl auch die wenigen bedeutenden Geschlechter,
so wie die Schmograuer, hervorgegangen. Außer den Gütern des Kleinrittertums lagen im Namslauer 
Land auch Güter bedeutenderer Geschlechter (der Sambor, der Jesoro, der Biberstein und Franken-
berg). Die weiteren Landesteilungen bewirkten dann die Ansiedlung von Rittern, die aus dem Reich 
stammten. Ein Teil von ihnen entwickelte sich zu mäßig begüterten Vasallen mit eingeschränktem 
Einfluss auf die Politik des Herrschers, ein Teil wiederum erlangte eine bedeutende Stellung am fürst-
lichen Hof. Erst in der Mitte des Jahrhunderts bildete sich eine Gruppe mächtiger und miteinander 
verbundener Personen heraus, die das Land repräsentierte und in öffentlich-rechtlichen Belangen 
auftreten konnte.

Die Zersplitterung Schlesiens gab dann Namslau die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln und 
sein Ansehen zu heben. Die meisten Vorteile, die aus der Bildung eines eigenständigen Fürstentums 
Namslau erwuchsen, konnte die Stadt für sich verbuchen, obwohl die Umgebung des Fürsten für die 
Namslauer Bürger verschlossen blieb. Es waren vor allem diejenigen Familien, die vom Glogauer 
Herzog Heinrich und später seinem Sohn Konrad I. gerufen wurden, welche der sich gerade konsti-
tuierenden Ritterschaft des Namslauer Landes angehörten. Eine zweite Welle von ritterlichen Siedlern 
wurde hier während der Herrschaft Herzog Boleslaus’ von Liegnitz ansässig. Die soziale Struktur 
des Rittertums im Namslauer Land unterschied sich nicht von der Struktur der übrigen schlesischen 
Lande. Es kamen hier sowohl kleine Pächter, als auch mittelbegüterte Ritter und bedeutende Herren 
vor, die über die Form der Region mitentscheiden konnten.

Übersetzt von Waldemar Könighaus




