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Od pewnego czasu prowadzone są prace, zmierzające do ustalenia 
znaczeń wyrazu „terra" oraz ich ewolucji w historiograficznych i praw
nych źródłach polskich do schyłku XIV w. W związku z tym interesujqce 
byłoby sprawdzić, jak ta rzecz przedstawia się w czeskim narracyjnym 
zabytku o dużej wartości, współczesnym kronice tzw. Galla Anonima, 
mianowicie w Kronice Kosmasa. Temu też poświęcone są poniższe uwagi. 

Kosmas (tzn. Kosma), praski dziekan, rozpoczął prace nad swym dzie
łem prawdopodobnie około 1110 r. 1, pisząc wówczas pierwszą księgę. 
Obie następne spisał później, pracując nad swym dziełem zapewne aż do 
śmierci (zm. 21 X 1125). Narrację Kroniki Czechów cechują nader liczne 
przejątki, w szczególności z kroniki Reginona z Prum, z licznych łaciń
skich autorów klasycznych i poklasycznych, z Pisma Świętego, dzieł 
Ojców Kościoła itp. Była to maniera właściwa tamtym czasom i zarzut 
J. Losertha 2, który· praskiego dziekana pomawiał wręcz o pla�iat i nie
,,.,olnicze naślaclownict\vo Reginona, okazał siE; zbyt surowy. B. Bretholz
dowiódł bowiem, że Kosmas w swej Kronice świadomie pomijał fakty,
które już zostały opisnne w v,,1y korzystyv.ranych przezeń tekstach. \V za
sadzie zatem owe przej"1tki dotyczą przede wszystkim stylu, a wic;c spo
sobu obrazowania, pewnych zwrotów czy słownictwa�. \V szczególności
ta ostatnia okoliczność mogłaby być kłopotliwa dla tego rodzaju opraco
wań, jak niniejsze, gdyby nie powszechność tego zjawiska w średnio
wiecznym pisarstwie europejskim, przede wszystkim kronikarskim. Zre
sztą trzeba też wziąć pod uwagę, że interesujące nas słowo „terra" tylko
z rzadka bywało wówczas używane w przenośniach i retorycznych zwro
tach, które najczęściej są przedmiotem naśladownictwa i przejątkó\V,
z reguły zaś było stosowane przy konkretnych opisach i faktach. W su
mie zatem można przyjąć, że słownictwo Kroniki Kosmasa prawdopo-

1 ·wypowiadano też przypuszczenie. że pracował on nad Kronika dopiero 

u schyłku życi«, mniej wi<;:cej od 1122 r. Por. omówienie literatury B. Br et ho 1 z, 

Die Chronik der Bohmen des Cosmas von Frag (M.G.H. Scriptores, Nova Series, 

t. II, Berlin 1923, Einleitung, s. XX i n.).
2 J. L os er t h, Studien zu Cosmas von Frag (Archiv fi.ir osterreichische Ge

schichte, t. LXI, 1880). 

3 Szczegółowe ze�tawien:e u B ret h o l z a, op. cit., s. XXVI i n. 
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dobnie odzwierciedla rzeczywiste znaczenia, które wyrazowi ziemia-ter
ra przypisywał ów kronikarz. 

Stosunkowo obszerna Chronica Bohemorum zawiera w sobie 15 nazw 
o treści przestrzennej, nie będących imionami własnymi. Niemal tyle
sarno ma ich nasz Gall Anonim (14), z czego osiem nazw jest identycz
nych. U Kosmasa występują one łącznie w 229 wzmiankach, znów po
dobnie jak u Galla, gdzie naliczono ich 238. Są to mianowicie następujące
słowa: interesująca nas szczególnie „terra" w 90 wzmiankach, raz dimi
nutivum „terrula", regnum w 39 wzmiankach, ducatus w 24, provincia -
15, patria - 14, principatus - 10, regio - 9, propria - 4, territorium
oraz orbis po 3, imperium, marchionatus oraz res publica po dwa i w jed
nej wzmiance pagus. W tym wszystkim „terra" (łącznie z diminutivum)
stanowi 39,7°/o, co jest stosunkowo wysokim odsetkiem, skoro Gall Ano
nim wykazuje tu wielkość niemal dwukrotnie niższą (20,1)_ Obserwacja
będzie dokładniejsza, jeżeli uzmysłowimy sobie, że niektóre z tych słów
bywały przez Kosmasa częściej używane w rozumieniu „władzy", nie
zaś podległego tej władzy terytorium. Idzie tu o ducatus, imperium oraz
p_rincipatus. Wyłączywszy je (w sumie 36 wzmianek) widzimy, że odse
tek „terra" znacznie wzrasta, mianowicie do 47,1°/o.

Osobną kwestię stanowią znaczenia, w których czeski kronikarz uży
,vał tego wyrazu. W sumie wyodrębniono ich dziesięć, z czego pięć za
wiera treści polityczne, pozostałe zaś geograficzno-przyrodnicze oraz 
przenośne. Pierwsza z tych grup bezwzględnie dominuje, obejmując 65 
wzmianek, co czyni 71,40/o; drugą grupę tworzy 25 wzmianek. Oto zaś 
konkretne znaczenia wyrazu „terra" w Chronica Bohemorum: 

a) powierzchnia ziemi, grunt - 7 razy: terram ter baculo percussit
(s. 12 4), stimulum ... in terram fixit (s. 16), in terram proiecit (s. 53), 
tantum in terram proiciatur (s. 87), terreque eos prosternunt (s. 133), in 
terram deiciunt (s. 151), cecidisse in terram (s. 225). 

b) okolice rozumiane szeroko, kraj, zasięg widnokręgu - 16 razy.
W tym ośmiokrotnie idzie o terytoria, z których zostało utworzone pań
stwo czeskie: montibus ... qui . . . extenduntur tocius terre per circu
itum; quasi unus et continuus mons totam illam terram circumeat; huius 
terre superficiem; errabant per devia terre" (wszystko s. 5), hoc est illa 
terra; terra obnoxia nemini: cogitate aptum terre nomen quod sit; Salve, 
terra fatalis (wszystko s. 7). Oto zaś inne zwroty: aut in hanc terram 
redeat (s. 86, może to jednak być kraj pochodzenia, zatem oznaczać okre
śloną polityczną strukturę), vagi et profugi circumeant terram (s. 87), 
ceteri per terram discurrunt et investigant (s. 192), fecerunt impetum 
super terram et eam devastantes incendiis oraz Vulcanus tota terre in 
superficie furit (oba s. 207), huius terre silvas et arbores (s. 219), per 
silvas circuibat terras (s. 234). 

, Dla uproszczenia powołujemy tylko strony z wydania Bretholza, por. przyp_ 1. 
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c) jako świat, zawsze w połączeniu z „orbis" - 3 razy: diffusum est

per orbem terre (s. 5), per orbem terrarum (s. 182), in orbe terrarum 
(s. 219). 

d) w przeciwstawieniu ziemi niebu: cum exosa terras peteret ce
lestia (s. 176). 

e) w przeciwstawieniu ziemi morzu: fama terra marique incliti
(s. 207). 

Treści społeczno-polityczne dają się odczytać w pięciu dalszych zna
czeniach słowa „terra": 

f) jako obszar zamieszkany przez określony lud, posiadający już or
ganizację państwową - 7 razy. W odniesieniu do Czechów czterokrot
nie: a primis incolis terre Boemorum (s. 3), terramque eorum sepe in
gressus (s. 23), intrat in terram Boemorum (s. 99), principibus terre 
Boemorum (s. 204); prócz tego: post hec intrantes Boemi terram (Lucen
sium, s. 29), Ungaros et terram eorum (s. 76), a także jeden raz w sensie 
nie nazwanego obszaru już stanowiącego państwo: quacunque sit ter
rarum (s. 116). 

g) jako państwo określone dokładniej imieniem własnym - 8 razy:
dicatur et terra Boemia (s. 7), omnes tribus terre Boemie (s. 19), ter
re ... Boemie (s. 35}, Boemie terre monarchicam regulam (s. 42), iussit 
eliminari de terra Boemia (s. 103), w nieco odmiennej formie: terre huius 
Boemice (s. 5), tunc habuit terra Boemica (s. 119) oraz intret terram 
Polonie (s. 83). 

h) jako określona struktura polityczna - pa11stwo, jednak bez połą
czenia z imieniem włmmym �- najczęściej, bo aż 44 razy. Trudno przy
taczać tu wszystkie odnośne zwroty, wymienimy zatem tylko typowe 
sposoby zastosowań interesującego nas wyrazu. Najliczniej „terra" \Vy
stępuje z zaimkiem wskazującym hec lub illa, odnoszącym ją do wcześ
niejszego Boemia itp., jak: unde et incole huius terre (s. 15), et huius 
terre pro populo (s. 36), illius terre ad primates (s. 105), istius terre ad 
custodie claustra (s. 114), secundum ritum huius terre ... est introniza
tus (s. 158) itp., niejednokrotnie z przydatkiem „omnis" lub „tata", np. 
hac in omni terra ... regnabit (s. 15), si hostes totam terram rapinis 
(s. 59). Czasami „terra" jest określona dzierżawcza, jako obszar należący 
do określonego dynasty, tu z reguły przy użyciu pluralis maiestaticus: 
secundum ritum nostre terre (s. 86), vestram terram ... intrabat (s. 98) 
itp. Dzierżawcze określenie ziemi występuje również w innej postaci, 
mianowicie przez wskazanie zamieszkującego ją ludu; ujęliśmy je wyżej 
w innej grupie znaczeń. Wreszcie Kosmas wielokroć wspomina o „ziemi" 
w sensie odrębnej politycznej struktury, lecz bez jakichkolwiek odesłań 
czy określeń, np. ab incolis terre (s. 10), vos enirn qui estis capita terre 
(s. 30), primates terre et populum convocat (s. 44) itp. Z kontekstu 
wszystkich tutaj ujętych wzmianek wynika, iż „terra" oznacza w nich 
strukturę polityczną wziętą jako całość. 
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i) w Chronica Boemorum są jednak także sformułowania, w których
„terra" oznacza rozległą część większej politycznej całości. Idzie w nich 
wyłącznie o Morawy: eiusdem terre atque Boemie (s. 35, tekst jednak 
z czasów przed włączeniem Moraw do państwa czeskiego), pater sibi to
tam illam terram ... tradiderat (s. 75, tutaj mowa już o XI w.), terra 
Moravia (s. 205). Rzecz nie jest jednak zupełnie jasna, skoro odnośne 
ziemie bywały wydzielane jako lenno secundogeniti i przez to w pewnym 
sensie wyodrębniane z całości państwa. Są teksty, które równorzędnie 
traktują Czechy i Morawy, raz jako „ziemie" (s. 35), kiedy indziej jako 
„ducatus" (s. 136): w dwu zwrotach Kosmas nazwał Morawy królestwem 
{s. 105, 110). W świetle tego nie jest wykluczone, że wyodrębnione tu 
znaczenie jest po prostu identyczne z poprzednim. 

j) jako niewielka część państwa - 3 razy: et est exitus de silva in
istam terram (s. 95), aut nos quovis terrarum abire dimittas ... aut 
nobiscum ubicumque terrarum ... queras (s. 155). 

Przeprowadzone obserwacje pouczają, że Kosmas zasadniczo używał 
słowa „terra" w znaczeniu państwa jako całości. Już z powyższego omó
,vienia (ad h) okazało sie;. że w tym znaczeniu mogło ono być w rozma
ity sposób konkretyzowane przez autora. Ujmujemy tę rzecz liczbowo 
w poniższym zestawieniu: 

.,zie-mi,:!'' określona dzierżawcza - pluralis: 6 tekstów, 
,,'&icmiu" okre:ślonu dzier:i:awczo - singularis: 2, 
określenia dzierżawcze „odwrócone": 1, 
określenia zohiekty\vizowane: 3:i. 

Określenia dzierżawcze w pluralis są następujące: tot dominos terra ves
tra haberet (s. 17), secundum ritum nostre terre (s. 86), vestram ter
ram ... intrabat oraz quos vestra terrula vix capiet (oba s. 98), nostra 
terra tua est camera (s. 99), per hanc nostram terram dum trnnsirent 
(s. 164). Wszystko to są zwroty. które Kosmas włożył \V usta osób wy
stępujących w Kronice. I tylko w dwóch wypadkach \Vchodzi w rachubę 
pluralis maiestaticus, czyli że .,ziemia" występuje w nich jako „należą
ca" do ksic;cia. W innych może to być pluralis rzeczywisty, odnoszący się 
do ludu. Określenia dzierżawcze ujęte w liczbie pojedynczej są zaledwie 
dwa: terram autem, que tua est (s. 152) oraz conductum per terram suam 
(s. 182). Tutaj znaczenie zdaje się być jasne: ,,ziemia"-państwo jest 
księcia. \V ten sposób na osiem wzmianek o charakterze dzierżawczym 
zaledwie polowa zdaje się odzwierciedlać koncepcj(/ państwa patrymo
nialnego. 

Przez określenie dzierżawcze ,,odwrócone" rozumiemy sformułowa
nie. w którym nie „ziemia jest księcia", lecz odwrotnie: ,,książę jest 
ziemi". Takie odnaleziono tylk.o jedno: cum quo\·is rege terrarum pug
nare (s. 215). Tutaj „terra" występuje już w sposób swoiście zobiekty
wizowany, nie ona bowiem władcy. lecz władca jej logicznie został przy
porządkowany. 
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Przytłaczająca natomiast większość wzmianek zawiera „ziemię" już 

zobiektywizowaną, istniejącą niejako sama przez się, niezależnie od kon
kretnego zasięgu władzy danego dynasty. 

Stwierdziliśmy zatem, że w Kronice Czechów Kosmasa „terra" z re
guły oznacza państwo jako całość i że w zasadzie oddaje ten fakt nieza
leżnie od osoby władcy. Sposób ten nazwaliśmy tu zobiektywizowanym. 
Trzeba sobie jednak zdać sprawę, iż Kosmas określał państwo jako ca
łość nie tylko tym jednym mianem. Najczęściej bowiem wręcz posługi
wał się imieniem własnym odnośnej politycznej struktury (Boemia, Po
lonia itp.) albo też uży"Yał słowa „regnum" - królestwo. Dlatego też 
należy jeszcze uwzględnić ewentualną przemienność stosowanych prze
zeń określeń, oczywiście tam tylko, gdzie to samo imię własne autor 
łączył z kilkoma określeniami przestrzennymi, z których jednym jest 
interesująca nas „terra". Takie możliwości istnieją tylko dwie i dają 
następujący obraz (liczby w nawiasach oddają ilość odszukanych wzmia
nek): 

Bo em i a (też Boemica, Boemorum): terra (9) regnum (2), provincia 
(1), ducatus (4), \V tym ostatnim jednak w trzech tekstach bezspornie 
idzie o władzę, nie o terytorium. 

Morav ia: terra (1), regnum (5), provincia (2), ducatus (1), terri
torium (1). 

Widać, że skala tej przemienności jest znaczna, co dowodzi, że u Kos
masa nazewnictwo przestrzenne nie było jeszcze ustalone i dalekie było 
od ścisłości. Inaczej mówiąc, nie nabrało ono jeszcze technicznego cha
rakteru 5. 

Poprzednio, rozpatrując dodatkowe oznaczenia słowa „terra" w Chro

nica Boemorum, wyodrębniliśmy takie określenia dzierżawcze, z tym 
jednak, że koncentrowaliśmy się na osobie władcy i poszukiwaliśmy 
zwrotów o typie „terra ducis". Przy tej sposobności uchwyciliśmy rów
nież jedno o treści odwrócone.i, gdzie mianowicie król „był określonych 
ziem" (s. 215). Tego rodzaju sformułowa11 jest u Kosmasa więcej. tyle że 
nie odnoszą się do panującego, lecz do ludności zamieszkującej „ziemię" 
lub jej pewną część. Tego rodzaju powiedzeń naliczyliśmy w Kronice

piętnaście: a primis incolis terre Boemorum (s. :3), unde et in cole hu ius 
terre oraz ab incolis terre (oba s. 10), omnes tribus terre Boemic et natio
nes relique oraz virgines huius terre (oba s. 19), et huius terre pro populo 
(s. 36), primates terre et populum convocat (s. 44). et huius terre ex do
minis originem ducis (s. 52 - to jednak może si� odnosić do panującej 
w przeszłości dynastii), premisit ... illius terre ad primates litteras 
(s. 105), principes terre simul et abbates (s. 125), visum est principibus 

s Szczegrllnie z,tskakujt• 1w1.wanic Czech pruwincj,1 (,. 8:l) . .Je,t lo jednak szczc

gó!r,c ,formułow,mie. nie klad,,ec akcentu na 1ym ,lowir•: \qcius Boernic per pro

yjnc',\ln. Tutaj ,.prrJY:ncia" oznacza „oh,za," Czech. 
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terre et comilitibus atque episcopis {s. 127), et congregat terre maiores 
natu (s. 153), convocatis primatibus terre (s. 168), principibus terre Boe
morum (s. 204), primates terre (s. 234). Z tych wszystkich sformułowań 
przebija bardzo wyraźny, bezpośredni, chciałoby się rzec „organiczny" 
Z\viązek między mieszkańcami „ziemi" i samą „ziemią". Trudno też 
oprzeć się wrażeniu, iż związek ten jest bliższy niż między monarchą 
i „ziemią". Wreszcie zwróćmy uwagę na znamienną chronologię, dającą 
się odczytać z zestawionych sfomulowań. Mianowicie początkowo ludność 
„ziemi" jest tam ujmowana jako całość. Natomiast od schyłku X w. (tego 
czasu dotyczy zwrot ze s. 44) wyraźnie dochodzi do głosu \Vewnętrzne 
zróżnicov.ranie społeczeństwa. Co \vięce_i, odnośne zwroty pozwalają do
strzec sukcesywne pogłębianie się owych społecznych podziałów. 

W terminologii średniowiecznych źródeł, zwłaszcza narracyjnych, 
pojawiają się czasami sformułowania, które wręcz utożsamiają „ziemię" 
z ogółem jej mieszkańców lub też z jej uprzywilejowanymi (tzn. ,,poli
tycznie czynnymi") warstwami 6_ Kronika Kosmasa ma tego tylko nie
liczne, w dodatku zaś nader wątpliwe ślady. Raz bowiem czytamy: terra 
obnoxia nemini (s. 7), kiedy indziej: ob commoditatem huius terre (s. 161). 
W obu wypadkach chodzi prawdopodobnie o ludność Czech, choć nie 
można też wykluczyć tu zastosowania przenośni. 

W Kronice Kosmasa są jeszcze cztery zwroty, które odzwierciedlają 
zwiqzki, istniejące mic;dzy „ziemią" a porządkiem prawnym, obowiązu
jącym w jej zasięgu. Rzecz zwraca uwugę, ponieważ w nauce sugerowano 
niegdyś (O. Brunner), iż wyodrębnianie się „kraju" (Land) \V znaczeniu 
społeczno-politycznym było następstwem istnienia odrębnego „krajowe
go prawa" (Landrecht) na danym obszarze 7

. Oto te teksty: omnia iura, 
quibus hec terra utitur et regitur (s. 18), Boemie terre monarchicam re
gulam (s. 42), secundum ritum nostre terre (s. 86) oraz niemal identycznie 
na s. 158. W sformułowaniach tych nie ma nic, co by podtrzymywało 
tezę O. Brunnera. Owe „ius", .,reguła" czy „ritus" wydają się tu bo\viem 
czymś wtórnym wobec „ziemi". W każdym jednak razie związki między 
obydwoma tymi zjawiskami są bezpośrednie i niezaprzeczalne. 

Szczegółowe znaczenia, jakie słowu „terra" rozumianemu w sensie 
politycznym nadawał Kosmas, są więc zbliżone do tych, które spotyka
my we współczesnej mniej więcej kronice Galla Anonima. Z reguły bo
wiem słowo to oznacza państwo jako całość, i to ujmowane w sposób 

� Tutaj dla przykładu można powołać sławny zwrot z Księgi Henrykowskiej: 

convenerat tota terra, divites et pauperes, s. 53 w wydaniu G. A. Stenzla, \.Vrocław 

1854. Co do takiego utożsamiania por. wywcdy F. Te z nera, Technik und Geist 

des stiindisch-monarchischen Staatsrechts, Leipzig 1901, s. 71, 74 i in. oraz polemikę 

z nim O. Br u n ner a, Land und Herrschaft. Grundfragen der territoriaLen Ver

fassungsgeschichte Sildostdeutschtands im Mitteiaiter, Brilnn 1942, s. 219-220 

i w ogóle rozdz. III. 

1 Por. poprzedni odsyłacz. 
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zobiektywizowany. Tylko rzadko autor wyodrębnia „ziemię" przez za

sięg władztwa konkretnego monarchy. Ponadto u Kosmasa właściwie brak 
tego słowa w rozumieniu jednostki terytorialnego podziału, znów po

dobnie jak Gall Anonim, który go na dobrą sprawę też nie zna. Silniej 

natomiast u Kosmasa występują związki między „ziemią" a jej ludno
ścią (jej pewnymi grupami), które ledwie zaznaczały się u Galla jako 
servicium terre, onus terre, noxius terre 8• Dodajmy wreszcie, że u na
szego Anonima zupełnie jest brak sformułowań, które by łączyły „zie

mię" z obowiązującym w jej ramach porządkiem prawnym. 
Rzeczą ewentualnych późniejszych badań, oczywiście znacznie sze

rzej zakrojonych, będzie ustalenie, czy poznana terminologia jest od

zwierciedleniem ogólnej pisarskiej maniery europejskiego pisarstwa śred

niowiecznego, czy też może przejawem ówczesnych słowiańskich pojęć 

i stosowanego potocznie słov.mictwa. 

„TERRA" IN DER CHROKIK VON KOSMAS 

Der Verfasser untersucht die Bedeutungen, in welchen Kosmas das Worl 

„terra" in seinei· Chronica Boemorum angewandt hatte und stellt fest, cl:iss dieser 

Begriff dart in den meisten Fallen ais Ganzheit des Staatsgebictcs, des objektiv 

bestehendcn, und nicht ais ein von der Macht eines bestimmtcn Hcrrschcrs umfas

stes Territorium verstanden wird. Im Vłortschatz der Chronik kamen die Bczie

hungen des „Land es" mit der Bevolkerung, insbesondcrc mit den politisch ,ddi ven 

Gruppen, sowie auch mit der Rechtsordnung, die in dicsem „Lancie" funklionierte 

relativ stark zum Vorschcin. In der Chronik von Kosmas besit1.t das ,,'ort .,lerra" 

eine ahnliche Bedcutung wie in der �hr etwa zeitgenossischen Chronik de, GalL 
-Anonymus, mil Ausuahrne des leLdgenannien Merkrnals.

a Wyd. K. Maleczyi'iskiego, MPH, Nova series, t. II, Kraków 1952, s. ci4, 106. 111. 




