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„TERRA" W DOKUMENTACH SLĄSKICH DO KOŃCA XIV WIEKU 

'.�ląsk jest ostatnim wielkim obszarem ziem polskich, na którym po
szukujemy zastosowai'l i ewolucji znaczeń wyrazu „terra", mając za pod
stawę dokumenty tutaj sporządzone, lub też b�:;,.pośn,dnio tego kraju 
dotyczące. Podobnie jak w poprzednich tego roclzu)u pucach opieramy 
sic: wyłącznie na matcri;llc drnkowanym 1

, do czego _!cdnak koniC!czny 
je:st pe\vien komenbrz. �lianO\vicie wykorzystano tutaj ponownie pewne 
wydawnictwa, które już uprzednio były podstawą naszych arwlogicznych 
prnc, za przedmiot mających dociekania nad terminologią t0kstów o cl:a
retkterze narracyjnym. 1dzic tu ·konkretnie o slawn,J r<sięyą henrylww
skq oraz Urkundcn zur Ges<:hichte des Bisthums Bres/cni im 11'1i11elalter. 
obie wydane przez G. J\. Stem.la. kh teksty stanowią n:.rrację połączo
ną z dokumentami, przytaczanymi in extenso, i wcześniej 2 wykorzysta-

1 Są to wyda w11i':tw·a (v; na wiusi�i poclai;o �trH1w;n1y sk rcit): Die Urkunden

<ies Klosters Leubus, Lief. I. wyd. J. Bi.isching, Wrocław 1821 1 8i.isch.); U rkunclen
,wimmlzmg zur Geschichte des Urspnrnus der S,iidt.e ... i;: ,\'chlL·s•en u11cl cier Obo?r-
1.au.,it:::. wyd. c. ,'\. T.:;-;cltuppc. G. A. Stenzci, H.i;:i 1)t.r� u::;2 ('r,..); Urkunclen ;;ur 
Gescltichte cies Bistl11on;; lJresimi im Mittel<tlter. \Vycl. G. ,\. Sl<?nzd, Wrocław 1845 
(Bisth.); Liber func/atio11is d(lllsl 0i Sancwe .'\Iarioe Virgi111s i11 llein;-ichotc, ,:,yd. 
G. A. Stenzel, \Vroclaw HL34 (łfrnr.): Codex ciip!omccric:11.-: Si/e.,i.<w. \\'�·cl. p:·zez
\'Nei!l fi.\r Geschiciite und Altertlrn „ i Schlcsil:!ns, tomy L 2. :i. 1;. n. 1 O. 27. Wrocła \\'
1875 i nast. (Cod.): 13res/(11!L'T Urkttncienb,ich, wyd. G. Korn. Wrr,cbw 1870 (Ko,·n);
Urku11cłen-Buch cler Stadt Lwo11iu: une/ i.hres Weichbilclcs bis zwn Jahre i.;.;:;, \\·ycl.
F. W. Schirrmacher, Legnica 1366 (Schirrm.); Urkunclen1i<tm:nlm10 zur Geschicl1ie
cles Fiirstenthums Oels bis znm ll«ssterben der Pictstischen ller:::og:;linic, ,vyd.
W. Hcusler, Wrocław 188:3 (Heusl.); Lehns� mul Besitzu rkunden Schle.,iens und
�einer einzclnen Filrstenthiimer im Mittelalter, wyd. C. Gt·ii11l1ugcn, H. Markgraf,
Lipsk 1881-1883 (GM); f(oc/eks <lyplornatyczny Sląska, wyd. K. i\falcczyóski, A. Sko
wrot'lsl<a. t. I-III, Wrocław 1956-IDG·i (:\'lal.); Codex cliplo11wtfr1is l'olorl'iae (Pol.). 
Wykorzystano również rozproszone dokumenty książqt ślqskich zawarte w dyplo
matariuszu mogilskim (Mog.), w kodeksie dyplomatycznym widkopolskim (Wkp.), 
kodeksie dyplomatycznym katedry krakowskiej (Kat.) oraz ,\. Zbiorze clok1Lmcmów 
nw1opolskich wyd. przez J. Kurasia (Kur.). 

z \V pracy: ,,Terra" w śląskich źródłach narracyjnych do koiica XIV w. (So
bótka, 1981, nr 2, s. 219-242). Poprzednie analogiczne publikacje uutora to: Terra

1c dokumentach wielkopolskich XIII i XIV w. (Acta Univcrsitatis Wratislaviensis, 
Prawo CX, 1982, s. 19-50); Terra w dokumentach mazowieckich i wschodniopo

morskich do końca XIV wieku. (tamże, Prawo CXXI, 1984, s. 21-62); Terra w do

kumentach małopolskich do końca XIV w. (tamże, Prawo CVI, 1985, s. 17-52). 

-- -- -- -- -- ---· 
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1iśmy z nich tylko ustępy będące . opowiadaniem, odkładając włączone 
akty prawne do niniejszego oprncowania. Toteż tylko te ostatnie zostały 
obecnie tutaj uwzględnione. Po drugie pominęliśmy w niniejszej pracy 
cały ogromny materiał ogłoszony w postaci regestów w kolejnych to
mach Codex diplomaticus Si!esiae 3 i jeszcze obecnie kontynuowany�
Obejmuje on wprawdzie czas do 1354 r. i w zasadzie jest kompletny, nie
stety jednak jego streszczenia podają w oryginalnym łacińskim brzmie
niu tylko najważniejsze formuły, toteż interesujące nas wyrazy z re
guły nie mają w nich dla siebie miejsca. Podstawa badań zoststła przez 
to znacznie zubożona, choć można mieć nadzieję, że mimo wszystko zdo
ła odzwierciedlić treść i kierunki procesów, które przebiegły na Sląsku 
w interesującej nas dziedzinie. Po trzecie wreszcie wykorzystano wyłącz
nie teksty łacińskie, ponieważ badane słownictwo właśnie z tego zostało 
wzięte języka. Oczywiście spowodowało to dalsze i z biegiem czasu coraz 
bardziej nasilające się zwężanie podstawy badawczej. Wiadomo bowiem, 
że niemczyzna w XIV w. w coraz to większej mierze wkraczała w prak
tykę śląskich kancelarii, szczególnie w ich kontaktach z dworem pras
kim, tam zaś przecież w czasach Luksemburgów język niemiecki stawał 
się niemal panującym. 

I. O b r a z o g ó 1 n y  obserwowanych zjawisk d:1 zestawienie wyra
zów o znaczeniu przestrzennym użytych w uwzględnionych dokumen
tach, które jednak nie są zarazem imionami własnymi (nazwami geogra
fic:mymi). Idąc śladem wcześniejszych prac wzięto tu pod uwagę rów
nież słowa, których znaczenie może być dwojakie, oddając albo samo 
władztwo jako takie, albo przestrzenny zasięg tego władztwa (ducatus, 
principatus, dominium itp.). Zdecydował o tym fakt, że najczęściej nie 
sposób rozstrzygnąć, w jakim konkretnym użyto ich sensie, a także oko
liczność, że w średniowiecznej stylistyce oba znaczenia były nader blis
kie i najczęściej pełniły tę samą rolę w narracji. Płynące stąd ewentual
ne niedokładności nie są wreszcie istotne, skoro nie te wyrazy stanowią 
przedmiot naszego właściwego zainteresowania, uwzględnia się je zaś 
jedynie dla nakreślenia najogólniejszego tła terminologicznego. 

Przedstawieniu ogólnego tła nazewniczego posłuży przede wszystkim 
tab. 1, grupująca zebrany materiał według kategorii osób {tzn. kancela
rii), które wystawiły odpowiednie akty. Przyczyny, dla jakich uwzględ
niono tutaj również dokumenty papieskie {wraz z legackimi), były już 
poprzednio parokrotnie wyjaśnione. Dodatkowo jeszcze tylko należy po
dać, iż wszystkie akty zawarte w formularzu Arnolda Protzana, sporzą
dzonym w 1332 r. na potrzeby wrocławskiej kancelarii biskupiej, zali-

8 Regesten zur Schlesischen Geschichte (Codex diplomaticus Silesiae, t. 7, 16, 

18, 22, 29, 30, Wrocław 1875-1930). 
4 Regesty ślqskie, t. I. 1343-1348, Wrocław 1975; t. II, 1349-1354, Wrocław 

1983. 
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Tab. 1. Określenia pn;cstrzcnne w dokumentach śląskich do korica XIV w. 
·-· · ·-·-·-· · ·-

Liczba określeń w dokumentach wystawionych przez i
Rodzaj określenia 

1

1

1
· ���tti�- , -- . �-

1 �u�h;-1 ·u�z�d- osoby - 1 '  Ra1.em 

terra 
ducatus 
principatus 
dominium 
provincia 
respublica 
castellania 
tcrritorium 
districtus 
circuitus 
capitaneatus 
patria 
partes 
rcg.io 
... 

Razem 

cych papiezy w,enstwo , nikow prywatne 
·------·· ·-·-· . . . .. ·--· ··-- . -· - · ·- ·· ·-·· ---

1 I 

738 
90 
15 
35 
3 
l 
9 

102 
304 

4 

2 
2 

1305 

73 
4 

3 

3 
10 
IO 

6 
I 

110 

]85 

11 
2 
8 
3 

7 
21 
41 

6 
2 

2 
1 

5 
2 

2 

2 

290 13 

34 
3 

4 
8 

-----·· 

1035 
110 
17 
47 
9 

21 
137 
364 
JO 
2 
4 

11 
2 

52 i 1770 

czono do dokumentów duchowieństwa, przypisując je pierwszej połowie 
XIV w., chyba że są konkretnie datowane. 

W tab. 1 ujęto 14 przestrzennych określeń, nie będących imionami 
własnymi, znaczna ich część jednak tylko zupełnie przygodnie wystąpi
ła w przebadanym materiale. W ilościach dużych lub znacznych odno
towano tylko „terra", ,,districtus", ,,territorium", ,,ducatus" oraz „domi
niu1n", w mniejszej zaś micrze jeszcze „custclluniu" oru"{. ,,princ.:ipatus". 
Dlatego też do nich tylko ograi1iczymy bardziej szczegółowe obserwacje. 

Przede wszystkim uderza tu bezwzględna przewaga wyrazu „terra", 
rzecz poznana we wszystkich poprzednio omówionych obszarach. Podob
nie i termin „districtus" jest bardzo liczny i tutaj, i gdzie indziej. 
W wielkościach względnych, liczonych od ogółu zebranych wzmianek, 
,,terra" obejmuje 58,5°/o, ,,districtus" 20,6°/o, ,,territorium" 7,7 °/o, ,,du
catus" 6,2°/o, ,,castellania" już jednak zaledwie 1,2fl/o, ,,principatus" zaś 
tylko 1 °/o. Po porównaniu z wcześniej przeprowadzonymi terminologicz
nymi analizami okazuje się, że odsetek „ziemi" na Śląsku je::;t najniższy 
wśród wszystkich obszarów dotychczas przebadanych oraz że udział „dis
tric:tus" jest w tej relacji b2zwzględnie najwyższy. Podobnie ma się 
rzecz z „territorium", które jednak słabiej dominuje s,voim odsetkiem. 
Z kolei najniższy ze wszystkich jest na Śląsku udział „kasztelanii" oraz 
,,dominium". V{ sumie wziąwszy przestrzenna terminologia śląskich do
kumentów wykazuje najwięcej zbieżności z Mazowszem, tyle że odnośne 
cechy wystąpiły tutaj jaskrawiej. 

Na podkreślenie zasługuje przy tym szczególnie niski odsetek ,.zie
mi" w terminologii, który - w zestawieniu z innymi obszarami - nie 
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jest nawet kompensowany przez określenie „ducatus" oraz „principatus"; 
z tych zresztą tylko pierwsze wystąpiło na Śląsku w dość znacznym od
setku. 

Pogrupowanie materiału w zależności od wystawców pozwala szcze
gółowiej rozpatrzyć tę terminologię. Wzmianki wzięte z dokumentów 
mon·.1rszych bezwzględnie dominują swą liczbą, tworząc ponad 73°/o ca
łości. Nic zatem dziwnego, że odnośne odsetki kształtują się w tej kate
gorii analogicznie jak w całym materiale. I tak „terra" to 56,60/o; distric
tus" - 23,3°/o; ,,territorium" - 7,8°/o; ,,ducatus" - 6,9 °/o; ,,dominium" -
2,,0/o oraz „castellania" 0,7°/o. Patrząc na nie w porównaniu do łącznych 
wielkości można tu wydzielić dwie grupy. Jcdnq cechują niższe odsetki 
w monarszych aktach i są to „terra" oraz „castellania"_ We wszystkich 
pozostałych odnośne odsetki są natomiast nieco wyższe niż policzone dla 
całego materiału. Mogłoby to oznaczać, że „terra" oraz „castellania" 
były w monarszych kancelariach stosowane względnie rzadziej niż gdzie 
indziej, przy czym „kasztelania" byłaby wyraźnie kompensowana przez 
,,districtus"-

- Dokumenty papieskie (i legackie) to już stosunkowo niewielka grupa
(66/o całości). Odnośne odsetki, w tej samej kolejności co poprzednio, wy
noszą: 66,4 - 9,1 - 9,1 - 27 - 2,7, i tutaj udział „terra" jest naj
większy, równocześnie zaś „districtus" najsłabiej zarysowany. Dokumen
ty śląskiego duchowieństwa, głównie biskupów, są liczniejsze (16,40/o ca
łości), odpowiednie liczby względne w nich wynoszą: 63,8 - 14,1 - 7,2 -
3,8 - 2,8 - 2.4. Jak widać, i tutaj odsetek „terra" jest wysoki, z tym 
jednak, iż względnie wysoki jest też udział „districtus", inaczej niż w do
kumentach papieskich. Analogicznie zachowują się też odnośne odsetki 
w grupie dokumentów prywatnych, z natury rzeczy nielicznej, a miano
wicie 65,4 -15,4 - 7,7 - 5,8 oraz 1,9. Wyraz „castellania" w ogóle 
w nich nie występuje. 

Ze szczególną ostrożnością trzeba podejść do grupy dokumentów 
urzędniczych. Jest ona niemal znikoma (0,7°/o całości) i słowo - może 
przypadkowo zastosowane - jawi się w niej od razu w poważnym od
setku, zapewne zniekształcając rzeczywisty stan rzeczy. Opieranie się na 
wielkościach względnych jest więc ryzykowne w tej sytuacji, czynimy 
to też tylko po to, by choć orientacyjnie zestawić je z poprzednimi. Rze
czywiście też czeka tu niespodzianka w postaci zaskakująco niskiego 
udziału „terra", która tworzy zaledwie 38,5°/o nazw_ Gdzie indziej bo
wiem odsetek ten był szczególnie wysoki, znacznie przekraczając pod 
tym względem zarówno całość uwzględnianego materiału, jak i grupę 
dokumentów monarszych. Także pozostałe odsetki kształtowały się 
w tej grupie nietypowo: ,,districtus" tworzy tylko 7, 7°/o, ,, territorium" 
\"' ogóle brak, ,.ducatus" ma odsetek najwyższy, mianowicie 15,40/o, po
dobnie jak „castellania", wykazująca się tym samym odsetkiem. Ka 
poznanych dotychczas obszarach i pod tymi względami było przeważnie 
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wr�cz od\\Totnie, z tym może tylko, że z wyjątkiem 1falopolski i \:Vicl
kopolski również brak było terminu „territorium" w dokumentach tej 
kategorii. Wiele więc przemawia za tym, iż obraz ten jest przede wszyst
kim wynikiem szczupłości i przypadkowości danych. Nie ma bowiem 
(t1·m bardziej przy ogólnym terminologicznym podobieństwie Śląska do
Mazowsza) - jak się zdaje - żadnych obiektywnych warunków na Sh!
sku. które tę drastyczną odmienność mogłyby wywołać. 

Tab. 2 grupuje zebrany materiał w następstwie czasu, umożliwiając 
poznanie tedencji, które wystąpiły w przestrzennej terminologii na śL1-
sku. 

Tab. 2. Występowanie określeń przestrzennych w dokumentach śląskich 
··---·-···-· --··-- -----------

Liczba określeń w dokumentach wystawionych 
Rodzaj określenia i w latach Razem 

__________ !-=:d;· �250 - ·-i2si_:�!_3oo_· _1_1301 �-!350 ; 1351_ �400 __ _
terra 
ducatus 
principatus 
dominium 
pro,·incia 
respublica 
castcllania 
territorium 
districtus 
circuitus 
capitancatus 
patria 
pani:� 

regio .---- -· 
Ra,em 

129 
li 

4 

11 
31 
7 

4 

I 

2 
.. --------·-··----- ,·201 I 

220 496 
15 42 
5 1 

19 16 
3 2 

l 

3 3 
19 76 

41 238 
2 4 

2 I 

5 5 

334 885 

190 1035 
42 110 
11 17 
12 47 

9 

I 

4 21 

11 137 
73 364 

IO 

2 2 

350 

4 
Il 
2 

1770 

Liczby bezwzględne zestawione w tab. 2 unaoczniają przede wszyst
kim niekompletność wykorzystanej podstawy źródłowej, szczególnie dra
styczną dla drugiej połowy XIV w. Wiadomo, że z czasem rosła liczba 
wytwarzanych dokumentów, tutaj zaś właśnie wówczas widać gwałtow
ny jej spadek. Była już mowa, iż zdecydowało o tym nasilanie się wów
czas języka niemieckiego w kancelaryjnej praktyce Śląska. Jest pn:y 
tym oczywiste, iż ten sam fakt w znacznym stopniu wystąpił również już 
w pierwszej połowie tego stulecia, wówczas jednak nie zatarł jeszcw 
w naszym materiale (wiadomo, że wyłącznic łacińskim) silnego wzro·,�u 
liczby wystawianych aktów i zawartej w nich przestrzennej terminolo
gii. Trzeba z dużym naciskiem podkreślić owo formalne zdekompleto
wanie materiału szczególnie w latach 1351-1400, ponieważ zasadniczo 
osiabia ono możność posługiwania się wielkościami względnymi db tego 
czc1su. Wybór języka dokumentu był bowiem w oghlncj skali tylko przy
padkowy (aczkolwiek nie bez znaczenia była tu np. osoba odbiorcy). Po-
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riieważ zaś liczba odnośnych wzmianek jest dość skromna (350, czyli 
19,80/o ogółu), zatem i prawo wielkich liczb mogło tu znaleźć niewielkie 
z:istosowanie. Po tych nieodzownych zastrzeżeniach można przystąpić do 
omówienia wyników, które przynosi tab. 2. 

W liczbach bezwzględnych wyraz „terra" przejawia tu konsekwentny 
i zdecydowany rozwój; kolejny silny spadek jest zapewne w zasadniczej 
mierze skutkiem omówionego już zwężenia podstawy badawczej. Uży
wanie terminu „ducatus" podobnie wzrasta i można przypuścić, iż wzra
sta szczególnie w XIV w., skoro mimo zwężenia podstawy utrzymało się 
w tej samej wysokości. ,,Castellani3." nie daje jasnego obrazu, w ogóle 
jednak raczej zanika. Zmienność „territorium" jest dwukierunkowa: po 
spadku w drugiej połowie XIII w. następuje jego gwałtowny przyrost 
w pierwszej oraz nierównie silniejszy spadek w drugiej połowie XIV w. 
Konsekwentny natomiast jest przyrost występowania terminu „distric
tus", wręcz gwałtowny w pierwszej połowie XIV w. Następne silne cof
nięcie się odnośnej liczby ma najpewniej przyczynę we wspomnianym 
zwężeniu podstawy badawczej. 

Bardziej realny wgląd w tę zmienność dadzą wielkości względne, li
czone od ogó1u wzmianek zebranych dla kolejnych pięćdziesięcioleci, z my
ślą, że w ten sposób uda się w pewnej mierze zneutralizować przypu
szczalne skutki wspomnianego zdekompletowania. Okazuje się, że ten
dencje wychwycone w ten sposób w znacznym stopniu odbiegają od te
go, co sugerowały liczby bezwzględne. Mianowicie dla określenia „terra" 
kolejne odsetki wynoszą 64,2. -- 65,9 - 56,0 - 54,3, czyli że po począt
kowym niewielkim wzroście zaznacza się wyraźny spadek ich stoso\vania 
w terminologii dokumentów śląskich. Jest to tendencja wręcz przeciwna 
do obserwowanej w Małopolsce i Wielkopolsce, podobn::i jednak w pew
nej mierze do wystt:pującej n1 Mazowszu i Wschodnim Pomorzu, z tym_ 
że na Mazowszu w XIV w. przejawił się jednak pewien wzrost odsetka, 
oraz że na Sląsku odsetek ten, i tak stosunkowo mniejszy, cofnął się naj
silniej. Odsetek występowania terminu „ducatus" w śląskich dokumen
tach przez 150 lat utrzymywał się na zbliżonym poziomie, aby jednak 
gwałtownie wzrosnąć w drugiej połowie XIV w. (5,5 - 4,5 -- 4,7 -
12,0). Udział „kasztelanii" od połowy XIII w. silnie się zmniejszył i już. 
pozostał na tym samym mniej więcej poziomie (5,5 - 0,9 - 0,9 - 1,1). 
Stosowanie wyrazu „territorium" nic przeja\viło wyraźnej tendencji, po
uieważ po spadkach odsetka przejawiało jego kolejny przyrost (15,4 -
5,7 - 8,6 - 3,1). W odniesieniu do „dystryktu" obliczone odsetki nie 
zmieniły obrazu zyskanego poprzednio na podstawie liczb bezwzględnych. 
Jest to mianowicie stały i silny wzrost, pewne zaś cofnięcie się ods2tka 
w drugiej połowie XIV w. stanowi po prostu skutek zwężenia podsta\VY
obserwacji (3,5 - 12,3 - 26,9 - 22,3). 

W nazewniczym obrazie dokumentów śląskich i w jego ewolucji za
sadniczą cechą jest względna degresja stosowania wyrazu „terra", idąca 
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w parze z konsekwentnym przyrostem słowa „ducatus". Tłumaczy to po
lityczna struktura Śląska w XIV w. i jego podział na księstwa, przy tym 
księstwa stosunkowo niewielkie, wewnątrz których mało było szans na 
powstawanie ·wewnętrznych podziałów w dużej skali. Wiadomo zaś, że 
gwałtowne zwiększenie stosowania wyrazu „terra" było gdzie indziej 
spowodowane właśnie przez wyodrębnianie się jednostek podziału wiel
kiego. Utrzymywanie się i rozwój terminu „ducatus" płynęły oczywiście 
z faktu istnienia księstw śląskich. Nie jest też wykluczone, że oddziały
wały tu również związki lenne, w latach 1327/29 oraz 1336 nawiązane 
z królem czeskim. Były to bowiem wszystko lenna książęce, czyli chorą
giewne (feudum ducale, Fahnlehen), co starannie na ogół podkreślano 
przy homagiach i w inwestyturach. 

W dalszych wywodach skoncentrujemy się już przede wszystkim na 
terminie „terra", na początku ustalając szczegółowe znaczenia, w któ
rych go używano i czyniąc to osobno dla wyróżnionych grup wystaw
ców. 

II. D o k u m e n t y m o n a r s z e przynoszą 
wzmianek o „terra". Słowo to występuje w nich w 
czeniach: 

największą liczbę 
bardzo różnych zna-

a) w przeciwstawieniu ziemi niebu - 2 razy, np. ,,breves esse dies 
hominis super terram" (1281, Henr. 177); ,,seminare in terris" (1288, 
Schirrm. 11); 

b) w przeciwstawieniu ziemi wodom - 6 razy, np. ,,tantum in terra
et non in aqua" (1261, Tz. 348); ,,tributa tam in terris quam in aquis" 
(1365, Korn 209); 

c) w ogóle w rozumieniu pewnej okolicy czy obszaru - 3 razy, np.
,,terram totam ... sitam inter Odram et Stobravam" (1321, GM II 302); 

d) jako obszar powiązany z grodem lub miastem, też jako teren
wsi - 32 razy, np. ,,castrum et terram ad Croznam pertinentem" (1249, 
Gi\i l 115); ,,de ipsa terra et civitate Lubin" (1338, tamże 311, 312); ,,civi
tatem memoratam cum terra" (1334, GM II 419), a także bardzo często 
w wyliczeniach typu: ,,civitates et terras" (np. 1343, tamże 135). 

c) w rozumieniu majątku lub majątków - 9 razy, np. ,,omnes ho
mines terre sue" (idzie o dobra biskupie, 1266, Bisth. 31); ,,in districtu 
Othmuchoviensi, in quo quasdam terras nititur vcndicare" (1268, GM 11 
197); zbliżony charakter może mieć to słowo w rozmaitych wyliczeniach, 
w których „ziemia" bywa przeciwstawiana grodom, miastom, wsiom, 
w ogóle posiadłościom lub innym składnikom majątkowym, np. ,,cum ... 
utilitatc que ibidem tam in hominibus quam in terris provenit" (1245, 
biisch. 172); ,,sive argcnturn, sive terras et posscssiones" (1273, Bisth. 
61); ,, villis, ci vita tibus, terris, possessionibus" (1291, t:imżc �72); ,,de 
omnibus nostris forblidis, terris, incolis, hospitibus" (1 :391, Wkp. III 
635); 

f) w rozumieniu użytków - 4 razy, np. ,,ad viginti arntra magna de
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bona terra'' (1228, Pol. III 15); ,,parvos mansos terre arabilis in Pom
nisowicz et terra vici na assignavimus" (1260, Tz. 341); ,,pro sex mansis 
cultae terrae" (1284, Mog. 30); 

g) jako grunt - 2 razy: ,,prenominatam partem terre sive fundum"
(1301, Cod. II 112); ,,quandarn. partem terre sitam inter anticos ortos et 
novos" (tamże 111); 

h) jako powierzchnia ziemi lub to, co znajduje się pod powierzchnią -
13 razy, np. ,,quasi aquc dilabimur in terram" (1234, Wkp. I 145); ,,que 
habentur aut haberi potcrunt supra terram vel infra vel subtus terram" 
(1336, GM I 140); 

i) w znaczeniu Ziemi Świętej - 1 raz;
k) w rozumieniu cz(tści większej struktury politycznej - bardzo czę

sto. Naliczono tu 272 wzmianki, ale trzeba się zastrzec, iż w wielu wy
padkach takie zakwalifikowanie budziło bardzo poważne wątpliwości. 
Trudno bowiem jest orzec, jak rozumieć „ziemię" w tych wypadkach, 
gdy dynasta władał d,voma księstwami, czy każde z nich traktować jako 
zamkniętą całość polityczną, czy też jako czę.�ć takiej całości. Źródła 
tego czasu zdają się sugerować, iż połączenie dwóch księstw w jednym 
ręku nic pociągało za sobą wówczas zlewania się ich w integralną ca
łość. Inny charakter mają wątpliwości, gdy idzie o ziemie biskupa wro
cławskiego (otmuchowską, nyską, grodkowską), zanim biskupi przez 
uzurpację zapewnili sobie pozycję książąt śląskich. Tutaj już z większą 
pewnością zakwalifikowano odnośne ziemie jako części większ0j całości 

(w tym wypadku księstwa wrocławskiego). 
W odróżnieniu od obszarów dotychczas poznanych w śląskich doku

mentach „terra" w tym rozumieniu tylko zupełnie wyjątkowo służy do 
oznaczenia położenia jakiejś miejscowości. Funkcję tę pełni tu wyraz 
,,districtus". W zasadzie idzie tu tylko o oznaczenie wprost danego obsza
ru. Często też „terra" jako część większej całości występuje głównie 
w tytulaturze panujących; 

1) w znaczeniu całej politycznej struktury słowo „terra" wystąpiło
najczę�ciej, bo aż 393 razy. Tutaj mają zastosowanie wątpliwości, o któ
rych mowa była powyżej, a także kwestia, jak kwalifikować tzw. dzie
dziczne księstwa Korony, czyli praktycznie księstwo wrocławskie po 
śmierci Henryka VI (1335). Ściśle wziąwszy, gdy znalazło się ono w bez
pośrednim władaniu królewskim, należałoby je uznać za czę�ć większej 
struktury politycznej, którą byłoby państwo czeskie .. Jednak z drugiej 
strony w strukturze samego Śląska było ono tworem odrębnym i zam
kniętym, koordynowanym lennym księstwem. Dlatego też słowo „ ter
ra" wobec niego użyte potraktowano tu w znaczeniu całości politycznej. 

W terminologii innych ziem polskich „terra" w tytulaturze urzędni
ków i określeniach urzędów była z reguły rozumiana jako czę�ć większej 
całości. W śląskim materiale tego rodzaju tytuł�, i określenia są rzadkie. 
Zarazem zaś tym się różnią od innych, iż „zic•mia" w nich z reguły ozna-
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cza całość odnośnej politycznej struktury, np. ,,a castellano et a iudice 
terre sint exempta" (1306, Cod. II 113, 116, 118); ,,iudicio terre nostre" 
(13-±3, Korn 156); 

m) w znaczeniu obszaru \viększego niż ksittstwo, mianowicie Sląska
ja:.:.o całości - 1 raz. 

Dla poznania ewolucji znaczenia „terra" \V jej politycznym sensie 
pe\vnych wskazówek dostarczają określenia dzierżawcze, łączone z tym 
v.:yrazcm. Poucz<1j,1 one, iż „terra" w ich ujęciu nie jest jeszcze czymś 
istniejącym obiektywnie i niezależnie od władzy określonego dynasty, 
\\' Z\\Totach „terra nostra" itp . .,ziemia" bowiem oznacza tylko konkretny 
zasi(;g władzy. Przeciwnie tam, gdzie brak dzierżawczego określnika 
lub - co więcej - gdzie „terra" jest połączona z pewnym imieniem wła
snym. nazwą geograficzną, występuje ona już w pewnym sensie zobiek
ty\\·izowana, istniejąca niejako sama dla siebie, niezależnie od konkret
nego zasięgu władzy. Tego rodzaju obserwacje przeprowadzimy zesta
wiz,j<1c tylko dzierżawcze określenia osobno dla kolejnych półwieczy, wy
odrc:bniając wzmianki zawierające „ziemię" w liczbie pojedynczej oraz 
w liczbie mnogiej. Z pewnym przybliżeniem można bowiem przyjąć, że 
w pierwszym wypadku idzie o „ziemię" braną jako całość politycznej 
struktury, w drugim zaś jako składową część takiej struktury politycz
nej. Odnośne zestawienie zawiera tab. 3. 

Tab. 3. Występowanie w�razu „terra" w zwrotach dzier.i:awczych 

\Vyraz „terra'' użyty 

w li<.:zb ie pojedynczej 
w liczbie mnogiej 

do 1250 

24 
1 

W latach 
�12_s_1.::-1300�-1Jo1-13so I 

55 
4 

106 
57 I 

1351-1400 

16 
24 

W zestawieniu tym wykorzysto.no nie tylko dokumenty monarsze, ale 
rÓ\\·nież te wzmianki z pozostałych, które mają treść wyraźnie dzier
żawczą (np. ,,terra ducis"). Prócz tego wzięto pod uwagę również sfor
mu1owania, dające się sprowadzić do określeń dzierżawczych, jak np. 
,,terra nostri dominii" czy „terra nostre potestatis". 

\Vielkości za warte w tab. 3 odzwierciedlają konsekwentny i silny 
wzrost określeń dzierża,,vczych sięgający aż do polowy XIV w., dając 
tym zasadniczo inny obraz niż dotychczas przebadane obszary, z wyjąt
kkm Mazowsza, gdzie jednak przyrost ten był słabszy. Objaw ten tlu
m,1czy się w zupełności polityczną strukturą Sląska oraz tym, że w wię
kszości były to księstwa niewielkie, nie powodujące zatem konieczności 
pow:;tawania terytorialnych podziałów w wie1kiej skali. Wyraźne zmnie.i
szu,io sic.; dzierżawczych określe1·1 w drugiej połowie XIV w. może być: 
czr;ściowo następstwem szczupłości wykorzystywanego tu ma te rial u. 
Z drugiej jednakże strony można by w tym także widzieć wyraz unie-
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zależniania się „z1em1 od konkretnego przestrzennego zasięgu władztwa 
danego dynasty, innymi słowy wyraz nasilającego się „zobiektywizowa
nia ziemi". Tabela dowodzi również, że przez stosunkowo długi czas 
określenia dzierżawcze przeważały w odniesieniu do „terra" traktowa
nej jako całość politycznej struktury. Odniesione do „ziemi" jako części 
składowej były zupełnie rzadkie w XIII w. Następnie stały się częstsze 
i jest nawet możliwe, że dominowały w drugiej połowie XIV w. Objaw 
taki dal się uchwycić również gdzie indziej, prawdopodobnie zatem od
zwierciedla ogólniejszą prawidłowość. 

III. Dok u me n ty pap i e  ski e (i legackie) przynoszą już ma
teriał znacznie skromniejszy, mianowicie tylko 73 wzmianki. Skromniej
szy też jest wachlarz znaczeń, w których dokumenty tej grupy użyły 
słowa .,terra". Oto one: 

a) jako grunt w ogóle - 1 raz: ,,tandem de terra equivalenti" (1235,
Busch. 152); 

b) jako grunty wsi, ich otoczenie - 1 raz: ,,eo iure volumus uti, quo
utuntur homines in terris villarum militarium constituti" (1267, Bisth. 
16); 

c) w znaczeniu użytków rolnych - 2 razy, np. ,,cum eedem t0rre
culte fuerint" (1267, tamże 32); 

d) w znaczeniu majątków - 12 razy, np. ,,villis et hominibus terre
episcopi" (1248, tamże 15); ,,ne terras seu quodlibet beneficium ... alie
nari" (1302. Cod. II 82); 

e) jako część składowa majątków (masy majątkowej), i to w różnych
przeciwstawieniach - 18 razy, np. ,,nec non terras, silvas, aquas et 
possessiones" (1232, Busch. 114); ,,specialiter autem terras, domos. pos
sessiones et alia bona vestra" (1274, Cod. II 12); ,.juribus, terris et de
cimis" (1282, Bisth. 78); ,,villis, terra, pos s essionibus" (1290, tamże :Z.:38);. 
,.eorum decimas, redditus, census, terras, domos, ortos" (1366, Cod. 11 34) 
itp.; 

f) jako Ziemia Święta - 3 razy;
g) jako część: wic;kszej całości politycznej - zaledwie 4 razy, i to

z reguły na ozna czenie tej części, nie inaczej; 
h) bezwzględnie n,qczęściej w rozumieniu całej struktury polityczne.i,

zatem praktycznie śb1skiego księstwa - 34 razy. Konkretne zastosowa
nia wyrazu „terra" w tym znaczeniu są takie jak przy dokumentach 
monarszych. 

IV. Do k urn enty d uch o w i c 11 st w a zmvierają już o wiele
wiE:;ce,1 vnmianek niż papieskie (i legackie), \V sumie 185. Już poprzL'dnio 
była mowa o wątpliwościach, które rodzą się przy wykorzystywaniu ter
minologii dotyczącej księstwa biskupiego. Mają one szczególne zasto�o
wanic wobec materio.lu zaczerpnit;tego z dokumentów ducho,vic1istw,l. 
,,Terra" wystąpiła w nich w licznych szczegółowych znaczeniach: 

a) w przcciwst�wieniu ziemi niebu - 7 razy, np. ,,opera domin.i ex
hibita in terris" (przed 1332, Cod. V 158). 
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b) w przeciwstawieniu ziemi wodom - 4 razy, np. ,,et lota terra
ab aqua predicta ... cum ... omni utilitate terre ciusdem ... Medietatem 
vero reliquam predicte aque cum terra" (1372, Korn 229) itp.; 

c) w rozumieniu wielkich obszarów, nawet stron świata - 6 razy,
np. ,,cum hec in terris omnibus, in quibus viget christianitas" {przed 1332, 
Cod. V 59); ,,difficile est transire per terras et ad tam longam viam" 
(tamże 265); 

d) jako otoczenie grodu lub grunty wsi - 2 razy: ,,quod tota terra
,de predicta villa Savon" {1251, Tz. 322); ,,opidum Grotkaw cum ipsius 
terra et districtu" (1358, GM I 15); 

e) jako majątek w ogóle lub jako jego część składowa, w różnych
zesta,\:ieniach - 9 razy, np. ,,decimam habebamus in illa terra, quam 
.quidam ... Voyceh Jezoro possederat" (1264, Korn 31); ,,et aliarum vici
narum terrarum" (1358, GM II 34, idzie o ziemie należące do biskupa); 
,,in decimis, terris, hominibus" (1268, Bisth. 35); ,,prediis, juribus, terris, 
silvis, monetis, theloneis" (1296, tamże 266); ,,castra, tcrras, villas" (tam
że 264); ,,cum montanis, vallibus, terris, aq uis, agris, nemoribus" (1358, 
GM II 220) itp.; 

i) jako użytki rolne - 2 razy: ,,cum eedem terre culte fuerint" (1261,
Cod. II 6) oraz w przeciwstawieniu „de inculta terra" (ok. 1150, Mal. 
I 71 ); 

g) w ogóle jako grunt - 10 razy, np. ,,unum mansum terre commu
nem" (1290, Cod. X 35); ,,porcionem terre in villa, que dicitur Strelci" 
(1225, Mal. III 104); 

h) jako powierzchnia gruntu raz: ,,provolutis genibus et in terram
prostrati" (1290, Bisth. 257); 

i) jako ziemia sypka - 1 raz: ,,quod nos in sepedicta hereditate
Schytnik terram et cespites pro reparacione obstaculorum nostrorum" 
(l324, Korn 107); 

k) jako część większej całości politycznej bardzo często, ponieważ
58 razy; z reguły idzie tu o wyliczenie ziem wchodzących w skład księ
stwa biskupiego (otmuchowskiej, nyskiej, grodkowskiej), tylko wyjąt
kowo „ziemia" w tym znaczeniu występuje w tytulaturze urzędników, 
np. ,,capitanei terre Nysensis" (1344, Bisth. 300); 

1) bezwzględnie najczęściej w rozumieniu całości politycznej - 84 ra
zy; tutaj jednak należy przypomnieć zastrzeżenia wyżej wypowiedziane, 
gdy idzie o sposób rozumienia tego słowa w odniesieniu do kompleksu 
nysko-otmuchowskiego w czasie przed uzurpowaniem sobie pozycji ksią
żąt przez biskupów wrocławskich; 

m) w rozumieniu całego Śląska, zatem obszaru większego niż księ
stwo - 1 raz: ,,et clero dicte terre Slezie" (przed 1332, Cod. V 224). 

V. Z dok u me n t ów ur z ę dni czy c h uzyskano zupełnie zni
komą liczbę wzmianęk, ponieważ tylko 5. W ogóle niewiele jest aktów 
urzędniczych w wykorzystanym tutaj materiale, można zaś przypuścić, 
że w obu uwzględnianych stuleciach musiało być ich stosunkowo nie-
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wiele, przede wszystkim dlatego, że tutejsze małe księstwa mogły być 
z łatwością zarządz,me bezpośrednio przez dynastę. Wówczas zatem lwia 
częśt: aktów pochodziła z książęcych kancelarii. 

\V zebranych wzmiankach wystąpiły jedynie dwa znaczenia: 
a) jako wnętrze ziemi -- 1 raz: ,,in terram dilabirnur univcrsi" (1291,

Henr. 182); 
b) jako całość struktury politycznej - 4 razy, w tym 1 raz .słowa

tego użyto w tytulaturze: ,,nos Conrndus de Borsnicz capitancus terre 

\Vrntisbvicnsis" (1336, G�vI II 23). 
VI. Dok u m c n ty prywatne znów przynoszą nieco o:Jiit ,:::y

materiał w postaci 34 wzmianek. Uchwycono \V nim 5 znaczc:t1: 
a) jc1ko ma.1ątck --- l raz: ,,tcrramque i psi us perdiderarn" ( 1282, 

Ilcnr. 76); 
bJ j<1ko grunt -- '.!. i·azy: ,,spaciurn terre intra mct<1s prcclic:t:1s conclu-

,un.1" (1363, Cod. X 208, 209); 
c) pko ziemia sypka - też 2 razy: ,,in medio lapisibus d lL'l'l'�, re-

Jerta" (tamże); 
d) w 1..nnczcniu czr}c:i większej całości politycznej najlic:rnicj

16 razy; 
c) również licznie, lecz nieco rzadziej niż \V poprzednim ;:nacz•2niu. 

j,tko ::-,ilość polityczne.i struktury - 1:3 razy. 
VII. Zestaw i ci n i c z n ac z c 11. Z dokonanego przcglqdu zi1a

c:ze1i., w jakich poszczególne grupy dokument<'JW użyły wyr<1zu „t,_·1-ra", 
wynibt dość: duża pod tyrn względem różnorodność. Aby lepiej ja L'.1,c1-

ocznić, zestawia sir� poniż,:,i w tab . .J: te znaczenia z rozbici-2111 n:1 w::=�Jom
nimw grupy dokurnent(J\V. 

T,1h. ,L Zróżnicowane znaczenie terminu „terra'' 

\\'yra1- ,,terra" użyty jako 

przeciwstawienie ziemi niebu 
przeciwstawienie ziemi wodom '. 
okolice-obszar 
otoczenie grodu, wsi 
majątek 
użytki 
grunty 
powierzchnia i jej wm;trze 
ziemia sypka 
Ziemia święta 
cz�ść terytorium państwowego , 
państwo (księstwo) ( 
więcej niż państwo i 

(księstwo) 
Razem 

Cz.;stotliwoś1,; występowania w dokumentach 
( • I I --, 

monar- : pap1cs- I ducha- · urz�dni- pry\\,ll· Razem 
szych kich wieństwa ! czycl1 ny..:h 

-��·-·-·--

2 
6 
3 

32 
9 12 
4 2 
2 1" ,,

13 

3 
272 4 

393 34 

1 ----
738 73 

7 
4 
(i 
2 
9 

10 

5S 
84 

185 

4 

5 

2 

9 
JO 
9 

34 
31 
8 

32 
15 
3 
4 

16 350 
13 528 

2 
34 ··1 1035
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W tab. 4 u_ięto łącznie 13 znaczeń, w czym 880, czyli 85,0 °/o ogółu 
wzmianek, tv:,;orz,! znaczenia polityczne. Jest to zatem stan mniej \ViGcej 
taki jak w innych, dotychczas przebadanych pod tym kątem obszarach. 
Z kolei wśród politycznych znaczeń „terra" w rozumieniu części \Vięk
szej politycznej struktury stanowi zaledwie 39,8°/o, co jest faktem od
biegającym drastycznie od odpowiednich wielkości obliczonych dla innych 
ziem polskich. Wystarczy tu przypomnieć, że dla Wielkopolski, gdzie zre
sztą odsetek ten jest najwyższy, p1:zekracza on 88 od stn. 

Obecnie trzeba sprawdzić:, jak ta charakterystyczna odmienność prze
jawiła się w poszczególnych grupach dokumentów. 1 1.ak w dokumentach 
monarszych znaczenia polityczne stanowią 90,2°/o, wśród nich zaś z kolei 
w sensie części większej struktury o „ziemi" mówiono w 36,80/o odno
śnych wzmianek. W dokumentach papieskich (i legackich) odpowiednie 
odsetki wynosrą 5:Z,O oraz 10,5. W dokumentach duchowieńsbva 77,3 oraz 
40,6. W urzędniczych znaczenia polityczne stanowią 80°/o i odniesione zo
stały tylko do całych struktur politycznych. Dopiero terminologia doku
mentów prywatnych d,1jc: obraz czqściowo zbliżony do wcześniej pozna
nych obszarÓ\',:: ur.h:ial znac.:ze1"i politycznych wynosi 85,:)0/o, w.;ró<l nich 
zaś prze,vaża już „term" rozurniana jako część wi<;kszcj cnlości, stano
wiąc 55,1 °/o. 

VIII. C hr o n o log i a z n a c  ze 11. Zdecydowana przewaga słowa
„terra" użytego w rozumieniu całości politycznej struktury jest zatem 
charakterystycznq ccc.:h-1 słownictwa śląskich dokumentów. Dlutcgo szcze
gólni::: interesujące jest sprawdzenie, jak fakt ten kształtowa! siq w cza
sie i czy d:, siq tu uchwycić pcwh:n proces. Temu celowi służy tab. 5. 

Tab. 5. \\\stępowanie " dokumcn1ad1 określenia „terra" w znaczeniu państwa i czi;ści państwa 

Grupa dokumentów 
do 1250 

\V Jatach 

1251· 1300 i 1301-1350 I 1351 1400

\Vyraz .,terra·' u?.yty w znaczeniu całości paristwa 

monarsze 48 I21 199 25 

papieskie 12 20 2 

duchowieństwa 7 8 GG 3 

urz�dniczc 2 2 

prywatne 2 9 - ---· ---··---·--,-- -,-·-·· 
Ralem 68 153 278 29 

monarsze 

papieskie 

duchowieństwa 
urzędnicze 
prywatne 

Razem 

i 

Wyraz „terra" u:iyty w zn:iczcniu części państwa 

7 41 

3 

44 

153 

9 

12 i 

174 

71 

48 

4 

123 

Razem 

393 

34 

84 

4 

13 ·--·-·----
528 

272 

4 

58 

16 
·--··--· 

350 
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Tab. 5 daje już znacznie dokładniejszy wgląd w przebiegające pro
cesy. Wprawdzie wynika z niej liczebny wzrost zastosowań „ziemi" 
w obydwu uwzględnionych znaczeniach, przy czym jednak w ramach 
XIV w. daje się zauważyć odmienność tempa tego wzrostu. Pamiętajmy, 

. że dla drugiej połowy tego stulecia wykorzystano już tylko szczupły ma
' teriał. Można przypuścić, że jest on w równej mierze niekompletny dla 
obu tych znaczeń. \V tych warunkach uderza, że zanik zastosowań „zie
mi" rozumianej jako całość politycznej struktury jest w drugiej połowie 
XIV w. bezwzględnie i względnie znacznie gwałtowniejszy niż analo
giczne zjawisko obserwowane przy „terra" w znaczeniu składowej części 
państwa. Fakt ten dowodzi, że pierwsze znaczenie „ziemi" znajdowało 
się wówczas w trakcie zaniku, wręcz przeciwnie niż drugie, które rów
nocześnie przeżywało zdecydowany rozwój. Dzięki takiej obserwacji mo
żemy stwierdzić:, iż ewolucja znaczeń słowa „terra" w dokumentach ślą
skich, mimo odmiennych pozorów spowodowanych specyficznym zde
kompletowaniem materiału, podążała jednak w kierunku zasadniczo 
zbieżnym z tym, który obserwowano w odniesieniu do innych ziem pol
skich. Różnica między nimi polegała jedynie na tym, iż na Sląsku pro
ces ten wystąpił później. 

Opisywana tu zmienność rozmaicie kształtowała się w różnych gru
pach dokumentów. Co prawda, ogólne tendencje na ogół są w nich 
wszystkich z.bieżne, w dokumcntnch monarszych z�ś, dominujących li
czebnie, właściwie pokrywają się z ogólnym obrazem, niemniej jednak 
wyraźnie odcina się od innych grupa dokumentów duchowieństwa. Nie 
tylko bowiem zanik stosowania terminu „ziemia" w sensie całej poli
tycznej struktury jest w niej szczególnie gwałtowny, ale też ona jedna 
wykazuje - mimo podkreślanego już zdekompletowania - konsekwent
ny w XIV w. liczbowy rozwój „ziemi" rozumianej jako część większej 
struktury politycznej. Inaczej mówiąc ogólnopolskie tendencje nazewni
cze najwyraźniej na śląsku odzwierciedliły się w aktach wytwarzanych 
przez kancelarie duchowieństwa. 

IX. Po j ę c i  o w e i i n st y t u  c j o n a 1 n e o d nie si e n i a „z ie
m i". Wyraz „terra" występuje w dokumentach w różnych zwrotach 
i sformułowaniach. Niektóre z nich wyrażają bezpośrednie związki tych 
„ziem" z pewnymi innymi faktami, zjawiskami i urządzeniami, co rzuca 
dodatkowe światło na badaną rzecz. Oto one w rzeczowym uporządko
waniu. 

a) W miarę uobiektywniania się „ziemi" i uniezależniania się jej od
aktualnego zasięgu władzy dynasty pojawia się pojęcie jej gr a n i c. 
Czytamy bowiem: ,,si extra terminos terre nostre nos ad bellum proce
dere" (1259, Schirrm. 6); ,,extra fines terre" (1260, Tz. 342); ,,extra fines 
terre nostre" (1263, tamże 366; 1281, tamże 396); ,,extra fines terre sue" 
(1282, Bisth. 77); ,,solum ad metas terre" (ok. 1300, Mal. I 330); ,,a con
tiguis finibus terre Polonie" (1325, Cod. X 100); ,,limitibus et distinccio-
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nibus terrarum" (1359, GM I 143); ,,terram nostram ... cum ... omnibus ... 
limitibus (1337, tamże 145, 146); podobną treść zawierają w sobie wzmian
ki o wojennych wyprawach niżej zestawione, nieco zaś odmienne zna
czeniem są zwroty mówiące o „pograniczach", czyli pogranicznych obsza
rach: ,,que nostre terre confines" (1330, Croon 167), gdzie wyraźnie idzie 
o nadgraniczne grody i miasta, oczywiście z ich otoczeniem oraż „in con
finio terrarum" (1344, Bisth. 298).

b) Dosyć często mówi się o syt u a cji, st a n ie, p ołożeni u,
po t r z e b  a ch „ziemi", mianowicie: ,,nisi tote terre incumbet neces
sitas" (1235, Tz. 301); ,,pro utilitate terre et necessitate" (1249, Eisth. li); 
„utilitate quam necessitate terre nostre" oraz „necessitate vel utilitate 
terre" (1253, Tz. 301, 330); ,,generaliter terre nostre promocionem aut 
commodum procuramus" (1315, Schirrm. 30); ,,ad utilitatem nostram et 
terre nostre convertentes" (1315, tamże 32); ,,pro bono statu terrarum 
nostrarum" (1323, GM II 12); .,terrarum ... commodum statumque ... per
pendentes" oraz „pro nostro, terrarum predictarum et hominum nostro
rum commodo" (1329, GM II 19, 20); ,,cum civitatum nostrarum aut ge
neraliter terre nostre promocionem aut commodum procuramus" (1331, 
Schirrm. 65 ident. 1345, tamże 100); ,,eidem regi et sue terre dampna" 
(1332, Pol. IV 3 oraz identycznie 1397, tamże 15); ,,tranquillitati terre 
eiusdem" (przed 1332, Cod. V 182); ,,et de terrarum ipsarum desolatione" 
(tamże 209); ,,terrarum utrarumque destruccio" (tamże 210); ,,pro pace 
et pro bono statu terre" (tamże 254); ,,desolacionem dicte terre" (tamże 
287); ,,ac melioracionem civitatis et terre nostre Wratislaviensis" (1340, 
Korn 145); ,,contra ... quoscunque malefactores terre" (1347, Schirrm. 
109}; .,pro statu pacifico meditaretur nostro et terrarum" (1348, Korn 
168 dwukrotnie). 

c) Cię ż a r y  p u b  1 i c z  n e są stosunkowo często powoływane
w związku z „ziemiami". Oto odnośny materiał: ,,a collectis ... seu peti
cionibus que in quibusdam terris fiunt" (1225, Mal. III 112 oraz ident. 
1226, tamże 134); ,,communis collecta a tota terra pro nostris necessita
tibus (1241, Bisth. 5); ,,exactionibus que in terra fieri consuererunt" 
(1253, Tz. 331); ,,ad collectam conferent proporcionaliter cum terra" (1260, 
Bisth. 22); ,,si ... exercitus forcior de terra sit per pecuniam ammovendus, 
tunc eciam episcopi homines cum terra conferre proporcionaliter tene
buntur" (tamże 25); ,,si quas ... exacciones ... in terra nostra nos facere 
contingat" (1261, Tz. 348); ,,decimam habebamus. in ista terra" (1264, 
Korn 31); ,,decimas ... in terra nostra ad episcopalcm mensam pcrtinen
tes" (1272, Bisth. 53); ,,si dornini terre communem aliquam in tota terr'.l 
exaccionem vel mandatum ... constituerint et mandaverint" (1282, Cod. 
II 16); ,,vecturas que de terra nostra instante necessitate requirimus" oraz 
„exacciones pecuniarias si quas in nostro terri torio pro subsidio exigere 
cogimur" (1308, Schirrm. 20, gdzie „territorium" jest wyraźnie syno
nimem „ziemi"); ,,maldratis, quas in terra et in dominio · vcstro" (1321, 

4 - Sobólka 2 85 



Kazimierz Or.!'.cehowski 

Cod. \T 242); ,,exactionem communem cdixerimus terre nostre'' (1336, 
Cod. X 127). 

d) Cła Sćl spra\vą, która często przewija się przez dokumenty, jednak
tylko \VY jątkowo w bezpośrednim powiązaniu z „ziemią". \Vzmianki te

go rodznJU odszukano tylko trzy: ,,sine teloneo per totam terrarn nostr,1m 

irc" ( 1211, Mal. II 98); ,,sine teloneo per to tam tcrram nostre potesta tis·' 

(1222, :\1al. III 31); ,,vendidimus thelonea ... in antiqua terra nostra" 
(1310, Korn 84). 

e) I\1 o net� tylko 1 raz wymieniono w połączeniu z „ziemią", za

pewniając dla niej „communem cursum terre" (1336, Cod. X 127). 

f) Podobnie tylko 1 raz jest mowa ogólnie o do c h o d a c h z . ,zie
mi": ,,de; proventibus terre nostre Wratislaviensis" (1363, Korn 207). 

g) Sprawy t argów i ha n d 1 u wystąpiły w ten sposób trzy

krotnie: ,,quas habent alia fora annu'.llia terre nostre" (1243, Tz. 306); 
.. per alb fora terre nostre" (1247, tamże 309); ,,per quos cubitos int�lli
gimus ulnas quibus mercatores pannorum hoc in tempore uti communi
ter consueverunt" (1317, Cod. II 129), gdzie jcdn::1k brak bezpośredniego 
odeslanb do „ziemi". 

h) O b ro n n ość bywa wiązana z „ziemią" lic:mie i w różnych uję
ciach. �ajczt;ściej mowa jest o czynnej jej obronie, i to niemal vV iden

tycznych sformułowaniach: ,,ad communcm terre defensionem" (1173, 

Wkp. I 21); ,,pro communi defensione terre" (1226, Mal. III 134); ,,pro 
defensione terl'e" (1228, Tz. '.Z.88); ,,ad dcfensioncm terre nostrc" (12.41, 
Bisth. 5); ,,ad defensionem tocius terre" (1243, Tz. 306) itp., takich nie-
1rnll identycznych wzmianek odszukano jeszcze 1 O z całego studio,v,rncgo 
czasu . .Jede;n dalszy zwrot został rozwini(;;ty: ,,pro ipsius terre defen�ione 
atque tutda" (1282, Bisth. 77). Pośrednio analogiczne znaczenie mają 
teksty, ktr'H·v mówią o wrogim najeździe na „ziemię": ,,hostilem cxcrci

tum tL'JT;1m velle ingredi" (1175, Wkp. I 21); ,,si manifestum periculum 
scu tcrrc distUL·bium" (1359, Korn 193). :-fowa bywa też o stanie obron
ności, b(�Z poj�ciowego po\viązania z obroną przed czynną napaścią: ., nec 

1)roplcl' terre custodiam" (1334, Cod. X 118); ,,pro presidio terrarum no

Strarum" (1359, Korn 193). Bardzo liczne są sformułowania, któl'e łączą
z „zicmimni" miejsrn umocnione, grody, traktując te ostatnie jako nalc
Żc1Ct' do „ziemi", albo też stylistycznie je sobie nawzajem przeciwstawia
.!ąc: ,,municiones nostras ecclesie et terre Nyscnsis" (1342, GM I 8}; ,.mu

nicioncs terre N ysensis" (1358, tamże Hi); ,,municiones suas et tr·r ras",
a także „tcrru� et municiones" (1342, tamże 6) itp. Wreszcie wymienic tu

trzeb<1 wzmianki o wojennych wyprawach, które często bywają ro�roż
ni,me; w zależności od tego, czy prowadzone są w granicach „ziem". czy
też poza nimi: ,,cxpediciones aliq uas extra terram ire" (1173, Wkp. I 21);
„expcdicio super tcrram meam, vel eciam in terra n1ea, si ecian1 c·xtra
terl'arn mvam ego moveri expedicionem statuo" (1222, Tz. 281); ,,d•.: c-x
pcdicionilrns similiter extra terram, infra Yero ut nisi est pro communi
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dcfensione terre" (1226, Mal. III 134); ,,si autem extra fines terre nostre 

nos ire personaliter oportebit" oraz nieco dalej „ubi autem nos persona
liter extra terrarn non imus" (1260, Tz. 342); ,,cxpediciones ... que fient 
extra terram" (ok. 1300, Mal. I 300, dwukrotnie): ,,expcdicio communiter 
fuerit terre nostre" (1336, Cod. X 128), także ogólnie o wyprawach „in 
tern1 nostra et non extra terras" (1372, Kat. II 48). 

i) U r z ę d n i k ó w i u r z ę d y też czasem łączono z „ziemiami"
w tekstach dokumentów śląskich. Najczęściej dzieje się tak przy sę

dziach i sądach: ,,iudice terre nostrc" (1273, Bisth. 61); ,,Zobeslai iudicis 
terre mee" (1289, GM II 416); ,,iudicium Polonicale per totam terram" 
(1300, Tz. 441); ,,iudicio et pcne communi subiaccat"; ,,a castellano et 

a iudice terre sint exempta" oraz „domino Thoma iudice terre" (wszyst
ko 1306, Cod. II 113-119); ,,presente domino Martino iudice terre" (1316, 
tamże 127 i podobnie 1317, tamże 30); ,,Ulricus de Ryczano iudex tcr

r<c" (1318, G::vr II 468); ,,ipsius terre iudicium" (1327, GM I 69); ,,came

rariis Zude nostre Oppaviensis" (1340, Cod. II 143); ,,Borsuta de Herol
ticz czudario terre Oppaviensis" (tamże 146); ,,judicio terre nostre ac 

provinciali nostri dis1.rictus Wratislaviensis" (1343, Korn 156). Są też 
trzy teksty, w których wprawdzie mowa o jurysdykcji, ale koniec koń
ców treść mają podobną: ,,cum de suo jure ipsos contigcrit dubiiare, nus
quam extra terram nostrum neque eciam in terra illud se ąuerant in
formari, praeter in Ratibor" (1286, Tz. 404 oraz ana logicznie 1315, tam
że 496 dwukrotnie). Pi(1ć razy jest w ten sposób wzmianka o starostach: 
„capitaneus nostre terre cxistcret constitutus" (1310, Cod. X 65); . .ipsi 
l•.crre capitaneum preficiemus" (1327, GI\1 I 68); ,,capitancus terre \Vra
tislavicn:,d' (1336, GM II 23); ,.capitaneo terre nostrc" tl340, Cod. X 
137); ,,capitanei terre Nyscnsis" (1344, Bisth. 300). O inn.vch urzędnikach 
tylko wyjątkowo w takich kontekstach jest wzmianka: ,,cancellarius du
cis et terre predictorum" (1363, Schirrm. 16i); ,,a Stephano notario terre 
f:'ohemie" (1337, G:vI Il 385); ,,v.::l ... ad ... officiales terre pcriincnt" (1241, 
Tz.. 303); ,,huius terre telonearios et monetarios" (1226, .Mal. III 115) .. 

.i) Sołty sów dokumenty wymieniają tak dwukrotnie: ,,a scul
it.:tis ... terre nostrc" (] 339, Cod. X 133); ,,sculteti terre nostrc Ossveti
mensis" (1364, Kur. I 11 O). 

k) Z w y czaj i p r a w o bywa często i rozmaicie pojęciowo po
wiązane z „ziemią". Szczególnie liczne są odesłania do „consuetudo", 
czyli prawa zwyczajowego, w tym najczęściej zupełnie lakoniczne: ,.se
cundum consuetudinem terre" (z lat 1214-1249, Tz. 275--315). Niekiedy 
zwrnt ten jest rozwinięty: ,,contra terre consuetudinem" (1227, Bisth. 2); 
,,!;ccundum terre consuetudincm probare" (1248. busch. l '77}; ,,ac totius 
tc-rre consuetudinc" (1282, Henr. 76); ,,secundum terre nostrc consuetu
dinem" (1297, tamże 119); ,,secundum civitatis et terre consuctudincm 
nggraventur" (1337, 1'z. 547); ,,iuxta terre Osswieczimiensis consuctudi
nem rcsignavit" (1377, Kur. IV 68); ,,secundum terre nostre consuetudi-
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nem" (1379, tamże 205). Czasami „zwyczaj" połączono w tych zwrotach 
z „obyczajem": ,,in terra nostra Wratislaviensi consuctudinis est et mo
ris" ( 1341, Tz. 551 ); ,,secundum morcm et consuetudinem nostrae terrae" 
1364. Kur. I 110). Ciekawe są sformułowania, w których „consuetudo" 
została połączona z „ius", czyli prawdopodobnie prawem pisanym. \Vszy
stkic one pochodzą już z XIV w.: ,,ut in iuris et consuetudinis huiusmodi 
terre recepta noticia pleniori" (1332, Cod. V 273); ,,de iure et consuetu
dinc terre illius" (1344, Korn 160); ,,secundum terre ius et consuetudi
nem generałem" (1351, Cod. X 179, gdzie „consuetudo" zdaje się mieć 
s:rcrszy zasięg niż „ius"); ,,de iure et consuetudine" (1363, tamże 214, 
w dokumencie wystmvionym przez wójta, idzie tu \Vi(;c raczej o prawo 
miejskie). Raz st wicrdzono wyrażnic. że idzie o prawo „powszechne": 
,,iure communi et approbata terrarum Polonie laudabili conswetudine'' 
(l 355, Cod. V 422). Kiedy indziej podkreślono, że idzie o prawo sołty
sów: ,.prout ius est et consuetudo scultetorum totius terre" (1310, Cod. 
II 26). Rzadziej tylko sarno „ius" bywa odniesione do „ziemi": ,,eo iure 
volumus uti, quo utuntur homines in terris villarum militarium ce,.::ti
tuti'' (1248, Bisth. 16 - tu jednak idzie raczej o majątki rycerskie, kry
.icice się pod slo,vem „terra"); ,,ius Polonicale in suis dumtaxat terris 
habcndum et exercendum" (1337, Cod. V 381); ,,secundum ius terre Op
paviensis" {1340, Cod. II 141, dwukrotnie) oraz z równoczesnym powi�:
zaniem z pewną grupą społeczną „jure aliorum bonorum ministerialium 
terre nostre Oppaviensis" (tamże 142). Oryginaine sformułowanie tego 
rodzaju nie zostało odniesione do „ziemi", tylko do jej synonimu: ,,ad 

usus et consuetudines patrie" (1297, llenr. 118). 
I) Najbogatszy materia! dotyczy zwrotów, w których „terra" jest -

\V różny zresztą sposób � łączona ze s p o ł e c z e ń s t we m lub jego
pewnymi czqściarni. W wielu wypadkach jest w ten sposób mowa o lu
dziach, mieszkańcach, podd,rnych, czyli o całej ludności danego obszaru: 
„omnes homines terre sue" (1266, Bisth. 31); ,,homines et terram beati 
Johmmis" (1281, GI'v1 Il 459); ,,terras hominesque eiusdem ccclesie''; ,,ab 
hominibus et terra prefatis"; ,,et ecclesiam ac terram et homines"; ,,om
nibus et terre predictis exaccioncm"; ,,et su bditos terre i psi us" (1282, 
Eisth. 73-78 i jeszcze parokrotnie); ,,cunctis terre nostrc inhibitatori
bus'' (1286, Tz. 40!): ,,incolarum tcnc nostre" (1302, Cod . V 181); ,,alia
rurn tcrrarum incolis" (1305, G.\'1 11 4o5); ,,dictis terris ac incolis" (1332, 
Cod. V 210); ,,populus terre desolatus" (tamże 217); ,,ac incolas terre! 
ipsius" (1333, Bisth. 277); ,,eciam incolas terre dicti ducis" (1334, Cod. X 
118); ,,et alias inco las tenarum nostra rum universos" (1335, G :\1 I 137); 
,,uni,:ersos terre \Vratislaviensis inc:olas" (1327, tamże 68-69, sześcio
krotni;;): ,,singulis dictnrurn. terni!·um inhibit«toribus'' (13:37, tamże 149}; 
, .l'l incolarum ka,· viusdcm" (1337, Korn. 136); .. et se nostro terrarum 
r,osti·arum im·<Jlarurn carunden1 ... nomine" (1342, G:\il 1 318); ,.tcrras ... 
et homines enrundL'm ... conservMc" (1343, tamże :320); ,,incolae vero 
terrae nostrnc, tcrrnrn nostram inhabilantes" (1348, Tz. 560); ,,civitates, 
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terras et homines" (1343, GM II 135); ,,ac universitales terre seu homi

nes" (1372, GM I 18); ,,incolis, hospitibus, advenis et aliis quibuscunque 
in terris nostris existentibus" ( 1391, Wkp. III 637); ,,nostro, terrarum et 
subditorum nostrorum nominibus" (1393, Pol. IV 12). 

Odszukano też zwroty, w których nie jest jasne, czy chodzi w nich 
o całą ludność „ziemi": ,,cum communi ta te terre nostre sunt astricti"
(1295, Cod. II 16); ,,quod nostros subditos, divites et pauperes, terrigenas
et cives" (1312, GM I 124); ,,fidelium terrarum civitatum hominum et
bonorum omnium nostrorum ... staturo commodumque ... perpendentes"
(1329, GM I 130, 131; GM II 19).

Są wreszcie sformułowania, w których „incole" czy „homines" są 
przeciwstawieni szlachcie, odpowiadając zatem mieszczanom lub ludności 
wiejskiej: 11baronas milites ac homines terre sue" (1276, Bisth. 66); ,,si 
aliqui nobiles, burgenses aut incole terrarum nostrarum" (1337, GM I 
l 38); ,,incolas civitatum ... et nobil es terrarum ipsorum" (1343, GM li 
135); ,,pheudalibus civibus scultetis rusticis et habitatoribus terrarum 
universis" (tamże) oraz mniej jasne 11prout ab aliis vasallis incolis terre 
Glacensis" (1346, tamże 173). Nie wiadomo, jak rozumieć „ziemian" w tek
ście z 1361 r.: ,,nobilium civium vasallorum et terrigenarum ducatuum 
et terrarum nostrarum" (GM I 179). 

Z uwagi na bliskie związki między „ziemią" i szlachtą trzeba ze szcze
gólną uwagą prześledzić urywki z dokumentów śląskich taką właśnie 
posiadające wymowę. Są one zaś wcale liczne: ,,cum multis terre nostre 
baronibus et nobilibus" {1211, Mal. Il 81); ,,cum omni milicia baronum 
terre mee consilio" {1228, Pol. III 14); ,,et omnibus terre nostre baroni
bus" (1229, Korn 7); .. nobiles tam de terra ducis H0nrici quam ducątu 
Opoliensi" (1236, GM 1I 299); ,,et fidelium terre nostre baronum" (1255, 
Tz. 333); ,,una cum militibus terre nostre promittimus" (1267, Bisth. 
::ł3); ,,nobilium meorum et terre mee predicte" {1289, GM II 416); ,,omni
bus baronibus terre et civibus" (1290, Bisth. 257); ,,consilia nobilium ter
re nostre" (1296, GM II 8); ,,convocatis militibus et senioribus terre" 
(1311, Wkp. II 284); ,,quod milites et nobiles terre seu terrigene" (1310, 
Tz. 486); ,,si vero nobiles vel fideles terrarum nostrarum" (1329, GM I 
131; GM II 19); ,,duces et terrarum nostrarum nobiles" (1332, Cod. V 
259); ,,quinque feodalium terre" (1343, Schirrm. 99); ,,ac aliorum nobi
lium baronum terre nostre" (1346, Mog. 53); ,,sicut nostris ceteris terre 
Ratiboriensis vasallis" (1368, Kat. II 31); ,,sicut viri nobiles in terra 
nostra" (1399, Kur. I 289); ,,quatuor feodalibus melioribus terrarum no
strarum" (1399, Pol. IV 17). 

W dokumencie margrabiego Karola z 1343 r. są trzy zwroty wyma
gające komentarza. Oto one: ,,et hoc per communitatem terrigenarum"; 
,,generale promissum omnium terrigenarum" oraz „sed totam communi
tatem ducatus Lignicensis" (Schirrm. 99). Mogłoby się wydawać, że owa 
.,communitas" to ogół tamtejszej szlachty, tym bardziej że już gdzie in
dziej szlachtę i ziemian traktowano jako synonimy. W akcie tym idzie 



Kazimierz Orzechowski 

jednak o wybór pięciu szlachty oraz pięciu mieszczan, dokonywany wła
śnie przez ową „communitas". Dlatego też wydaje się właściwsze, by 
przez to słowo rozumieć ogół politycznie czynnej ludności księstwa, za
tem w tym wypadku szlachtę oraz mieszczan. 

Jest jeszcze pewna okoliczność dostatecznie charakterystyczna, by 
osobno zwrócić na nią uwagę. W dotychczas przebadanym obfitym m:i
teriale, dotyczącym wszystkich ziem polskich, ludność lub jej określone 
grupy (w szczególności szlachta) były pojęciowo łączone z „ziemiami". 
Tyrn�zasem w dokumentach śląskich, chociaż i tutaj przeważa poprzed
nie zjawisko, obok niego jednak występuje z rzadka i inne, mianowicie 
łączenie ludności (lub jej części) z „dystryktem" lub odpowiadającym mu 
„ territorium". I tak czytamy: ,,incole in districtu civitatis ei us dem" 
(1273, Korn 43); ,,cives ... Stinavie seu eciam universos vasallos dicti 
territorii" (1339, GM 1 136); ,,civitates ... et nobiles atque incole distric
tuum pertinencium ad easdem" (1343, GM II 136); ,,civitates ... et civium 
universitates nec non universi nobiles districtuum" (tamże 139); ,,ac opi
danos opidorum et vasallos districtuum ... predictorum" (1344, Bisth. 
301); ,,vasallorum nostrorum Wratislavicnsis districtus" (1345, Korn 165); 
„nobiles vasalli milites clientes et sculteti districtus seu territorii ac 
cives civitatis Glacensis fideles nostri" (1353, GM II 175); ,,phazallis sui 
districtus" (1393, Tz. 535). Jedyna wzmiank� o mieszkańcach dystryktu, 
tzn. otoczenia miasta, pochodzi z XIII w. Wszystkie pozostałe są już 
z nu:stt;pnego :stulcci:1 i tym :sq znamienne, że przeciw:otawiają :sz,lachtl; 
miastom (mieszczanom) i wiążą ją bezpośrednio z dystryktem-teryto
rium. W ten sposób zatem jesteśmy świadkami funkcjonowania już \V tym 
czasie specyficznej śląskiej terytorialnej organizacji szlachty, opierającej 
się na dystryktach-weichbildach. 

Związki między ludnością lub jej określonymi grupami oraz „zie
mią" występują najwyraźniej, gdy „terra" bywa z tą ludnością utożsa
miana, Zachodzi(: to może w dwojaki sposób. Najczęściej następuje to 
pośrednio, a mianowicie w większości wzmianek, które z „ziemią" łączą 
ciężary publiczne oraz obowiązek służby wojskowej, Ilekroć bowiem jest 
mowa o świadczeniach „ziemi", o jej obowiązku wojskowym, zawsze idzie 
o ludność, która ów ciężar ponosi. Podobną treść mają powiedzenia o in
terdykcie nakładanym na „ziemię", których odszukano 18 w ska1i obu
stuleci. Utożsamienie, o którym mowa, może też być rzeczywiste i bez
pośrednie, Oto odnośne teksty: ,,communis collecta a tota terra" (1241,
Bisth. 5); ,,ad collectam conferent proporcionaliter cum terra" (1260,
tamże 22); ,,pro se et nomine terre sue ac vasallorum suorum" (1340,
tamże 279); ,,dux Conradus suo et sue terre parte ... nomine" (1344,
tamże 299); ,,civitati et terre Nysensi" (1351, tamże 346, 347). Jak wi
dać, bezpośrednie utożsamienie jest w tych zwrotach dość nikłe, cza
sami nawet właściwie jest tylko pośrednie.

X. P r z e s t r z e n n e o d n i e s i e n i a n a z w y „ t e r r a" są
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ostatnią kwestią, którą należy rozważyć. W tym celu sporządzono odpo

wiednie zestawienia. Pierwsze z nich ujmuje wszystkie określenia prze

strzenne, zastosowane wobec takich obszarów, które w dokumentach ślą
skich zostały też nazwane „ziemią". Uporządkowano je chronoiogicznic, 

\V zależności od czasu, gdy wobec nich pojawiło się słowo „terra" (tab. 6). 

Tab. 6. \Vyst�powanie określeń przestrzennych w powiązaniach z imieniem własnym i wyrazem 

]mię własne 
4---- .

Polonie 
terra 

Pomoranic 
terra 

Opoliensis 
terra 
ducatus 
districtus 

Nysensis 
terra 
territorium 
districtus 

Budyssincnsis 
terra 
marchia 
districtus 

Boernie 
terra 

Mora vie 
terra 

Cracovicnsis 
terra 

Sandorniriensis 
terra 

Lubucensis 
terra 
territorium 
districtus 

Glaccnsis 
terra 
provincia 
territorium 
districtus 

Wr a tisla viensis 
terra 
ducatus 
principatus 
territorium 
districtus 

określenie 

,,terra" 

W latach 
do 1250 1251-1300 / 1301-- 1350 1 1351 · 1400 

--�-- .. - . 3 . ___ 1 __ �4 ___ 1.=.·_-_s_=-- .

3 

2· 

I 3 
2 

8 20 17 

4 4 

2 2 

2 

3 

2 2 

4 

2 

5 

5 

2 
2 3 

12 33 8 

15 12 
5 l 

8 
16 5 
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0 pa viensi s 

terra 

ducatus 

districtus 

Othmuchoviensis 

terra 

castellania 

territorium 

districtus 

Legniczensis 

terra 

ducatus 

territorium 

districtus 

Olesznicensis 

terra 

G!ogoviensis 

terra 

districtus 

Rath i boriensi s 

terra 

ducatus 

territorium 
districtus 

Teschinensis 

terra 

ducatus 

Osswietimensis 

terra 

ducatus 

Stynaviensis 

terra 

ducatus 

districtus 

Falk en ber gens is 

terra 

Coslensis 

terra 

ducatus 

castellania 

tcrritorium 

districtus 

Streliczcnsis 

terra 

territorium 

districtus 

Grotcaviensis 

terra 

tcrritorium 

districtus 
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___________ !__ l ____ :_' 

2 

2 

5 

8 

3 

6 

4 

20 

2 

2 

13 

2 

3 

12 

3 

3 

22 

7 

4 

3 

4 

9 

9 

3 

4 

6 

1 

2 

5 
2 

15 

c.d_ t::b. 6 

5 

12 

2 

1 

3 

2 

15 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

23 

18 
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Strelinensis 

terra 

territorium 

districtus 

Gorensis 

terra 

districtus 

Lubin 

terra 

territorium 

districtus 

Lembcrk 

terra 

Boleslaviensis 

terra 

castellania 

districtus 

V rowenstadien si s 

terra 

territorium 

Prudnik 

terra 

districtus 

N ams la viensis 

terra 

districtus 

Russie 
terra 

Prussie 

terra 

Mazovie 

terra 

Bythumiensis 

terra 

ducatus 

castellania 

districtus 

Olesznensis 

terra 

districtus 

Lyblynensis 

terra 

districtus 

Nov iforensis 

terra 

districtus 

Fra n kensteinensis 

terra 

territorium 

districtus 

__ I ___ � 

2 

1 

) 4 

2 

I 

2 

6 

3 

4 

4 

6 

2 

2 

2 

3 

22 

247 
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5

1 

1 

3 

4 

2 

2 

2 

I 

2. 

2 

3 

6 

3 

1 

5, 
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Już odtwarzając ogólny terminologiczny obraz dokumentów śląskich 
zwrócono uwc1gq na szczególnie niski udział w nim wyrazu „terra". 
Z tab. 6 wynika, że objaw ten był jeszcze silniejszy, gdy idzie o prze
strzenne na wiązania „ziemi", tzn. o łączenie tego słowa z określonym 
imieniem własnym. Odnośne wzmianki są bowiem nie tylko nieliczne, 
ale przede wc:zystkim stosunko\VO późne. Działały tu oczywiście te same 
przyczyny, o których mowa była już wczc:�niej. Ogólnie rzecz biorąc 
określenie to zastosowano do obszarów bardzo różnej wielkości i charak
teru, podobnie jak gdzie indziej na ziemiach polskich. W szczególności: 

a) wobec odrębnych struktur politycznych (Prusy, Czechy - choć:
\V tym drugim wypadku może też chodzić o Czechy w wąskim rozumie
niu, w przeciwstawieniu Morawom); 

b) wobec wielkich obszarów, w niedawnej przeszłości stanowiących
osobne struktury polityczne, które następnie zostały włączone w skład 
większych państw (Wielkopolska, Pomorze, Ruś, Morawy); 

c) wobec śląskich księstw;
d) wobec stosunkowo niewielkich obszarów, wchodzących \\' skład

śląskich ksi�stw w charakterze jednostek podziału małego (dystrykt
-weichbild); 

e) wobec jednostek terytorialnego podziału Korony Polskiej, które
z czasem uzyskiwały techniczną nazwę ziem. 

Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, iż termin „ziemia" w swoim 
głównym odniesieniu, tzn. do księstw, wystwił nie tylko późno, ale też 
dorywczo. Wy.ic1tck stanowi tu tylko ksic:stwo wrocławskie, nieco zaś 
później opawskie i raciborskie. Obok tej nazwy występuje czasami „du
(.'a tus", kcz tylko z rzadka. Przy wszystkich zastrzeżeniach, które płyną 

ze zdekompletowania materiału, można przyjąć, że w drugiej połowic 
XIV w. termin „terra" - wcześniej też nieliczny - wyraźnie zanikał. 

Obok nazw terra-ducatus-principatus w tabeli występują również 
określenia castellania-territorium-districtus, odpowiadające jednostkom 
terytorialnych podziałów w małej skali. W niektórych wypadkach, szcze
gólnie gdy imię własne dotyczy stosunkowo obszernego księstwa (np. 
opolskiego), nic mamy tu do czynienia z przemiennością w stosunku do 
,,terra". Imię własne połączone z „terra" itp. oznacza całość księstwa, 
związane natomiast np. z „districtus" odpowiada jedynie stosunkowo nie
wielkiemu odpowiedniemu „weichbildowi". W kategorii określeń odpo
wiadających jednostkom podziału małego obserwujemy wyraźny przyrost 
słowa . ,dystrykt", czemu w niemczyźnie odpowiada „weichbild". Jest to 
bezsporny wyraz ukształtowanego już - właśnie na podstawie jednost

ki - terytorialnego podziału w malej skali na śląsku. 
Dla dopełnienia terminologicznego obrazu dokumentów śląskich ze

stawiamy w tab. 7 te wszystkie odniesienia przestrzenne, gdzie wśród za
stosowany(.'h nazw ani razu nie użyto słowa „terra". W pierwszej kolej
ności zestawiamy te, wobec których w ogóle użyto słowa „kasztelania", 
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Tab. 7. Występowanie określeń przestrzennych bez wyrazu „terra" w powiązaniu z imieniem

własnym 

·------------------
Imię własne 

� 
!· W latach 

___ ----·-·· określenie do 1250 1251-:_ l 300-ll3Ól-.:::··i 350 I 1351-1400·-
l i _2_�-�--- -3 ---! 4 ___ I _ s 

Milicensis 
castellania 
territorium 
districtus 

Saganensis 
castellania 
districtus 

Wien 
castcllania 

Spicymiriensis 
castełlania 

Ribnick 
territori um 

Kalissiensis 
territorium 

Na kei 
territorium 

Cozzcnbluth 
territorium 

Velen 
territorium 

Beroldistadt 
territorium 
districtus 

M unsterber.;,:ensis 
tcrritorium 
districtus 

Nympczensis 
territorium 

Fes ten berg 
districtus 

Lobaviensis 
districtus 

Cegynhals 
districtus 

Wartenbergcnsis 
districtus 

Urasiensis 
districtus 

Crivin 
districtus 

Zulchowicnsis 
districtus 

Mesericzensis 
districtus 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

s 

li 

3 
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Svidnicensis 

districtus 

Woloviensis 

districtus 

Trebnicensis 

districtus 

Prussniczensis 

districtus 

Sevor 

districtus 

Olauiensis 

districtus 

Bregens is 

districtus 

Gorlicensis 

marchia 

districtus 

Creuczeburgensis 

districtus 

Byczina 

districtus 

Welczin 

districtus 
Gorzovicnsis 

districtus 

Plessnensis 

dis Ir ictus 

Haynoviensis 

districtus 

Kantnensis 

districtus 

Kazimierz Orzechowski 

2 3 4 s 

2 

2 

w dalszej takie, do których odniesiono wyraz „terytorium", na koó.cu 
zaś określane tylko jako „dystrykt". 

W obu ostatnich tabelach niejednokrotnie kilka określeń było łączo
nych z pewnym imieniem własnym. Była już mowa o tym, iż nie za,vsze 
oznacza to przemienność nazw. Z drugiej jednakże strony nie można �tąd 
wnosić, iż przemienność taka w ogóle nie istniała. W śląskich dokumen
tach znajduje się szereg zwrotów, które wyraźnie podkreślają tę prze
mienność. Zestawiamy je poniżej, nie grupując ich rzeczowo, lecz tylko 
podając je w chronologicznej kolejności: ,,in quorum territorio vel con

finio" (1234, Bilsch. 127); ,,in districtu Lubucensi" oraz zaraz dalej „in 
tel'ra Lubus" (1249, GM I 117); ,,in terra nostri ducatus" (1258, Cod. II 
107 - takich wzmianek jest więcej); ,,in cuius dominia seu ducatu" 
(1290, Bisth. 258); ,,racione dominii seu ducatus" (1291, tamże 272 - oba 
ostatnie można też rozumieć nieprzestrzennie, jako zasięg władzy); ,,in 
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toto ducatu sive dominio domini ducis" (1296, tamże 264); ,,nomine dis
trictus sive territorii" (1310, Wkp. II 275); ,,terram seu ducatum suurn 
Oppaviensem" (1318, GM II 467, 468); ,,in sua terra et dominio" (1332, 
Cod. V 111, 196, 242); ,,ducatum nostrum seu terram Stynaviensem" 
(1336-1337. GM I 139-149 - osiem razy); ,,in districtu seu territorio 
extra civitatem" (1337, Korn 138); ,,cum ... districtu seu toto territorio" 
(1339, GM II 25-27 - osiem razy); ,,in terra seu districtu Oppauiensi" 
(1340, Cod. II 140); ,,Grotkaw necnon terra seu districtus" (1342, Bisth. 
351 - 3 razy; 1358, tamże); identyczne zwroty z 1353 r. (GM Il 175 -
2 razy), a także 1355 r. (tamże 217, 218); ,,in terris sive districtibus" 
(1358, GM I 15; Bisth. 310); ,,duorum territoriorum scu castellaniarmn'' 
(1391, Kat. Il 163). 

XI. Wn i o ski. W słownictwie śląskich dokumentów do koi1ca
XIV w. wystąpiły na ogól podobne zmiany jak w analogicznych tekstach 
z innych ziem polskich. Poiega!y one na rosnącym zastosowaniu słowa 
„terra" wśród innych określeń przestrzennych nie będących imionami 
własnymi. W odróżnieniu od innych jednakie z jednej strony ich odse
tek był znacznie niższy, prócz tego zaś nie wystąpił w nich z drugiej 
strony spadek czy nawet zanik tego słowa w znaczeniu całości struktury 
politycznej, co właśnie gdzie indziej dało się obserwować. Inaczej mó
wiąc, określenie „terra" nie stało się na Śląsku główną techniczną nazwą 
na oznaczenie jednostki podziału terytorialnego w skali wielkiej. Równo
<:ześnic zwraca uwagę na Śląsku szczególnie wysoki odsetek zastosowa
nia wyrazu „districtus" na oznaczenie jednostki podziału terytorialnego 
w malej skali, a także dość wyraźne jego związki ze szlachtą-ziemia
nan1i. 

DER BEGRIFF „TERRA" IN DEN SCHLESI�CHEN DOKt:MENTEN BIS Zlii\I 

ENDE DES H. JAHRllUNDERTS 

In der Terminologie der schlesischen Urkunden, ahnlich wie in derjenigen, che 
in cie:1 aus anderen polnischen Gebieten stammenden urkunden angcwandt war
den \\·ar, wuchs die Fre(łucuz der Anwendung des Bcgriffs ,,terra" u11ter andcren 
Rau:r,bcstimmungen, die keinc Eigcnnamen wnrcn, zu. Dicser Zuwachs war jcdoch 
viel g,•ringer als woanders in Polen. Ein andcrer Unlerschicd in cliescr Gegenubcr
stel:u:1g ist die Tatsache, dass clas Wort „terra" in den schlesischen Urkunden in 
jenc:· Zeit seinc Beclcutung auch als Einheit der politischcn Struktur behalten hat, 
wah:·e!1d es in anderen polnischen Regioncn am Absterber: war. Im Ergebnis ist 
das ,\'ort „terra" in Schlcsien kcin tcchnischer BcgrifI Hi,· Bestimmung der Ein
hcite:, der Territorialteilung im grnssen Ausmnss geworclen. 




