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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

„COMMUNITAS TERRAE" W POLSKICH ŻRÓDLACH 

DO KOŃCA XIV WIEKU 

Powstawanie ustrojów stanowych, zwłaszcza zaś ich zbiorowych 
ciał - zgromadzeń stanowych, długo jeszcze będzie przedmiotem zain
teresowania badaczy. Niniejsze uwagi mają być drobnym przyczynkiem 
do tych badań, powstały zaś na marginesie poszukiwań terminologicz
nych i studiów nad ewolucją znaczenia słowa „terra" w polskich (lub 
dotyczących Polski) źródłach łacińskich do końca XIV w. 

Już dawno zauważono, że łacińskie teksty średniowiecznej Europy 
niejednokrotnie utożsamiały wyraz „terra" z ludnością mieszkającą na 
danym obszarze, zwłaszcza zaś z jej „politycznie czynną" częścią. W po
niższych rozważaniach idzie więc o to, czy na ziemiach polskich owa 
politycznie czynna część ludności uzyskała jakąś sobie właściwą nazwę 
w warunkach kształtujących się stopniowo podziałów stanowych. W tym. 
odniesieniu autorzy wymieniają niejednokrotnie słowo „communitas" 1, 

nieobce polskim źródłom. Jego też, w postaci „communitas terrae", do
tyczą nasze poszukiwania. 

Wykorzystano pod tym kątem widzenia wszystkie polskie źródła dru
kowane historiograficzne oraz prawne do r. 1400, uzyskując jednakże 
tylko szczątkowy materiał. Dlatego uwzględniono ów wyraz również 
w zwrotach nie odwołujących się bezpośrednio do „ziemi", a także termin 
,,universitas" w analogicznych kontekstach. Nie da się bowiem wyklu
czyć, że w określonych okolicznościach mógł on stanowić synonim wobec 
,,communitas", jako pojęciowo silnie doń zbliżony. W sumie zgromadzo

no w ten sposób 39 wzmianek. 
Materiał nasz otwiera dokument rycerza Jaksy z księstwa rugijskie

go, wystawiony przezeń wespół z żoną i krewnymi w obecności księcia 
w styczniu 1295 r. 2 Znajdują się w nim aż dwa interesujące nas sfor
mułowania. Najpierw w promulgacyjnej formule otwierającej narrację 

1 Np. S. Russocki w swej bardzo interesującej pracy: Protopariamentaryzm 

Czech do początku XIV w., Warszawa 1973, s. 48, 59 i n. oraz passim. 

1 Pommersches Urkundenbuch, t. III, nr 1709, s. 225-227.
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czytamy: ,,universitati vestre notum esse volumus'' etc. Słowo „univer
sitas" oznacza tu ogół i odpowiada pospolitemu „omnibus paginam hanc 
inspecturis" i temu podobnym. Tego, że chodzi tu o ogół, o wszystkich 
ludzi, dowodzi też poprzednie zdanie, zawierające inskrypcję wraz z for
mułą salutacyjną, w samej rzeczy niewiele różniącą się od promulgacji, 
ponieważ brzmi: ,,universis Christi fidelibus presentem paginam in
specturis". Druga wzmianka zawarta jest w samej dyspozycji dokumen
tu przy zrzekaniu się praw rybołówczych przez Jaksę: ,,nec nos nec 
r.ostri homines aliquod ius speciale piscandi vel trahendi · recia nostra
vel sagenas in litteribus fratrum antedictorum volumus vel cognoscimus
nos habere, nisi quod communitas terre secundum consuetudinem eius
dem terre Rugie communiter approbatam dinoscitur obtinere". Mamy
tu dwa wyrazy ostentacyjnie powiązane z „ziemią", mianowicie inte
resujące nas „communitas" oraz „consuetudo" 3_ Na pierwszy rzut oka
wydaje się, że rugijska „communitas" z dokumentu Jaksy to była grupa
ludności, której powszechnie uznany zwyczaj zapewniał określone prawa
rybołówcze, niezależnie od konkretnego prawa własności wód {ich brze
gów). Wyrażenie „nec nos nec nostri homines" dowodzi, że w „commu
nitas" tej nie ma stanowych treści. Nie wiadomo jednak, czy tę „com
munitas" należy rozumieć jako ogół ludności (podobnie jak poprzednią
,,universitas"), czy też widzieć w niej tylko pewną tej ludności część,
mianowici€! dysponującą pewnymi ogólnymi rybołówczymi prawami,
zagwarantowanymi przez zwyczajowe prawo rugijskie.

Pokusę, by ową rugijską „communitas" rozumieć jako zbiorowość 
instytucjonalnie wyodrębnioną 4 na zasadzie zwyczajowego prawa, roz
wiewa dokument zatwierdzający, w tej samej sprawie i w tymże dniu 
wystawiony przez księcia Wisława II rugijskiego 5• Mianowicie w jego 
promulgacji czytamy tylko: ,,ad noticiam universorum". Przy określaniu 
rybołówczych praw odbiorcy nie ma najmniejszej wzmianki o ewentual
nych uprawnieniach rugijskiej „communitas". Tylko na samym końcu 
dyspozycji, po omówieniu kwestii sądowniczych, znajdujemy: ,,terre 
Ruye consuetudine in contrarium non obstante", co można by pojmować 
jr.ko pośredni odblask zastrzeżenia z dokumentu Jaksy. Nie wiadomo, 
jak ocenić odmienność sformułowań książęcego dokumentu, czy jako 
zwykłą stylistyczną odmiankę, nie kryjącą głębszych ustrojowych i praw
nych treści, czy też jak świadome, czynione z mocy przysługującej mu 
,vładzy ograniczenie praw rybołówczych owej. zagadkowej rugijskiej 
„communitas". Prawdopodobniejsze zdaje się to drugie, w wyniku 
sposobu, w jaki Wisław określił rybołóvvTze prawa obdarowanego klasz-

8 Nie ma tu miejsca na dokładniejszy komentarz do nader ciekawego zwrotu, 

iż „consuetudo" ma być „communiter approbata", występującego, acz z rzadka, 

również w innych polskich dokumentach. 
4 Taką ocenę zdaje się sugerować zwrot z dokumentu Jaksy. 

5 Tamże, nr 1710, s. 227-230. 
,_ 
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toru: ,,Mandamus eciam universis et singulis ... ac districte precipimus 
sub optentu gracie nostre ... ne quis recia vel sagenas in littoribus dicte 
terre Redeviz et suorum terminorum mittere vel trahere presumat vel 
in Radevizewik piscare, nisi de dictorum religiosorum voluntate et li
cencia speciali". Wyakcentowany zakaz, a także późniejsze zastrzeżenie, 
iż przeciwny zwyczaj nie ma być mu przeszkodą, dowodzą, że księciu 
szło o uchylenie (w stosunku do klasztoru) jednej z ogólniejszych, do
tychczas na Rugii obowiązujących zasad. Zapewne chodziło tu o okre
ślone prawa tamtejszej „communitas", o której mówił Jaksa. Wszystko 
to jednak - naszym zdaniem - nie wystarcza, .by ową „communitas" 
z dokumentu Jaksy można było rozumieć instytucjonalnie. 

Następna wzmianka mieści się w dokumencie Kazimierza bytomskie
go z lipca 1295 r., dotyczącym sprzedaży wsi. Mianowicie po udzieleniu 
w nim pełnego ekonomicznego immunitetu, z zastrzeżeniem daniny nad
zwyczajnej na wypadek pojmania księcia lub jego rycerzy oraz zawie
rania małżeństwa przez jego syna lub córkę, książę stwierdził: ,,extunc 
predicti villani de Uceskou ad solucionem et exactionem cum commu
r.itate terre nostre sint astricti" 6• ,,Communitas" obejmuje tutaj ogół 
ludności zamieszkałej na obszarze określonym jako „terra nostra", zo
bowiązanej do uiszczania księciu nadzwyczajnych świadczeń podatko
wych. Ponieważ zgodnie z dominującą praktyką XIII w. ,,terra nostra" 
oznacza tu „księstwo" lub ściślej terytorium podporządkowane władzy 
1:sięcia, określenie „communitas terre" odpowiada ogółowi podatników 
księstwa, nie odzwierciedlając stanowej struktury tamtejszego społe-
czeństwa. 

Zagadkowe i wskutek zniekształcenia tekstu niezrozumiałe jest po
stanowienie zawarte w akcie donacyjnym Ziemowita dobrzyńskiego 
z 1304 r. 7, które zawiera interesujący nas wyraz w nie spotykanym 
dotychczas zestawieniu. Oto ów tekst: ,,item sepedictus Andreas et sui 
posterij unum servicium nobis tenebuntur, secundum eorum facultatem, 
E:t hoc communitate terrigenarum Dobrinensium intra granicies seu ter
minos". Prawdopodobnie wypuszczono tam przyimek „cum" przed „com
munitate". Dla nas jest istotne, iż w dokumencie tym jest mowa o „com
munitas" ziemian dobrzyńskich, zatem odnosi się ją nie do terytorium, 
lecz do jego ludności. Jeśliby owi „terrigene" (ziemianie) oznaczali 
szlachtę, byłby to pierwszy przykład „communitas" o wyraźnie stanowej 
treści. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że do obrony kraju (intra fines) 
zobowiązana była nie tylko szlachta. Zresztą także w Statutach Kazi„ 
mierza Wielkiego „terrigene" oznaczają nie tylko szlachtę (jak później), 
lE:cz ogół mieszkańców danej ziemi s. 

• Codex diptomaticus Silesiae, t. II, s. 110. Ten sam zwrot zawiera również
zatwierdzenie tego dokumentu z 1339 r., tamże. 

1 Codex diptomaticus Potoniae, t. I, s. 170.

s Sintagmata, art. 5. 

-� -- -- -- -- -- --
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Pewien materiał znajduje się w aktach procesu polsko-krzyżackiego, 
wszczętego w 1339 r., gdzie w bulli Benedykta XII z 4 V 1338 r. 9 czy
tamy: ,,sentenciam ... execucioni debite demandantes, contradictores 
quoslibet et rebelles, cuiuscunque status, dignitatis, ordinis vel condi
cionis extiterint, per excommunicacionis et suspensionis in personas, ac 
interdicti in terras seu ecclesias eorumdem ac universitates seu commu
nitates earumdem terrarum, et alia iuris remedia ... compescendo". Nie
mal identyczne sformułowanie zostało zawarte w Petitio summaria pro

curatoris regis Poloniae, złożonej już w trakcie toczącego się procesu 10. 

Przede wszystkim wynika z tych tekstów synonimiczność słów „commu
nitas" oraz „universitas". Po drugie, wyraźnie połączono je z „ziemią", 
co każe rozumieć je jako ludność, bez stanowych zróżnicowań. Sformu
łowanie to ujęto w liczbie mnogiej, co oznacza, że konkretnej „ziemi" 
przyporządkowana jest określona „communitas" (,,universitas"). Bulla 
dotyczy Krzyżaków; użyty pluralis ,(,,terre") jest zgodny z terminolo
giczną praktyką XIV w., gdy „ziemia" oznaczała już nie całość państwa, 
lecz jego przestrzenne elementy. Nasuwa się wreszcie pytanie, czy owa 
„communitas" oznacza całą ludność danej „ziemi". Ponieważ kontekst 
mówi o obłożeniu kościelnym interdyktem owych „communitates", przy
jąć trzeba, że teoretycznie w rachubę wchodziła tu tylko ludność chrze
ścijańska. Inna tzecz, że w praktyce można ją utożsamiać z ogółem 
mieszkańców. 

Omawiane sformułowanie znajduje się w tekście papieskim oraz 
w Libellum seu petitio summaria Kazimierza Wielkiego, przedłożonej 
przez jego prokuratora. Dosłowność obu zwrotów nasuwa pytanie o ich 
wzajemną filiację, co tu nie jest bez znaczenia. Innymi słowy idzie o to, 
która z kancelarii najpierw użyła interesującego nas określenia, skoro 
znana jest dobrze praktyka włączania w wydawany dokument całych 
zwrotów lub nawet tekstu pism stanowiących asumpt do jego wysta
wienia. Wiadomo, że bulla Benedykta została wydana na skutek skargi 
królewskiej, przedstawionej w Awinionie przez biskupa krakowskiego 
Jana Grota. Nie jest wykluczone, że peticio przedłożona na procesie 
przez Kazimierzowego prokuratora była skrótem owej poprzedniej skar
gi, skoro czytamy o nim w Lites: ,,necnon eciam produxit quemdam 
papyri rotulum scriptum, libellum suum seu peticionem suam summa
riam seu domini regis Polonie illustris, cufos est procurator, continen
tem" 11, i że interesujący nas zwrot już w tej skardze był zawarty. 
7, drugiej strony przewidziana w nim sankcja kościelna wskazywałaby 
raczej na autorstwo papieskiej kancelarH, choć skądinąd w dokumencie 
legata Galharda z Chartres, wydanym w tej samej sprawie, w odpo-

e Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. I, s. 68; Co

dex diplomaticus Maioris Poloniae, t. 11. s. 507. 

10 Lites, t. I, s. 82. 
11 Tekst zamieszczony w Lites nie zawiera daty owego królewskiego libellum. 
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wiednim ustępie nie ma wzmianki o „communitas" 12
• W tym stanie 

rzeczy trzeba nie rozstrzygniętą pozostawić kwestię ewentualnej filiacji, 
pamiętając jednakże, że jeszcze w trzech innych tekstach papieskich 
z drugiej polowy XIV w. znajdują się podobne sformułowania. 

Dalsze wiadomości czerpiemy z dokumentów księstwa ziębickiego. 
Oto bowiem najpierw w akcie lennym Bolka z 1336 r. 13. we włączonym 
doń zobowiązaniu tamtejszych stanów czytamy: ,,Nos vero prefati do
mini ducis vasalli ... ac civitatum consules ... promittimus et volumus 
pro nobis et communitatibus nostris ... omnia et singula ... observare". 
Tutaj „communitas" oznacza zbiorowości już stanowa wyodrębnione. 
Jest nią zarówno rycerstwo księstwa ziębickiego 14, jak i z osobna miesz
czanie poszc.zególnych miast. W związku z hołdem ewentualnym skła
danym w 1343 r. przez ziębickie stany czeskiemu następcy tronu, mar
grabiemu morawskiemu Karolowi (późniejszy ces. Karol IV), pozostają 
trzy dokumenty, wszystkie z 14 X 1343 r. Dwa, mianowicie homagia 
miast i szlachty dystryktów ząbkowickiego 15 i ziębickiego 1s, są jedno
brzmiące. W ich intytulacjach czytamy: ,,advocatus ... necnon ... con
sules ... totaque universitas civium et incolarum civitatis in Frankin
steyn [wzgl. MunstirbergJ, nos quoque ... totaque universitas nobilium 
et vasallorum eiusdem Frankynsteynensis [wzgl. Montsirbergensis] di
strictus", następnie zaś w eschatokole: ,,n ostre civitatis sigillum ac pre
dictorum vasallorum nostro et tocius universitatis aliorum vasallorum 
supradicti districtus nomine, sigilla presen tibus sunt appensa". W tych 
tekstach „universitas" odpowiada „communitas" z lennego aktu Bolka, 
ale użyto termin u w nieco odmiennym ,maczeniu. Miejska „universitas" 
jest przeciwstawiona miejskim władzom i obejmuje nie tylko obywateli 
(cives), lecz również pozostałych mieszkańców (incole). Rycerska nato
miast ma zasięg węższy niż ,,communitas'' w 1336 r., ponieważ obejmuje 
jedynie szlachtq konkretnego dystryktu, nie całego księstwa. Trzeci 
z tych dokumentów został wystawiony przez Mikołaja ziębickiego 1; i za
wiera zobowiązanie do skłonienia - w razie oporu - stanów do hoł
dowania margrabiemu. Znajdujemy w nim już nieco odmienne sformu
łowanie: ,,civitates nostre Monstirberg, Frankinsteyn et Strelin et ci
vium universitates necnon .universi nobiles districtuum sculteti pheo
dales et omnes universaliter in nostro dominio residentes". Jak widać, 
tutaj „universitates" tworzą tylko miasta, w stosunku do dystryktowej 

12 Cod. dipl. Mai. Pol., t. II, s. 526: ,,omnes ecclesias, civitates, castra, opida 
et villas, ac omnem terram dictorum magistri ... dominio subiectam". 

11 Lehns- und Besitzurkunden Schiesiens und seiner einzelnen Furstenthiimer 

im Mittelalter (cyt. GM), t. II, s. 128. 

14 Słowo „vasa!li" w tym wypadku jest synonimem rycerstwa. 
;s GM, t. II, s. 136. 

a Tamże, s. 138. 
n Tamże, s. 139. 
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szlachty książę nie użył już tego określenia, zadowalając się słowem 
,,wszyscy". 

Z tego samego czasu pochodzą dwa dokumenty dotyczące księstwa 
legnickiego, wystawione przez margrabiego morawskiego Karola. Idzie 
w nich o pewien spór, dla którego rozstrzygnięcia Bolko legnicki polecił 
powołać w drodze wyboru komisję z pięciu szlachty i pięciu mieszczan. 
W pierwszym piśmie Karola, skierowanym do kilku książąt śląskich 1s,
znajdujemy zwrot: ,,nec terrigenarum Legnicensium communitas ta
cuisset". W drugim 19, przesłanym wrocławskiemu staroście oraz radom 
miejskim Wrocławia i Środy Śląskiej, na uwagę zasługują dwie wzmian
ki, które brzmią: ,,ad informacionem racionabilem V feodalium terre 
et V consulum Lignicensium, ad hoc per terrigenarum communitatem 
communiter electorum" oraz nieco dalej: ,,sed totam communitatem du
catus Lignicensis predicti". Widzimy, że „communitas" w obu tych tek
stach nie została odniesiona do „ziemi", lecz do „ziemian", podobnie jak 
w dokumencie Ziemowita z 1304 r. Nie jest przy tym zupełnie jasne, jak 
należy rozumieć owych legnickich „terrigene", czy tylko jako szlachtę 
księstwa, na co wskazywałby zwrot „feodalium terre", czy też jako razem 
szlachtę oraz mieszczan. Za tym drugim na pozór przemawiałoby to, 
:ie legnicka „communitas" wybierała jakoby nie tylko szlacheckich, lecz 
też mieszczańskich arbitrów. Ponieważ · jednak ci ostatni byli rajcami, 
wydaje się prawdopodobne, że elekcja dotyczyła tylko pięciu szlachty. 
Tak też rozumiemy te zwroty i przez „communitas terrigenarum" ro
zumiemy ogół szlachty księstwa. Podtrzymuje to dodatkowo zwrot za
mieszczony bezpośrednio po ostatnio cytowanym tekście: ,,in quo [se. 
ducatu] idem Thammo [tzn. pozwany w sporze rycerz] amicos habet 
plurimos". Jest bowiem zrozumiałe, że legnicki szlachcic przede wszyst
kim wśród tamtejszej szlachty miał swoich licznych przyjaciół 20. 

W przywileju Kazimierza Wielkiego z 1349 r. dla Wschowy 21 znaj
dujemy terminologię podobną jak w akcie Mikołaja ziębickiego sprzed 
paru lat: ,,nostros fideles vasallos, feudales, milites et incolas universos 
terre Wschowa nec non cives et totam universitatem civitatis Wschowa". 
Do rycerstwa bowiem (i ludności wiejskiej, jeśli tak rozumieć „incole", 
co jednak nie jest bezsporne) nie odnosi się określenie „universitas", 
tylko do ludności miasta wziętej jako całość, tzn. nie tylko do „cives" 22. 

W dokumencie papieskim z 1358 r. znajduje się dwukrotnie sformu
łowanie, które bardzo szeroko odnosi interesujący nas wyraz: ,,commu-

is Urkunden-Buch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbiides bis zum Jahre

1455, $. 97. 

n Tamże, s. 99. 
20 Zresztą w obu dokumentach niejednokrotnie w podobnych kontekstach mo

wa jest wprost o „terrigene". 
!t Cod. dipl. Mai. Pol., l. IL s. 614.
22 Za twierdzenie tego dokumentu przez Jagiełłę w 1388 r., tamie, t. III, -s. 601.
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nitates castrorum, civitatum, terrarum, villarum" 23• Tutaj trudno to 
słowo rozumieć inaczej jak po prostu „ludność", ,',mieszkańcy". Podob
nego rodzaju, lecz jeszcze bardziej niejasny jest zwrot z papieskiego 
dokumentu z 1380 r., gdzie równie nieprecyzyjnie użyto aż dwóch 
określeń: ,,communia civitatum, universitates opidorum, castrorum, vil
larum, terrarum et aliorum locorum" 24

• 

Gdy Ludwik Węgierski w 1372 r. zrzekał się swych roszczeń do Ślą
ska, zobowiązał się odmówić, gdyby śląscy „principes principatus duca
tus duces comites barones nobiles milites et clientes cives civitates opida 
castra aut univers'itates terre seu homines ... se voluntarie ... nobis offer
rent" 2�. Użyty tu łącznik „aut" odnosi się ewidentnie do poprzedniego 
wyliczenia (oczywiście z wyjątkiem książąt), czyli że prze.z „universita
tes" należy tu rozumieć poszczególne stany bądź warstwy w ich ramach. 
Tylko te bowiem mogłyby ewentualnie chcieć politycznie podporządko
wać się królowi polskiemu. Takie jednak rozumienie mąci kolejne „seu 
homines", co z kolei każe owe „universitates" pojmować po prostu jako 
ludność. Niemniej jednak na uwagę zasługuje wyraźne powiązanie tych 
,,universitates" z „ziemią", tyle że nie wiadomo, co „ziemia" ma ozna
czać: Śląsk jako całość, czy też poszczególne księstwa, które zresztą 
w tym dokumencie dokładnie zostały wyliczone. 

Po raz drugi u Ludwika Węgierskiego spotykamy się z interesują
cymi nas wyrazami w przywileju koszyckim z 1374 r. Najpierw w aren
dze mamy je w zupełnie innym rozumieniu (jako swoisty przywilej), 
mianowicie: ,,Cum gesta ,principum debeant inviolabiliter · futurorum 
memorie enodari, et confirmaciones, libertates, communitates, privilegia, 
instrumenta, ra tificaciones perpetuis temporibus perhennari". Nieco da
lej, mówiąc o zgodzie na objęcie polskiego tronu przez jedną z jego 
córek, powołuje „voluntates universitatis ipsorum, que nobis nostrisque 
pueris utriusque sexus ... prestiterunt". Zwrot ten poza tym był poda
wany w rozwinięciu, jako „baronum, militum, nobilium et aliorum om
nium", albo też „per barones, nobiles, proceres, civitatenses et singulos 
inhabitantes". Jak więc widać, mimo iż przywilej został wydany dla 
szlachty, słowo „universitas" (użyte w liczbie pojedynczej) oznacza w nim 
nie stan szlachecki, ale ogół. Nie ma tu też śladu wiązania tej „univer
sitas" z „ziemią" pojmowaną jako część składowa państwa. 

W związku z uregulowaniem następstwa tronu po Ludwiku pozostają 
jeszcze dwie wzmianki, tym razem pochodzące wprost od społeczeństwa. 
Jest to dokument z 1382 r., w którym wielkopolscy pan-owie i szlachta 
zobowiązali się wobec Małopolan do wierności córce Ludwika, wprowa
dzonej w przyszłości na tron. Jako wystawcy figurują tam naJp1erw 
imiennie wymienieni dostojnicy i szlachta wielkopolscy, przy czym ów 

ł3 Tamże, s. 116, 117. 

tł Tamże, s. 489. 
25 GM, t. I, s. 18. 
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wykaz kończy się zwrotem: ,,ceterique nobiles, milites totaque commu
nitas Maioris Polonie". Jako adresatów zobowiązania wymieniono na
stępnie krakowskiego biskupa, pięciu małopolskich dostojników oraz: 
„ceterisque omnibus et singulis strenuis et nobilibus ac toti communitati 
terre Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lencicie" 2s. Teksty te są cenne 
dlatego, że konkretnie już odnoszą termin „communitas" z jednej strony 
clo szlachty, z drugiej zaś do „ziemi" jako części składowej państwa, 
podstawowej jednostki jego przestrzennego podziału. Co ważniejsze, 
pochodzą one od samej szlachty, czyli że mogłyby odzwierciedlać po
jęcia, jakimi posługiwała się ona w stosunku do samej siebie. Wiązanie 
wyliczeń imiennych z ogólnym „communitas" przez łącznik „que", wy
rażający równorzędność, nie oznacza - naszym zdaniem - jakoby „tota 
communitas" miała być czymś społecznie innym niż wymienieni po
przednio „ceterique nobiles, milites". W sumie więc w tym dokumencie 
„communitas" oznacza zbiorowość szilachecką określonej ziemi, albo też 
większej jednostki terytorialnej (Wielkopolska). 

Przeświadczeniu, że mamy tu już do czynienia z technicznym ter
minem oznaczającym szlachtę, przeczy jednak dokument tych samych 
wystawców z następnego roku 21. Określając samych· siebie użyli tam 
bowiem tylko opisowego „ceterique terrigene et nobiles Maioris Polonie", 
interesujący zaś nas wyraz zastosowali wobec miasta: ,,consulibus to
tique communit�ti civitatis Posnaniensis promittimus". Jak widać za
tem, znaczenie wyrazu „communitas" u tych samych ludzi było jeszcze 
zupełnie płynne. 

Dwie interesujące nas wzmianki znajdują się w dokumentach wy
danych przez Jagiełłę w związku z obejmowaniem przezeń tronu kra
kowskiego. W pierwszym z nich, krakowskim, z lutego 1386 r. 28, czy
tamy, że „nos prelati, barones, totaque communitas procerum et nobi
lium ... in tutorem et gubernatorem (regni) ... elegerunt". ,,Communitas" 
oznacza tu duchownych i świeckich możnych i szlachtę razem wzię
tych, lecz w skali całego państwa polskiego, nie jego konkretnych ziem. 
Drugi wchodzący tu w grę dokument jest potwierdzeniem poprzedniego 
już po koronacji, dokonanym na zjeździe w Korczynie-Nowym Mieście 
w tymże 1386 r. 29 W narracji poprzedzającej transsumpt Jagiełło stwier
dza: ,,quomodo tata communitas prelatorum, baronum, militum, chen
tum atque nobilium regni nostri Polonie, dum in Nova Civitate alias 
Corczin convencionem cum eisdem nostris prelatis et baronibus cele
bravimus". Znaczenie słowa „communitas" mamy tu takie samo, tyle 
że bardziej precyzyjne. Jest to bowiem szeroko pojęta szlachta oraz 
duchowni· dostojnicy, tworzący „politycznie czynną" część ówczesnego 

u Cod. diPL. Mai. PoL., t. III, s. 527.

n Tamże, s. 531. 
u Tamże, s. 573. 

n Tamże, s. 581. 
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polskiego społeczeństwa, zgromadzoną ,(reprezentowaną) na zjeździe kor
czyńskim. 

Z ostatnich lat XIV stulecia dysponujemy kilkoma wzmiankami o nie 
spotykanej dotychczas wymowie. I tak królowa Jadwiga w 1387 r. wy
stawiła glejt „dilectis terrigenis, consulibus totique communitati civi
tatis et districtus lemburgensis" ao. Także w parę lat później (1391) Jan 
oświęcimski rozpatrzył prośby, ,,quibus nobis civitas nostra Libenwerde 
et tota civium et incolarum ... universitas ... supplicavit" 31. Jak widać, 
wszędzie tutaj „communitas" (bądź synonimiczne słowo „universitas") 
łączy w sobie ludność miasta oraz dystryktu-powiatu. W dokumencie 
Jadwigi idzie o mieszczan i szlachtę. Nie jest wykluczone, że również 
szlachty należy domniemywać się pod „incole" dokumentu księcia oświę
cimskiego. Królowa Jadwiga w 1387 r. potwierdziła i rozszerzyła przy
wileje ziemi przemyskiej i w odnośnym dokumencie trzykrotnie wspom
niała o „cives totaque communitas districtus nostri Premisliensis" s2• 

Tutaj znaczenie „communitas" jest węższe i obejmuje tylko szlachtę 
przemyską. 

Ostatnia z odszukanych dokumentarnych wzmianek pochodzi z wy
roku, wydanego w 1390 r. przez biskupa przemyskie_go. Zawarta jest 
w nader rozwlekłej inskrypcji, gdzie wśród wielu adresatów znajduje 
się również: ,,iudicibus eorumque officialibus quibuscunque quarum
cumque provinciarum et diocesum terrarum, civitatum, opidorum, ca
strorum, universitatum, communitatum ac villarum advocatis" 93 itd. 
Jest ona jednak tak niejasna, iż trudno zdecydować, jaka konkretnie 
treść została zawarta w obu interesujących nas słowach. 

Dotychczas zestawiony został materiał zebrany ze źródeł prawnych, 
wyłącznie z dokumentów. W tekstach normatywnych tego czasu (syno
dyki, Statuty Kazimierza Wielkiego) żadnej tego rodzaju nie odnale
ziono wzmianki. Wśród wcale licznych źródeł historiograficznych (narra
cyjnych) tylko dwa, mianowicie Kronika wielkopolska oraz Kronika 

Janka z Czarnkowa 34 przynoszą nieco materiału w tym względzie. 

Autor Kroniki wielkopolskiej pisząc o objęciu władzy przez bajkowe
go Lestka II najpierw wspomina o zamieszkach po śmierci poprzednika, 
„quod videntes tam proceres quam communitas" postanowili dokonać 
wyboru jego następcy 35• ,,Communitas" oznacza tu zatem politycznie 
czynną ludność państwa, z wyjątkiem możnych (proceres). Nieco dalej 

10 Akta grodzkie i ziemskie (dalej: AGZ), t. III, s. 74.
11 Zbiór dokumentów małopolskich, t. I, s. 251. 

" AGZ, t. VII, s. 36. 

u Tamże, t. III, s. 89.
11 Fakt, że tylko te dwa teksty znają wyrazy wchodzące tu w rachubę, mógłby 

być pewnym poparciem dla koncepcji J. Dąbrowskiego, Dawne dziejopisar

stwo polskie - do roku 1480, Wrocław 1964, s. 124 i n., że autorem ich obu mógł
być Janko. 

n Monumenta Poloniae historica (dalej: MPHJ, t. II, s. 475.
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pisze już o akcie samej elekcji: ,,per proceres regni et universitatem 
populi in regem assumitur" 36, gdzie używa synonimicznie słowa „univer
sitas populi" w tym samym znaczeniu. Ostatnia wzmianka z tej kro
niki dotyczy losów Bolesława Smiałego po wykonaniu wyroku na św. 
Stanisławie i nie zawiera interesujących nas wyrazów, posiada jednak 
analogiczną treść: ,,videns, quod sui terrigenae, tam proc€res quam po
pulares, se sua familiaritate abstrahebant" 37. Jak widać, tutaj z kolei 
słowo „populares" jest synonimem zarówno „communitas", jak i „uni
versitas", oznaczając ogół ludności politycznie czynnej, z wyłączeniem 
możnych. 

Kronika Janka z Czarnkowa zawiera trzy teksty, wymieniające 
,,communitas", co zaś ważniejsze, w bezpośrednim lub pośrednim związ
ku z „ziemią". Po raz pierwszy Janko wspomina o niej w rozdziale 10, 
traktującym o koronacji Ludwika Węgierskiego: ,,domin us Jaros la us 
archiepiscopus et quidam nobi1es de Polonia, tanquam nuncii commu
nitatis Poloniae Maioris dominum regem ... in Gneznensi ecclesia co
ronandum esse dicebant" 38_ Nie może ulegać kwestii, że były podkan
clerzy potraktował tu arcybiskupa i paru szlachty jako przedstawicieli 
,.politycznie czynnej" części społeczeństwa wielkopolskiego, tzn. moż
nych i szlachty. Uwagę zwraca potwierdzony przezeń fakt formalnej 
reprezentacji owej „communitas" przy wpływaniu na ukt wagi państwo
wej. Druga wzmianka mieści się w rozdziale 15, traktującym o powie
rzeniu wielkopolskiego starostwa Ottonowi z Pilczy. Czytamy bowiem: 
,,nam licet communitas Polonorum [idzie o Wielkopolan] eundem Otto
nem in summum capitaneum recipere renuisset tarnen ... susciperet" 1!J_ 

I tutaj interesujące nas słowo ma identyczne znaczenie jak poprzednio, 
choć wyraźnie nie ma wzmianki o reprezentowaniu „communitas" przez 
przedstawicieli. Po raz trz€ci kronikarz mówi o niej w rozdziale 56, 
poświęconym śmierci krakowskiego biskupa Zawiszy z Kurozwęk. Opi
sując „in trygi" 40 biskupa oraz Mikołaja z Kórnika, dzięki którym został 
pozbawiony podkanclerstwa , stwierdził: ,,De quo facto tam nobiles quam 
civitatenses, praelati ecclesiarum nec non communitates et nonnulli 
principes terrarum multum dolentes et domino archidiacono [idzie o Jan
ka] ... compatientes" 41. Ten zwrot jest mniej jasny, przede wszystkim 
przez wymienienie „principes", ale też wyraźnie wiąże „communitates" 
z „ziemiami", tyle że nie określonymi konkretnie. 

86 Tamże.
87 Tamże, s. 489. Warto tu zwrócić uwagę na szerokie rozumienie wyrazu .. :er

rigenae", analogiczne do zastosowanego w art. 5 Statutów Kazimierza Wielkiego: 
,,super aliquem nostrum terrigenam divitem vel pauperem". 

aa MPH, t. II, s. 644.

ag Tamże, s. 651. 
•0 Wiadomo, że Janko uważał ich obu za swych wrogów.
•1 Tamże, s. 702-703.
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Prócz zestawionych tutaj tekstów, w których „communitas'· jest 
łączona z „ziemią" w sposób bezpośredni lub dorozumiany, polskie żród
ła do końca XIV w. zawierają również. dość liczne wzmianki, w których 
,,communitas" bądź „universitas" oznacza ludność miasta, częściej miesz
czan, tzn. obywateli miejskich, czasem w przeciwstawieniu władzom 
miejskim, rzadziej ludność miasta w ogóle (,,cives et incole"), wyjąt
kowo społeczność cechową. Nie zestawiamy ich tutaj szczegółowo ani 
nie omawiamy, ponieważ wykraczają poza wytyczony zasięg obser
wacji. 

Tak zatem przedstawia się materiał źródłowy, odnoszący sic; do 
„communitas terrae" w polskich źródłach do końca XIV w., i teraz już 
można nań spojrzeć ogólniej. Przede wszystkim trzeba rozważyć rzecz 
geograficznie, następnie zaś od kogo, jakiego wystawcy lub autora, po
chodzą uchwycone sformułowania. Okazuje się, że geograficznie wśród 
wszystkich naszych wzmianek dominuje Śląsk (11), po którym następuje 
Wielkopolska w szerokim rozumieniu (8), Ruś {4) oraz Pomorze (2). Po
zostałe wzmianki mieszczą się w tekstach o charakterze ogólnym. Uwagę 
zwraca zupełny ich brak w materiale dotyczącym Małopolski i Mazow
sza. Wśród wystawców (autorów) bezwzględnie dominują panujący (ksią
żę, król), ponieważ z ich aktów pochodzi aż 20 wzmianek, w tym jednak 
3 z kancelarii obcych (morawska). Dalsze 4 zaczerpnięto z tekstów pa
pieskich, jedną z biskupiego, 11 zaś pochodzi wprost od społeczeństwa. 

Liczebna przewaga wzmianek pochodzących z kancelarii panującego 
mogłaby sprawiać wrażenie, iż pojęcia „communitas" (,,univers1tas") 
przede wszystkim w ich praktyce miały zastosowanie. Trudno jednak 
z tym się zgodzić, pamiętając, że w naszym dyplomatycznym materiale 
dokumenty prywatne występują tylko bardzo nielicznie oraz że mimo 
to jednak legitymują się one pokaźną liczbą interesujących nas wzmia
nek. Trzeba też pamiętać, że pewna część wzmianek o „communitas" 
(,,universitas") pochodzi z niepolskich kancelarii monarszych oraz że 
zupełnie milczy o nich szczegółowy materiał dyplomatyczny Małopolski, 
gdzie przecież znajdowała się stolica państwa. Wszystko to nie pozwala 
r.rzyjąć, że polityczne pojęcie „communitas" (,,universitas") rozpowszech
niło się przez praktykę monarszych (książęcych) kancelarii.

Dalszą sprawą jest chronologia. Z zebranych wzmianek 3 pochodzą 
·; ostatnich paru lat XIII w., dalszych 13 z pierwszej połowy XIV w.,
pozostałych zaś 20 z drugiej. Daje to w sumie obraz wzrostu, co mogło
by oznaczać, iż interesujący nas termin z biegiem czasu był coraz częś
ciej używany. Niemniej jednak o jego upowszechnieniu się .....:... przy tak 
znikomej liczbie - nie może być mowy. 

Połączenie w tabeli ostatnich dwóch grup danych powinno pozwolić 
r.a głębszy wgląd w zjawisko (zob. tab. 1). 

Już z zestawienia materiału można zauważyć, iż „communitas" (.,uni
versitas") nie zawsze była tekstowo lub pojęciowo odnoszona do „ziemi", 
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Tab. I. Pochodzenie dokumentów z użyciem słowa 
„communi tas" 

-- --- - ---· 
I . i I I. , Koniec i l poi. I 2 poi .. 

Wystawca (autor)
\ XIII w. ! XIV w. i _XIV w. 1 

Razem 

monarcha polski 3 

monarcha obcy 3 
papież 
biskupi 
rycerstwo 2 , 6 
Razem 

-· 3-
J 13 

13 

3 
I 
3 

20 

17 

3 

4 

li 

36 

że „ziemia" w zaistniałych powiązaniach nie zawsze oznaczała to samo, 
że wreszcie teksty niejednokrotnie odnosiły to słowo do określonych 
zbiorowości, nie zaś do przestrzeni. Powyższe skłania, by wykazane 
odmienności zestawić i ująć je zarazem chronologicznie, w poprzednio 
zastosowanych przedziałach. Czynimy to w tab. 2, w której poszczególne 
pojęcia w pewnej mierze zostały uogólnione i w której pominięto 
wszystkie wzmianki uwzględnione w omówieniu, jeżeli odnosiły one 
,,communitas" (,,universitas") tylko do ludności miejskiej. 

Tab. 2. Interpretacja słowa „communitas" (.,univcrsitas") 

ogół ludności państwa (księstwa) 
ogół zobowiązanych lub uprawnionych w państwie (księstwie) 
ludność „ziemi" 
ogól określonej grupy osadniczej 
politycznie czynna część ludności państwa lub jej część 
szlachta państwa 
comrnunitas „ziemian" państwa 
communitas „księstwa". państwa 
szlachta ziemi 
szlachta powiatu 
szlachta oraz mieszczanie powiatu 

1 
2 

2 

1 
3 

6 

4 

2 

5 

3 
2 

Tab. 2 pozwala na kilka istotnych obserwacji. Wynika z niej, że 
,,communitas terre" w polskich źródłach oznaczała początkowo ogół 

ludności państwa ,(księstwa), ogól ludności politycznie czynnej w pań
stwie (księstwie), lecz z wyłączeniem możnych, lub ogół zobowiązanych 
lub uprawnionych. W pierwszej połowie XIV w. rozumienie to ograni
czyło się przestrzennie do „ziemi" jako podstawowej jednostki terytorial
nego podziału państwa. Jeszcze później uległo dalszemu zacieśnieniu, 
odnosząc się tylko do mieszkańców różnych obszarów i różnych form 
osadniczych, z tym że wystąpiło to tylko w praktyce kancelarii papie-
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skiej i biskupich. W sumie „communitas terre" jako „ludność" stanowi 
tylko ok. 300/o zebranego materiału. W pozostałym, ilościowo przewa
żającym materiale słowo „communitas" (,,universitas") posiada już bez
spornie znaczenie polityczne oraz stanowe. Koncentruje się ten materiał 
:na XIV w., niemal równomiernie będąc rozłożony między obie jego 
połowy. Posiada trzy zasadnicze znaczenia. Pierwsze to politycznie ak
tywna część społeczeństwa lub szlachta wraz z możnymi w skali całego 
państwa. Znaczenie to występuje częściej w pierwszej połowie tego stu
lecia, będąc jednak obecne również w drugiej (w sumie 7 wzmianek). 
W 2 wzmiankach oznacza politycznie czynną część ludności państwa, 
w społecznej strukturze niższą niż „proceres" - możni. W 14 wzmiankach 
„communitas" oznacza tylko szlachtę, w tym w 5 wypadkach szlachtę 
Dkreślonej ziemi, w 9 szlachtę powiatu. Sześć wzmianek o „communitas" 
szlachty pawia tu ( dystryktu) pochodzi z 1343 r. z księstwa ziębickiego 
i odzwierciedla stosunki śląskie. Jeśliby je pozostawić na uboczu, okaże 
się, iż pojęcie szlacheckiej „communitas" w skali ziemi lub powiatu 
było ostatnią fazą rozwoju tego pojęcia, przypadającą dokładniej na 
ostatnią ćwierć XIV w., która ostatecznie przeważyła w terminologii. 
W tym samym czasie towarzyszyło mu wreszcie pojęcie trzeci€, po
świadczone tylko dwa razy, gdzie „communitas" obejmowała łącznie 
szlachtę oraz centralne miasto powiatu. Jest przy tym ciekawe, że nie 
wystąpiło ono na Środkowym i Dolnym Śląsku, gdzie przecież wykształ
cił się weichbild---dystrykt, obejmujący łącznie miasto i dystryktową 
szlachtę. 

Zamykając nasze wywody można zatem stwierdzić, że nazwa (i po
jęcie) ,,communitatis terre" była tylko przygodnie używana w polskich 
źródłach, i to przeważnie prawnych, oraz że nie zakorzeniła się w prak
tyce. Znikoma liczba wzmianek o niej występowała obok gwałtownie 
nasilającej się nazwy „ziemianie" - ,,terrigene", o której wiadomo, że 
u schyłku XIV w. oznaczała już tylko szlachtę. To była naszym zdaniem 
przyczyna, dla jakiej „communitas" nie stała się pojęciem powszechnym 
w polityczno-społecznym i polityczno-prawnym polskim nazewnictwie 
tego czasu. Wydaje się jednak, że koniec końców była ona przede wszyst
kim stosowana jako określenie politycznie czynnej części społeczeństwa, 
zbierającej się lub reprezentowanej w kształtujących się właśnie pol
skich zgromadzeniach stanowych. 

DIE „COMMUNITAS TERRAE" IN DEN POLNISCBEN QUELLEN 
BIS ZUM ENDE DES 14. JARHUNDERTS 

Dieser oder der analogie Begriff „universitas terrae" tritt in den Quellen 
sehr selten (nur 36 Erwahnungen), und dabei vor allem in Rechtsquellen auf. Er 
kommt am Ende des 13. Jh. auf, wird im nachsten Jahrhundert haufiger, aber 
dabei nur zufallig erwahnt. Anfanglich bezeichnete „communitas terrae" die Ge-

3 - Sobótka 2/63 
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samtbevolkerung des entsprechenden Gebiets. in der ersten HlHfte des 14. Jh. den 

politisch aktiven Teil dieser Bcvolkerung, in der zweiten Halfte schon nur den 

Adel, anfanglich des Landes, spater sogar nur des Kreises. Der Begriff „commu

nitas terrae" wurde in der Terminologie sicherlich aufgrund der schnellen Ver

breitung der Bezeichnung terrigenae zur Umschreibung des Adels des genannten 

Landes (2. Halfte des 14. Jh.) nicht heimisch. 




