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„TERRA" W SLĄSKICH ŻRÓDLACH NARRACYJNYCH 
DO KONCA XIV WIEKU 

Poniższe rozważania są dalszym ciągiem wcześniej rozpoczętych po
szukiwań. Tamte ograniczały się do pozaśląskich tekstów narracyjnych 
do końca XIII w. t Obecnie w odniesieniu do Śląska objęto obserwacjami 
również następne stulecie, aby uzyskać od razu możność porównania ter
minologii .stosowanej z jednej strony w XIII, z drugiej zaś w XIV w. 
Wiele bowiem przemawia za tym, że w drugim z nich słowo „terra" 
w większej mierze przejmowało już techniczno-prawne znaczenie 2. Po
niższe uwagi zostaną zatem ujęte osobno dla obu tych stuleci. 

A. W i e k X I I I.

Śląski materiał narracyjny z XIII w. jest stosunkowo obfity. Z pom
ników hagiograficznych wchodzą tu w rachubę Vita Annac dw�issae Sle

siae spisana po 1265 r., oraz Vita sanctae Hedwigis (właściwie zaś dwa 
jej żywoty) z końca tego wieku. Charakter kronikarski ma skrócona 
przeróbka mistrza Wincentego prawdopodobnie z tegoż czasu, Chronica 

Polonorum, przede wszystkim zaś pierwsza część sławnej Księgi henry

kowskiej, spisana w latach 1268-1269. Wreszcie trzeba tu też uwzględ
nić bogaty zespół epistolograficzny, mianowicie tzw. Acta Thome II epi
scopi Wratislaviensis, obejmujący głównie materiał z ostatniej ćwierci 
XIII w., uzupełniony wydanym przez G. A. Stenzla Codex epistolaris 

tegoż samego stulecia. 
1. Vita Annae ducissae Slesiae 3 jest bardzo krótkim tekstem spisa

nym zapewne przez wrocławskiego franciszkanina wnet po śmierci księż
ny (zm. 1265 r.). Słownictwo oznaczające przestrzeń posiada skrajnie 
ubogie: jest to tylko „terra", w sumie trzykrotnie użyta, przy tym -
jak się zdaje - w różnych znaczeniach. Nie jest pewne, co oznacza 

1 Por. ,,Zeszyty Naukowe" WSP w Opolu, Historia. 
r Terminologia ta w narracyjnych tekstach XIV w. spoza Sląska będzie przed

miotem osobnego opracowania. 
• SS II, s. 127-130; MPH IV, s. 656-661.
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w zwrocie: ,,Anna ... intravit terram Polonie", czy idzie tu o ziemie 
polskie w ogóle, czy też o Śląsk wzięty jako całość 4. To drugie znaczenie 
można bezspornie przyjąć w tekście: ,,postquam vero fratres minores 
terram intraverunt". W trzecim miejscu wreszcie jest mowa już tylko 
o obszarze, którym przed śmiercią władał Henryk Pobożny: ,,post mor
tem mariti sui uno anno terre prefuit", zatem o księstwie wrocławskim
w jego ówczesnych granicach, obejmujących Śląsk Dolny w zasadzie po
przesiekę na wschodzie.

2. Vita sanctae Hedwigis, spisana w ostatnich paru latach XIII w.,
najprawdopodobniej przez franciszkanina, i to Polaka, składa się właści
wie z dwóch tekstów, z Legenda maior de vita beate Hedwigis, quondam 

ducisse Slesie oraz jej skrótu, Legenda minor s_ Słownictwo oznaczające 
przestrzeń jest w tym żywocie już bogatsze i obejmujące 14 wyrazów 6 

I tak po jednym razie autor tekstu użył słów: ,,marchia", ,,castellatura'', 
,,ducatus", ,,regnum", ,,territorium", ,,tellus", ,,ager" oraz „mundus", 
dwukrotnie - ,,principatus", ,,gleba" oraz „patria", czterokrotnie - .,do
minium". Wyraz „terra" został użyty w liczbie pojedynczej aż 24 razy. 
w liczbie mnogiej zaś jeszcze 3 razy, bezwzględnie - jak widać -
w tym słownictwie dominując. 

Przewaga ta stanie się jeszcze większa, gdy się uwzględni, że w pew
nych wypadkach słowa takie, jak „ducatus", ,,regnum", ,,principatus" 
i „dominium", mogą oznaczać samą tylko władzę, nie zaś władzy pod
dane terytorium, jak np. ,,cum sumpsisset in terra Slesie principatum" 1. 

Autor żywota używał słowa „terra" w różnych znaczeniach, wśród 
których z natury rzeczy najczęstsze jest „grunt" bądź „powierzchnia 
ziemi", a takźe w przeciwstawieniu ziemi niebu; 16 razy w pierwszym, 
4 w drugim (tu trzykrotnie pluralis). Wśród siedmiu pozostałych wzmia
nek są trzy odnoszące słowo „terra" do większych obszarów, które 
w przeszłości stanowiły duże, plemienne lub kilkuplemienne jednostki 
osadnicze i bywały też objęte przez określone więzy polityczne. Chodzi 
tu konkretnie o Pomorze i Śląsk w następujących zwrotach: ,,sumpsisset 
in terra Slezie principatum" {s. 45 ), ,,muliercula de terra Pomeranie" 
(s. 68) oraz „in terra Pomeranie manens" (s. 76). Jeżeli zestawi się je

np. z wyrazami Galla Anonima, wcześniejszymi bez mała o dwa stulecia, 
łatwo można dostrzec, że tutaj o zastosowanej terminologii zadecydowa
ły nie względy osadnicze, lecz raczej ich polityczne konsekwencje. 
„Terra" w tych zwrotach oznacza politycznie wyodrębniony obszar 
w sensie państwa lub dzielnicy czy dawnej prowincji tego państwa. 

' Ujmowanie Sląska pod nazwą Polonia jest częste w śląskich źródłach XIII 
i XIV w., rzadsze w XV w. 

& SS II, s. 1-126 (wraz z genealogią); MPH IV, s. 501-655. 

• O pewnych znaczeniowych wątpliwościach mowa poniżej.
7 S. 45 (cyt. wg SS).
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Z pozostałych czterech jeden ma treść dzierżawczą, ,,terra" w nim 
jest księcia: ,,ve tibi Bolezlae [idzie o Rogatkę], quanta mała tu adhuc 
inferes terre tue" (s. 45). Ziemię ową można jednak dwojako rozumieć, 
jako Śląsk w ogóle, czyli ściślejszą ojczyznę Henrykowica s, ale także 
jako konkretny obszar podległy władzy Rogatki, czyli ówczesne księstwo 
legnickie, a nawet jeszcze inaczej (por. niżej). 

Dalsze sformułowania stosują termin „terra" już w sposób wyraźnie 
zobiektywizowany. I tak najpierw czytamy o pewnym złoczyńcy, który 
,,publicus hostis ducis et terre adversarius ... fuit" (s. 40). Henryk Bro
daty wyraźnie jest tu przeciwstawiony „ziemi", czyli ogółowi mieszkań
ców, ponieważ tylko nieprzyjacielem ludzi, nie zaś terytorium, mógł być 
ów złoczyńca. Podobnie można też rozumieć wcześniej powołany tekst 
odnoszący się do Rogatki, zło bowiem wyrządzał ludności, a nie teryto
rium. 

Nie o ludność, lecz bezspornie o obszar stanowiący polityczną całość, 
mianowicie księstwo dzielnicowe, chodzi w obu ostatnich wzmiankach. 
Tak gdy jest mowa, że „dux Bolezlaus alienavit clavem terre, castrum 
videlicet ... Lebusanum" (s. 45) oraz ogólniej o „principes quoque et do
mini terrarum" (s. 97). 

W żywocie św. Jadwigi śląskiej raz jeden występuje wyraz pochod
ny od „terra", mianowicie „territorium". Oto w powołanym już urywku 
jest mowa o „castrum ... et territorium Lebusanum", gdzie przez teryto
rium rozumie się obszar związany z grodem, zapewne okręg grodowy. 
W każdym razie jest to część większej politycznej całości, czyli dzielni
cowego księstwa. Gdzie indziej nosi ona nazwę kasztalanii -- ,.puella de 
Legnicensi castellatura" (s. 73). 

3. Bardzo cennym zabytkiem XIII w. jest sławna Księga henrykows

ka 9, w szczególności jej pierwsza część. Spisał ją Niemiec, opat klasztoru 
Piotr u schyłku trzeciej ćwierci tego wieku (1268-1269 lub 1268-1273), 
włączając w tekst szereg dokumentów in extenso, których tutaj jednak 
na razie nie wykorzystujemy. 

Opat Piotr w spisanej przez siebie księdze posługiwał się siedmioma 
określeniami przestrzennymi, które nie były imionami własnymi. Naj
częściej posługiwał się interesującym nas tu słowem „ terra" ( 45 razy). 
,,Provincia" występuje 12 razy, ,,territorium" - 7, ,,circuitus" - 5, 
,,ducatus" - 4, ,,regnum" - 3, raz „ambitus". Mamy tu zatem do czy
nienia z nazewnictwem bogatszym niż gdzie indziej, przy równie cha
rakterystycznej przewadze słowa „terra" (590/o}. Występuje ono tutaj 
w trzech znaczeniach: 

a) jako okolice - czterokrotnie: ,,per dissensiones principum sepe

a Warto przypomnieć, że autor tego pomnika używa również słowa „patria" 

w tym właśnie znaczeniu. 

• Wykorzystuje się tu tekst w wydaniu G. A. Stenzta, Wrocław 1854.
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terra in desertum redigi" (s. 5); ,,erat terra ibi circa montana valde ne
morosa" (s. 55); ,,erat terra hic in circuitu nemorosa'' (s. 17, 60); ,,erat 
terra hic in circuitu deserta" {s. 40); 

b) jako grunt - czterokrotnie: ,.habentes terre bonam quantitatem"
(s. 16); ,,et illam terram ... sibi dimitteret" (s. 21); ,,diversis in locis euis 
rusticis terram distribueret" (s. 40), ,,dedit ... de terra ad quatuor boves" 
(s. 60); 

c) w znaczeniu księstwa dzielnicowego najczęściej - 36 razy, w kon
kretnych wypadkach pod tą samą nazwą oznaczając jednak różne tery
toria. Właśnie bowiem w czasach objętych tym źródłem nastąpił gwał
towny (wnet po śmierci Pobożnego) rozpad księstw śląskich. W ten spo
sób „terra" w Księdze henrykowskiej za życia Brodatego i Pobożnego 
odpowiada całemu ówczesnemu Śląskowi 10, później jednak znacznie 
mniejszym terytoriom, które dopiero w sumie wzięte dawały Śląsk, tak 
jak go wówczas rozumiano. W owym szerszym znaczeniu słowo „terra" 
występuje parokrotnie przemiennie z nazwą „provincia", tak np. w od
niesieniu do Sląska (s. 3, 4, 7, 13 itp.), czy też w zastosowaniu do ziemi 
krakowskiej (s. 2, 13, 23, 61), przy tym raz łącznie z dość dziwnym 
przeciwstawieniem obu wyrazów: ,,Sleziensis terre provinciam intravit" 
(s. 2) 11. Interesujące są dokładniejsze oznaczenia „ziemi" w Księdze hen

rykowskiej. W innych zabytkach tego czasu mają one przeważnie cha
rakter dzierżawczy, tutaj zaś j@st odwrotnie. Na ogólną liczbę 36 wzmia
nek o „terra" w rozumieniu księstwa tylko dwie mają treść dzierżawczą, 
i to autor zawarł je w przytaczanych przemówieniach do księcia 12• We 
wszystkich innych określenia te zostały swoiście zobiektywizowane przez 
użycie nazwy geograficznej (terra Slezie, Cracoviensis, Opoliensis) lub 
przez użycie wskazującego zaimka (terra haec, terra ista - tak najczę
ściej). 

W takim stanie rzeczy nasuwa się pytanie, w jaki sposób opat Piotr 
ujmował relację między księciem i terytorium podległym jego władzy. 
Poza wspomnianymi już dwoma dzierżawczymi wyrażeniami w jego 
tekście dadzą się wyróżnić jeszcze trzy dalsze. Jedno jest swoistym od
wróceniem poprzednich dzierżawczych: nie ziemia jest księcia, lecz ksią
żę w pewnym sensie jest ziemi. I tak „Heinricum ... ducem huius terre" 
(s. 46) oraz „a domino nostro duce Henrico, tertio huius terre" {s. 64).

Drugie akcentuje władzę sprawowaną przez księcia na danym teryto
rium: ,,regimen tocius terre Sleziensis" (s. 3); ,,in hac terra regnantem" 

11 Ai do polowy XV w. nazwą $Jąska obejmowano tylko ziemie na zachód od 
przesieki, zatem z wyłączeniem tzw. później Górnego śląska, czyli dzielnicy opol
:;ko-raciborskiej w szerszym rozumieniu. 

li Są tam i dalsze zbliżone zwroty „huius provincie regnum" oraz „in nostro 
dominii ducatu" (oba s. 7). 

11 „Venit olim ad terram tuam exiguus" (s. 6); ,,in terra domini mei" (s. 32). 
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w różnych stylizacjach (s. 31, 44, 45); ,,diebus illis regebatur terra per 
ducem Bolezlaum" (s. 52). Trzecie wyraźnie przeciwstawia księcia ziemi, 
mianowicie: ,,in hac terra ... circa dominos duces" (s. 4); ,,per dissensiones 
principum sepe terra in desertum redigi" (s. 5) ,,in diebus illis circa du
cem et in tota terra valde potentis" (s. 58). Trzeba tu wreszcie przyto
czyć jeszcze dwa zwroty, też zawierające przeciwstawienie, lecz przeciw
sta wie nie księciu nie ziemi - terytorium, lecz ludności (ściślej pewnej 
grupy społecznej) zamieszkującej tę ziemię. Czytamy bowiem najpierw 
„duci et universis huius terre rnaioribus natu" (s. 5), dalej zaś „duci et 
omnibus maioribus huius terre" (s. 12). Podobną wymowę ma t.eż owa 
wzmianka o Albercie możnym w otoczeniu księcia i w całej ziemi. Sfor
mułowania te zdają się sugerować, iż zachodził w świadomości cyster
skiego opata bliski i bezpośredni związek między „ziemią" i zamieszkałą 
ją ludnością, że był on bliższy niż między tą „ziemią" i księciem, inaczej 
mówiąc, że ogniwem pośredniczącym w tej refo.cji była ludność. Obser
wację tę podbudowują i inne zwroty, jak np. ,,plures fuerant notarii in 
hac terra" oraz dalej „huius terre notariorum nomina'' (oba s. 48), wią
żące pisarzy z ziemią raczej niżeli z księciem, jak „huius terre ex stirpe 
nobilissima natus" (s. 49), czy wreszcie owo słynne sformułowanie, wiele
kroć wykorzystywane w literaturze, dotyczące wrocławskiego kolokwium, 
na które „convenerat tota terra, divites et pauperes" (s. 53). 

Pochodny od „ziemi" wyraz „territorium" jest stosunkowo częsty 
w pierwszej księdze (w sumie 7 wzmianek). Ma on przy tym rozne zna
czenia: majątki klasztoru (s. 16), obszar konkretnej wsi (s. 15, 17, 18, 20), 
tutaj c,;a.sem bc;dąc pr,;cciwstawiony słowu „circuitus", w znaczeniu 

większego obszaru niż „territorium" danej wsi (tak np. s. 17). Warto 
zauważyć, że nie występuje on przemiennie ze słowem „districtus", co
gdzie indziej daje się obserwować. 

•· 

4. Dla Śląska XIII w. zachowały się również teksty epistolograficzne,
które można tu wykorzystać. Idzie przede wszystkim o tzw. Acta Thome 

II episcopi Wratislavicnsis, odnoszące się do sporów wrocławskiego bisku
pa z Bolesławem Wstydliwym, Konradem głogowskim, zwłaszcza zaś 
z Probusem, które G. A. Stenzel zamieścił w całości w swoich Vrkunden

zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter 1a. Obejmują one 
czas od 1271 do 1287 r. Wydawca włączył również do swego zbioru 
wszelkie odszukane przez siebie dokumenty tego czasu, tych jednak tutaj 
nie uwzględnimy, odkładając rzecz do omówienia pod interesującym nas 
względem śląskich źródeł prawnych 14. Acta Thome II zawierają kores
pondencję wielostronną, tzn. obok (najliczniejszych) pism wrocławskiego 

ta Wrocław 1845, w zasadzie s. 37-250.

14 W tym wypadku przyjęte rozróżnienie jest nieostre, ponieważ w korespon

dencji zamieszczonej w Acta Thome II nie brak też tekstów o charakterze praw

nym (np. listy żelazne itp.). 



224 Kazimierz Orzechowski 
·------· ---�-�----·-·-···� ·---- -----

biskupa rówmez pisma metropolity gnieźnieńskiego, legatów papieskich, 
książąt śląskich itp., wskutek czego występująca w nich terminologia 
w pewnej części nie pochodzi od ludzi trwale związanych ze Śląskiem. 
Nie jest to dużą przeszkodą, ponieważ w praktyce średniowiecznych kan
celarii najczęściej formułowano pisma włączając w nie bezpośrednio 
teksty otrzymanej - w danej sprawie - korespondencji i w stosunkowo 
ścisłej terminologicznej zależności od niej. W omawianym zbiorze kores
pondencja ta pochodziła od biskupa wrocławskiego, wspomniane zaś za
leżności i redakcyjne przejątki występują w niej bardzo wyraźnie. Acta

Thome II zawierają również pewne łączące teksty narracyjne, są one 
jednak nieliczne i bardzo zwięzłe. 

W Acta Thome II odszukano osiem wyrażeń mających znaczenie 
przestrzenne. Wszystkie one zostały użyte w sumie 211 razy. Jedno 
z nich, mianowicie „dominium", czasem oznacza tylko władzę, w innych 
wypadkach terytorium poddane określonej władzy. Oddzielenie tych obu 
znaczeń nie zawsze jest możliwe, toteż w obliczeniach łącznie uwzględ
niono je oba. 

Wśród tych nazw dominuje bezwzględnie „terra" (105 wzmianek), 
używana tylko z rzadka w pluralis. Następnie: territorium (33), domi
nium (32), ducatus (22) oraz districtus (10). ,,Regnum" odnotowano sześ
ciokrotnie, ,,fundus" dwa razy oraz w jednym wypadku „mundus". 

Interesujący nas termin „terra" występuje w tym tekście nie tylko

bardzo licznie (500/o ogółu określeń p:rzestrzennych nie będących imio
nami własnymi), ale również w nader urozmaiconych znaczeniach. Oto 
one: 

a) w znaczeniu świata � dwukrotnie: ,,orbis terre" (s. 180); ,,cujus
[Chrystusa] vices geritis super terram" (s. 183); 

b) w znaczeniu Ziemi Świętej (s. 167);
c) w znaczeniu przestrzeni: ,,linqua transeunte super terram'' {s. 131,

cytat z psalmu 72); 
d) w znaczeniu powierzchni ziemi - sześciokrotnie: ,,prostravit ipsum

ad terram" oraz „misit cader,e super terram" {oba s. 121); ,,projecit in ter
ram totaliter" (s. 230 i niemal identycznie s. 234, 235); 

e) w znaczeniu majątków - dwukrotnie: ,,pauci incolarum ... in ter
ris iam ecclesie remanserunt" (identycznie na s. 178, 206); 

f) w znaczeniu części księstwa nie określonej, lecz raczej niewiel
kiej - jedenaście razy: ,,de quibusdam terris nostris oraz de eisdem ter
ris" (oba s. 49, idzie o ziemie w ramach księstwa głogowskiego), jak się 
wydaje, jeszcze w węższym znaczeniu „cum quia de quibusdam terris 
quas jure Theutunico locaret"; ,,libertate et melioracione earundem ter
rarum secuta"; ,,cum meliorata condicione terrarum meliorari debet con
dicio ecclesiarum" (wszystko s. 51), ,,contra principem dicte civitatis et 
terre" (? s. 153); ,,in Welun, que terra est ipsius ducis" (s. 157) ,,ad 
quasdam villas, opida, castra et terras episcopi" (s. 169) i jeszcze raz 
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niemal identycznie (s. 203), oba zwroty w pismach papieskich; podobne 
wyliczenia zawarte są również w pismach wrocławskiego biskupa 
z 1272 r., gdzie dwukrotnie czytamy „civitates, castella, opida, villas et 
totam terram in ducatu ... ducis Conradi sitam" (s. 55, 58); 

g) w znaczeniu podstawowej jednostki podziału terytorialnego, wy
stępując przemiennie z nazwą „territorium" lub „districtus"; z tych 
pierwsze może oznaczać okręg grodowy, drugie jest z pewnością syno
nimem weichbildu - w sumie trzykrotnie: ,,in terra Otmuchowiensi" 
(s. 80, 136, poza tym wielokrotnie „territorium Otmuchoviense" itp.); 
,, terra de Clodsko" (s. 80); 

h) w znaczeniu księstwa dzielnicowego - najczęściej, ponieważ aż 66
razy, przy tym z reguły określone dzierżawczo, np. ,,in totam terram 
nobilis principis domini Conradi" (s. 59); ,,per terram ipsius ducis" 
(s. 141); ,,in nos et terram nostram" (s. 112) itp.; denominacje topono
mastyczne (,,przedmiotowe") są natomiast tylko rzadkie, np. ,,in terra 
Opoliensi" (s. 165); 

i) w znaczeniu obszaru większego niż jedno księstwo dzielnicowe, tzn.
w znaczeniu ziem polskich- czterokrotnie: ,,primi fundatores terreque 
indigene specialem provinciam [minorytów] fecerunt" (s. 150); ,,cum 
terra Polonie Romane ecclesie specialiter sit subiecta" (s. 151); ,,sunt in 
terra ... gens Polonica" (s. 152) oraz „ejectis terre Polonie filiis" (tamże). 
Wszystkie te wzmianki mieszczą się w piśmie arcybiskupa gnieźnieńskie
go Jakuba Świnki i podkreślając jedność ziem polskich są wyrazem ży
wych wówczas (1285) tendencji zjednoczeniowych w polskim kościele. 

Na sz.czególną uwagę zasługują teksty, w których „terra" występuje 
w szczególnych połączeniach lub przeciwstawieniach. Dają się one spro
wadzić do czterech form. Są one następujące: 

a) przeciwstawiające terytorium księstwa jego dynaście: ,,in nos et
terram nostram" - siedmiokrotnie; 

b) przeciwstawiające terytorium księstwa książęcej domenie, tak bo
wiem trzeba prawdopodobnie rozumieć dwukrotnie (s. 467, 203) użyty 
zwrot „terras et bona ... ducis"; 

c) podkreślające związek z ziemią zamieszkałej na niej ludności lub
też pewnych jej społecznych grup; ,,filii terre" (s. 151-153 trzykrotnie, 
lecz w znaczeniu Polaków - w liście Świnki); ,,terre indigene" (s. 150, 
a także raz jeden „terrigene", s. 80), wreszcie „nobiles terre mee" 
(s. 100); 

d) mówiące o prawie ziemi, również ten zwrot znajduje się w piśmie
Świnki z 1282 r., w charakterystyczny sposób przeciwstawiając „prawo 
ziemi" zwyczajom (czyli zatem zwyczajowemu prawu) określonego ludu: 
„quidam vero non jure terre consueto, sed juxta primam consuetudinem 
gentis sue" (s. 152). 

Na zakończenie tego omówienia warto jeszcze zwrócić uwagę na de
rywat interesującego nas terminu, mianowicie „territorium". Wsporo-
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niano, iż Acta Thome II używają go wcale często (33 teksty). Jednak ani 
razu nie występuje on na określenie księstwa, z reguły oznaczając tylko 
podstawową jednostkę terytorialnego podziału. Konkretny sens tego 
słowa nie jest już jednak w pełni klarowny w drugiej połowie XIII w. 
(z tego czasu pochodzą Acta Thome II). Z jednej bowiem strony używa 
się go częściej w odniesieniu do Otmuchowa, który był starą kasztelanią, 
podobnie jak słowa „districtus" w odniesieniu do Nysy, która była oś
rodkiem weichbildu prawa niemieckiego. Z drugiej jednakże obie te 
nazwy w pewnych wypadkach są stosowane przemiennie, np. (s. 123) ,,in 
districtu Otmuchoviensi et Nyzensi" i zaraz nieco dalej „in territorio 
Nyzensi". Świadczyłoby to zatem, że różnice między okręgami grodo
wymi (kasztelaniami) oraz weichbildami-dystryktami zaczynały się już 
wówczas zacierać na śląsku. 

5. Epistolograficzny charakter ma również niewielki zbiór opubliko
wany przez tegoż Stenzla w drugim tomie Scriptores rerum Silesiacarum 

jako Codex epistolaris 1s; obejmuje on 26 tekstów, w tym l9 pochodzą
cych z XIII w. Są to listy i dokumenty królów czeskich i niemieckich, 
papieży oraz śląskich książąt, w sumie zatem mają charakter zbliżony 
do omówionych już Acta Thome II. 

W owych 19 tekstach występują tylko trzy nazwy przestrzenne nie 
będące imionami własnymi, w sumie 30 razy. Jest to niemal wyłącznie 
.,terra", której użyto 27 razy. Prócz niej jesz:cze tylko po razie „mun� 
dus", ,,provincia" oraz „dominium". Interesujące nas słowo występuje 
tam w pięciu znaczeniach: 

a) jako państwo pięć razy (w tym trzykrotnie w pluralis) oraz jeden
raz w znaczeniu Polski, czyli ogółu ziem polskich (s. 480); 

b) jako duża część państwa, prowincja - trzy razy, w tym dwukrot
nie na określenie Moraw w ramach państwa czeskiego (s. 462, 463); 

c) jako księstwo dzielnicowe - 12 razy: ,,terra ducis Wratislaviensis"
(s. 476); ,,terras ipsorum" (s. 477); ,,in terra dominorum Glogoviensium" 
(s. 479) itp. Tu też czasem w liczbie mnogiej (s. 478, 479); 

d) jako Ziemia Swięta - czterokrotnie (w piśmie papieża);
e) w przeciwstawieniu niebu - dwukrotnie, np. ,,ille terrarum celi

que sator" (s. 471). 
W trzech wypadkach mowa jest o granicach ziemi: ,,limites terra

rum insultibus malignorum" (s. 478), ,,in metis terrarum nostrarum et 
dominorum Glogoviensium"; ,,contiguis ubique metis terre prelibati do
mini ducis" (oba s. 479). Dwukrotnie napotykamy zwroty łączące ludność 
lub jej część z ziemią: ,,nobilibus terre plurimis interfectis" (s. 462) oraz 
„homines terre sepe nominati" (s. 479), w tym samym miejscu jednak 
także „nostri homines dominorum Glogoviensium", co podkreśla związki 
z dynastą (tzn. podległość władzy), nie z terytorium. Są tu zresztą rów-

1, Wrocław 1839, s. 462-487. 
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nież cztery zwroty, w których ludzie i ziemia wyraźnie zostali sobie prze
ciwstawieni, np. ,,nec non homines et terras dicti ducis" (wszystko s. 477, 
w tym samym akcie, niemal identycznie). Na koniec trzeba tu wymienić 
też tekst, w którym - mowa o księstwie wrocławskim - jako synonim 
,,ziemi" występuje słowo „majątki": ,,ne ... ipsius terra vel bona" (s. 476). 

6. Chronica Polonorum jest śląskim odpowiednikiem tzw. Kroniki

Mierzwy, stanowiąc skrót, a zarazem dopełnienie kroniki mistrza Wincen
tego śląskim materiałem, zalicza się ją zatem do kontynuacji dzieła kra
kowskiego biskupa 1•. Niewątpliwie została sporządzona na Śląsku, choć 
autor jej nie jest znany. W literaturze nie rozstrzygnięto, czy był Pola
kiem, czy też Niemcem, samo jednakże zainteresowanie mistrzem Win
centym, a także dziejami Piotra Własta, skłania do opowiedzenia się 
za pierwszą z tych możliwości. Sam tekst składa się z dwóch części, 
z których pierwsza musiała zostać spisana jeszcze w XIII w. 

Na wstępie trzeba rozważyć ewentualną terminologiczną zależność 
Kroniki Polaków od tekstu mistrza Wincentego 17. W Kronice, tzn. 
w obu jej częściach, występuje w sumie 16 nazw przestrzennych, nie 
będących imionami własnymi, a mianowicie: ,,terra" (plur. oraz singJ -
33 razy, ,,regnum" - 15, ,,monarchia" - 14, ,,imperium" - 7, ,,pro
vincia" - 6 oraz jeden raz w zdrobnieniu jako „provinciola", ,,principa
tus'' - 5, ,,territorium'' - 4, ,,porcio" - 3 oraz po jednym razie „res
publica", ,,patria", ,,possessio", ,,patrimonium", ,,marchia" oraz „domi
nium". Tutaj najczęściej stosowano terminy „terra", ,,regnum" oraz „mo
narchia", gdy tymczasem krakowski biskup przede wszystkim posługiwał 
się określeniami: ,.regnum", ,,provincia", .,,principatus", ,,patria" i „res
publica". W liczbach stosunkowych (do ogółu wzmianek) w Chronica Po
lonorum „terra" obejmuje 340/0, ,,regnum" 158/o oraz „monarchia" 148/o. 
U mistrza Wincentego „regnum" stanowi 308/e, ,,provincia" 16°/o, ,,prin
cipatus" 1511/o, ,,patria" 110/0 i „respublica" nieco ponad 10, ,,terra" zaś 
zaledwie 68/e. Zestawienie to poucza, że terminologiczne zależności mię
dzy obydwoma tekstami są nikłe; można je tylko dostrzegać w stosun
kowo częstym (lecz nie dominującym) używaniu słowa regnum w Kro

nice Polaków. Jeżeli podobne obserwacje przeprowadzi się osobno dla 
obu części omawianego pomnika, okaże się, że zachodzą tu między nimi 
dość istotne różnice. Oto zestawienie procentowe przy wzięciu za sto 
ogółu wzmianek w każdej z obu części: 

11 J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie, Wrocław 1964, s. 122-
123. 

n W kronice mistrza Wincentego na 268 określeń przestrzennych nie będących 

imionami własnymi występują: ,,regnum" - 80 razy, ,,provincia·· -- 41 razy, ,,prin
cipatus" - 39, .,patria" - 31, ,,respublica" - 28, ,,terra" - 16, ,,imperium" -
15, ,,patrimonium" oraz „regio" - po 4, ,,marchia" - 3, ,,ducatus" - 2, .,monar

chia" oraz „comitiae" - po jednym razie. 
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Część 1 Część 2 
O/o % 

terra 28 45 
regnum 23 3 

monarchia 8 25 
imperium 11 

provincia 8 5 
principatus 5 3 

territorium 2 5 itd. 

Z zestawienia tego wynika, że pierwsza, wczesmeJsza część Kroniki

Polaków pod względem nazewnictwa jest silniej zbliżona do kroniki mi

strza Wincentego niż druga. Odmienności zaś między nimi polegają na 
gwałtownym w drugiej części wzroście częstotliwości terminów „terra", 

„monarchia" oraz „territorium" przy równoczesnym równie wyraźnym 
zaniku określeń „regnum" i „imperium", w mniejszej zaś mierze „pro
vincia" oraz „principatus". Różnice te zasługują na uwagę, chociaż nie 
mogą jeszcze być podstawą do bardziej uogólniających wniosków 1s.

Interesujący nas szczególnie termin „terra" w Kronice Polaków wy

stąpił 34 razy, dokładnie po połowie rozkładając się między obie części 
zabytku. W pierwszej części wystąpił on w trzech, albo też w pięciu zna
czeniach. Była już mowa o tym, że ta właśnie część Kroniki wykazuje 
bliższe terminologiczne związki z pierwowzorem, mianowicie z kroniką 

mistrza Wincentego, niż druga. Tym więc jest ciekawsze, że związki te 
zdają się być zupełnie nieobecne w znaczeniach nadawanych słowu „ter
ra" w obu pomnikach. Krakowski biskup używał go bowiem głównie 
w znaczeniu geograficzno-przyrodniczym oraz w przenośniach: tylko 
z rzadka można to słowo rozumieć u niego jako państwo. Tymczasem 
anonimowy autor pierwszej części Kroniki Polaków ani razu nie użył 

„terra" w geograficzno-przyrodniczym sensie, ani też nie posługiwał się 

nim w przenośni, znaczenia zaś temu słowu nadawane zawsze w jakiś 

sposób powiązane są z państwem. Oto one: 
a) rozumiane jako państwo: gdy mówi o ziemi osieroconej przez

śmierć monarchy (,,orbata siquidem terra", s. 6) i podobnie „propositis 

terre periculis" oraz „heredem terre generaret" (oba s. 10); Krzywousty 
w testamencie synom swym „terram dimisit" (s. 14), gdzie „terra" ozna
cza całość państwowego terytorium, podobnie mówiąc o interwencji ce
sarza na rzecz synów Władysława Wygnańca pisze: ,,ut si non monarchia 

ie Niemniej warto przypomnieć, że np. odsetek nazwy „terra" u Galla Anoni
ma nie był wysoki (20,1), u mistrza Wincentego zaś wręcz znikomy (por. wyżej),
co mogłoby sygnalizować pewien proces. W źródłach typu hagiograficznego z wia
domych względów był on znacznie wyższy. Potwierdza to i śląski materiał tego 
rodzaju, w Vita Annae ducisse Slesiae bowiem wyniósł on 100, w Vita Sanctae

Hedwigis zaś 530/o. 
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saltem aliqua terre porcione donentur" (s. 16); wreszcie mówiąc o rzą
dach Brodatego w Krakowie: ,,in Spinteouicz cum baronibus Cracovie 
de statu terre ordinaturus secessit" (s. 21); 

b) zbliżone do pierwszego jest rozumienie „terra" jako księstwa dziel
nicowego: Kędzierzawy wydzielił Leszkowi „terram Mazovie et Cuya
vie", co tekstowo jest zestawione z „ducatus Sendomirie" (s. 16), Kazi
mierz opolski „Mesiconi terram Ratiborgensem consignavit, a quo duces 
Ratiburgenses surrexerunt" (s. 17) oraz „terra Opolie" (s. 18, nieco 
wcześniej nazwana „ducatus Opolie"); księstwo dzielnicowe prócz „du
catus" oraz „terra" występuje jeszcze w tym tekście jako „provinciola" 
(s. 17), ,,marchia" (s. 18), ,,porcio" (s. 16) itp.; 

c) jako część większej całości politycznej: ,,terra Budesin" {s. 17),
„terra Lubucensis" (s. 21, 22); może również tak trzeba rozumieć zwrot 
,,timentes terram rapi ab hostibus" (s. 11) oraz „tota Silesia" {s. 22); 
co do ostatniego por. również niżej; 

d) jako lud zamieszkujący dany obszar, wiodący osobny byt politycz
ny: ,,aliarumque gencium sive terrarum detestationem" (s. l); 

e) jako ludność określonego terytorium: ,,et tata terra sub eorum
morsibus evigilaretur" (s. 17), ,,terra Silesie respirare debuisset" oraz 
,,toti terre inportabilis fuit" (oba s. 22). ,,Totus" nie oznacza w tych zwro
tach całości ziem polskich (jak np. w zwrotach „tota Polonia", s. 21), 
lecz ogół ludności mieszkającej na danym obszarze. 

Dokładniejsze rozpatrzenie znaczeń badanego terminu przyniosło za
tem interesujące rezultaty. Przede wszystkim uderza, że „terra" u auto
ra pierwszej części Chronica Polonorum zawsze posiada określony zwią
zek z jakąś strukturą polityczną. Po drugie, posiada ono w tych ogólniej
szych ramach dwojakie znaczenie. Raz jest ono terytorialno-przedmioto
we oddając terytorium poddane określonej władzy (13 bądź 14 wzmia
nek). Kiedy indziej swoiście podmiotowe, oznaczając ogół ludności za
mieszkałej na określonym terytorium (4 wzmianki). Pierwsze z nich ilo
ściowo zdecydowanie przeważa. 

Derywat słowa „terra", mianowicie „territorium", został w tej części 
dwukrotnie użyty, zawsze w znaczeniu części większej całości: ,,totum 
territorium quod Ponoez dicitur" (s. 13) oraz „territorium Nisense a pa
tre obtinuit" (s. 17). 

B. Wiek X I V.

Dla XIV stulecia dysponujemy czterema narracyjnymi zabytkami. Są 
to: druga księga Libri fundationis claustri beatae Mariae Virginis in 
Heinrichow, druga część Kroniki Polaków, w całości Chronica principum 

Poloniae oraz pierwsza część Catalogus abbatum Saganensium. 

7. Druga księga Libri fundationis została spisana po 1310 r., również
przez henrykowskiego cystersa i nie-Polllka. Jest znacznie od pierwszej 

3 - Sob6lka 2181 
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krótsza i zna tylko jedno określenie przestrzenne, ,,terra". Występuje 
ono w niej 21 razy i posiada tam trzy znaczenia: 

a) jako grunt - gleba; ,,hic terram rastra sulcantes" (s. 69);
b) jako część większej politycznej całości, albo też w znaczeniu okre

ślonej okolicy: ,,et duxit uxorem de terra Budsinensi" (s. 78); 
c) jako określona całość polityczna, przede wszystkim jako księ

stwo - we wszystkich pozostałych wzmiankach. Tutaj pewną wątpli
wość mogłyby budzić trzy mówiące o starostach (capitaneus) danej zie
mi, gdzie przez „ziemię" można by rozumieć tylko część większej struk
tury politycznej, zarządzaną przez tego urzędnika. Konkretny ich kon
tekst jednak nie uzasadnia takiego wniosku. 

Na staranną natomiast uwagę zasługuje sposób, w jaki terminologia 
drugiej księgi omawianego zabytku odzwierciedla stosunek dynasty do 
,,ziemi" w znaczeniu księstwa. Przede wszystkim uderza, iż wśród odno
śnych 19 wzmianek nie ma ani jednego określenia dzierżawczego (tzn. 
o formie: ,,terra principis"), równocześnie zaś dominuje {6 wzmianek,
s. 70, 83, 85, 87, 113, 114) odwrotne ujęcie, mianowicie „princeps terre".
Również w innych zwrotach „terra" jest wyraźnie zobiektywizowana:
,,latrocinia et furta exercentes in terra" (s. 72), we wzmiankach o sta
rostach, przede wszystkim zaś w tekstach: ,.principes sibi vicissim in
hac terra succeder,ent et ista terre parcia ad famosum principem ducem
Balkonem successorie d,evoluta esset" (s. 98); .. a senioribius militibus qui
terram dividebant oraz antequam dux Bolko istam terram consequere
tur" (oba s. 99). Bliskie związki pewnych jednostek czy grup społecz
nych z ziemią wyrażają zwroty „famosi in ista terra" (s. 70) oraz „exhi
buit se militibus terre obsequiosum" (s. 94), jednak dzieje się to w spo
sób mniej wyraźny niż we wcześniej napisanej pierwszej księdze.

8. Druga część Kroniki Polaków, formalnie nie wyodrębniona i znacz
nie od pierwszej krótsza, jest ponownie spisanym przedstawieniem zda
rzeń z lat 1139-1278, rozwiniętym i uzupełnionym. Autorem jej jest 
prawdopodobnie ktoś inny niż pierwszej części, powstała zaś zapewne 
w samych początkach XIV w. Rozpoczyna się słowami: ,,Vladislaus pri
mogenitus Boleslai curvi" (s. 22 w wydaniu Stenzla) i obejmuje mniej · 
więcej jedną trzecią całego zachowanego tekstu. Uwagi o stopniu termi
nologicznej zależności tej części od kroniki mistrza Wincentego zamie
szczono już powyżej. Choć znacznie od pierwszej krótsza, zawiera jednak 
niemal tyleż samo co ona wzmianek o „terra". Zarazem jednak jej od
nośny materiał jest znaczeniowo znacznie uboższy, ograniczając się je

dynie do pojęć terytorialno-przedmiotowych 19. I tak słowo „terra" zo

stało tam użyte: 
a) na oznaczenie dzielnicy-księstwa dzielnicowego: ,,contentus de

u Odmienność ta przemawia za tym, że autorem drugiej części był ktoś inny 
niż pierwszej. 
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solo Ratiborgensi territorio"; ,,Boleslao Wratislaviensem, Legniczensem 
et Glogoviensem terram ... concederunt" (oba s. 24), przy czym w drugim 

zwraca uwagę użyty numerus singularis. Dowodzi to, że „terra" oznacza 
tu konkretny zasięg władzy Bolesława Wysokiego, choć obejmowała ona 
kilka różnych terytoriów. Dalej „cum baronibus Cracovie de statu terre 
ordinaturus secessit" (s. 26, zwrot przejęty z części pierwszej, albo też 
ze wspólnego im obu wcześniejszego źródła); ,,Calisiensi terra et Posna
niensi" oraz „aronem terram Poznanie ,et Calisie et Pisere" {Pyzdry, oba 
s. 27); ,,gubernaculo terre Legniczc::"tnsi restitutus"; ,,particio autem terre
Slesie sic facta est"; ,,terra igitur ab Heinrico in duo divisa est" (wszyst
ko s. 28); ,,Glogovie terram extorsit" {s. 29); ,,Wratislaviensis terre per
optime locate" oraz „propter terram opulentem" (oba s. 30); wreszcie
„terram pueri (idzie o Henryka IV) transiens circa Stolcz" oraz „non 

tamen sine terre sue dispendio" (oba s. 31).
b) na oznaczenie części większej całości politycznej: ,,terra Lubicen

sis"; ,,terram Lusacie et Lubucensem" (s. 25), ,,Lubucensis terra"; ,,terra 
Scrodie" (s. 27). 

Jak widać, dominuje tu bezwzględnie pierwsze z tych znaczeń. 
9. Chronica principum Poloniae 20 jest już przejawem nowych prądów

w polskim dziejopisarstwie, polegających na dążności do wykorzystania 
wszystkich dostępnych źródeł i odchodzących zdecydowanie od form 
wcześniejszych, mianowicie fantastyki, hagiografii oraz rocznikarstwa 21. 

Spisana została między 1382 i 1386 r., niewątpliwie przez Polaka 22
, 

zapewne kanonika kolegiaty w Brzegu. Zgodnie ze swym charakterem 
wykorzystuje ona szeroko wcześniejsze kroniki, w szczególności Galla 
Anonima oraz Chronica Polonorum, która ostatnia - jak już wspom
niano - jest uzupełnioną śląską przeróbką kroniki mistrza Wincentego. 
Fakt ten każe przede wszystkim rozważyć €Wentualne terminologiczne 
�ależności Kroniki książąt polskich od obu tych tekstów. 

Oryginalna część Kroniki rozpoczyna się w końcowych ustępach jej 
23 rozdziału (w numeracji przyjętej przez Z. Węclewskiego) 23, czyli od 
ustępu zatytułowanego „Hic agitur de divisione ducatus Slezie", co sta
nowi nieco mniej niż połowę całego tekstu 24. W części pierwszej, nie
oryginalnej, Gall Anonim jest głównym źródłem dla rozdziałów od 7 do 
15 (w numeracji Z. Węclewskiego, w wydaniu Stenzla od s. 44 do 93), 
mianowicie od zatytułowanego „Pompilius rex Polonorum" do zatytuło
wanego „Boleslaus tercius, dictus curvus" włącznie. Dla reszty tej części 

20 SS I, s. 38-172 (tutaj wykorzystywany); MPH III, s. 423-578.
11 Dąbr owski, op, cit., s. 122 i n., 166 i n. 

n Co do wątpliwości zgłaszanych w tym względzie tamże, s .. 167. 
11 Tu przykry drukarski błąd u J. Dąbrowskiego, mówiący o końcu trzeciego 

rozdziału, tamże, s. 168. 
" Strony 108-172. 
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podstawą jest Chronica Polonorum. Aby zatem zorientować się w ewen
tualnych terminologicznych zależnościach odpowiednich ustępów Kroniki 
książąt polskich 25 od tych ich dwóch głównych pierwowzorów, zestawimy 
poniżej w tabeli (w liczbach względnych w stosunku do ogółu użytych 
określeń przestrzennych nie będących imionami własnymi) częstotliwość 
ich występowania w obu tych pierwowzorach, a także w kronice mistrza 
Wincentego z uwagi na zależności od niej Kroniki Polaków oraz osobno 
w odpowiednich ustępach Kroniki książąt polskich. Zestawienie tab. 1 

Tab. 1. Częstotliwość występowania określeń przestrzennych 
nie będących imionami własnymi w omawianych zabytkach dziejopisarskich 

(w % ogółu użytych tego rodzaju określeń w źródle) 

Chronica principum Poloniae 
Kronika Kronika 

Chronica część oparta na 
Termin Galla m. Wincen-

Polonorum część 
Anonima tego Gallu m. Wincen- oryginalna

tyro
···----

Terra 24,3 6,0 34,6 23,6 28,6 62,0 
Regnum 28,4 30,0 15,3 32,6 15,9 6,5 

Monarchia 0,4 14,3 20,7 
Patria 15,4 11,7 1,2 15,7 4,7 2,8 
Respublica 5,5 10,5 1,2 1,1 
Ducatus 3,fl 0,R 3,0 5,6 11,0 10,2 

Principatus 0,8 14,6 5,1 2,3 3,2 
Territorium 4,0 1,1 1,6 1,8 

Districtus ] ,6 10,2 
Provincia 1,2 15,4 6,1 3,4 3,2 

pozwala na szereg obserwacji. Przede wszystkim daje charakterystyczny 
obraz terminologicznych zależności odpowiednich partii Kroniki książąt 

polskich od ich pierwowzorów. Gdy idzie o związki z tekstem Galla 
Anonima, zbieżność odnośnych odsetek jest wręcz uderzająca. Godniej
sze uwagi różnice to częstsze użycie „regnum", nieco wyższe odsetki przy 
ducatus-principatus-provincia oraz nieco niższy przy „respublica" 
w rozdziałach 7-15 omawianego pomnika. Gdy idzie o ustępy, w których 
autor korzystał z Chronica Polonorum, sytuacja jest już inna. W zesta
wieniu z pierwowzorem zmalał silnie odsetek użycia „terra", wzrósł zaś 
znacznie przy słowie „monarchia" oraz „ducatus" 2&. Jeżeli porówna się 
to z odpowiednimi wielkościami uzyskanymi dla kroniki mistrza Win

centego, będącej podstawą Chronica Polonorum, okazuje się, że uży

cie „terra" w Chronica principum Poloniae jest niemal pięciokrotnie wyż
sze, ,,regnum" zaś dwa razy rzadsze. To ostatnie nie oddaje jednak -

H Drobniejszych zapożyczeń nie uwzględniam. 
H To ostatnie zdaje się w części rekompensować cofnięcie się odsetka przy 

,.principatus" oraz „provincia". 
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jak się wydaje - określonej politycznej tendencji, ponieważ kompensuje 
je w nadmiarze zdecydowanie wysoki odsetek słowa „monarchia" w od
nośnej części Kroniki książąt, zupełnie drobny u Wincentego. 

Nasuwa się pytanie, czy w stwierdzonych terminologicznych przesu
nięciach wyraził się jakiś proces - i jaki. Odpowiedź daje zestawienie 
tego, co powyżej powiedziano, z częścią Kroniki książąt polskich od 
23 rozdziału wzwyż, czyli z jej tekstem oryginalnym. Jej terminologicz
ny obraz jest bowiem zupełnie odmienny: ,,regnum" obejmuje w niej 
stosunkowo niewielki odsetek, ,,patria" znikomy, ,,monarchii" zaś brak 
jest w ogóle; bezwzględnie dominuje „terra" z bardzo wysokim odset
kiem (62), znacznie rzadziej, ale jednak w liczącym się odsetku, wystę
puje tam „ducatus" oraz „districtus". Widać, że wśród określeń prze
strzennych, nie będących imionami własnymi, obecnie niemal niepodziel
nie zapanowała „terra". Staje się to wyrazistsze, gdy uwzględnimy rów
nież nierzadkie „ducatus" 27, ponieważ oba słowa często występują syno
nimicznie. Prawdopodobnie zatem w nazewnictwie odzwierciedlił się 
w ten sposób fakt daleko wówczas (schyłek XIII oraz XIV w.) posunię
tego i utrwalonego politycznego rozbicia Śląska. Ostentacyjna rezygnacja 
z terminów oddających całość ziem polskich jak regnum-monarchia
patria być może oddaje świadomość, że śląskie księstwa znalazły się już 
poza granicami zjednoczonego państwa polskiego, tym bardziej że tym
czasem weszły w lenną zależność od królów czeskich. Wyraz „distric
tus", zupełnie nieobecny w pierwowzorach, teraz zaś stosunkowo często 
używany, przy równocześnie w zasadzie malejącym zastosowaniu słowa 
,,territorium" 2s, zdaje się natomiast odzwierciedlać postępy prawa nie
mieckiego na Śląsku i stopniowe wypieranie systemu kasztelanii (okrę
gów grodowych bowiem można domniemywać się pod słowem „terri
torium") przez system weichbildów-dystryktów, będących okręgami są
dowymi prawa niemieckiego. 

Po tych ogólniejszych obserwacjach czas dokładniej rozpatrzyć zna
czenia, w jakich w Kronice książąt polskich zostało użyte słowo „terra". 
Uczynimy to z osobna dla każdej z trzech, poprzednio wyróżnianych, 
części tego zabytku. 

W części opartej w znacznej mierze na kronice Galla Anonima słowa 
tego użyto 21 razy. W tym dadzą się uchwycić następujące jego znacze
nia i zastosowania: 

a) jako ziemia do zasypania fosy: ,,Poleni terra lignisque replent fos
sata" (s. 91); 

17 Użycie tego wyrazu w oryginalnej części Kroniki w zasadzie ogranicza się 

do ustępu traktującego o ziemiach później zjednoczonych przez dwóch ostatnich 

Piastów, albo też odnosi się do innych państw (np. Czech, Węgier). 

18 To jest uchwytne przy zestawieniu Chronica Polonorum z odpowiednimi 

częściami Kroniki ksiqżqt polskich. 
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b) jako powierzchnia ziemi: ,,pedibus ... nudam terram calcare" (s. 49);
,,fortissime terra constricta frigoribus" (s. 88); 

c) w znaczeniu okolic: ,,ad terram habitabilem devenirent" (tamże):
d) jako majątki (?): ,,certis terrarum et honorum terminis" (s. 48);
e) jako tereny rolnicze w przeciwstawieniu do grodów: ,,municiones

et terras occupavit eorum" (s. 64); 
f) w znaczeniu terytorium zamieszkałego przez określony lud i sta

nowiącego polityczną strukturę - czterokrotnie: ,,terra Hungarorum" 
(s. 48, 62); ,,terra Pomoranorum" (s. 64) oraz „terre hostium" (s. 79, 
idzie o Pomorzan); 

g) w znaczeniu państwa - jedenaście razy, w tym dwukrotnie w plu
ralis, co oznaczałoby, iż „terra" mogłaby też być rozumiana jako skła
dowa część państwa: ,,terre nobilibus convocatis" (s. 47); ,,terram tuam 
atque gentem" (s. 51); ,,terrarum suarum ... fines extendere" (s. 54); 
,,propter rerum habundanciam et terrarum" (s. 62); ,,pater ... filiis ter
ram dividens" {s. 66); ,,que quasi centrum illius terre medium reputatur" 
(s. 76); ,,terra Prussie" (s. 77); ,,tenuit custodiam terre" (s. 78); ,,parvam 
terram ... tunc habebat" (s. 85); ,,terram non destrui" (s. 86 ?); ,,pocius 
sicut terre dominus" (s. 89). 

Wśród jedenastu zwrotów ostatniej kategorii znajduje się mówiący 
o „nobiles terre". Odzwierciedla on związki (części) ludności z określonym
terytorium. Analogiczną wymowę mają jeszcze dwa inne zwroty, miano
wicie „contra Wratislavienses" (s. 66) w znaczeniu ludności księstwa wro
cławskiego oraz „terrigene" {s. 80).

W obu ustępach, w których autor Chronica principum Poloniae idzie 
za Kroniką Polaków, wyraz „terra" wystąpił 19 razy. To wiele, zważyw
szy, iż jest to część w przybliżeniu dwa razy krótsza od poprzednio omó
wionej. Wśród tych zastosowań dadzą się wyróżnić nast�pujące zna
czenia: 

a) jako przestrzeń w ogóle: ,,quibus multiplicatis super terram"
(s. 40); 

b) jako powierzchnia ziemi: ,,cecidit in terram"; ,,quasi prolapsus in
terram" (oba s. 101);

c) jako ludność księstwa: ,,in terre magne dispendium" (s. 107);
d) jako ogół ziem polskich: ,,ut aliqua terre porcio" (s. 95);
e) Sląsk jako całość: ,,de terra propellere conabatur" (s. 104); ,,de

buisset terra Slezie respirasse" (s. 107) - tutaj idzie o Śląsk taki, jak 
go rozumiano wówczas, czyli na zachód od przesieki; 

f) jako księstwo dzielnicowe - sześć razy 29: ,,terras et ducatus pre
dictos" (s. 96 dwukrotnie - tu wyraźnie obie nazwy są synonimami); 

11 Trzeba jednak pamiętać, że ówczesny S!ąsk do czasu podziału po śmierci
Henryka Pobożnego też sam w sobie stanowił księstwo dzielnicowe. 
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,,viluit terra et destructa est" (s. 97); ,,expulerunt de terra" (s. 98); ,,ter
ram ... devastavit" (s. 107); ,,ad terre Legenicensis dominium restitutus" 
(tamże); 

g) jako część większej całości politycznej, tzn. księstwa - sześcio
krotnie: ,,Nissensis terra" w przeciwstawieniu księstwu opolskiemu (s. 98, 
99); ,,cum tota terra Lubucensi" (s. 103); ,,terram sibi Lubucensem" 
(s. 104); ,,castrum Lubucense cum terra" (s. 107); ,,ita circa propriam 
terram Legeniczensem et infra ejus limites" (tamże), itp. 

Na koniec trzeba również rozpatrzyć konkretne znaczenia, które sło
wu „terra" nadał autor Kroniki książąt polskich w swym tekście w pełni 
już oryginalnym. Wspomniano już, że występuje ono tam bardzo często, 
w sumie 67 razy, jest więc zaskakujące, iż zarazem jest w nich tak nie
wiele znaczeń. Oto one: 

a) jako powierzchnia ziemi: ,,pronus in terram corruit" (s. 114);
,,proiicientes euro de equo ad terram" (s. 130); 

b) jako okolica: ,,in terra ... rapinas et dampna commisit" (s. 127),
co jednak można by również rozumieć jako księstwo (świdnickie): podob
nie „ibat per terras in uno curru metsecundus vel tercius" (tamże) może 
oznaczać wędrowanie przez okolice lub przez kolejne księstwa; 

c) w znaczeniu określonej struktury politycznej, przede wszystkim
księstwa - tak najczęściej, bo aż 54 razy; trudno wyliczyć tu odnośne 
zwroty, wystarczy podać rodzaje sformułowań, które ogólnie biorąc są 
trzy, mianowicie bez żadnych bliższych oznaczeń, o charakterze dzier
żawczym (np. ,,terra sua", ,,terra ducis Heinrici" itp.) oraz przedmiotowo 
wyodrębnione (np. ,,terra Wratislaviensis"); na staranną uwagę zasługuje 
tu stosunkowo nieznaczny odsetek określeń dzierżawczych; do tej kate
gorii można też doliczyć jedną wzmiankę, w której mowa o „terra Prus
sie" (s. 154), a także niejasny zwrot, mówiący o księciu ziębickim, że 
„terram tam bonam sicut habuit [tu idzie o jego księstwo] ... emere 
potuisset" (s. 124); 

d) jako część większej całości politycznej � siedem razy: ,,obstagia
et obligaciones terrarum" (s. 128); ,,alienacionem terrarum non libenter 
videns" (s. 143); ,,terras predictas Piczin et Crewczburg" (s. 145); ,,totmn 

regnum Polonie ... preter Masoviam et Gnibekaw, quas terras" (s. 155); 
,,terra Nissensis" (s. 157, 160); ,,super quadam devolutione terrarum" 
(s. 150); 

e) ,,terra" w tej części naszego zabytku występuje również -- acz
rzadko - w pojęciowym związku z ludnością lub jej pewnymi częściami. 
W wymienionych tu już wzmiankach są bowiem takie, jak „pecuniam 
de terris" (s. 120) czy „exacciones terrarum" (s. 121), co tylko może się 
odnosić do ludności. Gdzie indziej (s. 125) czytamy o „barones, vasalli, 
milites et maiores terre", a także wprost o terrigene (tamże). Ci ostatni 
zostali raz przeciwstawieni mieszczanom: ,,tam terrigene quam cives" 
(s. 130), z czego wynika, że związek z ziemią odczuwany był ówcześnie 
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tylko wobec ludności niemiejskiej. Jest tu też jeszcze wyraźniejsze sfor
mułowanie, mianowicie „cives et terram Wratislavienses excommunican
do" (s. 134). Tutaj - jak widać - ,,terra" to po prostu niemiejska lud
ność księstwa. 

Podano już, że w omawianym tutaj tekście „terra" najczęściej była 
używana na oznaczenie księstwa. Należy więc jeszcze rozważyć określe
nia przemienne. Okazuje się, że przemienność najczęściej wystąpiła mię
dzy słowami „terra" oraz „ducatus". Rzadziej zjawisko to wystąpiło mię
dzy „terra" oraz „districtus", tu oczywiście w rozumieniu części księ
stwa, mianowicie konkretnego weichbildu. 

10. Catalogus abbatum Saganensium 30 ma tylko pozornie postać ka
talogu opatów, w rzeczywistości jest opisem dziejów klasztoru kanoników 
regularnych św. Augustyna, ongiś w Nowogrodzie nad Bobrem, w 1284 r. 
przeniesionego do Żagania. Jego pierwszą część, która tylko wchodzi tu 
w rachubę, spisał tamtejszy opat Rudolf, ukończywszy ją w maju 1398 r. 
Autor był Niemcem, niechętnie ustosunkowanym do ludności polskiej. 

Ten stosunkowo dbszerny tekst zawiera uderzająco niewiele określeń 
przestrzennych nie będących imionami własnymi, w sumie zaledwie 
41 wzmianek. Wśród nich najczęściej występuje „terra" (18 wzmianek), 
następnie „regnum" (12), inne pojawiają się tylko bardzo rzadko. ,,Duca
tus" (3), ,,patria" (2) i po jednym razie „imperium", ,,districtus", ,,mun
dui,", ,.principntus", .,provincia" i 11rcspublica", ,,Terra" występuje w tym

tekście w czterech znaczeniach: 
a) w przeciwstawieniu niebu lub morzu - cztery razy: ,,non esse

Ihesu Christi in terris vicarium" (s. 208); ,,ubique terrarum in Cristo 
notus" (tzn. na świecie - s. 223); ,,omnes peccatores terre" {tamże); 
,,estimans se terre et mari ... imperare" {s. 215); 

b) w znaczeniu powierzchni ziemi - też czterokrotnie: ,,in pinguedi
ne terre et rore celi" (s. 189); ,,ad terram sedere jussit" (s. 206); ,,si 
terram aridam tetigisset"; ,,non fuit qui vomere posset arare terram'' 
(oba s. 235); 

c) jako część określonej politycznej struktury: ,,terras sibi et dominia
accquisivit" (s. 212}; 

d) jako księstwo � siedem razy: ,,homines terre illius" (s. 188); ,,se
pocius cum baculo terram velle exire";_ ,,dominium terre et dominium 
Sagani nominaret" (oba s. 192); ,.coronam regni Bohemie dilatans ... 
Brandenburgensem marchiam et plures alias terras ei aggregavit" (s. 212); 
„relinquens terram ducatus Saganensis" (s. 229); ,,ut est moris per duces 
et terrarum dominos" (s. 233); ,,terram autem suam ... gubernavit"; 
„hujus terram diviserunt inter se" (oba s. 238). Do tych można doliczyć 
jeszcze zwrot „relinquens terram ducatus Saganensis ... conthorali sue" 
(s. 229). 

•0 Wyd. G. A. Stenzel, SS I, s. 173-578, tekst Ludolfa do s. 248.
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W tekstach, w których „terra" oznacza księstwo (z reguły żagań
skie}, występują tylko dwa określenia dzierżawcze, dwa· w relacji poję
ciowo odwróconej {,,dominus terre"); w pozostałych „terra" jest swo
iście „uprzedmiotowiona". Tylko w jednym wypadku użyty zwrot pod
kreśla związki ziemi z ludnością w jej obrębie zamieszkałą. 

C. W nio ski.

Zbierzmy obecnie pokrótce poczynione obserwacje, koncentrując się 
na czterech kwestiach. Pierwszą będzie częstotliwość stosowania termi
nu „terra" wśród wszystkich określeń przestrzennych nie będących imio
nami własnymi. Drugą stopień, w jakim ów termin oznacza odrębne 
struktury polityczne lub ich organizacyjne części. Trzecią sposób określe
nia przez źródło owej politycznej struktury przy zasadniczym stosowa
niu interesującego nas tu wyrazu. Czwartą wreszcie będą przejawy 
związków istniejących między „terra" i zamieszkującą ją ludnością (lub 
jej częścią), dające się uchwycić w wykorzystywanych przez nas źród
łach. Wydaje się, że dla uproszczenia wywodów dobrze będzie zastoso
wać tu tabelaryczne zestawienia. Dla dwóch pierwszych spraw zestawie
nie takie może być wspólne - por. tab. 2. 

Tab. 2. Występowanie terminu „terra" w omawianych źródłach xm i XIV w. 

Wśród ogółu wzmianek 
,,terra" stanowi o „terra" użyto w zna-

Żródlo % ogółu okreś- ____ cz_e_n_iu ___ _ Uwagi 
leń przestrzen· 

nych 

Wiek XlII 
Vita Amwe ducissae Slesiae l 00 
Vita sanctae Hedwigis 
Księga henrykowska, cz. 1

Acta Thome li 

Codex epistolaris 
Chronica Pofonorum, cz. l 

Wiele XIV 

Księga henrykowska, cz. 2 
C/rronica Pownorum, cz. 2 
Chronica principum Po/oniae, 

cz. 1

Jw., cz. 2 
Jw. cz. 3 
Cata/ogus abbatum Saga

nensium, cz. 1 

53,3 
59,0 
49,7 
90,0 
28,0 

100,0 
45,0 

23,6 

28,6 
62,0 

43,9 

państwa -
ksi;stwa 

(%) 

100 
29,1 
80,0 
62,8 
62,9 
52,9 

90,5 
75,0 

71,4 

52,6 

80,6 

38,8 

części pań· 
stwa lub 

księstwa (%) 

13,3 
11,1 

29,4 

4,8 
25,0 

31,5 

10,4 

5,5 

zależność tenninolo· 
giczna od kroniki m. 
Wincentego, gdzie od
nośne odsetki 6 oraz 36,9 

jw. 

zależność od kroniki 
Galla Anonima, gdzie 
odsetki 20,1 oraz 63,7 
zależno�ć od Chron. Po• 

lonorum część oryginalna 
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Zanim będzie można poddać tab. 2 interpretacji, trzeba sobie naj
pierw uzmysłowić, iż wykorzystane tutaj teksty są bardzo różnego ro
dzaju, co utrudnia porównywalność obserwacji. Najpierw kwestie ilo
ściowe: wyjątkowo zwięzła Vita Annae ducissae Slesiae ma w ogóle tyl
ko trzy nazwy przestrzenne i jest czystym przypadkiem, że wszystkie 
one to „terra" w sensie księstwa. Po drugie wykorzystane tu źródła 
różnią się znacznie charakterem. Dwa z nich to zabytki hagiograficzne, 
w których interesujące nas słowo z natury rzeczy występuje często 
w znaczeniu przyrodniczym, nie politycznym. Do nich - pod tym wzglę
dem - zbliża się Katalog opatów żagańskich, aczkolwiek z innych po
wodów. Zadecydowała o tym stosunkowa wąskość spojrzenia i głównie 
personalny i lokalny charakter zainteresowań autora. Nie można tego 
powiedzieć już o sławnej Księdze henrykowskiej, której wywody wpraw
dzie skoncentrowane są na miejscowych realiach, jednak zawsze pozo
stają w ścisłym nawiązaniu do politycznych stosunków na Śląsku; stąd 
też zaskakująco wysoki odsetek w drugiej kolumnie. Ta sama okolicz
ność, mianowicie związek z politycznymi realiami, cechuje dba zabytki 
epistolograficzne, powodując odpowiednio wysokie odsetki w obu ostat
nich kolumnach. Gdy idzie o obie wykorzystane tu kroniki, a więc tek
sty o charakterze swoiście politycznym, rzecz też nie jest prosta. Ich 
terminologiczna zależność od określonych pierwowzorów w całości (Chro
nica Polonorum) lub w części (Chronica principum Poloniae) spowodo� 
wała, iż ich odnośne odsetki ukształtowały się pod pewnym wpływem 
znacznie wcześniejszych pierwowzorów. Utrudnia to poszukiwanie w od
powiednich wielkościach bezpośredniego odzwierciedlenia procesów prze
biegających w politycznej świadomości ówczesnych ludzi. 

Mając na uwadze wszystkie powyższe względy, zwłaszcza zaś termi
nologiczne zależności, a także szczególny charakter tekstów epistologra
ficznych, można stwierdzić, że na ogół nie ma istotniejszych różnic mię
dzy XIII i XIV w., gdy idzie o stosowanie słowa „terra" wśród innych 
określeń przestrzennych, nie będących imionami własnymi. Tylko jeżeli 
osobno rozpatrzy się teksty o charakterze kronikarskim (włączając w to 
Księgę henrykowską), okazuje się, że odsetek ten wzrasta, i to dość zde
cydowanie 31. W obu księgach Liber fundationis odnośne liczby są odpo
wiednio znacznie wyższe. Ponieważ ich autorzy byli Niemcami w prze
ciwieństwie do autorów obu kronik wchodzących tu w rachubę, Pola
ków wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, wydaje się, że termin „ter
ra" mógł szybciej zdobywać popularność i mieć częstsze zastosowanie 
wśród ludności napływowej a2.

11 Oczywiście abstrahujemy tu od części Chronica principu.m Poloniae spisa

nych na podstawie kroniki Galla Anonima oraz Kroniki Polaków. 

a Warto przypomnieć, że odpowiedni odsetek był też znacznie wyższy u Galla 
Anonima (20,1), o którym wiadomo, że nie był Polakiem, niż u mistrza Wincentego 

(6,0). 
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W drugiej kolumnie zestawiono liczby, które wyrażają procentowy 
udział słowa „terra" zastosowanego w znaczeniu osobnej politycznej 
struktury, tzn. p�ństwa lub księstwa dzielnicowego, w ogólnej liczbie 
wzmianek o „terra". Tutaj przede wszystkim między obydwoma stule
ciami daje się zauważyć wzrastanie tego udziału. Dalsze odmienności 
dają się uchwycić po uwzględnieniu charakteru poszczególnych źródeł. 
Okazuje się bowiem, że tekst typu hagiograficznego 33 i zbliżony do nie
go Katalog opatów żagańskich :w mają odnośny odsetek uderzająco ni
ski; przeciwnie niż teksty kronikarskie i epistolograficzne, gdzie jest on 
znaczny, silnie na ogół przekraczając połowę wzmianek. Tylko w Chro
nica Polonorum i zależnej od niej części Chronica principum Poloniae 

jest on względnie niższy (52,9 oraz 52,6), to jednak pod bezspornym ter
minologicznym wpływem kroniki mistrza Wincentego, ich bezpośrednie
go lub pośredniego pierwowzoru, gdzie odsetek ten wynosił zaled
wie 36,9. 

Na stopień użycia. słowa „terra" w tym znaczeniu wpłynęła też -
jak się wydaje - przynależność narodowa autorów. W obu częściach 
Księgi henrykowskiej odsetki te są wyraźnie wyższe niż w obu kroni
kach: zatem dla Niemca słowo „ziemia" częściej się kojarzyło z określoną, 
zamkniętą polityczną strukturą niż dla Polaka. Materiał odzwierciedlony 
w trzeciej kolumnie naszego zestawienia też potwierdza to przypuszcze
nie. 

W trzeciej kolumnie zestawiono odsetki, które oddają udział słowa 
„terra" w znaczeniu (mniejszej lub większej) części jakiejś politycznej 
struktury. Znaczenia tego brak jest w tekstach hagiograficznych, jest 

bardzo rzadkie w katalogu opatów żagańskich, choć wydawałoby się, że 
powinno być inaczej. Odnośny odsetek nie występuje w ogóle w pierw
szej księdze Liber fundationis, w drugiej jest zupełnie znikomy. Nato
miast stosunkowo poważnie zaznacza się w tekstach epistolograficznych 
i kronikarskich, wiadomo że polskiego pochodzenia. Wynika stąd, że przez 
pisarzy Polaków „terra" była odczuwana również jako terytorium nie 
stanowiące zamkniętej politycznej struktury, często zupełnie niewielkie, 
choć oczywiście i u nich dominuje - jak to widzieliśmy - ,,terra" 
w znaczeniu całego państwa lub księstwa. 

Z kolei zbierzmy obserwacje, które informują o sposobach dokład
niejszego oznaczania „ziemi", traktowanej jako zamknięta całość poli
tyczna. Sposoby te są - ogólnie biorąc - trzy: osadnicze, dzierżawcze 
albo przedmiotowe. Przy pierwszych odnośne terytorium jest określane 
przez wskazanie ludu, który je zamieszkiwał, np. ,,terra Pomoranorum", 
„terra Bohemorum" itp., również w wersji „terra hostium" itp. Przy 
drugich ziemię oznacza się przez osobę odnośnego dynasty, czyli przez 

u Pomijamy tu Vita Annae du.cissae Slesia.e ze względów, o których mowa by

ła powyżej. 

" Por. wyżej. 
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zasięg jego władzy. Jest to zatem „terra ducis Bolezlai", ,,terra ipsius" 
itp. Przy trzecich wreszcie „ziemia" występuje swoiście sama dla siebie 
i sformułowania bywają tu dwojakie. Czasem źródło mówi po prostu 
o „ziemi" bez żadnych dodatkowych oznaczeń. Kiedy indziej występuje
ona już z imieniem własnym, np. ,,terra Polonie", ,.terra Wratislavien
sis" itp. Między dwiema ostatnimi kategoriami (tzn. dzierżawczą i przed
miotową) znajduje się forma przejściowa, też wprawdzie dzierżawcza,
lecz swoiście odwrócona. Nie ziemia bowiem jest księcia, lecz „książę jest
ziemi", np. ,,dux terre", ,,dominus terre" itp. ,,Ziemia" jest w tym już
czymś bardziej obiektywnie istniejącym, obszar nie jest już (oczywiście
tylko pojęciowo) wyznaczany przez zasięg władzy konkretnego dynasty.

Łatwo dostrzec, że każdy z tych sposobów określeń zawiera nieco 
odmienne treści, przede wszystkim polityczne. I dlatego warto sporządzić 
odpowiednie zestawienie, które ewentualnie mogłoby odzwierciedlić za
chodzące w tej mierze zmiany i procesy. 

Tab. 3. Sposoby oznaczania „terrae", 
traktowanej jako zamknięta catośf polityczna 

Żródlo 

Wiek XIII 
Vita Annae ducisse Slesiae 

Vita sanctae Hedwigis 

Księga henrykowska, cz. 1 
Acta 11wme li 

Codex epistolaris 

Chronica Polooorum, cz. 1

Wiek XIV 
Księga henrykowska, cz. 2 

Chronica Polooorum, cz. 2 

Chronica principum Poloniae, cz. I

Jw., cz. 2 

Jw., cz. 3 
Catalogus abbatum Saganensium, 

cz. 1 

osad
nicze 

5,9 

31,3 

Odsetek określeń 

dzier
żawcze 

przejś

ciowe 

przedmiotowe 

z nazwą 
bczokreś

lc:nill 

Razem 

----------- ----·---

14,2 

2,7 
73,5 
72,4 

12,5 
12,5 

18,3 

33,3 

8,4 

9,2 

5,9 

36,9 

22,2 

33,3 
42,9 

16,6 
7,2 

9,2 
41,2 

5,2 
62,5 
6,2 

53,0 

43,4. 

66,7 
42,9 
72,3 
19,J 

9,2 
47,0 

57,9 
25,0 
50,0 
47,0 

38,3 

22,5 

100,0 
85,8 

88,9 
26,5 
18,4 
88,2 

63,1 

87,5 

56,2 
100,0 
81,7 

44,5 

Zestawienie to pozwala wprawdzie na niewiele obserwacji, mimo to 
jednak jest pouczające. Dowodzi bowiem, iż - w porównaniu obu uję

tych stuleci - zastosowanie określeń dzierżawczych malało, rosło zaś 
przejściowych. Zjawisku temu nie towarzyszy wprawdzie narastanie od
setka określeń przedmiotowych wziętych łącznie, daje się on jednak 
zauważyć przy odsetkach wyrażających zastosowanie takich przedmio
towych określeń zawierających już imię własne danego terytorium -
ziemi. 



,.Terra" w źródłach śląskich XIV w. 241 

W sumie zatem można przyjąć, iż z biegiem czasu nasiliło się poj
mowanie terminu „terra" jako odzwierciedlającego fakt obiektywny, 
w tym sensie, że nie determinowany tylko przez osobę dynasty i prze
strzenny zasięg sprawowanej przez niego władzy. 

Ostatnią kwestią, którą trzeba tu łącznie ująć, są te sformułowania, 
które łączą słowo „terra" z ludnością danego obszaru, jej całością lub 
częścią. Odnośne zestawienie podaje tab. 4. 

Tab. 4. Pnejawy związków między „terra" i zamieszkującą ją ludnością 

Żródlo 

Wiek XIII 

Vita Amiae ducisse Slesiae 

Vita Sanctae Hadwigls 

Księga henrykowska, cz. 1 

Acta Thome Il 

Codex episto/aris 

Cronica Po/onorum, cz. 1 

Wiek XIV 

Księga henrykowska, cz. 2

Chronica Polonorum, cz. 2 

Chronica principum Poloniae, cz. 
Jw., cz. 2 

Jw., cz. 3 
Cata/ogus abbatum Saganensium 

Odsetek sformułowań typu 

homines (nobilcs) 
terrae 

8 

8,3 

5,9 
10,0 

5,0 

6,6 

1,8 

12,5 

terra = ludność 

28,5 

2,8 

20,0 

18,8 

7,4 

Jak widać, w narracyjnych tekstach śląskich XIII i XIV w. słowo 
„terra" w sensie osobnej struktury politycznej wcale często występuje 
w ścisłym pojęciowym związku z ludnością. Czasami wyraża się to 
w przyszeregowaniu ludności (jej części) do danej ziemi, kiedy indziej 
„ziemia" utoźSamiana jest z ludnością. Ten drugi wypadek zdaje się 
być częstszy, aczkolwiek pewne z przytoczonych wielkości zdają się su
gerować istnienie wymienności między obydwoma typami wyrażeń. Do
wodziłoby to, iż ówcześni autorzy mogli je odczuwać jako blisko- albo 
równoznaczne. 

„TERRA" IN SCHLESISCHEN NARRATIVEN QUELLEN 

BIS ZUM AUSGANG DES 14. JAHRHUNDERTS 

Der Verfasser untersucht die Anwendung des Wortes „terra" in Bezug auf 
alle r!iumlichen Bezeichnungen, die keine Eigennamen sind, sowie die Evolution 
seiner Bedeutungen im 13. und 14. Jh. Er stellt fest, dass die Anwendung dieses 
Wortes vor allem in chronikartigen Texten anwachst und dies starker bei Auto
ren, die keine Polen waren. Das Begreifen dieses Ausdrucks ais einer geschlossen-
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en politischen Struktur (eines Staates oder Furstentums) uberwiegt unter den be

treffenden Erwahnungen und steigt mit der Zeit an, und dies vor allem in chro
nikartigen und epistolographischen Texten, die nicht von Polen stammten. Die 

Auffassung von „terra" ais eines abgesonderten Teils einer grosseren politischen 

Struktur hat einen relativ geringen Anteil am gesamten Materiał, er ist aber 

deutlich hoher bei polnischen Autoren. In der Art und Weise der Bezeichnung 

von „Land" dominierten anfangs possessive Bestimmungen, die durch die Person 

des gegebenen Dynasten determiniert waren, dann begannen sie jedocb allmahlich 

tcmporaren und Gegenstandsbestimmungen zu weichen. Verhaltnismassig oft wurde 

„terra" begriffsmassig mit der Bevolkerung (oder deren Teil) verbunden, indem sie 

dem gegebenen Land beigeordnet, oder gar mit ihm identifiziert wurde. Beide 

Fassungen wurden auch wechselweise gebraucht. 




