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ZE STUDIÖW NAD ORGANIZACJi\ PANSTWA POLSKIEGO 
W XI I XII WIEKU 

Kazde powstajqce we wczesniejszym sredniowieczu ponadplemienne 
panstwo, z panstwem frankonskich Merowing6w na czele, musialo po
ciqgac za sobq podzial panstwa na jednostki terytorialne pod wzgl�dem 
administracyjnym, sqdowym i wojskowym. Wladca sam osobiscie nie 
byl w stanie zawiadywac calym panstwem czy jego cz�sciami, stqd tez 
wytwarzanie si� poszczeg6lnych urz�d6w i urz�dnik6w. Procesy te w pan
stwie Merowing6w i pierwszych Karoling6w, kt6re z kolei staly si� 
przykladem· dla p6zniej powstajqcych panstw, szly w dw6ch kierunkach. 
Z jednej strony podzial panstwa uwzgl�dniac musial dawne relikty ple
mienne; stqd podzial panstwa na ksi�stwa - ducatus (Akwitania, Bawa
ria, Saksonia, Frankonia, Szwabia), na kt6rych czele stali mniej lub bar
dziej niezalezni ksiqz�ta, cz�sto jeszcze potomkowie wladc6w plemiennych, 
stajqcy si� jednak rychlo, w miar� wzrostu feudalizacji spoleczenstwa, 
lennikami monarch6w. Dla ksiE;stw tych coraz ·cz�sciej ucierac si� pocz�la 
nazwa provincia, a za Karoling6w dawna nazwa znika prawie zupelni,e 1. 
Obok tego podzialu utrzymal si� w Galii przez dluzszy okres starorzymski 
podzial na centeny (setki), kt6ry obserwujemy jesz,cze za czas6w Childe
berta II (575-595) i Chlotara II (584-628) 2. 

Nowym podzialem administracyjnym · i sqdowym byl wprowactzony 
przez Merowing6w, poczqtkowo w Galii, a nast�pnie rozszerzony na cale 
panstwo, podzial na pagi (Grafschaften) z grafio (starogermanski Graf) na 
czele. Z biegiem czasu przybierac pocz�li oni coraz cz�sciej nazwy ko
mes6w (choc poczqtkowo w hierarchii urz�dniczej stali nizej od p6zno-

l 1 W sprawie ustroju wczesnofrankor'iskiej monarchii por. N. D. F u s t e 1 
1 de Co u 1 a n  g e s, Histoire des i-n:stitutions poiitiques de l'ancienne France, 

II: La monarchie franque, Paris 1905, s. 183 nn.; R. S c h röde r, Deutsche

j Rechtsgeschichte, Leipzig 1922, s. 127 nn. 
1 

2 Por. MG LL. sect. II, I, s. 4; S. R i e t s  c h e 1, D. pactus de tenore pacis1 (Ztschr. f. Rechtsgesch., XXVII, s. 265 nn.). 

1 
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rzymskich komes6w). r' ten podzial zasadzal si<:: w duzej mierze na daw
nych podzialach plemiennych i podplemiennych (pagus Batua, pagus Bo

roctra, pagus Engili itp.) lub bral swe nazwy od rzek i g6r. Graf-komes 
byl pierwotnie urz<::dnikiem przez kr6la usuwalnym, z biegiem czasu dzie
dzicznym lennikiem 3. Ostatecznie i dla obszaru podleglego wladzy ko
mesa pocz<::la si<:: coraz bardziej utrwalac nazwa comitatus. 

Jak wspomniano, z biegiem czasu terminologia dawna (ducatus, 

regnum, provincia) staje si<:: coraz chwiejniejsza. Za czas6w Ottona II 
i III sp'otykamy tedy prowincje takie, jak: Francia, orientalia Francia,
Turingia, Saxonia, Sclavonia, dalej Alsacia, Carintia, provincia Bawario
rum, a wi<::c odpowiedniki dawnych ksi<::stw, albo obok nich takie, jak 
Wormatia, Grea, Chur, kt6re wlasciwie sq hrabstwami-komitatami, nie 
m6wiqc o tytulowaniu ksi<::stw i ksi<::stewek plemiennych zachodnioslo
wianskich jako provincia (Siusli et Plisini, Chutizi, Nizizi, Daleminze itp.). 
Nierzadko tez terminem provincia okreslano cale terytorium Slowian 
polabskich (provincia Sclavorum, provincia sive pagi) czy wreszcie 
wprost: comitatus sive pagus, provincie seu pagi, provinciales pagi 4• 

Od czas6w Konrada I powstajq wreszcie na wschodniej granicy pa:6.
stwa od Danii po Adriatyk marchie (marchia Danica, septemtrionalis,

orientalis, Carintie, Friuli) pod wodzq margrabi6w (marchiones), zwa
nych jednak cz<::sto komesami lub presesami (Gera comes, .preses). Nie 
wchodzqc w cele i zadania tych marchii, podniesc tu jedynie wypadnie, 
ze tytul prreses, jaki daje Widukind Geronowi, przydaje on takze ksiq
Z<::tom (np. Otto ksiqz<:: Lotaryngii) albo tez zwyklym komesom (grafom) 5

• 

Podobnq terminologi<:: i proces powstawania panstwa spotykamy 
w Czechach. Jeszcze w koncu IX w. spotykamy si<:: tu z kilkoma przy
najmniej (5) ksiqz<::tami plemiennymi, kt6rych zr6dla historiograficzne 
niemiecki€ obejmujq nieraz wsp6lnq nazwq Beheimare s. Geograf Ba
warski z polowy IX w. wspomina o plemieniu Beheimare z XV groda
mi -;- civitates 7• Liczba ta odpowiadalaby dosc scisle ilosci 14 plemion, 
okreslanych coraz cz<::sciej nazwq provincia s, rzadziej tribus lub regio 

3 Por. przyp. 1. 
4 Por. R. W e r n e  b u r  g, Gau, Grafschaft u. Herrschaft in Sachsen, Hannover 

1911; MG DD. 0 II u. 0 III, indeks s. v. 
5 Par. poprzedni przyp. oraz W i du k i n  d, Rer. gest. Sax., ed. P. Hirsch (in

us.), Hannover 1935, indeks s. v. 
6 Warianty nazwy podaje S. Z a k r z e w s k i, Opis grod6w i terytori6w,

Lw6w 1917, s. 19-20; B. H o r a  k, D. T r a v n i c e k, Descriptio civitatum ad 

septemtrionalem plagam Danubii (Rozpr. CSL.A.V., 1956, s. 20-21). 
7 Por. poprzedni przyp. 
8 Por. V. N ov o t n y, Ceske dejiny, I, cz. 1, s. 501 nn., wymienfa nast�pujqce 

plemiona: Dulebowie, Netolice, Domazlice, Wolynianie (?), Luczanie, Sedliczanie, 
Chebanie, Litomierzyce, Deczanie, Lemuzi,- PSzowanie,- BiUna, Chorwaci i Czesi 
scislejsi, tj. Prazanie, nie liczqc drobniejszych podplemion. 
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czy districtus. Ale i tu terminologia, zwfaszcza w XII w., jest nader 

chwiejna. Nie m6wi&c o tym, ze zwi�ksza si� w drugiej polowie tego 
stulecia liczba tych prowincji 9, mozna stwierdzic, ze jedne z nich sq 
kontynuacjq dawnych, znanych jeszcze z czas6w Kosmasa, prowincji -
ksi�stw plemiennych 10, inne natomiast obszarem nie przewyzszajq zwy
klych kasztelanii czeskich i polskich 11, o czym nizej. Slyszymy wreszcie 
niekiedy o prowincjach zaniklych, po kt6rych jako wspomnienia pozo
staly tylko arx quondam provincialis 12. 

0 urz�dach w Czechach niewiele wiemy przed pofow& XII w. Kosmas 
wymienia wprawdzie dwukrotnie jako komes6w palacowych (comes pa

latinus) dw6ch wielmoz6w: Wacka i Ko1jat�. nazywaj&c jednak ich 
zwykle pospolicie komesami, a tylko wyj&tkowo comes palatii czy pri

mus in palatio ducis 1a. Terminu , castellanus na, oznaczenie naczelnika 
grodu Kosmas nie zna, uzywa go natomia.st, podobnie jak nasz Gall, 
na oznaczenie mieszkanc6w grodu, grodzian 14

• Natomiast naczelnikiem 
grodu, oboj�tnie, czy stolicy prowincji, czy czola „kasztelanii", jest wed
lug niego wylqcznie prefectus, i to zar6wno w odniesieniu do stosunk6w 
czeskich, jak polskich. Slyszymy tedy o prefectus de Donin, Satc, Wise

hrad, a obok nich o prefekcie Glogowa czy Giecza 15. I ten termin to ana
logia do stosunk6w zachodnich p6znorzymskich, a nast�pnie merowin
skich i karoU:nskich. 

Stoounki zmieniajq si� jednak w Czechach w drugiej polowie XII w. 
Od 1159 r. poczynajq wyst�powac w dokumentach czeskich jako naczel
nicy prowincji kasztelanowie (3 wypadki) b&dz prefekci (3 razy), tytu
lowan:i wreiszcie niiekiedy promiscue castellanus-comes, prefectus-co

mes czy castellanus-prefectus-comes (Beline) 16. Obok nich jednak ty-

9 Wedlug indeksu do Fr i e d r i c h  a, Cod. dipl. Bohemiae, I, istnialo w dru
giej polowie XII w. w Czechach 21 terytori6w oznaczanych nazwq provincia. 

Cz�sciowo odpowiadajq one doslownie dawnym terytoriom plemiennym, niekiedy 
ich stolicom, niekiedy nazwy podajq zmienione (np. Chebane - Pilznanie, Czesi -
Prazanie), ale niewqtpliwie liczba ich si� zwi�ksza. 

1
° C o s m a s, Chronicon, ed. B. Bretholtz, indeks s. v., wymienia nast�pujqce

prowincje: Behin, Belina, Boemia, Klassco, Gradec, Lutomerici, Zatc. 
11 Np. prowincja Gradec, Dreuuic, Beline itp. 
12 Np. ,,Vratizlau arx quondam provincialis" (1078 r.); ,,Hinov quondam arx

provincialis" (1167 r.). 
13 Por. C o s m a s, Chronicon, inde� s. v. 
14 Tamze, 1. II, c. 2, s. 83, 1. III, c. 12, s. 173; por. T. L a  1 i k, Organizacja .

grodowo-prowincjo,ialna w Polsee XI i poczqtk6w XII w. (Studia z dziej6w osad� 
nictwa, V, Wroclaw 1967, s. 8, przyp. 8). 

1s C o s m a s, Chronicon, indeks s. v. 
1s Oto ich zestawienie wedlug Fr i e d r i c h a, Cod. dipl. Bohem., I: Bilina

(Belina) castellanus, prefectus, comes; Hradec (Gradec) castellanus; Litomierzyce 
castellanus, comes; Praga castellanus, comes; Doudleby (Dudlebi) castellanus, pre-
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tul kasztelan6w, prefekt6w ezy komes6w spotykamy w dokumentaeh 
w odniesieniu do grod6w, kt6re nigdy stolieami prowineji nie byly 17• 

Wi�eej jeszeze. Z jednej strony spotykamy w dokumentaeh wzmianki 
o grodach, kt6re nigdy kasztelan6w nie mialy (przynajmniej brak o nieh
wszelkieh wiadomosci w zr6dlaeh) 18, a z drugiej o komesaeh, kt6rzy
wedlug wszelkich danyeh nie sprawowali nigdy godnosci naezelnika
grodu 19 •. Tak wi�e pod tymi wzgl�dami stosunki w Czeehaeh przypomi
najq takiez w Polsee, o ezym jeszeze b�dzie mowa nizej.

Zastanawia wyst�powanie w Czeehaeh, podobnie zresztq jak nieeo 
p6zniej i w Polsee, terminu castellanus na oznaezenie naezelnika grodu. 
Termin ten - jak wspomniano - nie jest w Niemezeeh znany. Wyjqtek 
bodaj jedyny stanowi tu kasztelan Budziszyna z 1195 r., tytulowany 
zresztq takze i prefectus 2°. Natomiast stwierdzono juz dawno, iz urzqd 
kasztelana wyst�puje w hrabstwie (comitatus) Flandrii, a szezyt roz
woju tego urz�du przypada na ezasy od drugiej cwierci XI do polowy 
XII w. Kasztelanowie flandryjsey 21 i kasztelanie tamtejsze byly tworem 
powstalym w miar� podboju przez hrabi6w Flandrii Sqsiednich drob
niejszych komitat6w. Wladza kasztelana byla natury przede wszystkim 
wojskowej, a obok tego administraeyjnej i sqdowo-fiskalnej. Hose kasz
telanii flandryjskieh przewyzszala liczb� dawnyeh drobnyeh hrabstw, 
a szezeg6lnie silne ich zgrupowanie mozemy obserwowac na terenaeh 
granieznych Flandrii. W dqgu polowy XII w. urzqd ten zamienia si� 
w dziedziezno-lenny i upada, a jego miejsea zajmujq qaillinowie-s�dzio
wie, zalezni wprost od hrabiego Flandrii. 

Oezywiscie, dla stosunk6w polskich i czeskich nie rozporzqdzamy tak 
bogatym materialem zr6dlowym, jak dla kasztelan6w flandryjskich, 
kt6;y by pozwolil na blizsze okreslenie zasi�gu wladzy XI- i XII-wieez-

fectus; Pilzno castellanus; Netolice (Netolic) castellanus; Sedlec castellanus, comes; 

Zatec castellanus, prefectus; Drevic (Dreuuics) prefectus. 
17 Por. np. Wyszehrad castellanus 1160 r.; Bolezlau novus castellanus 1159 r.; 

Klodzko prefectus 1169 r., comes 1195 r.; Caslav prefectus, castellanus 1165 r.; 

Kourim (Kurim) castellanus 1167 r.; Podivin castellanus 1174 r.; Vadizicensis 

castellanus 1159 r. 
18 Castra bqdz castella spotykamy przykladowo w: Bitov (Bethov) 1052 r.; 

Buben (?) arx; Hradek (Gradek levi) 1125/40 r.; Chrudim castrum 993 r.; Raygrad 
castrum desertum 1045 r. 

19 Por. np. Mutina comes 1107 r., Milgost comes 1196 r., Udalricus comes 

1115 r. (fals.), Witek comes 1185 r. itp. 
20 Por. F r i e d r i c h, Cod. dipl. Bohem., I, nr 204, 278, 411 (fals.). Por. tez 

o urz�dzie prefekta K. A. Ec k h a r d t, Präfekt u. Burgraf (Ztschr. f. Rechts

gesch., XLVI, Germ. Abt., 1926, s. 163-205).
21 0 kasztelanach flandryjskich por. podstawowq do dzis rzecz W. B 1 o m

m a e r  t, Les chatelains de Flandre. Etude d'histoire constitutionelle (Recueil des 

Traveaux publies par la Faculte de Philisophie et de Lettres de l'Universite 
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nych prefekt6w, komes6w czy kasztelan6w. Niemniej z tego, co nam 
przynoszq wiadomosci XIII w., wnosic mozna, ze atrybucje kasztelan6w 
czeskich i polskich pokrywaly si� w zasadzie z takimiz we Flandrii. Nie 
wchodzqc tu w zagadnienie, czy instytucja kasztelan6w ;wstala przej�ta 
zywcem z Flandrii do Czech i Polski, czy raczej mamy do czynienia ze 
zgodnosciq i zbieznosciq nazwy, o czym nizej, przechodzimy do sto
sunk6w w�gierskich. 

Na W�grzech, gdzie podb6j Rzeszy Wielkomorawskiej przez Madzia
r6w w koncu IX i na pocZqtku X w. zniszczyl wszelkie slady organizacji 
administracji panstwowej czas6w wczesniejszych, spotykamy si� w po
lowie XII w. ze zjawiskiem, kt6re wprawilo w zdumienie Ottona Fry
zyngenskiego.. Kr6lestwo w�gierskie podzielone bylo wedlug niego, jak 
r6wniez wedlug p6zniejszych zr6del, na okolo 70 komitat6w z komesami 
na czele. Urz�dnicy ci byli bezposrednio od kr6la zalezni i sprawowali 
gl6wnie wladz� fiskalnq, a zapewne i sqdowniczq na ter,enie swego 
kornitatu 22• Oczywiscie, Ottona zastanawial �ie sam podzial kraju na 
komitaty, znane mu dobrze ze stosunk6w niemieckich, ani nazwa na
czelnika komitatu - komesa, istniejqcego dowodnie w calym imperium 
niemieckim, lecz ich bezposrednia zaleznosc od kr6la i ich liczba, co dla 
silnie sfeudalizowanego wsp6lczesnie spoleczenstwa niemieckiego bylo 
czyms niezrozumialym. I tu, na W�grzech, widzimy, bodaj jeszcze silniej 
niz w Czechach, jednostopniowy podzial administracyjny panstwa na 
komitaty pod wodzq komes6w bezposrednio zaleznych od kr6la. I w od
niesieniu do stosunk6w w�gierskich nie b�dziemy wchodzic w spraw� 
uprawnienia tych naczelnik6w komitat6w, znanych zresztq ze statut6w 
Stefana I, Wladyslawa i Kolomana 23. 

Inaczej, zdaje si�, ulozyly si� nieco stosunki te w krajach serbolu
zyckich, choc skazani dla nich jestesmy wylqcznie z jednej strony na 
og6lnikowe dane Geografa Bawa:rskiego z polowy IX w., a z drugiej 
strony na nie zawsze poprawnie interpretowane wykopaliska arc,heolo-

de Gand, nr 46), Gand 1915; H. F. S c hmi d, D. Burgbezirkverfassung bei den

slavischen Völkern (Jahrbücher f. Kultur u. Gesch. d. Slaven, N. F., II, z. 1, 
s. 82, 120 i pass.); J. D h o nt, Note sur les chatelains de Flandre, Arras 1947,
s. 219 nn.; F. L. G a n s  h o f, Recherches sur les tribunaux de chatellenie e<n

Flandre, Anvers 1932; A. G i e y s z t o r, Kasztelanowie flandryjscy i polscy
(KsiE)ga S. Arnolda, War�zawa 1965, s. 97 nn.).

22 0 t t o n i s Fr i s i n g e n  s i s, Gesta Frid·erici imperatoris (in us.), 1. I,

c. 11; por. A. Tim o n, Ungarische Verfassungs- u. Rechtsgeschichte, Berlin
1909, s. 202_.:._212; H. Ma r c  z a l i, Ungarische Verfassungsgeschichte, Tübingen
1910, s. 4.

23 Por. L. z a v o d s z k y, A szent Istvan, szent Laszlo es Kalman korabeli

törvenyek es zsinati hatarozatok forvasi, Budapest 1904; por. La l i k, Organizacja _

grodowo-prowincjonalna, s. 8, przyp. 7. 



354 Karol Maleczynski 

giczne, wreszcie na wiadomosci ze zr6del pisanych. Przedstawiona swego 
jeszcze czasu (1926 r.) teoria H. F. Schmida 24 o stosunku niemieckich 

burgward6w do dawnych grod6w i grodzisk slowianskich, mimo ostat
nich zastrzezen Schlesingera 25, choc w zasadniczych rysach da si� nadal 
utrzymac, wymaga jednak wielu uzupelnien i poprawek. Mimo ze dzi
siejsza nauka 26 stwierdza i dla tego terenu dziwnq niekiedy zbieznosc
mi�dzy ilosciq civitates Geografa Bawarskiego a ilosciq grodzisk zna
nych z wykopalisk, jednak zagadnienie to w pelni nie zostalo rozwiqzane. 

Tak wi�c np. cll� Luzyczan stwierdzono jako odpowiednik 20 civitates 

Geografa Bawarskiego obecnosc 19 tzw. Ringwalle 27, a dla Milczan na 
30 civitates z polowy IX w. takze okolo 30 grodzisk znanych z wyko
pali:sk archeologicznych 28• Ale i na tym terenie dostrzegamy cz�sto zja
wisko znane z terenu Czech; nie wszystkie grody - grodziszcza IX-X w. 
staly si� z biegiem czasu niemieckimi burgwardami w XI i XII w. Tak 

np. mi�dzy Salq a Labq spotykamy og6lem mniej lub bardziej prawdo
podobny,ch 90 grodzisk staroslowianskich, kiedy burgward6w naliczono 

na tymze terenie tylko okolo 60 29• Podobnie jest u Milczan (Milsko), 
gdzie na 30 civitates Geografa Bawarskiego spotykamy 90 grod6w i gro
dzisk przedslowianskich, p6znoslowianskich i niemieckich, co dawaloby 

okrqglo 45 grod6w i grodzisk slowianskich so. Jeszcze dobitniej ta dys
proporcja wy-st�puje na terenie plemionka Nizici, dla kt6rego stwier
dzono istnienie okolo 16 grod6w zalozonych przez Slowian lub przez 
nich uzywanych 1(wczesniej zbudowanych), a tylko jedno burgwardium 31. 

I tu wi�c na terenie Slowian serboluzyckich widzimy nieraz razqcq 
dysproporcj� mi�dzy ilosciq grodzisk slowianskich czy civitates Geografa 

Bawarski:ego a ilosciq burgward6w niemieckich. Naijlepszq moze ilu
stracjq podzialu tych ziem w koncu X w. b�dq slowa dokumentu Otto

na III z 1 V 1000 r.: ,,dedimus civitatem Niempsi ... in comitatu Geronis 

24 Por. Sc hm i d, op. cit.; por. przyp. 21. 

25 W. Sc h 1 es i n  g e r, Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter, 1-II,

Köln-Graz 1962; t e n :i: e, Burgen u. Burgbezirke (Beobachtungen im mittel

deutschen Osten, R. Kötschke z. 70. Geburtsjahr, Leipzig 1937, s. 77-105). 

2s Por. w tej mierze P. Grimm, D. Vor- und frühgeschichtlichen Burg

wälle d. Bezirke Halle u. Magdeburg, Berlin 1950; W. H e  s s 1 e r, Mitteldeutsche 

Gaue d. frühen u. hohen Mittelalters (Abhandl. d. sächs. Ak. d. Wiss. Phil.-hist. 

Klasse, XLIX, Berlin 1957, z. 2). 
21 Por. H. K. M a rs c h  a 11 e c k, Burgenprobleme zwischen Elbe u. Oder 

(Frühe Burgen u. Städte, Berlin 1954, s. 37). 
2s Tam:i:e, s. 37-38.

29 Por. Sc h 1 ü t e r  - Au g us t, Atlas d. Saale- u. mittleren Etbegebiete�, 

Leipzig 1959, tabl. 15: Gaue u. Burgwardhauporte im 10. u. 11. Jhdt 

�o M a r s c h a 11 e c k, op. cit., s. 37-38. 

31 Por. W. Co b 1 e n z, Zu d. slavischen Wallanlagen d. Gaues Nisan (Frühe 

Burgen u. Städte, s. 85 nn.); Sc h 1 ü t e r  - Au g ust, Atlas, tabl. 15. 
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marchionis ... atque illud burgwardium cum omnibus villulis ad illud 
pertinentibus" 32• Nie b�dziemy tu wchodzic blizej w zagadnienie burg
wardow i stosunku �eh do organizacji g,rodowej i koscie1nej na terenach 
swiezo przez Niemc6w podbitych, przechodzqc z kolei do stosunk6w 
w Polsee. 

W odniesieniu do terytorium etnicznie polskiego zr6dla Sq jeszcze 
bardziej skqpe i pokawalkowane. W Geografie Bawarskim znajdujemy 
zaledwie trzy pewne wiadomosci o plemionach zamieszkujc1cych p6zniej
sze panstwo polskie (z ewentualnymi podplemionami - Wislanie kolo 
Wislicy i Krakowa, Goplanie kolo Kruszwicy i Gniezna, Sl�zanie z pod
plemionami Opolan, Dziadoszyc6w i Gol�szyc6w). Dodac by mozna jesz
cze pog,ran1icme plemi� Buzan, poswradczone podobnie jak Wislanie jesz
cze innymi zr6dlami. Ale reszta plemion polskich nie jest znana, a przy
najmniej sporna eo do lokalizacji (Lendizi, Welunzani,. Pirissani, Weri
sani itp'.) 33. Mimo sprzeciwu niekt6rych badaczy 34 przypuscic wypadnie, 
ze osobne plemi� stanowili Mazowszanie, jak to chce Powiest' wrriemien

nych let 35. W kazdym razie te skupiska ludnosciowe znajdowaly si� pod 
wladzq ksiqzqt plemiennych 36 i dopiero drogq podboju weszly w sklad 
organizujqcego si� pod wodzq dynastii Piast6w panstwa Polan (Licica
vik6w?). Tak wi�c w nie znanym blizej czaste nastqpil podb6j Mazow
sza 37, okolo 986 r. G6rnego Slqska, przed 990-992 r. Do,Inego Slqska, 
wreszcie okolo 992 r. Malopolski z Sandomierskiem 38. Odpadly natomia�t 
od Polski w 981 r. Grody Czerwienskie. 

J aki byl najstarszy podzial panstw plemiennych, a p6zniej panstwa 
polskiego pod wzgl�dem administracyjnym, nie wiadomo. Jako najstar
szq tego typu organizacj� wypadnie przyjqc opole 39 (vicinia, osada), wy-

32 MG DD. 0 III, nr 359. 
33 Por. identyfikacjt=: poszczeg61nych plemion u Zakrzewskiego i u Horaka

(mapa), nieraz zasadniczo odmiennq. 
34 Por. np. J. Bie n i a k, Panstwo Mieclawa, Warszawa 1963, s. 15 nn., gdzie

dawniejsza literatura. 

�5 Powiest i wriemiennych let, pod red. W. P. Adrianowoj-Peretc, Moskwa

Leningrad 1950, I, s. 11. 
36 Por. J. B a r d a c h, Historia prawa i panstwa Polski, I, wyd. 2, Warszawa 

1964, s. 55, 57. 

�7 Podb6j przez Piastow Mazowsza, a wi�c eo ipso jego poprzedniq odr�bnosc 

panstwowo-plemiennq, przyjmowal juz swego czasu Z. W o  j c i e c h o w s k i, Polska 

nad Wislq i Odrq w X w., Katowice 1939, s. 42; autor ten na s. 23 przyjmuje jako 

osobnq grup� jt=:zykowq; mazowieckq. 

,3s Por. w tej sprawie ostatnio K. M a 1 e c z y n s k i, D. Po�itik Ottos III. 

gegenüber Polen und Böhmen im Lichte d. Meissner Bistumsurkunde v. J. 995 

(Jahresschr. d. Instit. f. Sorbische Volksforschung, 1963, B, nr 10/2, s. 162 nn.). 

,39 Pradawnq genezt=: opola przyjmujq ostatnio B. G r e k o w, Kijowska Ru§,

t. I, Warszawa 1955, s. 457 nn., i K. T y m i e n i e c k i, Opole, zupa, powiat

(Spraw. Tow. Przyj._ Nauk .Pozn., 1958, nr 1, s. 61-64); t e n z e, Przemiany spo-
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st�pujqce w formach szcZqtkowych cz�stokroc w XII i XIII, a nawet 
w XIV w. Z reguly jednak spotykamy tylko wzmianki o zwolnieniu 
danych miejscowosci od powinnosd lub swiadczen opolnych albo tez 
o przeniesieniu ich zwiqzku terytorialnego z jednego opola na drugie 40; 

niekiedy tylko slyszymy o udziale „opolan" w-rozgraniczaniu posiadlosci
jednej od drugiej 41, a juz calkiem wyjqtkowo poswiadczone sq zr6dlowo
wiadomosci o postawieniu znak6w granicznych, bez zgody opola 42• Nadto,
eo prawda tylko z terenu Wielkopolski, mamy nader obfite wiadomosci
o czolach opolnych jeszcze z XIII i XIV w. (w sumie 17 wypadk6w) 43• 

Na Slqsku terminem odpowiadajqcym temu poj�ciu vicinia, opole jest:
osada, kt6rq to nazw� spotykamy parokrotnie, zwlaszcza w dokumen
tach trzebnickich z 1208 i 1218 r.44 Wreszcie z terenu Malopolski nie
mamy wprawdzie konkretnych wiadomosci o czolach opolnych, ale
zr6wnania: provincia sive opole itp., Sq tu nader cz�ste 45. Wreszcie
uwzgl�dnic trzeba nazwy miejscowosci Opale, rozsiane po Slqsku, Lu
belskiem, Podlasiu i Mazo.wszu 46• 

Obok opol spotykamy w dokumentach sporadyczne wiadomosci o or
ganizacji setniczej w Polsee. Choc termin centena czy podobny nie jest 
w naszych zr6dlach znany, lecz za to wyst�pujqcy urz�dnik centurio, 

niekiedy z dodatkiem meus (ksiqz�cy) 47, nie m6wiqc juz o decimach 
ludnosci feudalnie zaleznej, kazq si� domyslac, ze byla to, poczqtkami 
swymi si�gajqca X w., forma organizacji ludnosci zwiqzanej z gradem, 
przypuszczalnie osadzonej w majqtkach ksiqz�cych. Czy byla ona od 
poczqtku niewolna lub pochodzila z jenc6w wojennych, jest w swietle 
nowszej literatury eo najmniej dyskusyjne 48

• Czy i w jakim stopniu 
organizacj� dziesi�tno-setniczq mozna zestawiac z organizacjq opolnq, 
trudno odpowiedziec. W kazdym razie jest rzeczq zastanawiajqcq, ze 

lectne w zwiqzku z powstaniem panstwa poLskiego (Poczqtki panstwa polskiego, 

II, Poznan 1962, s. 37 nn.); Ba r d a c h, op. cit., I, s. 58 n. 

40 Por. w tej sprawie W. S e m  k o w i c z, Rod Paluk6w (RAU, h., 1907, XLIX, 

s. 176 nn.).
41 Por. Kod. dypL. wLkp., I, nr 310, r. 1253.

42 Tamze, IV, indeks s. v. 

43 Tamze, nr 236, 449, 456. 

44 Kod. dypL. SLqska, II, nr 129, 193. 

45 Por. np. Kod. dypl. mlp., I, nr 44, 58, 59.

46 Spis miejscowo§ci PRL, Warszawa 1967, zna 6 m1eJscowosc1 o nazwie Opo!e 

w powiatach Wloµawa, L�czyca, Wolomin, Siedlce, Opole lubelskie i Opole slqskie. 
41 Por. Kod. dypL. SLqska, II, nr 192; ,,post duos centuriones"; Kod. dypL. mlp., 

I, nr 25: ,,centurio meus"; tamze, nr 32: ,,centurio debuit assignare abbati (fami

liam meam usque ad decem)". 

48 Por. uwagi na ten temat D. P o p  p e, Ludnosc dziesic:tnicza w PoLsce

wczesniejszego sredniowiecza (Kwart. Hist., 1957, LXIV, s. 1 nn.). 
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zobowiqzanie mieszkanc6w opola scigania zab6jcy az do granic wlasnego 
opola, znane z najstarszej ksi�gi zwyczajowego prawa polskiego 49, znaj
duje dziwnq analogi� w postanowieniach edykt6w Chlotara II i Childe
ryka II, kt6re podobny obowiqzek nakladajq na czlonk6w centeny w sci
ganiu zlodziei so. 

Niewqtpliwie podzial wsp6lnoty terytorialnej wi�kszego typu, jakim 
byly ksi�stwa plemienne, na opola bqdz centeny m6gl byc wystarcza
jqcy. Dla panstwa ponadplemiennego, jakim stala si� Polska jeszcze 
przed rZqdami Mieszka I (nie m6wiqc o czasach p6zniejszych), pojawic 
si� musiala koniecznosc nadania dawnym terytoriom plemiennym nowej 
oirganizacji, uwzgl�dniajqcej potrzeby nowego panstwa. Oczywiscie, pro
ces ten dokonywal si� stopniowo razem z podbojem poszczeg6lnych ple
mion lechickich przez pierwszych Piast6w. P1emiona te staly niewqt
pliwie na r6znym stopniu rozwoju panstwowego, jak chocby tylko Slqsk 
i Malopolska, kt6re do konca rzqd6w Mieszkowych wchodzily w sklad 
ksi�stwa czeskiego i niewqtpliwie od niego przej�ly pewne formy ustro
jowe. 

Przyjmuje si� powszechnie w literaturze, ze Polska od poczqtku, 
a w kazdym razie przed 1113 r., podzielona byla na prowincje, jak chce 
Lalik, czy na dzielnice, jak przypuszcza Bieniak 51• Sprawa ta jednak, 
mym zdaniem, nie jest tak prosta, jako ze jedynym zr6dlem dla tych 
czas6w jest tzw. Gall, kt6ry jako przybysz z Zachodu i nie obznajo
miony - w przeciwstawieniu do Kosmasa czeskiego - z nomenklaturq 
miejscowq przenosil zupelnie dowolnie na nasz grunt nazwy urzqdzen 
znanych mu z Zachodu. Ale nawet w swietle danych Gallowych stwier
dzic trzeba, ze termin provincia, w znaczeniu administracyjna cz�sc 
kraju, uzyty zostal w panegiryku Galla tylko raz jeden w odniesieniu 
do Slqska, a raczej prowincji wroclawskiej, kt6ra jest tez niekiedy okre
slana terminem ducatus - ksi�stwo 52• Zadna inna cz�sc panstwa Krzy
woustego nie zostala nigdy nazwana prowincjq. Mazowsze, choc rzqdzil 
nim komes Magnus, nazwane jest po prostu Mazowszem 53. Krakow 
i Sandomierz, obok Wroclawia, to nie stolice prowincji, ale sedes regni 

1 

49 J. M a t u  s z e w s k i, Najdawniejszy zw6d prawa polskiego, Warszawa 1959,

s. 168-169.
50 MG LL, sect. 2, cz. I, s. 5-7: ,,In cuius centena aliquid deperierit, capitale

qui perdiderit reciat, et latro, vel si in alterius centenam appareat . deduxisse 

et ad hoc admonitus si neglexerit, quinos solidos condempnetur". 
51 L a  1 i k, Organizacja grodowo-prowincjonalna, pass.; B i e n  i a k, op. cit., 

s. 47 i pass. 
52 Por. Ga 11, Chronicon {MPH, N. S., II, 1. II, c. 24): ,,Bohemi per provin

ciam Wratislaviensem discurrentes"; tamze, c. 13: ,,ducatum Wratis1avienS€m 

retinebat". 
53 Tamze, 1. III, c. 49: ,,comes Magnus qui tune Mazoviam regebat". 
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principales, stolice kr6lestwa 54. Z drugiej jednak strony daje nam Gall 

do zrozumienia, iz w Polsee istnialy prowincje, zawiadywane przez ko

mes6w 55; ale niczego blizszego o nich nie m6wi. Z innych wzmianek 

o nich u tego,z autora mozna si� domyslac, ze prowincja u niego to te

rytorium rozmaitego obszaru, o czym nizej.

R6wniez i komesa palatyna, w swietle przedstawienia Gallo,wego, nie 

spotykamy w Polsee przed czasami Wladyslawa Hermana. Panegirysta 

zwi,e go rozniaicie: comes, comes palatinus, signifer, princeps militie. Zna 

ich tez tylko dw6ch: Sieciecha i Skarbimira (Magnus byl komesem 

wroclawskim, Wojslaw piastunem - pedagogiem Krzywoustego,) 56• 

Wprawdzie podobnie tytuluje Gall i Mojslawa 57, czesnika Mieszka II, 

a p6zniej udzielnego ksi�cia mazowieckiego, zwqc go princepsem i signi

ferem 5s, ale to b�dzie raczej przeniesienie w czasy wczesniejsze stosun

k6w Gallowi wsp6lczesnych. Z czas6w p6zni,ejszych, z samego konca 

XII w., slyszymy jeszcze raz o Mikolaju jako o komesie palatynie 59. 

Z czas6w wreszcie ostatnich Krzywoustego i przypuszczalnie z okresu 

panowania Wladyslawa Wygnanca mozna przypuszczalnie uwazac za ko

mesa palatyna Wszebora 60 i Piotra Wlasta, choc ten ostatni z tytulem 

komesa palatyna raz jeden tylko wyst�puje 61• Mozna tedy przypuscic, 

ze urzqd palatyna dworskiego (majordoma) powstal w Polsee w czasie 

oslabienia monarchii dw6ch pierwszych Piast6w, albo tedy jeszcze za 

Mieszka II, albo dopiero po buncie moznowladztwa swieckiego i duchow

nego w Polsee przeciw Szczodremu. 

Dla czas6w Chrobrego wymienia z kolei Gall trzy kategorie mozno

wladztwa polskiego, a to: duces, comes i principes. Pierwszego terminu 

uzywa z zasady w odniesieniu do prz.edstawicieli dynastii piastowskiej 

54 Tamze., 1. II, c. 7, 8, 16, 21. 

55 Tamze, 1. II, c. 21: ,,comiti, cuius provinciam visitabat"; tamze, 1. III, c. 22: 
,,queque provincia, queque cohors armata". 

56 Tamze, indeks s. v. 
57 Upieram si� przy imieniu Mojslaw (na podobienstwo Mojek czy Mojmir) 

jako przekazanym przez najstarsze latopisy ruskie. Imi� Mieclaw, proponowane 

przez Bieniaka, nie znajduje uzasadnienia w onomastyce imion polskich; por. 

W. T a  s z y c k i, Najstarsze imiona osobowe, Krakow 1925, s. 81, proponuje

form� Mietslaw, choc nie zna imienia Mojslaw.
58 Ga 11, Chronicon, 1. I, c. 20: ,,princeps existebat et signifer". 
59 Kod. dypl. mlp., t. II, nr 375, r. 1198. 
6
° K a d  l u b e k, Chronicon (MPH, II, s. 359): ,,Wseborium accersit, qui prin

ceps erat militie". 
61 Na dokumentach slc1skich wyst�puje on raz jeden z tytulem comes pala

tinus, por. Kod. dypl. Slqska, .I, nr 26; poza tym zawsze tylko jako komes; por. 

tamze, indeks s. v; Ortlieb Zwifaltenski tytuluje go Boloniorum ditissimus prin

ceps (MPH, II, s. 2), Kadlubek nie daje Piotrowi zadnego tytulu; Kronika wielko

polska (MPH, �I, s. 509) zwie go: comes Petrus Wlostides de X-ans. 
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oraz wladc6w kraj6w osciennych (dux Moravie, Pomoranorum, Bohemie, 

Russie), a nadto trzykrotnie w odniesieniu do moznowladztwa polskiego, 
zawsze kladqc ich na pierwszym miejscu przed komesami i princepsami; 
raz opisujqc skargi poddanych na urz�dnik6w Chrobrego, innym razem 
przy wyliczaniu urz�dnik6w pierwszego kr6la polskiego, wreszcie przy 
okazji zal6w na smierc Chrobrego 62• Z zestawienia tego nalezaloby wno
sic, ze w poj�ciu Galla dux to obok ksi�cia udzielnego, na wp6l suwe
rennego, takze najwyzszy urz�dnik drugiego z kolei Piasta. Czy b�dzie to 
tedy potomek jeszcze poganskich ksiqzqt plemiennych pozostawionych 
czasowo przy wladzy, czy naczelnicy poszczeg6lnych terytori6w, daw
nych ksi�stw plemiennych, mianowani przez Piastowicza, niepodobna 
oczywiscie rozstrzygnqc. W kazdym razie wnosic nalezy, ze byli to naj
wyzsi urz�dnicy w kraju, jakby zast�pcy monarchy na danym tery
torium. Niepodobna przeciez przypisywac Gallowi tak scislej termino
logii prawniczej, jak jq spotykamy w doikumentach. W kazdym razie 
w jego poj�ciu to najwyzsza warstwa feudal6w, r6wna pozycjq spolecznq 
prawie osciennym ksiqz�tom. 

Termin princeps jest tez u Galla cz�sty i jeszcze bardziej dowolnie 
uzywany niz dux. Oznacza on niekiedy wladc� feudalnie zaleznego 63; 

albo tez przeciwstawia go zwyklemu rycerzowi - milesowi 64• Raz jeden 
nazywa Mojslawa princepsem, dajqc mu zarazem , tytul komesa pala
tyna 65• Najcz�sciej jednak jest princeps przeciwstawiany terminowi po
pulus, a wi�c szarej masie spoleczenstwa, tj. w rozumieniu Galla rycer
stwu, choc niekiedy pod tym ostatnim terminem zdaje si� Gall rozu
miec takze poddanych chlop6w 66. 

Pozostaje jeszcze do rozwazenia termin Gallowy: comites. Wyst�puje 
on bardzo cz�sto, cz�sciowo juz poprzednio cytowany, zwykle pomi�dzy 
duces a principes, niekiedy uzyty w przeciwstawieniu do nobiles 67, co 
dowodziloby ich wyzszego w stosunku do tych ostatnich w poj�iu Gal
lowym stanowiska. W czasach p6zniejszych (za rzqd6w Hermana i Krzy
woustego) wreszcie termin comes jest nieraz dawany konkretnym oso
bom, o czym blizej b�dzie jeszcze mowa. 

62 Ga 11, Chronicon, 1. I, c. 13: ,,duces vero suosque comites ac principes 
diligebat"; tamze, c. 16: ,,duces vero, comites allique proceres; nulla mens in 
ducibus". 

63 Tamze, c. 6: ,,sicut unum de principibus ducem aut comitem nominari"; 
tamze, C. 28: ,,quasi mi!es principem ... recipere iure debet". 

64 Por. poprzedni przyp. 
6s Tamze, c. 20, por. wyzej s. 358. 
66 Tamze, 1. I, c. 11: ,,principes et populum ... diligebat"; tamze, c. 14: ,,erga 

populum et principes exhibebat", i pass.

01 Tamze, c. 12: ,,non solum comites, verum etiam quique nobiles", i pass.



360 Karol Maleczynski 

J esli poprzednich kategorii moznowladc6w mozna nie uznawac za 
urz�dnik6w ksüiz�cych (oczywiscie z wyjqtkiem komesa palatyna), to 
rzadko eo prawda, nawet w odniesieniu do czasu Chrobrego, wspomina 
Gall wyraznie o urz�dnikach mianowanych przez wladc�. Wedlug niego 
Chrobry mianowal swych dworzan (familiares) przelozonymi poszcze
g6lnych miast i grod6w (civitates et castella). Nieco wyzej nazywa ich 
villici i vicedomini 68• Byliby to wi�c wlodarze (urz�dnicy gospodarczy) 
i namiestnicy monarszy w poszczeg6lnych grodach i gr6dkach, p6zniej 
kasztelanskich. Czyzby to znaczylo, ze w przekonaniu Galla nie istnial 
jeszcze w czasach Chrobrego podzial monarchii na prowincje? 

Jak cz�sciowo wspomniano wyzej, termin provincia wyst�puje u Galla 
bardzo rzadko, i to tylko w odniesieniu do Slqska i czas6w Hermana 
oraz Krzywoustego. 'Oznaczal tym terminem tylko Slqsk (provincia Wra
tisilaviensis), choc z innych jego wywod6w wynika, ze istnialo wi�cej 
prowincji w Polsee 69• Ale stwierdzic trzeba, ze termin ten byl juz w cza
sach Gallowych i nieco p6zniej wieloznaczny. Taki Sandomierz, uwazany 
przez Lalika za stolic� prowincji, okreslony jest w 1166 r. jako sedes 
dominii, a Sandomierskie jako terra i dopiero pod 1198 r. pojawia si� 
rz,eczywiscie termin Sumdomiriensis provincia 7o. Natomiast figurujqca 
w bulli z 1136 r. provincia de Znin, jak to udowodnili przekonujqco 
Zakrzewski i Semkowicz 71, nie stanowila nigdy nawet kasztelanii, ale 
byla terytorium swiezo zasiedlonym i ofiarowanym arcybiskupstwu przez 
arcybiskupa Jakuba ze Znina. Nie slychac nigdy o jakiejs provincia 
Gneznensis {w znaczeniu administracyjnym), podobnie jak i o poznan
skiej. Natomiast pod 1189 r. wyst�puje provincia Chropensis (Pabianice), 
oczywiscie w znaczeniu kasztelanii pierwotnie ksiqz�cej, ofiarowanej 
przez Kazimierza Sprawiedliwego kapitule krakowskiej 72• Podobne zr6w
nranie prowincja-kasztelania 1SpOtykamy ez�sto w XIII w. w odniesieniu 
przykladowo do: Kostrzynia, Przem�tu, Razima, Sremu, Kalisza, Niem
czy Klodzkiej czy Krosna 73• Niekiedy terminem provincia obejmowano 

68 Tam:i:e, c. 15: ,,solebat Boleslaus suis villicis ac vicedominis ... commemo

rare; ... et advocans de suis familiaribus, quos volebat, sirlgulos sigulis civita
tibus vel castellis deputabat". 

69 Por. wy:i;ej s. 358. 
7
° Kod. dypl. kat. krak., I, nr 1; Kod. dypl. mlp., II, nr 375. 

71 S. Z a k r z e w s k i, Ze studi6w nad buUq z r. 1136 (RAU. h., XL III, 

s. 25 nn.); S e mkow i c z, op. cit., s. 180 n.
72 Por. Kod. dypl. kat. krak., t. I, nr 1, 11 (castellatura); por. Z. Wo j c i e

c h o w s k i, Ze studi6w nad organizacjq panstwa polskiego za · Piast6w, Lw6w 
1924. 

w Kostrzyn - Kod. dypl. wlkp., I, nr 29, 1311 (kasztelan); Przem�t - tam:i:e, 

nr 66, 360 (districtus), 236 (vicinia), 238 (kasztelan); Razim - tam:i:e, nr 301, 331 
(kasztelan); Srem - tam:i:e, nr 66, 236 (vicinia), 248 (kasztelan), 486 (castellatura), 
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ksi�stwo dzielnicowe (np. prowincja krakowska, prowincja czerskä) 74 

albo kasztelani� stanowiqcq opraw� wdo�iq ksi�znej (provincia Sande

censis) 75• Wreszcie znamy odosobnione wypadki, kiedy prowincja ozna
cza tyle, eo opole vicinia (Lekno, Zrazim) 76, i odnosi si� do miejscowosci, 
kt6re nigdy grodami kasztelanskimi nie byly. Choc w duzej liczbie wy
padk6w mamy do czynienia ze stosunkami XIII w., ale niepodobna przy
puszczac, aby terinin prowincja tak dalece zmienil swoje znaczenie, iz 
w wiek p6zniej omaczal on zupelnie cos innego niz w XI i XII w. Jesli 
wi�c przyjmiemy, ze w XII-XIII w. Polska dzielila si� na prowincje, 
to uczynic musimy zastrzezenie, iz byly one rozmaitej wielkosci obszaru 
i znaczenia, ale tez, ze termin prowincja byl wprost synonimem okr�gu 
grodowego, p6zniejszej kasztelanii. Dodac wreszcie wypadnie, ze pierwsza 
wzmianka o wojewodzie jako o, naczelniku prowincji w rozumieniu La
lika pochodzi z 1185 r., o ile nie mamy w tym wypadku do czynienia 
z opuszczeniem przed tytulem palatyna wyrazu comes, eo by go zr6w
nalo z majordomem, kt6ry to tytul prawie wsp6lczesnie po raz ostatni 
obserwujemy w dzielnicy Sprawiedliwego 77• 

Przechodzimy z kolei do om6wienia organizacji grodowej w Polsee 78• 

Juz wyzej zaznaczono, iz Gall w odniesieniu do czas6w Chrobrego na
zywa naczelnik6w poszczeg6lnych grod6w villici i vicedomini. Oczy
wiscie, terminologia ta odnosi si� do grod6w ksiqz�cych. A przeciez 
grody i grodziska w Polsee pierwszych Piast6w, a takze znacznie p6zniej, 
sluzyly rozmaitym celom. Byly tedy grody obronne, fortalicje, na granicy 
panstwa, kt6re nieraz burzono i odbudowywano kilkakrotnie; sluzyly 
one tylko obronie, a nie administracji panstwowej. Tak np. pod 1113 r. 
slyszymy, ze Krzywousty w okoUcy Nakla zdobyl 7 grod6w 79, Jeszcze 
w 1229 r. buduje Henryik Brodaty zamek w Przeginii so. Okolo 1106 r. 
odbudowuje Krzywousty vetus castellum contra Masoviam w L�czycy s1• 

!'fa terenie Slqska, na poludnie od Wroclawia, mi�dzy Bystrzycq i Olawq, 
stwierdzono istnienie trzech pas6w r6wnoleglych gr6dk6w obronnych 

952 (districtus); Kalisz - tamze, nr 81 (kasztelan cz�sty); Krosno - Kod. dypl. 
Slqska, III, nr 284 (kasztelan), Kod. dypl. wlkp., I, nr 169; Niemcza Klodzka -
Kod. dypl. Slqska, II, nr 130 (),l:asztelan), tamze, nr 253. 

74 Kod. dypl. mlp., II, nr 457; U I a n  o w s k i, Dok. kuj. i maz., s. 297, nr 12. 
75 Kod. dypl. mlp., II, nr 505. 
76 Kod. dypl. wlkp., I, nr 301. 
77 U I a n  o w s k i, op. cit.� s. 287, nr 1: ,,ego Ziro per divinam misericordiam 

Mazovie palatinus". Dokument znany z kopii; por. wyzej s. 357, przyp. 53. 
78 O organizacji grodowej w Polsee por. literatur� zestawionq ostatnio su-

miennie przez La I i k a, Organizacja grodowo-prowincjonalna, s. 5, przyp. 1. 
79 G a 11, Chronicon, I. III, c. 4. 
80 Roczn. kap. krak. (MPH, II, s. 80?), 
81 G a 11, Chronicon, I. II, c. 38. 
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(w sumie 45), z kt6rych tylko kilka przemienionych zostalo w grody 
kasztelanskie, reszta znikn�la. 

Mamy z kolei do czynienia z pokazmi ilosciq kasztelanii biskupich: 
Chropy biskupstwa krakowskiego, Tarczek i Hza · tegoz, Lag6w wlo
clawskiego, Ci�zyn poznanskiego, Otmuch6w wroclawskiego, wreszcie Lo
wicz gnieznienskiego. Brak dotychczas w odniesieniu do przewaznej ich 
cz�sci danych archeologicznych nie pozwala odpowiedziec na pytanie, 
czy stolice tych kasztelanii byly przed nadaniem ich biskupstwu gro
dami, czy grody powstaly dopiero p6zniej w wyniku gospodarki ko
scielnej 82. 

Liczyc si� wreszcie wypadnie z pokaznq ilosciq grod6w i gr6dk6w 
b�dqcych w posiadaniu moznowladztwa i rycerstwa. Juz w odniesieniu 
do czas6w Chrobrego opowiada tzw. Zywot Mojzesza W �grzyna, iz ma
gnat polski posiadal liczne grody 1(miasta) i wsie 83• Podobnie slyszymy 
o Odnowicielu, iz nadal swemu wybawcy w bitwie jeden gr6d (civita
tem) 84• Lekno, jak si� powszechnie przyjmuje w literaturze, bylo razem
z calym okr�giem (opolem) nadane przez Chrobi'ego Sobieborowi Slaw
nikowiczowi czeskiemu 85; Znin znowuz, nazwany w 1136 r. prowincjq,
stanowil nadanie arcybiskupa Jakuba dla katedry gnieznienskiej 86• 

I zn6w nie wiemy, czy we wszystkich tych miejscowosciach istnialy
grody, a jesli istnialy, to czy powstaly one jeszcze przed nadaniem ich
na rzecz moznowladc6w, czy dopiero w wyniku ich gospodarki. Dalej
niewqtpliwym grodem feudala swieckiego byl Strzegom na Slqsku, z kt6-
rego wywodzil si� szereg moznowladc6w tamtejszych (rodu Strzego
mia) 87• Wreszcie Sieciech6w wedlug sl6w Galla zawdzi�czal swq nazw�
palatynowi Sieciechowi, wdocznie zostal przez niego zbudowany, a na
st�pnie stal si� siedzibq klasztoru. Oczywiscie, nie jest to liczba kom
pletna, lecz tylko przyklady. Przypuszczalnie np. i zaginiony gr6d na
g6rze Sl�zy pod Wroclawiem byl siedzibq rodu, a moze jeszcze ksiqzqt
plemiennych Sl�zan, p6zniejszych Lab�dzi 88. 

82 Por. na temat kasztelanii biskupich krakowskich Wo j c i e c h o w s k i, 

Ze studi6w nad organizacjq paiistwa polskiego za Piast6w. 
i po sielom jeja". 

83 0 Mojzeszu W�grzynie (MPH, IV, s. 809): ,,powielewajet woditi i po gradom 
84 G a 1 1, Chronicon, 1. I, c. 20.

85 Por. S e m  k o w i c z, op. cit., s. 169 nn. Mimo to Semkowicz uwaza Lekno 

za gr6d kasztelanski. 
86 Tamze, s. 184-185.

87 Imbram ze Strzegomia byl patronem tamtejszego kosciola Sw. Piotra; por. 

Kod. dypl. Slqska, I, nr 89; tamze, II, nr 243 (fals.), wspomniany jest comes Em

meramm de Stregom. 
8B G6ra S1E:za jeszcze w 1209 r. stanowila w polowie wlasnosc potomk6w 

Piotra Wlasta. 0 rodzie tym por. M. Fr i e d b e r g, Rod Lab�dziow, Krak6w 1925.
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Nie jest dotychczas obliczona scisle ilosc grod6w i grodzisk wczesno
sredniowiecznych w Polsee (do polowy XIII w.), a pr6by w tym wzgl�
dzie sq bardzo rozbiezne. Tak np. dla wojew6dztwa opolskiego oszaco
wano liczb� · grodzisk wczesnosredniowiecznych na okolo 200 89, gdy na
tomiast bardziej wnikliwe badania podajq dla calego Slqska liczb� gro
d6w do polowy XIII w. na okolo 150, a dla czas6w do X w. na okolo 
60-80 90• Dla Malopolski szacuje si� liczb� grodzisk wczesnosredniowiecz
nych na okolo 200 (do konca XIV w.), dla Wielkopolski na okolo 190 91• 

Dla czas6w wczesniejszych znamy w przyblizeniu obliczenia tylko dla
Slqska. Wedlug Geografa Bawarskiego z polowy IX w. ilosc civitates te
rytori6w grodowych wynosila dla dzisiejszego Slqska po odpowiedniej
redukcji okolo 47 grod6w 92• W ciqgu wi�c stulecia wzrosla licz.ba gro
d6w-grodzisk o okolo 50°/o. Oczywiscie, nie wszystkie weszly w wiekach
p6zniejszych w sklad slqskich grod6w kasztelanskich.

Przechodzqc do om6wienia grod6w kasztelanskich, interesujqca jest 
dziwna dysproporcja mi�dzy ilosciq takich grod6w w Malo- i Wielko
polsce. Do 1370 r. spotykamy w Wielkopolsce 42 grody kasztelanskie, 
w Malopolsce tylko 18 (wedlug Paluckiego tylko 14) 93. Niekt6rzy dalej 
kaszteli:mowie grodowi pojawiajq si� bardzo p6zno (w koncu XIII 
i XIV w.), np. w Wielkopolsce: Biechowo, Drozyn, Dupin, Kamien, Krzec, 
Kanin, Modrze, Zbar, Zon, Lowicz; w Malopolsce: Chrzan6w, Dunajec. 
Liczyc si� dalej trzeba z mozliwosciq, ze stolice kasztelanii zostaly prze
niesione z jednej miejscowosci do drugiej. Wreszcie spotykamy niekiedy 
wypadki, kiedy kasztelanowie danej miejscowosci wyst�pujq sporadycz
nie lub nawet przez kr6tki okres czasu wyjqtkowo, po czym urzqd ten 
i okreslenie castellania, castellatura znika z dokument6w zupelnie (Przy
w;loki, Zbar, Wislica - wojewoda 1231-1239; Zarn6w - wojewoda 
1243; Chrzan6w - kasztelan 1258; Dunajec - kasztelan 1338) 94. 

Oczywiscie, liczba grod6w byla niestala, stosownie do · okolicznosci 
zwi�kszala si� lub zmniejszala. Przeci�tnie jednak w ciqgu wiek6w poza 

89 Por. W. K o z l o w s k a, Wczesno§redniowieczne grody woj. opolskiego 
(Kwart. Opol., 1956, z. 1, s. 1 nn.). 

90 Por. J. K a z m i er c z y k, Wczesnosredniowieczne grody plemienne Opolan

(praca doktor·ska, maszynopi's); L o d o w s k i, Wczesnosredniowieczne grody na 

terenie Slqska Srodkowego (praca doktorska, maszynopis). 
91 Por. Mapa grodzisk w Polsee, pod red. W. Antoniewicza i Z. Wartolowskiej,

Wroclaw 1964; W. K o w a 1 e n k o, Grody i osadnictwo grodowe w Wielkopolsce, 
Poznan 1938. 

92 A to Sl� zanie civitates 15, Opolanie 20, Biezunczanie 2, Dziadoszyce (cz�sc) 

10; Gol�szyc6w wykluczam z obliczen. 
93 Por. W. P a  l u c k i, Uposazenie urz(tdnfk6w ziemskich, Warszawa 1953, 

s. 125.
94 Por. Kod. dypl. wlkp., IV, indeks s. v.; F. P i ek o s i n s  k i, Rycerstwo

polskie wiek6w srednich, III, Krakow 1901, s. 501 nn. 
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jednq Malopolskq mozna obserwowac ich ilosciowy wzrost. J esli dla 
czas6w przed 1150 r. naliczyl ich Lalik w Wielkopo1sce 19 (w rzeczy
wistosci, po odj�ciu Lekna i Znina, nalezy je zredukowac do 17) 95, 

w Malopolsce 17, na Slqsku wreszcie 20 96, to dla czas6w po trzeciq cwierc 
XIII w. zr6dla przekazaly wiadomosc o 30 kasztelaniach bqdz kaszte
lanach danych miejscowosci w Wielkopolsce, o 16 tylko w Malopolsce, 
wreszcie o 31 kasztelaniach dowodnych na Slqsku 97• Dziwic winien 
ten nieproporcjonalny (500/o) wzrost liczby grod6w kasztelaii.skich w Wiel
kopolsce i na Slqsku, w przeciwstawieniu do Malopolski, gdzie ilosc ich 
od okolo 1150 r. prawie si� nie zmienila. J est rzeczq wqtpliwq, aby ten 
nieprzeci�tny ich wzrost w Wielkopolsce i na Slqsku mial za swq przy
czyn� tworzenie nowych kasztelanii i urz�d6w kasztelan6w. Znaczna 
ich cz�sc istniala niewqtpliwie wczesniej i tylko z tych czy innych wzgl�
d6w nie zostala wspomniana w zr6dlach. Wreszcie liczyc si� trzeba 
z chwiejnosciq tytulatury samego okr�gu grodowego, jak i jego naczel
nika. Taka np. Malogoszcz, nazwana w 1136 r. castellum, w relacji 
Ortliba Zwifalteii.skiego z 1140 r. figuruje tylko jako ecclesia loci 98• Li
czyc si� trzeba wreszcie, zwlaszcza w Wielkopolsce, z wieloznacznosciq 
terminu castellania, castellatura. Cz�sto jedna i ta sama miejscowosc jest 
wymieniana w dokumentach jako osrodek kasztelanii, dystryktu, tery-, 
torium, ziemi, a nawet opola (vicinia) 99• Czy w takich wi�c wypadkach 
kasztelan nie jest po prostu synonimem naczelnika opola? 

Wypadnie wreszcie wspomniec o kasztelaniach biskupich. Choc w za
sadzie nie spotykamy w nich kasztelan6w (np. Tarczek, Ilza, Znin, 
Lekno), to jednak wyjqtkowo wyst�pujq oni w takim np. Lowiczu czy 
Miliczu, niekiedy dzielqc si� wladzq z kasztelanem ksiqz�cym (Milicz) 100 

95 Por. La 1 i k, Organizacja grodowo-prowincjonalna, mapa. 
96 Tamze, mapa, por. wyzej s. 363. 
97 0 kasztelaniach bqdz kasztelanach w Wielkopolsce por. Kod. dypl. wlkp., 

IV; indeks s. v.; w Malopolsc·e - P i e k  o s i n s  k i, op. cit., s. 501 nn.; dla Slqska 

H. U h t e n w o  1 d t, D. Burgverfassung Schlesiens, Wroclaw 1938, s. 75-84, kt6-

rego dane jednak trzeba zrektyfikowac (odjqc kasztelani� Strzegom, a dodac

Lubin i Sl�z�).
98 MPH, II, s. 4. 
99 Oto przykladowe zestawienie z terenu Wielkopolski: castellania, castell::.

tura-districtus: Ci�zyn, Drozyn, Konin, Krzywin, Ksiqz, Lowicz, Mi�dzyrzecz, Ro

gozno, Ujscie, Zbqszyn, Zon, Spicy,mierz; castellainia-territorium: Biechowo, Naklo 

(districtus), Santok, Wielen, Zbar (districtus); provincia: Kostrzyn, Przem�t (di
strictus, vicinia), Radzim, Znin (districtus, territorium, regio); vicinia: Starygr6d, 

Giecz (opole); por. Kod. dypl. wlkp., IV, s. v. 
100 Por. W. H a  e u s 1 e r, Urkundensammlung z. Gesch. d. Fürst. Oels, Wro

claw 1883, nr 48. 
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lub bt:;dqc krewniakami arcybiskup6w (Lowicz) 101• Trzeba by ich tedy 
raczej uwazac za burgrabi6w niz za kasztelan6w sensu stricto 102• 

Jak nazywano takich naczelnik6w grod6w i okrt:;g6w grodowych 
w XI i XII w.? Dla czas6w Chrobrego, jak wspomniano wyzej, Gall 
okresla ich mianem villici et vicedomini. Dla czas6w p6zniejszych juz 
tego oznaczenia. nie spotykamy, a terminologia staje sit:; chwiejna. Gall, 
podobnie jak czeski Kosmas, nie zna terminu castellanus, castellani na 
oznaczenie naczelnika grodu, identyfikujqc ich natomiast z mieszkan
cami grodu - grodzianami 103_ Udowodniono tez przekonujqco, ze termin 
comes nie oznacza czt:;sto nawet w XIII w. kasztelana, ale w og6le urzt:;d
nika 104• Podobne zjawisko obserwujemy i w XII w. Kornes to nie tylko 
palatyn monarchy, to nie tylko (choc wyjqtkowo) naczelnik prowincji 
czy nutritor - pedagog ksiqzt:;cy (Sieciech, Skarbimir, Magnus, Wojslaw). 
W cüigu calego XII w. mozemy naliczyc ponad 40 os6b z tytulem ko
mesa (zwanych niekiedy na innym miejscu dominus). Tak np. przywilej 
Kt:;dzierzawego z 1149 r. wspomina o comites Polonie i wymienia mit:;dzy 
nimi, choc bez tytul6w, 11 os6b. Swiadczq na tymze dokumencie zn6w 
comites w liczbie 6 105• Na dokumencie Zbiluta z 1153 r. swiadkujq zn6w 
comites w liczbie 9 105

, a bulla wroclawska z 1155 r. wymienia ich czte
rech 107, zawsze nie lqczqc ich imion z jakqs miejscowosci::i. Nie piastujq 
oni jednak zadnej godnosci. Ale obok tego spotykamy sporadyczne wy
padki, kiedy komesem nazwany jest niew::itpliwie naczelnik grodu -
kasztelan. Gall wspomina pod 1109 r. o komesie civitatis GlogotU 108, 
Kosmas znowuz mieni niejakiego Wojslawa prefectus Glogoviensis 109, 
wreszcie jeden z dokument6w cesarskich z 1135 r. nazywa Henryka 
marchio Glogoviensis 110• Ta niezwykla dla stosunk6w polskich nomen
klatura znajduje swe pelne uzasadnienie w stosunkach niemieckich 
i w fakcie, ze kasztelan glogowski Henryk byl tym, kt6ry mial przygo
towac zjazd merseburski Krzywoustego z Lotarem III m. St::id niew::it-

101 Kod. dypl. wlkp., III, nr 1711: ,,castellanus Dersco nepos Johannis archi

episcopi". 
102 0 burgrabiach w Niemczech por. S. Ri e t s  c h e l, D. Burggrafenamt i.d. 

deutschen Bischofstädten, Leipzig 1905. 
10a G a  11, Chronicon, indeks s. v. 
104 Por. S. R i t k o w s k a - P la c h  c i 11 s k a, Comes w zr6dlach polskich 

i niekt6rych innych slowianskich (Sprawozd. PAU, 1950, nr 10, s. 676-686). 
10s Kod. dypl. Slqska, I, nr 25. 
10s Kod. dypl. wlkp., I, nr 18. 
101 Kod. dypl. Slqska, 1, nr 35. 
108 Gall, Chronicon, 1. III, c. 8: ,,ipsius civitatis et filium comitis".
109 C o s m a s, Chronicon, 1. 1'11, c. 56. 
110 MG DD. L III, nr 66.
111 Por. K. M a 1 e c z y 11 s k i, Boleslaw Krzywousty. Zarys panowania, Kra

kow 1946, s. 147. 

2 - .. Sob6tka" nr 3/68 
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pliwie tak niezwykly tytul nadany moznowladcy polskiemu przez kan
celari� cesarskq. A znowuz mnich priflingenski w swym zywocie Ottona 
bamberskiego mieni Pawla, przewodnika biskupa do Pomorzan: comes 

Zutochanus 112. Wreszcie z samego konca XII w. posiadamy trzeciq wia
domosc o Jakubie komesie sandomierskim, kt6rego wypadnie uwazac ra
czej za kasztelana niz wojewod� sandomierskiego 113• Nieco wczesniej, 
jak wspomniano, wyst�uje juz ur2qd i tytul wojewody 114• 

Jak wi�c widzimy, znaczenie terminu comes bylo jak w XIII, tak 
i w XII w. nie ustalone. Oznaczono nim bqdz wielmoz�, bqdz komesa 
palatyna czy nutrytora ksi�z�cego, wreszcie takze i komesa grodowe
go .- kasztelana. Dodac mozna, ze dla XI w. Kosmas uzywa dla na
czelnika Gieczan, kt6rzy przeniesli si� do Czech w 1038 r., takze terminu 
pref ectus, eo u niego r6wnoznaczne jest tak z naczelnikiem prowincji, 
jak i kasztelanii. W Polsee w por6wnaniu z jednym wypadkiem ozna
czenia tytulem komesa naczelnika calej prowincji 115 spotykamy trzy 
wypadki, kiedy ten tytul nadawano komesowi grodowemu, kasztelanowi. 
Termin castellanus pojawia si� w Polsee, o ile zdolalismy sprawdzic, 
dopiero (nie liczqc falsyfikat6w) w Wielkopolsce w 1212 r., w Malo
polsce w 1212 r., na Slqsku w 1202 r. 115 

Mozna wyrazic przypuszczenie, ze zmiana w organizacji panstwa 
i zastqpienie villik6w i vicedomin6w, jakich widzimy w czasach Chrob
rego, komesami jako naczelnikami czy to prowincji (nieraz w znaczeniu 
kasztelanii), czy okr�gu grodowego, dokonala si� podobnie jak reorgani
zacja koscielna Polski za czas6w Kazimierza Odnowiciela. Jesli z pewny
mi zastrzezeniami mozna odtqd m6wic o dwustopniowej administracji 
panstwem, to jednak nie zostala ona w pelni przeprowadzona tak eo 
do podzialu na prowincje 117, jak i eo do nomenklatury naczelnik6w; 
zar6wno jednych, jak drugich tytulowano promiscue komesami. 

Pozostaje do rozwazenia kwestia, czy Krzywousty wprowadzil dla 
niekt6rych przynajmniej teren6w pogranicznych instytucj� marchii 
i ur2qd marchion6w (margrabi6w), jak to ostatnio staral si� udowodnic 
Lalik 118• Juz sam fakt, i:e komes glogowski nazywany jest w zr6dlach 
obcych prefectus lub marchio, kiedy w polskich figuruje jako normalny 

112 MPH, II, s. 130. 
113 Kod. dypl. mlp., II, nr 375; por. Pie k o s ins k i ,  op. cit., III, s. 1. 
u4 A t o  w 1185 r., por. w yzej s. 361. 
115 Ga 11, Chronicon, 1. III, c. 49: ,,c omes Magnus, qui tune Masoviam re

gebat". 
116 Kod. dypl. wlkp:, I, nr 77; Piek osinski, op. cit., III, s. 501; Kod.

dypl. Slqska, I, nr 91. 
i17 Por: wyzej s. 360, zestawien ie prowincji i kasztelanii. 
11B T. La 1 i k ! . Marchie w Polsee w XII w. (Kwart. Hist., 1966, s. 817 nn.).
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komes, zdaje si� zadawac klam jego przypuszezeniu. Przeciez dowodni 
naezelnicy waznyeh grod6w pogranicznyeh, jak np. Santok, nosili nor
malny tytul komesa 119. Z drugiej strony polski Gall zna termin marchio 

(marchiones), ale uzywa go w znaezeniu, kt6re wyklueza uznanie ich 
jako naezelnik6w marehii. Marehiones loci Galla, kt6rzy pod nieobeenosc 
Krzywoustego bawiqeego w Glogowie pobili Czeeh6w 120

, to wedlug
interpretaeji Plezi kasztelanowie pogranieznyeh grod6w 121

, a wedlug 
Tyea, opierajc1eego si� przypuszczalnie na odpowiednim miejseu Kroniki 

ksiqzqt polskich, wprost mieszkaney pogranieza 122• Przyznac trzeba, ze 
obie wykladnie majq za sobq r6wne eeehy prawdopodobienstwa, a w kaz
dym razie przeezc1 tezie Lalika, gdyz w takim razie, w mysl uwag Plezi, 
trzeba by przyjqc istnienie w Polsee wi�kszej ilosci marehii (w znaezeniu 
Lalika) na samym tylko pograniezu slc1sko-ezeskim. 

Dwie dalsze wzmianki o marehiaeh w Polsee, jedna zawarta w dziele 
Herborda, a druga w dokumeneie legata Idziego z 1105 r., sq oezywiseie 
obeego pochodzenia i nie mogq rzucic swiatla na stosunki w Polsee 123• 

Tak wi�e jako rzeezywiste wzmianki o marehiaeh w Polsee pozostajq 
dwie wiadomosei Kadlubka o mianowaniu przez Kazimierza Sprawiedli
wego Konrada Wladyslawowieza ksi�iem marehii glogowskiej, a posta
wieniu na ezele marehii gdanskiej Sambora, krewniaka Zyry mazowiee
kiego 124• Juz samo zestawienie termin6w principem marchie w odniesieniu 
do Konrada moze dac do myslenia. Nie wehodzc1e tu w meritum zagad
nienia, ezy rzeezywiscie dopiero Sprawiedliwy po 1177 r. nadal Glog6w 
Konradowi, zwr6eic pragniemy wylqeznie uwag� na terminologi� Kad
lubkowq rozsianq po ealej jego kronice. Nie analizujqe tu jego stylu, 
podkreslic tylko wypadnie, ze mistrz Wincenty lubuje si� w wyraze
niaeh, terminaeh i zwrotaeh klasyeznyeh, zaezerpni�tyeh ze znanej mu 
dobrze literatury rzymskiej. Na kazdym tedy miejseu spotykamy zwro
ty i slowa, jak: patres conscripti, in senatu facie, imperatoris senatus, 

primipilarii, Polonorum ezy urbis prefectus, nie m6wiqe o tym, ze 
w biografii Sprarwiedliwego wszystkie jego sukeesy wyolbrzymia. Tak 

119 Por. wyzej s. 368. \ 
120 G a  11, Chronicon, 1. III, c. 19. 
121 An o n i m  tzw. Ga 11, Kronika polska, wyd. M. Plezia, Wroclaw 1965, 

s. 154.
122 T. T y c, Z dziej6w kultury w Polsee sredniowiecznej, Poznan 1924, s.

130 nn. 
12a Podkresla to sam La 1 i k, Marchie w Polsee, s. 820. 
124 MPH, II, s. 397: ,,Conradum Glogoviensis marchie principem creat ... 

Samborio Gedanensis marchia instituto". Powtarza to z rzeczowymi blf::dami, 

wprawdzie za Kadlubkiem, Kronika wielkopolska (MPH II, s. 529): ,,Conradum 

Glogoviensem marchionem creat", choc toz zr6dlo kilka wierszy nizej twierdzi, 

ze Sprawiedliwy: ,,Conrado Glogoviensem ducatum assignando". 
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np. tytuluje Romana 1kr6lem Wlodzimierza, kt6ry swq koron� zawdzi�
czal Sprawiedliwemu 12s. 

Blizs?a analiza tytulatury ksiqzqt wschodniopomorskich z konca XII 
i poczqtku XIII w. kaze znacznie zmodyfikowac wiadomosc Kadlubka 
o marchii gdanskiej. Przede wszystkim nalezy stwierdzic, ze mistrz
Wincenty zna termin marchio i uzywa go poprawnie 126, w naszym na
tomiast wypadku nie uzyl go, choc umiescil termin marchii. Daje to juz
duzo do myslenia. Dalej wymieniony przez Kadlubka marchio gdanski
Sambor to rodzony przeciez brat Mszczuja I, m�za c6rki Mieszka III
polskiego, Zwinislawy, kt6rego ze swojej strony tytuluje Wincenty:
questor per maritima 127, uwazajqc go widocznie za urz�dnika ksi�cia
polskiego, i to w dodatku nie princepsa, ale seniora. Co wi�cej, tenze
Sambor, rzekomy marchio gdanski, tytuluje si� na jednym ze swych
dokument6w z 1178 r. (uwazanym najwyzej za interpolacj�, jesli nie
za kopi� nasladowczq), eo do kt6rego tresci nie ma zastrzezen: Scham

borrius princeps Pomoranie 120. Podobnie i rzekomy kwestor Kadlubkowy
per maritima Mszczuj na jednym ze swych dokument6w tytuluje si�:
prrinceps de Gdansk. Wreszcie idqc za nomenklaturq mistrza Wincentego
i tezq Lalika nalezaloby i tajemniczego Gniewomira, mianowanego we
dlug sl6w kronikarza maritimus presides 129, nazwac takze marchio,

a dzial jego marchiq. Jedynym wyjsciem z tej prawdziwej plqtaniny
terminologicznej Kadlubka b�dzie przyj�cie przypuszczenia, ze Sambor,
podobnie chyba jak i Grzymieslaw w 1198 r., unus de principibus Po

moranie 130, jak dalej Mszczuj I i Gniewomir, byl jednym z ksiqzqt
Pomorza Wschodniego z siedzibq w Gdansku; moze tez mial sobie zleco
ny rodzaj zwierzchnictwa nad resztq drobnych ksiqzqt wschodniopomor
skich, a uznawal tylko nominalnie i przez kr6tki czas zwierzchnictwo nad
sobq Polski. Zaden z nich, nawet Sambor, nie tytuluje si� nigdy
marchio.

Podobnie do dowolnosci terminologicznych Kadlubka wypadnie za
liczyc i jego marchia Glogoviensis. Przede wszystkim podniesc wypadnie, 
ze Wincenty nie tytuluje Konrada marchionem, ale marchie principem, 

mimo ze - jak podniesiono wyzej - termin marchio nie jest mu obcy 

12s Tamze, s. 412. 
12s Tamze, s. 378: , ,marchio Dedoni des". 
127 Tamze, s. 404; w sprawie malzenstwa M szczuja ze Zwini slawq por. 

0. Ba l z e  r ,  Genealogia Piast6w, Krakow 1895, s. 210 nin.
128 M. Per l b ach, PommereU. UB., nr 6; Z. B u d k o w a ,  Repertorium,

nr 89. 
129 Per l b ach, op. cit., nr 14, 1209 r. Gniewomira , mianowanego wedlug 

G a  11 a ,  Chronicon, 1. II, c. 47, przez Krzywoustego „dominum" Ujscia , tytuluje 

Wincenty (MPH, II, s. 333) Maritime presi dem. 
130 Per 1 b ach, op. cit., nr 9, 1198 r. 
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i uzywany jest przez niego poprawnie. Po drugie, Glog6w nie byl nigdy 
zadnym pogranicznym gradem, jako ze oddzielaly go od Czech takie 
kasztelanie i grody, jak Nowogr6d Bobrzanski, Wlen, Zagan, Szprota
wa m, nie m6wiqc o drobniejszych grodach i gr6dkach pogranicznych. 
W odniesieniu do Konrada Wladyslawowicza brak wszelkich blizszych 
danych (z powodu jego rychlej smierci), jakoby przyslugiwalo mu jakies 
uiprzywilejowane stanowisko w ,stosunku do starszych braci. Kromika 

wielkopolska, kt6ra w tym miejscu opiera si� prawie doslownie na 
relacji Kadlubka, uzupelniajqc je szeregiem falszywych wlasnych kom
binacji 132, nie wnosi do sprawy niczego nowego. Z drugiej strony wie
my, ze Glog6w jeszcze w 1109 i 1124 r. posiadal komesa grodowego 
bqdz prefekta, eo wedlug Kosmasa jest r6wnoznaczne z okresleniem co
mes. Tytul tedy marchio nadany komesowi glogowskiemu w dokumencie 
cesarskim z 1134 r. jest grzecznosciowym podniesieniem w godnosci wy
slannika Krzywoustego przygotowujqcego zjazd merseburski w roku 
nast�pnym. J esli dodamy wreszcie, ze Kadlubek nazywa Konrada nie 
marchio, ale marchie princeps, to nasuwa si� jako najprostszy wniosek, 
iz mistrz Wincenty mial tu na mysli zwyklego ksi�cia dzielnicowego, 
kt6remu w mysl zasad swej frazeologii przydal jako dzielnic� marchi�. 

0 ostatniej, hipotetycznej nawet wedlug Lalika 133, marchii lubuskiej 
trudno dyskutowac. Plemi� Lubuszan wchodzilo zapewne jeszcze eo 
najmniej od 948 r. w sklad panstwa Mieszka czy jego poprzednika, jako 
ze nie zostalo wymienione wsr6d plemion trybutarnych biskupstwa 
brandenburskiego 134• Zalozone tu prawdopodobnie w 1125 r. za legacji 
Idziego przez Krzywoustego biskupstwo 135 si�gn�lo rychlo razem z za
j�ciem Brandenburga przez Jaks� z Kopanicy 136 az prawie po Berlin. 
Jak daleko si�gn�ly podboje Albrechta Niedzwiedzia z 1157 r. i jaka 
cz�sc dziedzictwa Jaksy pozostala przy Polsee, nie wiemy. W kazdym 

1J1 Par. U h t e n w o  1 d t, op. cit., mapa. 
132 MPH, II, s. 529; Kronika wielkopolska podaje mylnie, ze do 1177 r. bawil 

Konrad· z matkq (kt6ra w rzeczywistosci zmarla jeszcze okolo 1157 r.) w Alten
burgu, skoro Kadlubek (tamze, s. 372) twierdzi wyraznie, ze podzial $lqska mi�dzy 
trzech braci przeprowadzil jeszcze Boleslaw K�dzierzawy. 

133 La 1 i k, Marchie w Polsee, s. 827 nn. 
134 Par. M a 1 e c z y n s k i, D. Politik Ottos III. gegenüber Polen und Böhmen; 

.t e n z e, Najstarsza zachodnia granica Polski (Poczqtki panstwa polskiego, I, 
• Poznan 1962, s. 215).

l35 0 fundacji biskupstwa lubuskiego por. ostatnio M. G � b a r  o w i c z, Mo

gilno-Plock-Czerwinsk (Studium ku czci S. Zakrzewskiego, Lw6w 1934); H. Lu
d a  t, Bistum Lebus, Weimar 1940, s. 239 nn. 

L3G O Jaksie z Kopanicy (Braniborza) por. ostatnio artykul G. La b u d y 
w Polskim slown. biograf., X, s. 339 nn. Nie mag� jednak zgodzic si� z autorem 
na rozdwojenie postaci Jaksy. 
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razie nie ma w zr6dlach zadnych wzmianek o marchii czy margrabiach 
lubuskich, lecz tylko o kasztefanach (biskupich?) w Lubuszu. 

Na podstawie szczeg6lowej analizy zr6del autor stwierdza, ze: 
1. dla czas6w Chrobrego mamy wiadomosci tylko o istnieniu wedlug

Galla ksiqzqt (duces) jako przypuszczalnych potomk6w dynast6w ple
miennych, a nadto jako o urz�dnikach monarszych o wlodarzach (viHici) 
i namiestnikach monarchy po grodach (vicedomini); 

2. termin provincia . pojawia si� u Galla dopiero w odniesieniu do
czas6w Hermana i Krzywoustego i w swietle zr6del wsp6lczesnych lub 
malo eo p6zniejszych oznacza zar6wno calq dzielnic�, jak zwyklq p6z
niejszc} kasztelani� czy nawet kompleks d6br jednego wlasciciela, nie
kiedy nawet r6wnoznaczny jest z opolem - vicinia (Znin, Przem�t, 
Kostrzyn, Radzim, Lekno); 

·3. terminem comes oznaczano, podobnie jak w Czechach, zar6wno
naczelnika prowincji (wi�kszej, Slqsk, Mazowsze), jak i zwyklego grodu 
(Glog6w, Santok, p6zniej nieco Sandomierz). 

Czy w zwic}zku z tymi spostrzezeniami mozna przyjqc, ze w Polsee 
XI i XII w. istniala dwustopniowa organizacja panstwowa (prowincja, 
gr6d kasztelanski), pozostanie kwestic} sporne}. W kazdym razie jesli si� 
nawet takie przypuszczenie przyjmie, to reform� organizacji panstwo
wej w Polsee i utworzenie prowincji nalezy raczej polozyc na czasy 
Kazimierza Odnowiciela. 

AUS DEN STUDIEN OBER DIE ORGANISATION DES POLNISCHEN STAATES 

IM XI. UND XII. JHT. 

Der Verfasser kommt in seinem Beitrag zu folgenden Schlüssen: 

1. Betreffs der Zeiten Chrobrys besitzen wir, nach Gall, nur Nachrichten

über die Existenz von Herzögen (duces) als den mutmasslichen Nachkommen der 

Stammesdynasten, von Vögten (villici) als königlichen Beamten sowie von könig

lichen Statthaltern (vicedomini) in den Burgen. 

2. Die Bezeichnung „Provinz" taucht bei Gall erst inbezug auf die Zeiten

Hermans und Krzywoustys auf und bedeutet im Lichte der zeitgenössischen oder 

der wenig späteren Quellen sowohl einen ganzen Landesbezirk, als auch eine 

gewöhnliche -spätere Ka-stellanei, oder gar einen Komplex von Gütern eines ei·nzi

gen Besitzers; manchmal ist diese Bezeichnung sogar mit vicinia (polnisch: opole) 
gleichbedeutend (Znin, Przem�t. Kostrzyn, Radzim, Lekno). 

3. Der Terminus „comes" bedeutet, ähnlich wie in Böhmen, sowohl den

Vorstand einer grösseren Provinz (Slqsk, Mazowsze), als auch einer gewöhlichen 
Burg (Glog6w, Santok und etwas später Saridomierz). 

Ob man im Zusammenhang mit diesen Beobachtungen annehmen darf, dass 

es im XI. u. XII. Jh. in Polen eine zweistufige Organisation des Staates (Provinz, 

Kastellburg) gab, bleibt umstritten. Selbst wenn man solch eine Vermutung an

nimmt, sollte man die Reform der Organisation des Staates in Polen und die 

Bildung von Provinzen eher in die Zeiten des Herzogs Kazimierz Odnowiciel 
verlegen. 




