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Choć w ostatnich latach odmawia się Złotej Bulli Sycyli jskiej z 1212 r. 
wybi tnego znaczenia w dziejach monarchi i Przemyślidów,2 wyda je się, że 
mogła ona mieć szczególny w p ł y w na dzieje j edne j z krain rządzonych w 
początku XIII w. przez czeskich władców. Kra iną tą były późniejsze Górne 
Łużyce , od XII w. j u ż nie nazywane j u ż s tarą nomenkla tu rą p lemienną „Mil-
sko", lecz dwiema nazwami o charakterze topograf icznym: „ziemia budzi-
szyńska" (zachodnia i ś rodkowa część Milska) oraz „Zagozd" (wschodnia 
część kraju).3 

1 Dr Krzysztof Fokt, Pracownia Wydawnictw Źródłowych, Wydział Prawa i Adminis-
tracji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska. 

2 Szczególnie ostro sprawę tę postawił w ostatnich latach WIHODA, M. Zlata buła si-
cilskä: Podivuhodny pribeh ve vrstväch pameti. Praha, 2005. Nikły oddźwięk ustaleń 
bulli w XIII-XIV w. dostrzega zresztą także główny adwersarz cytowanego autora, 
ŻEMLIĆKA, J. Premysl Otakar 1: Panovnik, stat a ćeskó spolećnost na prahu vrchol-
neho feudalismu. Praha, 1990, s. 121-123; tenże, Poćatky Ćech krälovskych 1198-
1253: Promena statu a spolećnosti. Praha, 2002, s. 107, passim. 

3 Nazwy *Zagozd nie należy najprawdopodobniej (jak czyni się to najczęściej w piśmi-
ennictwie) ograniczać do południowo-wschodniej części dawnego Milska, lecz trzeba 
odnosić ją do całej wschodniej partii kraju, dawniej zamieszkiwanej przez Bieżuńc-
zan. Główne argumenty za identyfikacją Zagozdu ze wschjodnią partią późniejszych 
Górnych Łużyc podał GIERACH, E. Der Sagost bezeichnet die Ost-Oberlausitz. In 
Neues Lausitzisches Magazin (dalej cyt. jako NLM) 111, 1936, s. 169-172; dalszą 
argumentację znajdzie Czytelnik w tekście, pt. Terra *Zagozd: Ein Beitrag zur Vefas-
sungsgeischichte der Oberlausitz. In Neues Archiv für die Sächsische Geschichte 84, 
2013, s. 223-239. 
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Złota Bulla Sycylijska a władza Przemyślidów na Górnych 
Łużycach 

Już w następnym roku po wystawieniu Złotej Bulli król Przemysł Ottokar 
I znalazł się w Budziszynie, gdzie omawiać miał z biskupem miśnieńskim 
Brunonem szczegóły związane z fundacją kapituły kolegiackiej oraz roz-
graniczeniem dóbr biskupich i monarszych.4 Sprawowanie obydwu wspo-
mnianych wyżej czynności wymagało rozporządzania przez króla Przemysła 
Ottokara uprawnieniami władzy zwierzchniej, do których jeszcze niedawno 
rościli sobie przecież pretensje - skądinąd słuszne - królowie niemieccy. 
Jeszcze Fryderyk I Barbarossa traktował przecież późniejsze Górne Łużyce 
jak każde inne lenno Rzeszy, nie tylko uwzględniając tutejsze swe dobra w 
wykazie tzs. dóbr stołowych,5 lecz także udzielając konsensu na alienacje 
posiadłości ziemskich przez władającego tym terenem króla (!) czeskiego 
Władysława.6 

Nie wydaje się zatem możliwe, by sama koronacja królewska uprawniała 
Przemysła Ottokara do przejęcia wszystkich - także majątkowych - upraw-
nień władzy zwierzchniej. Mogło to oczywiście odbyć się metodą faktów 
dokonanych w okresie kryzysu władzy Sztaufów, niemniej jednak swoboda, 
z jaką Przemysł Ottokar i Wacław I rozporządzali dobrami koronnymi nad 
Nysą i Sprewą od 1213 r. wskazuje, że prawdopodobnie ich pozycja w tej 
mierze była prawnie usankcjonowana. Poszukując źródłowych śladów ta-
kowej sankcji, natrafimy na passus Złotej Bulli z 26 IX 1212 r., w którym 
wystawca wprost stwierdził, że: „Omnes etiam terminos, ąuipredicto regno 
attinere videntur, quocumqne modo alienati sint, ei [scil. Przemysłowi Otto-
karowi I] et successoribus suis possidendos indulgemus. "7 Czytając to sfor-
mułowanie z perspektywy Górnych Łużyc trudno zinterpretować je inaczej, 
niż jako formalne zrzeczenie się przez wystawcę praw faktycznie już przez 
Przemysła Ottokara posiadanych. Uzyskanie w 1212 r. przez króla Czech 

4 Zob. JECHT, R. Neues zur Oberlausitzer Grenzurkunde. In NLM 95, 1919, s. 69-
70; por. też SCHRÄGE, G. E. Die Oberlausitz bis zum Jahr 1346. In BAHLCKE, J. 
(Hrsg.). Geschichte der Oberlausitz. Leipzig, 2001, s. 68-69. 

5 Tak w każdym razie należy interpretować pojawienie się Budesin i Melca w wykazie 
dworów królewskich i powiązanych z nimi służebności z czasów Fryderyka I (Indi-
culus curiarum)', por. tu KOBUCH, M. Zur Lagebestimmung der Wirtschaftshöfe des 
Staufischen Tafelgüterverzeichnisses in meissnischen Markengebiet. In FENSKE, L. 
(Hrsg.). Deutsche Königspfalzen 4\ Pfalzen-Reichsgut-Konigshofe. Göttingen, 1996, 
s. 356-368. 

6 CDB 1,223. 
7 CDB II, 96, s. 93. 
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prawnej sankcji na rozporządzanie uprawnieniami monarszymi na Górnych 
Łużycach wyjaśniałoby przy tym, dlaczego dopiero w 1213 r. pojawił się 
on w Budziszynie i podjął czynności związane z rozporządzaniem domeną 
królewską. 

Przedstawiona powyżej hipoteza głosząca, że na mocy Złotej Bulli Sy-
cylijskiej Fryderyk II scedował na Przemysła Ottokara I swe władcze prawa 
- także, a może przede wszystkim majątkowe - na obszarze posiadanych 
przez władcę Czech terytoriów Rzeszy (więc przede wszystkim później-
szych Górnych Łużyc), odbiega od dotychczasowych poglądów historiogra-
fii i w związku z tym wymaga uzasadnienia na szerszym tle historycznym 
i porównawczym, na co brak miejsca w niniejszym przyczynku.8 Mimo to, 
przedstawienie tej propozycji interpretacyjnej wydawało się konieczne ze 
względu na temat przewodni samej konferencji oraz właściwy przedmiot 
niniejszego tekstu, czyli kwestię struktur zarządu terytorialnego zorganizo-
wanego przez Przemysła Ottokara I i Wacława I w późniejszych Górnych 
Łużycach. W przeciwieństwie do sąsiednich terytoriów Rzeszy, struktury 
te nie zawierały w sobie bowiem pierwiastka podziału władzy publicznej 
między kilku dysponentów. Urzędnikami króla Czech byli nie tylko - co 
jest samo przez się zrozumiałe - wójtowie i sołtysi, zarządzający terenami 
świeżo zasiedlanymi w pierwszej połowie XIII w. (gdzie choćby z tego tytułu 
król sprawował władzę suwerenną), lecz także burgrafiowie (kasztelanowie) 
budziszyńscy, których kompetencje skupiały się na terenach starego osad-
nictwa. Urząd kasztelana budziszyńskiego był w latach 1158-1253 (zapewne 
z dłuższą przerwą na przełomie XII/XIII w.)9 obsadzany przedstawicielami 
czeskiego możnowładztwa, co wskazuje na pełne dysponowanie nim przez 
władców czeskich.10 Podobnego komfortu nie mieli już choćby margrabiowie 

8 Autor podejmie to zadanie w osobnym studium. Dotychczasowa dyskusja dotycząca 
tego passusu zakłada, że mowa o terenach oderwanych od monarchii Przemyślidów, 
a nie od Rzeszy (zob. ŻEMLIĆKA, J. Pfemysl Otakar I. s. 117; tenże, Poćatky, s. 105, 
WIHODA, M. Op. cit., s. 107-110, tam dalsze odsyłacze). 

9 Por. SCHRÄGE, G. E. Die Oberlausitz, s. 68-69. 
10 Nie byłoby to zresztą dziwne, gdyby kasztelanię tę uznać za powołaną do życia przez 

margrabiego Konrada z Miśni (tak KNOTHE, H. Zur älteren Geschichte der Stadt 
Bautzen bis zum Jahre 1346. In Neues Archiv für die Sächsische Geschichte 5. 1884, 
s. 79, 82; LEMPER, E. H. Burgberg und Neißeübergang: Bemerkungen zur histori-
schen Topographie von Görlitz. In JOHN, U.; METZERATH, J. (Hrsg.). Landesge-
schichte als Herausforderung und Programm: Karlheinz Blaschke zum 70. Geburtstag. 
Leipzig, Stuttgart, 1997, s. 111), w nauce przyjmuje się jednak raczej lepiej uargu-
mentowane interpretacje przedstawione przez HELBIGA, H. Der Wettinische Stän-
destaat: Untersuchungen zur Geschichte des Ständewesens und der landständischen 
Verfassung in Mitteldeutschland bis 1485, Mitteldeutsche Forschungen 4. Münster, 
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miśnieńscy, którzy przez długi czas musieli liczyć się z niezależną od sie-
bie pozycją wolnej szlachty Rzeszy, posiadaczy alodialnych hrabstw i bur-
grafów wywodzących swe uprawnienia z nadania królów niemieckich.11 

Jeszcze bardziej na niekorzyść władzy terytorialnej rozwinęła się sytuacja 
na Dolnych Łużycach, gdzie urząd kasztelański w Chociebużu - powstały w 
połowie XII w., podobnie jak kasztelania budziszyńska - przekształcił się w 
alodialne władztwo jednej rodziny.12 

Nie ulega wątpliwości, że swą szczególną pozycję na Górnych Łuży-
cach zawdzięczali Przemysł Ottokar I i Wacław I sakrze królewskiej, która 
nadawała im znamiona władców suwerennych, a w pewnym stopniu także 
rezygnacji przez królów niemieckich z atrybutów zwierzchniej władzy. Nie-
zależnie bowiem od tego, czy rezygnacja ta odbyła się na mocy Złotej Bul-
li - jak próbowałem przedstawić to wyżej - czy też w ogóle nie znalazła 
formalnego wyrazu ujętego w postać królewskiego/cesarskiego dyplomu, 
po 1212 r. nie są znane żadne ślady źródłowe sprawowania przez władców 
niemieckich zwierzchniego władztwa nad Nysą i Sprewą. Za suwerenów 
na terenie późniejszych Górnych Łużyc uważali się natomiast niewątpliwie 
Przemyślidzi, o czym świadczy choćby swobodne zadysponowanie tym tery-
torium na rzecz Askańczyków.13 Ta szczególna pozycja Przemyśla Ottokara 
I i Wacława I na Górnych Łużycach niewątpliwie musiała mieć wpływ na or-
ganizację zarządu kraju, a także na wzorce, z jakich czerpali Przemyślidzi, 
o czym postaram się wspomnieć szerzej w dalszej części niniejszego opra-
cowania. Skupię się przy tym nie na instytucjach w takiej czy innej formie 
odziedziczonych przez tych władców - tzn. przede wszystkim kasztelanii 
budziszyńskiej14 - lecz na tych powołanych już za ich panowania, nie bez 
związku z rozwijaną przez obydwu szeroką akcją kolonizacji obszarów leś-
nych oraz lokacji nowych wsi i miast. 

Köln, 1955, s. 204-273, passim; i SCHLESINGERA, W. Zur Gerichtsverfassung des 
Markengebiets östlich der Saale im Zeitalter der deutschen Ostsiedlung. Jahrbuch für 
die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 2, 1953, s. 59-62; obie klasyfikujące bur-
grafstwo budziszyńskie na równi z altenburskim, miśnieńskim i chociebuskim, jako 
powołane przez królów niemieckich (por. tu także sytuację na Dolnych Łużycach, 
gdzie kasztelania margrabiowska pojawiła się dopiero po zupełnym rozkładzie 
władztwa królewskiego, zob. LEHMANN, R. Die Herrschaften in der Niederlausitz: 
Untersuchungen zur Entstehung und Geschichte. Mitteldeutsche Beiträge 10. Köln-
Graz, 1966, s. 14). 

11 Por. HELBIG, H. Op. cit., s. 54-273. 
12 Zob. LEHMANN, R. Op. cit., s. 14. 
13 Zob. JECHT, R. Der Übergang der Oberlausitz an die brandenburgischen Askanier. In 

NLM96, 1920, s. 122-124, 127-129, passim. 
14 Uposażeniu i historii kasztelanii budziszyńskiej zamierzam poświęcić osobne studium. 
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„Klasyczna" rekonstrukcja schematu organizacji zarządu 
i jej warianty 

Najszerzej obecnie uznana rekonstrukcja systemu zarządu Górnych 
Łużyc w 1. poł. XIII w. bazuje na propozycji przedstawionej w 1877 r. przez 
wybitnego badacza dziejów Górnych Łużyc, Hermanna Knothe.15 Autor ten, 
opierając się na wzmiankach w dokumentach królewskich z lat 1234-1249, 
stworzył wizję bardzo rozbudowanej sieci urzędów i funkcji, które miałyby 
współistnieć w tym czasie na Górnych Łużycach. Poza dwoma urzędnikami 
krajowymi rezydującymi w Budziszynie - kasztelanem (castellanus, bur-
gravius) i wójtem (advocatus, iudex provincialis) - mieliby tu funkcjono-
wać także landwójtowie z siedzibami w królewskich miastach lokacyjnych 
(advocati) oraz włodarze zarządzający domeną królewską (villici), a także 
sołtysi dziedziczni (sculteti, iudices) poszczególnych miast i wsi (por. ryc. 1 
i tab. 1). Według tej propozycji, zarówno wójt krajowy budziszyński -
zwierzchnik pozostałych wójtów - jak też rezydujący w miastach landwój-
towie, mieli rozporządzać sądownictwem wyższym, tzn. dotyczącym naj-
cięższych przestępstw. 

Ryc. 1. Schemat zarządu terytorialnego na późniejszych Górnych Łużycach 
w 1. poł. XIII w. wg. H. Knothego i jego kontynuatorów. Czcionką pogru-
bioną wyróżnieni urzędnicy sprawujący tzw. sądownictwo wyższe. Źródła: 
CDB III 86, 176, 207; CDB IV 4, 37, 81, 165, 248, 249 (CDB IV, 249 został 
przedatowany na 1239 r., a CDB 248 na 1250 r.; uzasadnienie przedstawi 
autor w osobnym tekście poświeconym początkom wójtostwa krajowego 
budziszyńskiego). Uwaga: W wariancie przedstawionym przez W. Jechta 
landwójtowie tożsami z sołtysami dziedzicznymi miast królewskich. 

15 Urkundliche Grundlagen zu einer Rechtsgeschichte der Oberlausitz von ältester Zeit 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. In NLM 53, 1877, s. 172-181; por. też tegoż, Zur 
älteren Geschichte der Stadt Bautzen bis zum Jahre 1346. In Neues Archiv für die 
Sächsische Geschichte 5, 1884, s. 83-86. 



Tab. 1. Zestawienie dokumentowych wzmianek o urzędnikach królewskich 
z identyfikacjami konkretnych urzędów i funkcji wg schematu H. Knothego 
i kontynuatorów 

Wójt krajowy advocatus de Budissin (1238-1239), advocatus [in 
Budissin] (1239), Berwicus advocatus (1245), iudex 
provincialis terrae Budissinensis (1249), B. advocatus 
Budissinensis (1250), Berwicus quondam advocatus 
in Budesin (1272) 

Wójtowie 
okręgowi 

Wolframus advocatus (1234), advocati de Budissin, de 
Gorlicz, de Lubavia, de Reichinbach, de Weissenburg 
(1238), Teodericus advocatus (1245) 

Włodarze Florinus de Gorlez (1223), Florinus villicus de Gorlez 
(1234), Henricus villicus de Ostrosen (1241), villici 
nos tri (1238) 

Sołtysi miejscy [Brak wzmianek w czasach panowania Przemyśli-
dów] 

89 



Wizja ta, choć z niejakimi korektami i nieraz nie bez wahania, została 
zasadniczo przyjęta przez większość autorów odnoszących się do kwestii 
struktur zarządu działających na Górnych Łużycach w XIII w. i obecnie może 
uchodzić za powszechnie akceptowaną.16 Nie znaczy to oczywiście, że tr-
wająca od stu kilkudziesięciu lat dyskusja nie wprowadziła do odnośnego 
schematu pewnych korekt. W swym dogłębnym studium o początkach miast 
górnołużyckich Walter Jecht wskazał, że należy zrezygnować z zapropono-
wanego przez H. Knothego równoległego występowania w miastach land-
wójtów i sołtysów dziedzicznych.17 Konsekwencją tej hipotezy była wizja 
powstania górnołużyckich miast i otaczających je okręgów zbliżona do rea-
liów rekonstruowanych dla Śląska, z dziedzicznymi wójtami miejskimi spra-
wującymi zarazem landwójtostwa w otaczających miasto okręgach wiejskich. 
Odnośnie do genezy owych okręgów W. Jecht zaproponował - w oparciu 
o przykład Zgorzelca, gdzie w 1234 r. wzmiankowany był villicus Floryn, 
a już w 1238 r. miał rezydować królewski advocatus - by owe landwójtostwa 
uznać za powstałe z królewskich włodarstw (villicationes)}% W ujęciu W. 
Jechta funkcja włodarza była przy tym związana z tradycyjnym ustrojem 
Czech, natomiast (land)wójtostwa: z reorganizacją władzy królewskiej na ob-
szarach immunizowanych spod „starych" praw. Koncepcję W. Jechta twórczo 
rozwinął Wilhelm Weizsäcker, co nie dziwi o tyle, że była ona zbieżna z idée 
fixe tego autora, polegającą na hipotezie rozwoju wczesnośredniowiecznych 
włodarstw w wójtostwa.19 

16 Zob. SCHRÄGE, G. E. Op. cit., s. 69 oraz monograficzne opracowanie; REUTHERA, M. 
Verfassung und Verwaltung in der Oberlausitz bis zur Beginn des Sechsstädtebundes 
1346. In REUTHER, M. (Hrsg.). Oberlausitzer Forschungen: Beiträge zur Landesge-
schichte. Leipzig, 1961, s. 82-83, 86, passim (tam dalsze odsyłacze; por. też FOKT, K. 
Gómołużyccy villici - włodarze, sołtysi czy wójtowie? In Krakowskie Studia z His-
torii Państwa i Prawa 6/1:2013, s. 3, przyp, 9, s. 6-7, gdzie w przyp. 24-27 zestawi-
enie odnośnego piśmiennictwa). „Klasyczny" schemat rekonstrukcji struktur zarządu 
roboczo przyjął także GAWLAS, S. O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie 
władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski. Warszawa, 
1996 (II wyd.: 2000), s. 52, zastrzegając jednak, że niewielka liczba dostępnych źródeł 
utrudnia pełną rekonstrukcję struktur zarządu. 

17 JECHT, W. Neue Untersuchungen zur Gründungsgeschichte der Stadt Görlitz und zur 
Entstehung des Städtewesens in der Oberlausitz. In NLM99, 1919, s. 58-59. 

18 JECHT, W. Op. cit., s. 45-^16, 52, 58-59, passim; tezy swego syna w znacznej mierze 
zaaprobował JECHT, R. Geschichte der Stadt Görlitz, Bd. 1/1: Allgemeine Geschichte 
der Stadt Görlitz im Mittelalter. Görlitz, 1926, s. 27, 33. 

19 WEIZSÄCKER, W. Zur Geschichte des Zittauer Landgerichts. In NLM 110, 1934, 
s. 4-5. Badacz ten był przy tym w pełni świadomy słabych punktów koncepcji Jechta, 
ujawnionych przez przedstawioną w 1923 r. krytykę ze strony Johannesa Bauermanna 
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Jeszcze inaczej niż wspomniani badacze do kwestii wójtostw i włodarstw 
gómołużyckich podszedł Rudolf Kótzschke.20 Autor ten wskazał na równo-
ległe określanie urzędu wójtowskiego w terytoriach wettyńskich i okolicz-
nych ziemiach wschodnioniemieckich terminami villicatio i advocatia, a sa-
mych wójtów: albo villici, albo advocati. Najpoważniejszą implikacją tezy 
Kotzschkego jest odejście od dychotomii reprezentowanej w interpretacjach 
Jechta - Weizsackera, polegającej na przeciwstawieniu „tradycyjnych" wło-
darstw „kolonizacyjnym" (land)wójtostwom. 

Słabe punkty „klasycznej" rekonstrukcji struktur zarządu 
Przedstawionym powyżej koncepcjom, bazującym na rekonstrukcji struk-

tur zarządu autorstwa H. Knothego, nie brak słabych stron. Przede wszystkim, 
można im zarzucić nadmiernąjak na XIII-wieczne realia złożoność. Stanowc-
zo najmniej prawdopodobnym elementem tych rekonstrukcji jest pomysł re-
zydowania w każdym mieście królewskim - a przynajmniej w pięciu wymie-
nianych w źródłach (o czym niżej) - landwójta z uprawnieniami do sądzenia 
in maioribus, który miałby w dodatku nie być tożsamy z wójtem/sołtysem 
dziedzicznym danego ośrodka. Absurdalność tej hipotezy wychodzi na jaw, 
gdy spojrzy się na zagęszczenie owych miast i miasteczek we wschodniej 
części kraju (Zgorzelec, Reichenbach, Weissenberg, Lobau - w odległości 
nie więcej, niż kilkanaście kilometrów od siebie). Przykładami szczególnie 
jaskrawymi są tu Reichenbach i Weissenberg, nie dość że położone bardzo 
blisko siebie, to jeszcze otoczone najwyżej kilkoma wsiami królewskimi, 
które w 1. poł. XIII w. mogły nie być wypuszczone w lenno.21 Landwójt nie 
sprawujący szerszego sądownictwa in minoribus, bez specjalnego uposażenia 
ziemskiego po prostu nie byłby w stanie utrzymać się w tak malutkim dys-
trykcie. Problem ten odnosi się zresztą także do większych ośrodków - co 
trafnie dostrzegł już W. Jecht.22 

- przede wszystkim małego prawdopodobieństwa istnienia w każdym z królewskich 
miast landwójta z uprawnieniami w zakresie sądownictwa wyższego (por. o tym niżej. 

20 KÖTZSCHKE, R. Vogtei und Weichbild in der Oberlausitz. In SCHLESINGER, W. 
(ed.). Deutsche und Slawen im mitteldeutschen Osten: ausgewählte Aufsätze. Bad 
Homburg, 1961 [pierwodruk: PIETSCH, F. (ed.). Oberlausitzer Beiträge. Festschrift 
für Richard Jecht, Görlitz, 1938, s. 16-33], s. 157-160. 

21 Dobra te zapewne jeszcze za Wacława I znalazły się w rękach szlacheckich; o ich 
zasięgu por. KNOTHE, H. Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner Güter. Leip-
zig, 1879, s. 588 (Weissenberg) i 627-628 (Reichenbach). 

22 Por. wyżej, przyp. 17. 
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Przeciw rekonstruowaniu na Górnych Łużycach całej siatki landwój-
tostw obdarzonych wyższym sądownictwem przemawia brak jakichkolwiek 
wzmianek o sprawujących ten domniemany urząd wójtach - oprócz dwóch 
ogólnikowych o jakichś wójtach w miastach w ogóle, pochodzących z do-
kumentów dla domu cysterskiego Marienthal z lat 1238-1239 (por. o tym 
niżej).23 Jedyna wzmianka źródłowa, w której występują obok siebie na jed-
nej liście świadków dwaj advocati, jest przy tym na tyle niejednoznaczna, że 
budowanie na niej daleko idących wniosków jest niemożliwe.24 Obaj odnośni 
urzędnicy, Berwicus advocatus i Teodericus avocatus, zostali w odnośnym 
dokumencie wymienieni bez wskazania miejsc ich urzędowania, przy czym 
o wymienionym jako pierwszy Berwiku wiadomo skądinąd, że był wójtem 
budziszyńskim.25 Teodericus doczekał się rozbieżnych interpretacji: widzi 
się w nim albo wójta okręgowego, Bezirksrichter,26 albo wójta biskupiego 
ze Stolpen.27 Można tu jeszcze dodać, że nie sposób całkowicie wykluczyć, 
iż był on po prostu sołtysem dziedzicznym budziszyńskim - jako że z pew-
nością w Budziszynie istniało już wówczas miasto komunalne,28 a nazywa-
nie sołtysów miejskich określeniem advocatus, częste na sąsiednim Śląsku, 
zdarzało się także na Górnych Łużycach.29 W takim razie, w odniesieniu 
do Teodoryka dysponujemy co najmniej trzema możliwościami identyfikacji 
zajmowanego przezeń urzędu, z których żadna nie jest wyraźnie bardziej 
prawdopodobna od pozostałych. 

23 CDB III 176,207. 
24 Mowa tu o dokumencie kasztelana budziszyńskiego Benesa z 1245 r. (CDB IV, 81). 
25 Por. KOHLER, G. (Hrsg.). Codex Diplomaticus Lusatiae Superioris, Bd. I, Görlitz, 

1856 (dalej cyt.: CDLS I), 61, s. 99. 
26 Tak REUTHER, M. Op. cit., s. 86. Należałoby jednak przyjąć, że Teoderyk nie był 

wójtem budziszyńskim, skoro był nim Berwik, a nawet w koncepcji Knothego nie 
mieści się dublowanie urzędu wójtowskiego w stołecznym mieście. 

27 Co jest zupełnie możliwe ze względu na przedmiot odnośnej akcji prawnej, 
por. BAUERMANN, J. Op. cit., s. 123, przyp. 2. 

28 Za pierwszą wzmiankę o takowym uznać należy libertację nieruchomości miejskiej 
nabytej dla kapituły budziszyńskiej przez jej kustosza Herborda w 1240 r. (CDB III, 
228: nabyta przez kapitułę curia określona została jako a iure civitatis libera et exem-
pta). 

29 Z XIII w. można przytoczyć przykłady takiej praktyki ze Zgorzelca (zob. tzw. Kürbuch 
Sculteti, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, Akc. 1947/5, s. 97, fol. 49r: na czele 
listy świadków Gerlaus aduocatus) i Bernstadt (tamże, s. 102, fol. 49v: wśród świa-
dków Volpertus advocatus in Berhartsdorff, KNOTHE, H. Urkundliche Geschichte 
des Eigenschen Kreises. In NLM 47, 1870, aneks źródłowy, nr 2: wśród świadków 
Volpertus advocatus meus in Bernharsdorf). Por. o obydwu wzmiankach komentarz 
JECHTA, R. Geschichte der Stadt Görlitz, Bd. 1/1: Allgemeine Geschichte der Stadt 
Görlitz im Mittelalter. Görlitz, 1926, s. 48. 
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Ogromną słabość koncepcji Knothego i jego epigonów stanowi wyni-
kający z niej wniosek, że pomiędzy rządami Przemyślidów (1157-1253) 
a panowaniem Askańczyków (1253-1319) nastąpiła na Górnych Łużycach 
wielka reforma struktur zarządu, polegająca na likwidacji landwójtostw i po-
zostawieniu jednego, budziszyńskiego, wójtostwa krajowego.30 Co więcej, 
scalenie owo musiałoby się odbyć bardzo szybko i sprawnie, jako ze wójt 
budziszyński już w 1261 r. został poświadczony jako kompetentny także 
dla wschodniej części kraju.31 Problem w tym, że owo domniemane scale-
nie landwójtostw nie pozostawiło żadnych, najmniejszych nawet śladów w 
źródłach. W dokumentach od 1264 r. pojawiają się natomiast sołtysi miejscy, 
wcześniej nie wzmiankowani. Tu docieramy do sedna problemu. Pojawia 
się bowiem pytanie, czy aby to właśnie owi sołtysi miejscy, których brak w 
źródłach z czasów Przemyśla Ottokara I i Wacława I, a którzy z pewnością 
istnieli w miastach lokacyjnych, nie kryją się pod określeniami advocati bądź 
villicil Czy zatem nie należałoby domniemanych włodarstw i/lub landwój-
tostw wykreślić z dziejów ustroju Górnych Łużyc? 

Krytyka modelu Knothego-Jechta przez J. Bauermanna 
Twierdzącą odpowiedź na oba powyższe pytania zaproponował jak dotąd 

jeden badacz: Johannes Bauermann.32 Niestety, odnośne uwagi zamieścił on 
jedynie na marginesie swego studium dotyczącego najstarszych dokumen-
tów cysterskiego zgromadzenia Marienthal nad Nysą w związku z czym są 
one bardzo lakoniczne, niemniej jednak wymowne. Do wniosku, że część 
elementów „klasycznej" koncepcji Knothego-Jechta należy po prostu usunąć 
z historii Górnych Łużyc, autor ten doszedł w drodze krytyki zewnętrznej 
dyplomów króla Wacława i królowej Kunegundy dla Marienthalu z 1238 
i 1239 r.33 Przedmiotowe dokumenty, w swej treści dość podobne, zawierają 
po dwa ustępy interesujące z punktu widzenia dziejów ustroju: listę niżs-
zych funkcjonariuszy królewskich (na której figurują nuntii i villici) oraz 
zwolnienie poddanych domu zakonnego Marienthal od jurysdykcji wójtów 
(iadvocati) Zgorzelca, Budziszyna, Lobau, Reichenbachu i Weissenbergu, 
z wyłączeniem spraw wyższej wagi, w których jednak wójtowie królews-
cy mieliby sądzić tylko na wezwanie opatki Marienthalu, być goszczeni 

30 Tak explicite KNOTHE, H. Urkundliche Grundlagen, s. 190; tenże, Zur älteren. 
s. 95-96. Por. tu krytyczne uwagi; BAUERMANNA, J. Op. cit., s. 124-125. 

31 KNOTHE, H. Urkundliche Geschichte, aneks źródłowy, nr 1. 
32 KNOTHE, H. Op. cit., s. 121-125. 
33 CDB III 176,207. 
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na koszt powodów, a opłaty sądowe przekazywać mniszkom. Na treści tych 
dwóch dyplomów bazuje w zasadzie cała rekonstrukcja struktury zarządu w 
wydaniu Knothego, Jechta i kontynuatorów. Sąto bowiem jedyne dokumenty, 
w których wymienia się królewskich wójtów innych niż budziszyński, oraz 
jedne z nielicznych, w których występują królewscy villici. 

Tym ważniejsze okazuje się w tym kontekście odkrycie J. Bauermanna, 
który stwierdził, że obydwa wspomniane wyżej passusy dokumentów dla Ma-
rienthalu zostały niemal słowo w słowo przejęte z trzech dyplomów dla domu 
klasztornego w Altzelle, wystawionych przez margrabiego Miśni Ottona Bo-
gatego w 1185 r., jego syna Dytryka W Tarapatach ok. 1212-1215 r. oraz 
margrabiostwo Juttę i Henryka Dostojnego oraz landgrafa Turyngii Ludwika 
w 1221 r. Innymi słowy, zdaniem Bauermanna, dokumenty z lat 1238-1239 
są raczej źródłem do rekonstrukcji struktur zarządu margrabiowskiego w 
Miśni, niż królewskiego na Górnych Łużycach, i zarówno lista urzędów, 
jak też zestawienie królewskich wójtów w miastach zostały sporządzone 
przez bezrefleksyjnie pracującego koncypienta - zapewne mnicha z Altzelle 
- na wzór wspomnianych dyplomów znanych mu z jego macierzystego domu 
zakonnego. W związku z tym, autor ten zaproponował, by w ogóle zrezygno-
wać z rekonstruowania zarządu terytorialnego Górnych Łużyc w oparciu o te 
źródła, co pociągnęło za sobą wykreślenie przezeń z dziejów Górnych Łużyc 
landwójtostw miejskich oraz utożsamieniu zarówno advocatorum, znanych 
z dokumentów lat 1238-1239, jak też villicorum, wzmiankowanych także w 
dokumentach z lat 1234 i 1241, z sołtysami dziedzicznymi miast, skądinąd 
nie wzmiankowanymi przed 1253 r. 

Niedostatki koncepcji J. Bauermanna 
Koncepcja Bauermanna, choć logicznie spójna, wymaga jednak szerszego 

podbudowania, niż przedstawione przez jej autora w studium poświęconym 
dokumentom marienthalskim. Lakoniczna forma, w jakiej przedstawił swe 
tezy Bauermann, sprawiła bowiem, że pewne zagadnienia zostały potrakto-
wane nadmiernie skrótowo. Przede wszystkim, autor ten poniechał pełnego 
dowodu przedstawionej przez siebie interpretacji górnołużyckich villicorum 
jako sołtysów miejskich, a nie włodarzy, zadowalając się jedynie zdezawu-
owaniem feralnych dyplomów z lat 1238-1239 oraz wskazaniem pewnych 
mankamentów interpretacji odmiennych od przezeń przedstawianej, widzącej 
w villicis li tylko włodarzy (Knothe) lub także landwójtów (Jecht).34 

34 BAUERMANN, J. Op. cit., s. 122. 
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Żaden z owych dwóch filarów koncepcji Bauermanna nie może być jed-
nak uznany za pewny. Z faktu wzorowania się koncypienta dokumentów 
marienthalskich na przywilejach zgromadzenia Altzelle nie wynika przecież 
automatycznie, że wzmiankowani w innych źródłach villici powinni zostać 
uznani za sołtysów miejskich. W oparciu o sąsiadowanie na liście świadków 
dokumentu królowej Kunegundy z 1234 r.35 advocali Wolfram a i villici Flo-
ryna można co najwyżej przyjąć, że przynajmniej w odniesieniu do wschod-
nich Górnych Łużyc villicatio i advocatia nie oznaczały tej samej instytuc-
ji36. Pozwala to wyeliminować z dyskusji ewentualną tożsamość włodarstw 
i wójtostw (czy to w wydaniu Jechta, czy Kótzschkego), jednak w żadnym 
stopniu nie uzasadnia utożsamienia vilHcorum z sołtysami miast królewskich, 
a przede wszystkim: nie obala ich możliwej identyfikacji jako włodarzy. W tej 
mierze argumenty Bauermanna są wręcz oparte na fałszywych przesłankach, 
gdyż autor ten przyjmuje niesłusznie, iż włodarz mógł działać jedynie przy 
grodzie kasztelańskim - nie uwzględniając tym samym możliwości istnienia 
funkcjonariuszy zarządu kluczy dóbr bądź wiązek uprawnień z organizacji 
kasztelańskiej wyłączonych.37 

Rozważając mankamenty modelu organizacji zarządu terytorialnego za-
prezentowanego przez J. Bauermanna trudno odmówić słuszności uwagom 
R. Kótzschkego i W. Weizsackera, którzy jego krytykę wiarygodności do-
kumentów dla Marienthalu z lat 1238-1239 uznali za nazbyt daleko idącą. 
Posłużenie się w charakterze „podkładu" dokumentami dla Altzelle może 
bowiem przemawiać przeciw przedstawionemu w owych dyplomach wyli-
czeniu urzędników królewskich, w żaden sposób jednak nie uprawnia do pod-
ważania wiarygodności listy miast, w których takowi rezydowali.38 Za pier-
wszym z przywołanych autorów można powtórzyć, że zarówno położenie 

35 CDBIII, 86. 
36 Por. tu BAUERMANN, J. Op. cit., s. 123. 
37 O tym, że z ewentualnością taką należy się liczyć, przekonuje choćby przykład sąsia-

dującego z późniejszymi Górnymi Łużycami Śląska, gdzie książęta Bolesław Wysoki 
i Henryk Brodaty rozporządzali dworami, do których przydzielone były specjalne do-
chody, zarządzanymi przez kluczników, np. w Rokitnicy i Leśnicy. Por. o tym szerzej 
MODZELEWSKI, K. Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek. 
Poznań, 2000, s. 57-62. Nie należy przy tym zapominać, że kasztelania budziszyńska, 
powstała przez przejęcie królewskiego niemieckiego Burggrafschaftu przez władców 
czeskich, była swego rodzaju hybrydą i nie musiała ściśle odpowiadać formom zna-
nym z Czech i Moraw (tak KNOTHE, H. Urkundliche Grundlagen, s. 172; SCHLE-
SINGER, W. Op. cit., s. 63). 

38 Na poparcie tego twierdzenia Bauermann był w stanie przytoczyć jedynie przybliżoną 
zgodność liczby wójtów królewskich wymienianych w odnośnych dokumentach miś-
nieńskich i wprzedmiotowychdyplomach dlaMarienthalu;zarzutaż takiej bezmyślności 
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posiadłości marienthalskich w okolicy Reichenbachu i Weissenbergu, jak 
też samo wymienienie w przedmiotowych dyplomach tych niewielkich 
ośrodków, przemawiają raczej za wiarygodnością listy siedzib królewskich 
advocatorum, niż przeciw niej.39 Do tego należy dodać słuszną konstatację 
drugiego z wymienionych badaczy, który stwierdził, że model Bauermanna 
można przecież rozumieć także w ten sposób, iż sołtysom miejskim przysłu-
giwały pewne uprawnienia sądownicze in minoribus na obszarach przyle-
gających do miast, w których rezydowali (co wprost wynika z dokumentów 
marienthalskich i w zasadzie zgadzałoby się z modelem Knothego-Jechta, 
tyle że zubożonym o jedną instancję - domniemanych advocati sądzących 
in maioribus). Sołtysi owi byliby więc de facto rodzajem landwójtów, tyle że 
bez wyższej jurysdykcji.40 Stan taki należy uznać za pierwotny, tj. sięgający 
okresu kolonizacji późniejszych Górnych Łużyc i lokacji tutejszych miast 
w początkach XIII w., jeśli bowiem wczytać się ściśle w treść przywilejów 
marienthalskich z lat 1238-1239, okaże się, że zawierająone przede wszyst-
kim immunitet sądowy w sprawach sądownictwa niższego, i tylko do takich 
spraw odnieść można jurysdykcję wszystkich wymienionych w tych dyplo-
mach urzędników. 

Model alternatywny: próba rozwinięcia koncepcji 
Bauermanna 

Mimo wskazanych powyżej niedostatków, to właśnie model Bauerman-
na, przez wszystkich dyskutantów potraktowany jako zbyt daleko idący w 
reinterpretacji źródeł, zdaje się najlepiej pasować do przedstawianych w 
nich realiów. Przede wszystkim, utożsamienie villicorum z sołtysami miej-
skimi za jednym razem rozwiązuje dwa problemy: braku wzmianek o wój-
tach innych niż budziszyńscy (scil. krajowi!) oraz milczenia źródeł na te-
mat sołtysów miejskich w dobie przemyślidzkiej. Zabieg taki umożliwia 
także uproszczenie rekonstrukcji struktury zarządu terytorialnego poprzez 
usunięcie z niej landwójtostw (przynajmniej w postaci obdarzonej sądow-
nictwem in maioribus) oraz usunięcie kłopotliwego założenia, że pomięd-
zy rządami przemyślidzkimi a askańskimi miała miejsce wielka reforma 

względem mnicha z Altzelle, który dla potrzeb sióstr marienthalskich sporządzał kon-
cepty odnośnych dokumentów, jest nadmiernie wydumany i nieuzasadniony. 

39 Chodzi o tzw. później Dolne Wsie, Niederdörfer. Por. KÖTZSCHKE, R. Op. cit., 
s. 160. 

40 WEIZSÄCKER, W. Op. cit., s. 4. 
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polegająca na zniesieniu lanciwójtostw.41 Jak wspomniano już wyżej, jedyny-
mi w zasadzie przeszkodami utrudniającymi przyjęcie rekonstrukcji struk-
tur zarządu zaproponowanej przez J. Bauermanna są: brak pozytywnych 
wskazówek wspierających utożsamienie villicorum z sołtysami miejskimi 
oraz nie podważona przez tego autora możliwość zidentyfikowania ich jako 
włodarzy. Obydwa te zagadnienia poruszyłem w osobnym studium,42 stąd w 
tym miejscu pozwolę sobie jedynie na krótkie zreferowanie wyników przed-
stawionych tam dociekań. 

Zarówno w odniesieniu do villici zgorzeleckiego Floryna, wzmianko-
wanego od ok. 1223 do 1234 r.,43 jak też do villici Ostritz Henryka, znanego 
z jednego dokumentu z 1241 r.,44 można przytoczyć dane źródłowe, które 
wspierają ich identyfikację jako sołtysów miejskich. Odnośnie do Floryna 
powołać się można na wychwycone przez Richarda Jechta wejście jego 
potomków do grona zgorzeleckiego patrycjatu45 oraz na dość długi okres 
jego urzędowania, przemawiający za lennym, nie urzędniczym dzierżeniem 
przezeń zgorzeleckiej villicationis. Jeszcze wyraźniej rodzaj sprawowanej 
funkcji widoczny jest w dokumencie z 1241 r., w którym explicite wyjaś-
niono, że villicus Henryk trzymał będącą przedmiotem sprzedaży wieś jako 
lenno królewskie, a konsens krewnych wskazuje przy tym na dziedziczny 
charakter owego dzierżenia. Oczywiście, dziedziczno-lenny charakter praw 
rzeczowych w żaden sposób nie określa funkcji sprawowanej przez Henry-
ka, jednak kierunek dalszych poszukiwań wskazuje niezrozumiała na pozór 
wzmianka w odnośnym dokumencie, jakoby przedmiotowa nieruchomość 
leżała in dieto oppido. Jest to bowiem wskazówka, że będąca przedmiotem 
transakcji miejscowość była położona na gruncie miasta Ostritz, co znów 
przemawia za uznaniem jej właściciela za sołtysa dziedzicznego, a niej samej 
- za część jego uposażenia jako dziedzica (zapewne syna) zasadźcy miasta. 

Odnosząc się do drugiego problemu utrudniającego przyjęcie rekonstruk-
cji struktury zarządu terytorialnego zaproponowanej przez J. Bauermanna, 

41 Przyjmując, że landwójtostw „okręgowych" czy też „weichbildowych" po prostu nie 
było, reforma owa ograniczyłaby się do likwidacji kasztelanii budziszyńskiej (por. tu 
KNOTHE, H. Urkundliche Grundlagen, s. 183, 188-190; KÖTZSCHKE, R. Op. cit., 
s. 162). 

42 Górnolużyccy villici (jak wyżej, przyp. 16). 
43 CDB III, 86; IV, 4 (ta druga wzmianka to tzw. Górnołużycki Dokument Graniczny, 

Oberlausitzer Grenzurkunde, z 7 V 1241 r., przy czym Floryn wystąpił w nim wśród 
komisarzy granicznych z ok. 1223 r., por. JECHT, R. Neues, s. 70-71). 

44 CDLS I, 37 (edycja w detalach najistotniejszych z perspektywy niniejszego tekstu 
dokładniejsza od nowszej w CDB). 

45 JECHT, R. Geschichte der Stadt Görlitz, s. 27. 
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należy przede wszystkim wskazać na brak poświadczonych na Górnych 
Łużycach większych kompleksów bezpośredniej własności monarszej za-
wiadywanych przez osobną administrację46 oraz dysponowanie przez wład-
ców alternatywnymi środkami zarządzania domeną. Znamienny jest w tym 
kontekście przykład panów von der Landeskrone, poświadczonych z tym 
predykatem już od 1223 r. Jak słusznie wskazał już w 1923 r. Max Jänecke 
i podjął za nim Herbert Helbig, rodzina ta wywodziła się z burgmanów bu-
dziszyńskich, jednak wraz z przejściem większej części Górnych Łużyc pod 
władzę Askańczyków znikła z dziejów tej partii kraju, pojawiając się nadal w 
otoczeniu władców czeskich, zaś sam zamek Landeskrone wraz z podległymi 
mu dobrami już w 1268 r. był wymieniony wśród posiadłości monarszych.47 

Skoro tytuł prawny do zamku pozostał nawet po zmianie panujących w rę-
kach władzy terytorialnej, a panowie von der Landeskrone pisali się z tego za-
mku, lecz nigdy nie byli nazywani jego burgrabiami czy wójtami, najbardziej 
prawdopodobnym rozwiązaniem staje się hipoteza, że po prostu dzierżyli oni 
ów zamek jako lenno.48 W takim razie powstaje jednak pytanie, czy potrzebny 
był osobny włodarz w Zgorzelcu, skoro nawet królewski zamek górujący nad 
okolicą tego miasta był wypuszczony w lenno, podobnie zresztą jak liczne 
działki i miejscowości pod samym Zgorzelcem, włącznie z tymi położonymi 
przy samej granicy lokacyjnego miasta.49 Tę samą uwagę odnieść można 
do dóbr Ostritz, które w momencie fundacji domu cysterskiego Marienthal 
były już najpewniej w lennym posiadaniu panów von Dohna i również tam 
królewski włodarz nie miałby raczej czego szukać.50 

46 Por. o tym szerzej w tekście przywołanym w przyp. 16, szczególnie s. 13. 
47 CDLS I, 58; por. JÄNECKE, M. Die oberlausitzer Herrschaften, Spezielle und all-

gemeine Probleme aus ihrer Geschichte und historischen Geographie Leipzig 1923 
(doktorat napisany pod kierunkiem R. Kötzschkego, rękopis przechowywany w bibli-
otece uniwersyteckiej Albertina w Lipsku), s. 41-43; HELBIG, H. Die Oberlausitz im 
13. Jahrhundert. Herrschaften und Zuwanderung des Adels. In Jahrbuch für die Ge-
schichte Mittel- und Ostdeutschlands 3,1956, s. 76-77. Autorzy ci podjęli w tej mierze 
polemikę z nieuzasadnionym założeniem H. Knothego, że zamek i dobra Landeskrone 
pozostawały w rękach piszącej się stamtąd rodziny aż do 1. poł. XIV w. 

48 Może było to lenno urzędowe (Amtslehn, tak HELBIG, H. loc. cit.) bądź Handlehn, 
skoro już w 1268 r. zamek pozostawał w bezpośredniej władzy margrabiów. 

49 Szerzej o tym: FOKT, K. Górnolużyccy villici (jak wyżej). 
50 O tzw. włości Ostritz w rękach Doninów por. KNOTHE, H. Die Burgrafen von Doh-

na auf Grafenstein. In Archiv für Sächsische Landesgeschichte, Neue Folge, 1, 1875, 
s. 201-204; tenże, Geschichte des Oberlausitzer Adels, s. 660-663; por. też ostatnio: 
DANNENBERG, L. A. Ostritz - früstädtische Entwicklungslinien einer oberlausit-
zischen Kleinstadt. In NLM Neue Folge 9, 2006, s. 183-184; tenże, Das Kloster St. 
Marienthal und die Burggrafen von Dohna. Überlegungen zur Gründung des Zister-
zienserinnenklosters an der Neiße. In NLM Neue Folge 11, 2008, s. 193. Wyrażane 
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Nie wdając się w dalsze szczegóły, omówione w innym miejscu,51 wska-
zać więc trzeba, że wokół Zgorzelca i Ostritz, gdzie wzmiankowani byli imi-
ennie królewscy villici, nie było kompleksów bezpośredniej własności mo-
narszej ani takich wiązek uprawnień i dochodów, z którymi Przemysł Ottokar 
I i Wacław I nie poradziliby sobie w sposób analogiczny, jak czynili to ich 
następcy w roli panów Górnych Łużyc aż po XVIII wiek: za pośrednictwem 
wójtów krajowych budziszyńskich bądź wielkich wasali. Jedyne różnice w 
tej mierze w porównaniu do czasów późniejszych polegać mogły na tym, że 
ostatni przemyślidzcy władcy Budziszyna i Zgorzelca zapewne konsekwent-
nie osobiście dokonywali inwestytur na tutejsze lenna, pod żadnym pozo-
rem nie powierzając tej prerogatywy wójtom krajowym,52 oraz rozporządzali 
silniejszą niż ich następcy władzą nad gronem budziszyńskich burgmanów 
(którzy w tamtych czasach zapewne zachowywali jeszcze status zbliżony 
do ministerialnego), co ułatwiało powierzanie im w lenno królewskich po-
siadłości przy stosunkowo małym ryzyku ich alienacji (por. wyżej, casus 
panów z Landeskrone). Co więcej, w odniesieniu do funkcjonariuszy zgo-
rzeleckiego i ostritzkiego nazywanych w źródłach villici istnieją poszlaki 
wskazujące, że nie tylko rezydowali oni w miastach lokacyjnych, lecz także 
cechowali się statusem typowym nie dla funkcjonariuszy dominialnych, lecz 
dla sołtysów dziedzicznych (przede wszystkim godne uwagi jest dziedzicz-
no-lenne dzierżenie uposażenia na terytorium miejskim w przypadku villici 
Henryka z Ostritz). W takim razie, schemat królewskiego zarządu teryto-
rialnego na Górnych Łużycach można narysować zgodnie z zasadniczymi 
propozycjami interpretacyjnymi wysuniętymi przez Bauermanna, w postaci 
zaprezentowanej na ryc. 2 i w tab. 2 poniżej. 

w piśmiennictwie (BAUERMANN, J. Op. eit., s. 121, przyp. 1; SCHRÄGE, G. E. 
Bautzen und das Land Milsza in der Zeit um 1000. In VON RICHTHOFEN, J. (Hrsg.). 
Besunzane - Milzener - Sorben: Die slawische Oberlausitz zwischen Polen, Deut-
schen und Tschechen, Schriftenreihe der Städtischen Sammlungen für Geschichte und 
Kultur Görlitz, N. F. 37. Görlitz-Zittau, 2004, s. 37; por. także dalsze teksty zestawione 
w: FOKT, K. Górnołużyccy villici, s. 21) wątpliwości co do istnienia dóbr Ostritz w 
posiadaniu Doninów nie zostały podbudowane dostateczną argumentacją źródłową. 

51 Tj. w tekście wskazanym w przypisie 16. 
52 Por. tu KNOTHE, H. Urkundliche Grundlagen, s. 189-190. 
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Ryc. 2. Schemat zarządu terytorialnego na późniejszych Górnych Łużycach 
w 1. pol. XIII w.: wersja alternatywna, oparta o propozycje J. Bauermanna. 
Czcionką pogrubioną wyróżnieni urzędnicy sprawujący tzw. sądownictwo 
wyższe 

Król 

Wójt ^ M Lennicy: 

budziszyński zarządcy dóbr 

(krajowy) domeny monarszej 

J 
Tab. 2. Zestawienie dokumentowych wzmianek o urzędnikach królewskich 
z identyfikacjami konkretnych urzędów i funkcji wg schematu alternatywne-
go, przedstawionego w niniejszym tekście. Źródła: jak wyżej, tab. 1. Uwaga: 
do wzmianek o sołtysach miejskich być może można doliczyć także tę o Teo-
derico advocato z 1245 r. (CDB IV, 81), jednak urzędnik ten mógł być także 
wójtem biskupim ze Stolpen (por. wyżej, w tekście). 

Wójt krajowy Wolframus advocatus (1234), advocatus de Budissin 
(1238-1239), advocatus [in Budissin] (1239), Berwicus 
advocatus (1245), iudex provincialis terrae Budis-
sinensis (1249), B. advocatus Budissinensis (1250), 
Berwicus quondam advocatus in Budesin (1272) 

Wójtowie 
okręgowi 

Brak wzmianek 

Włodarze Wzmianka jedynie w formularzu dokumentów 
(1238-1239) 

Sołtysi miejscy Florinus de Gorlez (1223), Florinus villicus de Gorlez 
(1234), advocad de Budissin, de Gorlicz, de Lubavia, 
de Reichinbach, de Weissenburg (1238), Henricus 
villicus de Ostrosen (1241) 

Burgraf (kasztelan) 
budziszyński 

100 



Ogólnokrajowe wójtostwo w Budziszynie: charakter 
i geneza 

Skutki przedstawionej powyżej propozycji zmiany schematu organizacji 
zarządu terytorialnego urządzonego przez dwóch pierwszych dziedzicznych 
królów czeskich z rodu Przemysłowiców są daleko idące - nie tylko dla histo-
rii regionu, lecz także dla dziejów ustroju pozostałych krajów podległych ich 
władzy, a nawet sąsiedniego Śląska. Największe znaczenie należy przy tym 
niewątpliwie przypisać stwierdzeniu, że w ziemi budziszyńskiej i Zagoźd-
zie pod panowaniem przemyślidzkim nie funkcjonowali domniemani land-
wójtowie w miastach królewskich, lecz od samego początku istniało jedno, 
uchwytne źródłowo od 1234 r. (wzmianka o wójcie Wolframie), wójtostwo 
krajowe - podobnie jak miało to miejsce później, za Aksańczyków, Henryka 
Jaworskiego, Luksemburgów i ich następców. 

Jak wskazuje obecność wójta Wolframa przy nadaniu (Nieder) Seiffer-
sdorfu domowi cysterskiemu Marienthal,53 a przede wszystkim prawdopodob-
ne sięganie władzy wójta Berwika aż do Reichenbachu,54 zasięg urzędowej 
mocy wójtów krajowych budziszyńskich za Przemyśla Ottokara I i Wacława 
I obejmował już zapewne całe późniejsze Górne Łużyce (oczywiście z wy-
łączeniem władztw, którym przysługiwał szczególny status prawny).55 Rzu-
ca to niejakie światło na reliktowy wówczas charakter Zagozdu, wciąż wy-
mienianego wprawdzie jako osobne terytorium (choć tylko w dokumentach 
związanych ze sporami granicznymi królów i biskupów miśnieńskich!), nie 
stanowiącego już jednak de facto osobnej jednostki administracyjnej.56 Brak 
odpowiednich źródeł nie pozwala niestety stwierdzić, czy zarząd terytoriów 
dawnego Milska został scentralizowany w Budziszynie już w 1158 r., gdy 
ziemie te otrzymał w lenno Władysław II (I), choć nieutworzenie kasztelanii 
w Zgorzelcu i brak jakichkolwiek wzmianek o osobnych strukturach zarzą-
du dla wschodniej części kraju równych szczeblem budziszyńskim urzędom 
kasztelańskiemu i wójtowskiemu zdaje się przemawiać za tym twierdzeniem. 

Powstanie budziszyńskiego wójtostwa krajowego należy najprawdopo-
dobniej odnieść do początku lat 20. XIII w., przy czym mimo niedostatku 
źródeł można pokusić się o próbę sprecyzowania tej datacji. Zwraca bowi-
em uwagę, że na liście komisarzy granicznych wyznaczonych przes króla 
Przemyśla i biskupa Brunona, zawartej w tzw. Górnołużyckim Dokumencie 

53 CDBIII, 86. 
54 CDB IV, 248. 
55 Por. tu KNOTHE, H. Urkundliche Grundlagen, s. 176-177. 
56 Szerzej na ten temat FOKT, K. Terra *Zagozd(jak wyżej, przyp. 3). 
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Granicznym - którą odnieść należy najpewniej do 1223 r.57 - brak osoby, 
którą czy to pozycja na liście, czy określenie funkcyjne, pozwalałyby ziden-
tyfikować jako wójta krajowego.58 Z drugiej strony, urzędnik takowy był już 
zapewne powołany w 1224 r., gdy kolonizacja puszcz poczyniła znaczne 
postępy, a królewicz Wacław jął tytułować się dux Plisnensis et Budissi-
nensis (co sugeruje ujednolicenie zarządu w posiadłościach przemyślidzkich 
na północ od gór).59 Taka chronologia powstania wójtostwa krajowego bu-
dziszyńskiego oznacza, że było ono jedynie minimalnie młodsze od wójtostw 
królewskich powołanych w dawnych morawskich księstwach dzielnicowych: 
brneńskim, ołomunieckim i znojemskim.60 Te trzy urzędy oraz wójtostwo 
krajowe budziszyńskie zbliża do siebie także fakt ich częstej obsady oso-
bami o niemieckich imionach, nie należącymi dowodnie do starego, cze-
skiego możnowładztwa, które tymczasem zdominowało beneficja grodowe 
z urzędem kasztelańskim na czele.61 

Poszukując wzorców i przesłanek, które legły u podstaw organiza-
cji wójtostwa krajowego w Budziszynie, trzeba koniecznie odwołać się 
do twierdzeń przedstawionych na początku niniejszego tekstu. Przemysł 
Ottokar I - mniejsza z tym, czy na mocy Złotej Bulli Sycylijskiej, czy innej 
koncesji królów niemieckich - najpóźniej od 1213 r. rozporządzał swymi 
górnołużyckimi posiadłościami jak władca suwerenny, włącznie z dyspo-
nowaniem tamtejszą domeną monarszą. W takim razie poszukując źródeł 
inspiracji, z których czerpać mógł czeski król, nie należy skupiać się na te-
rytoriach niemieckich - które na tym etapie upadku prerogatyw władzy 
zwierzchniej dopiero przechwytywały jej atrybuty - lecz na władzy samych 
królów niemieckich właśnie. Konkretnie wskazać można przedsięwzięcia 

57 Por. wyżej, przyp. 40. 
58 Są na niej natomiast dowodni manowie budziszyńsey i królewscy lennicy, bracia von 

Landeskrone, oraz znany nam już sołtys zgorzelecki Floryn. 
59 Zob. CDB II, 259. 
60 Do identyfikacji poszczególnych określeń źródłowych (villicus, iudex,procurator, lan-

trichterus) z urzędem wójta krajowego por. JAN, L. Vznik zemskeho soudu a spräva 
stredoveke Moravy. Brno, 2000, s. 42-46, przy czym za zbyt daleko idące uznać trzeba 
wnioski tego badacza (sięgające do dawnych tez Kossa, R. i Weizsäckera, W.), jakoby 
instytucja ta była kontynuacją wcześniejszych włodarstw (o logicznej niepoprawności 
tego wnioskowania por. ŻEMLIĆKA, J. Kasteläni, vilikove, s. 110, passim). Słusz-
niejszy jest starszy pogląd historiografii, że instytucję prokuratorów (alias włodarzy/ 
wójtów krajowych) powołał Przemysł Ottokar I w związku ze śmiercią margrabiego 
Władysława Henryka w 1222 r. (por. ŻEMLIĆKA, J. Premysl Ottokar I„ s. 314; tenże, 
Kasteläni, vilikove, s. 119), co zbiega się z pierwszymi źródłowymi wystąpieniami 
owych urzędników (zob. ich zestawienie u JAN, L. Op. cit., s. 45). 

61 Por. JAN, L.Op. cit., s. 51-52. 
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tych władców na sąsiadujących z Czechami ziemiach Rzeszy: w Egerlandzie 
(Chebsku), PleiBenlandzie i Vogtlandzie oraz kompleksie dóbr koronnych 
wokół Norymbergi.62 Reorganizacja owa sięgała zapewne schyłkowego okre-
su silnej władzy Sztaufów (tj. panowania Henryka VI); jej pierwsze pewne 
ślady znamy z lat 1200-1210.63 Jako że organizacja wójtostw krajowych 
na terenach Moraw i Górnych Łużyc została przeprowadzona w latach 
20. XIII w., zbiegałaby się ona idealnie z momentem, gdy podobne struktury 
w sposób czytelny ujawniły się w źródłach na wskazanych terytoriach Rze-
szy. Zbieżność ta sugeruje, że Przemysł Ottokar I miał szanse oprzeć się w 
swych działaniach na wzorcach już w pewnej mierze sprawdzonych i praw-
dopodobnie to właśnie przedsięwzięcia królów niemieckich należy traktować 
jako pierwowzór przeprowadzonej przezeń reformy - co dla Górnych Łużyc 
było już sygnalizowane w dotychczasowym piśmiennictwie.64 

Górnołużyckie sołtystwa miejskie a geneza weichbildów 
Kolejną ważką konsekwencjąprzyjęcia alternatywnej rekonstrukcji struk-

tury zarządu terytorialnego Górnych Łużyc w 1. połowie XIII w., opartej 
na utożsamieniu villicorum z sołtysami miast królewskich, jest usunięcie 
z dziejów tego regionu rzekomych landwójtostw, włącznie z całą nadbu-
dowaną na tej hipotezie konstrukcją W. Jechta, zakładającą w XIII w. dwie 
wielkie reformy: najpierw przeobrażenie włodarstw w wójtostwa za Wacława 
I, potem zaś scalenie landwójtostw w wójtostwo krajowe po przejściu kraju 
w ręce Askańczyków. Wniosek taki rzuca nowe światło na kwestię genezy 
górnołużyckich weichbildów, nakazując powrót do „klasycznej" tezy Kno-
thego i Kótzschkego, którzy poszukując źródeł podziału kraju na ześrodko-
wane w miastach dystrykty wskazali na ich powstanie poprzez stopniową 
„parcelację" wójtostwa krajowego w wyniku podziałów politycznych, a w 
przypadku Lóbau - koncesji monarszych.65 

Wtórne powstanie weichbildów wskutek nabywania przez miasta (dro-
gą nadań, kupna i zastawu) prerogatyw landwójtowskich nie kłóci się w 

62 Por. tu ogólnie: GAWLAS, S. Op. cit., s. 40-41. 
63 HELBIG, H. Der Wettinische, s. 262-263; por. też: SCHLESINGER, W. Egerland, 

Vogtland, Pleißenland: Zur Geschichte des Reichsgutes in dem mitteldeutschen Osten. 
In tegoż, Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittalters. 
Göttingen 1961, s. 198-200; GAWLAS, S. Op. cit., s. 41. 

64 Por. GAWLAS, S. Op. cit., s. 165, przyp. 653; SCHRÄGE, G. E. Die Oberlausitz, 
s. 69. 

65 Zob. KNOTHE, H. Urkundliche Grundlagen, s. 195-212, 216-218, passim; KÖTZ-
SCHKE, R. Op. cit., s. 165-169. 
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żadnej mierze z wynikającym z różnych przesłanek - głównie osadniczych, 
ale także ustrojowych66 - zastosowaniem na Górnych Łużycach za czasów 
Przemyśla Ottokara I modelu kompleksowej kolonizacji miejsko-wiejskiej. 
Nie ulega przy tym wątpliwości znaczny w niej udział sołtysów miejskich 
- owych villicorum, którzy istnieli przecież na Górnych Łużycach jeszcze 
przed powołaniem wójtostwa krajowego, o czym świadczy wystąpienie 
Floryna zgorzeleckiego wśród komisarzy granicznych ok. 1223 r. oraz pier-
wsza wzmianka o mieście lokacyjnym Löbau z 1221 r.67 O tym, że jeszcze 
pod koniec lat 30. XIII w. sołtysi owi mieli pewne uprawnienia gospodarcze 
i sądownicze we wsiach otaczających królewskie miasta, świadczą niezbi-
cie przywoływane już nieraz przywileje marienthalskie z lat 1238-1239, 
zwalniające dobra tego domu zakonnego spod ich jurysdykcji.68 W oparciu 
o późniejsze źródła zgorzeleckie można także próbować uchwycić pewne 
reliktowe uprawnienia tamtejszego sądu sołtysko-ławniczego względem 
mieszkańców podmiejskich wsi.69 Nie wydaje się przy tym przypadkiem, 
że najznaczniejsze zgorzeleckie rodziny patrycjuszowskie wywodziły się 
od zasadźców okolicznych miejscowości,70 a znani z imienia vii lici - Floryn 
zgorzelecki i Henryk z Ostritz - byli osobiście zaangażowani w lokacje 
osad wiejskich. 

Wszystkie przytoczone przesłanki wskazują na ścisły związek lokac-
ji miejskich i wiejskich oraz przenikanie się zaangażowanych w te przed-
sięwzięcia elit. Spoglądając jednak na rzecz pod kątem wyłącznie prawnym, 
stwierdzić należy, że model ten odbiegał znacznie od znanego ze Śląska syste-
mu landwójtostw ze zwierzchnością sądową dziedzicznych wójtów miejskich 

66 Niewątpliwym śladem ześrodkowania królewskiej władzy terytorialnej w miastach 
jest sieć archiprezbiteratów gómołużyckich, ściśle odpowiadająca zestawowi miast 
królewskich z przywilejów marienthalskich lat 1238-1239 (por. tu: KÖTZSCHKE, R. 
Op. cit., s. 161-162; CZOK, K. Zur Entwicklung der Oberlausitzer Sechsstädte vom 
13. Jahrhundert bis zur Gründung ihres Sechstädtebundes 1346. In DIESTELKAMP, B. 
(ed.). Beiträge zum spätmittelalterlichen Städtewesen. STOOB, H.; REIHE, A. (eds). 
Städteforschung: Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Stadtgeschichte in 
Münster, Bd. 12, Köln, Wien, 1982, s. 110. 

67 CDLS I, 14. 
68 Gdyż, wobec nieistnienia landwójtostw, to właśnie sołtysi miast muszą kryć się pod 

nazwą advocati, odnoszącą się do urzędników z pięciu imiennie wyliczonych miast 
królewskich - nie licząc Budziszyna, gdzie określenie to oznaczać może wójta kra-
jowego. 

69 Mowa tu przede wszystkim o sprawach chłopów i sołtysów prowadzonych przed 
odnośnym sądem w początku XIV w. oraz o uprawnieniach tej instancji względem 
chłopów ziemi zgorzeleckiej, poświadczonych w przywileju Jana Luksemburskiego 
z 1329 r. (CDLS I, 201). Por. o tym szerzej FOKT, K. Górnołużyccy villici, s. 23-29. 

70 Por. tu JECHT, R. Geschichte der Stadt Görlitz, s. 26. 
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nad ludnością wiejską, gdyż ewentualne uprawnienia sołtysów miejskich 
poza miastami uległy na Górnych Łużycach szybkiej erozji (prawdopodobnie 
więc miały one związek z jurysdykcją zasadźczą, zanikającą wraz z powoła-
niem osobnych sołtystw wiejskich),71 a te z nich, których ślady można wykryć 
w źródłach zgorzeleckich z XIV w., albo dotyczą sporów pomiędzy miesz-
czanami a chłopami (w związku z czym mogły być elementem uprzywile-
jowania miasta, a nie reliktem szerszych prerogatyw sołtysów), albo spraw 
niespornych z dziedziny praw majątkowych (co można interpretować róż-
norako, np. jako przejaw niekoniecznie sformalizowanego autorytetu miej-
skiego sądu bądź skutek nieposiadania wówczas przez osady wiejskie ksiąg 
sądowych). W związku z tym, jeśli chcieć dostrzec pewien wpływ sołtystw 
miejskich z czasów Przemyśla Ottokara I i Wacława I na genezę weichbildów 
górnołużyckich, należy położyć nacisk na osadniczą (istnienie skupisk dóbr 
z zachowanym w rękach królewskich wyższym sądownictwem wokół miast 
monarszych) i społeczną (przenikanie się elit wiejskich i miejskich, autorytet 
miejskiego sądu w dystrykcie) stronę tego zagadnienia, na gruncie prawnym 
i ustrojowym pozostając jednak przy koncepcji pochodzenia weichbildów 
od landwójtostw, powstałych z podziału jednego zrazu wójtostwa krajowego 
wiatach 1253-1329. 

Podsumowanie 
Podsumowując wyniki niniejszego opracowania, można stwierdzić, co 

następuje: 

1. W uzyskaniu przez Przemyśla Ottokara I pełni władzy terytorial-
nej, w tym praw do rozporządzania majątkami królewskimi, pewne 
znaczenie mogło mieć postanowienie Złotej Bulli Sycylijskiej do-
tyczące ziem alienowanych, dotychczas odnoszone do terytoriów 
oderwanych od Królestwa Czech. Zagadnienie to wymaga dalszych 
badań. 

2. Kolonizacja Górnych Łużyc w 1. poł. XIII w. odbyła się wpraw-
dzie zgodnie z powszechnie wówczas stosowanym systemem kom-
pleksowego osadnictwa wiejsko-miejskiego, jednak, w przeciwieństwie 

71 Wydaje się przy tym wątpliwe, by sołtysi miejscy sprawowali „w terenie" jurysdykcję 
dominialną- nie zachowały się bowiem w ich rękach żadne reliktowe uprawnienia w tej 
mierze, zaś w okresie lepiej już oświetlonym źródłami (XIV-XV w.) wyższym sądem 
królewskim odpowiednim dla wszystkich mieszkańców kraju (także mieszczan) był 
dowodnie sąd wójtowski, Landgericht (por. KNOTHE, H. Urkundliche Grundlagen, 
s. 313-314). 
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do niektórych weichbildów śląskich, ze ścisłym oddzieleniem upraw-
nień landwójtowskich od dziedzicznych sołtystw miejskich. 

3. Publiczna władza sądownicza i gospodarcza, pomijając zastane 
uprawnienia kasztelanów budziszyńskich, została przez Przemyśla 
Ottokara I w początku lat 20. XIII w. powierzona - podobnie jak 
współcześnie na Morawach - królewskim wójtom krajowym, która 
to instytucja przetrwała także po przejściu Górnych Łużyc pod rządy 
Askańczyków. W poszukiwaniu wzorców budziszyńskiego wójtostwa 
krajowego należy prawdopodobnie odwołać się do terytoriów kró-
lewskich we wschodnich partiach Rzeszy. 

4. Zarząd dóbr bezpośrednio należących do panujących został najpraw-
dopodobniej już za czasów Przemyśla Ottokara I i Wacława I oparty 
na prawie lennym, a znani ze źródeł tego okresu villici to nie królews-
cy włodarze, lecz sołtysi lokowanych z polecenia monarchów miast. 

Tab. 3. Zestawienie nazw wybranych, omawianych w niniejszym tekście 
urzędów i funkcji w językach polskim, czeskim i niemieckim 

Nazwy urzędów: 

polskie czeskie niemieckie 

kasztelan = burgraf kaśtelan = purkrabi Kastellan = 
Burggraf 

wójt fojt Vogt 

wójt krajowy zemsky/provincialni 
rychtar 

Landvogt, 
Landrichter 

landwójt, wójt 
okręgowy 

krajsky rychtar 
(v jednotlivem vikpilde) 

Landvogt, 
„Weichbildrichter" 

włodarz vilik Meier, 
Gutsverwalter 

sołtys rychtar Schultheiss, Richter 
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Summary 
Remarks on the administrative structures of Upper Lusatia under Pre-
mysl Ottokar I and Vaclav I 
Krzysztof Fokt 

In the paper question of administrative institutions created by the kings 
Premysl Ottokar I and Vaclav I in Upper Lusatia (in the 12th-13th cent.: the 
lands Budissin and Zagozd) was discussed. Only the institutions created 
by those kings - thus, not the castellany of Bautzen, originating from the 
mid- 12th century - were analyzed. The system of governance introduced by 
Premysl Ottokar I and Vaclav I in Upper Lusatia was depicted as not bound 
with any special limitations in favor of the German Kingdom different from 
the core areas of Premyslid realm. It was also argued that the two Bohemian 
monarchs disposed easily of both the lands Bautzen and Zagozd and the 
Royal estates there, basing probably upon an implicit resignation expressed 
in one of the Golden Bulls of Sicily from 26 IX 1212. Among the existing 
proposals of schemes of administrative structure the one basing on the hy-
pothesis of Johannes Bauermann was given priority to the others, identifying 
the villici known from charters from the 1st half of the 13th cent, with sculteti 
hereditarii of particular towns. Thus, the widespread supposition of existence 
of few advocati residing in Royal towns of eastern Upper Lusatia had to be 
replaced with a view of co-existing town sculteti and only one provincial 
advocatus in Bautzen, the latter office being most probably patterned after 
respective administrative posts created by the Staufic kings in their domains 
on the eastern flank of their realm. 
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