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Z badan nad dziejami wsi dawnego 
księstwa cieszyńskiego w średniowieczu
Uwagi w sprawie średniowiecznych dziejów Dębowca

Fazy rozwojowe Dębowca

Realizując badania nad osadnictwem w kasztelanii cieszyńskiej (to jest wpóźniej- 
szym księstwie cieszyńskim) we wczesnym średniowieczu1, a następnie, w szerszym 
wymiarze, na późniejszym Górnym Śląsku w okresie wczesnośredniowiecznym2 
zaobserwowaliśmy występowanie w zakresie nazewnictwa miejscowego szeregu 
zjawisk, które pozwoliły nam sformułować model ówczesnego sposobu tworzenia 
nazw miejscowych. Najogólniej rzecz ujmując skonstatowaliśmy, że nazwy, o ile 
ujawniły się w momencie tworzenia osady informowały o:

a) jeśli były to nazwy patronimiczne, o tym, kto był założycielem osady, 
oraz jakie było oblicze etniczne podstawowej grupy zamieszkujących ją  
ludzi3.

Analiza nazwy miejscowej pod kątem patronim u wskazuje, że jeśli na przykład 
założycielem wsi był obcy (na przykład Zygfryd, lub Kunz) wówczas informował 
nas o tym właśnie patronim, analogicznie, gdy był nim człowiek polskiego etnikum, 
jak na przykład Bogusz, lub SmylŚmił. Końcówka nazwy informowała nas 
natomiast o etnikum ludności zamieszkującej wieś Zygfryda i Kunza, lub Bogusza 
i Smiła. Tak się bowiem działo, że nie znający języka polskiego obcy przybysze 
nadawali końcówki we własnym języku, nawiązując do imienia założyciela wsi, jak  
i polscy mieszkańcy wsi, najczęściej stanowiący darowiznę książęcą (ze wsi 
książęcych) nadawali końcówkę w sobie znanym języku, polskim. T ak więc pojawią 
się w źródłach nazwy miejscowe Kunzendorf (Wieś Kunza) lub Seibersdorf 
i Boguszowice (wieś Bogusza) oraz Śmiłowice.

b) podobnie w przypadku pozostałych typów nazw (na przykład topograficz
nych, kulturowych, itd.) mieszkańcy nadawali swojej osadzie nazwę wjęzyku, który 
znali. Stąd na przykład Dębowiec, Ogrodzona, Leszna, Orłowa, które to nazwy 
pojawiły się już w momencie najwcześniejszego ujawnienia się tych i szeregu innych 
osad w źródłach, zarazem, co warto podkreślić, niejednokrotnie w okresie 
przedlokacyjnym. Funkcję „inform atora” odnośnie etnikum ludności pełnił więc
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dla okresu wczesnego i pełnego średniowiecza rdzeń nazewniczy nazwy miej
scowej4.

Analogicznie, jak w powyższym przypadku, możemy patrzeć na ewolucję zmian 
nazwy miejscowej w dalszych latach. Mogła ona bowiem w ciągu stuleci podlegać 
naturalnej ewolucji. I w takiej sytuacji możemy odczytać tutaj określone prawid
łowości. Mianowicie, jeśli substancja osadnicza danej miejscowości była niewielka, 
jej właściciel, o ile dysponował środkami, wykupywał poddanych od właścicieli 
innych, silniejszych pod względem demograficznym wsi, których osadzał w swojej 
miejscowości jako osadników, by zwiększyć liczbę mieszkańców w swojej wiosce. 
W owym czasie tylko w ten sposób mógł on podnieść swoje dochody. Mógł też 
sprowadzić osadników z zewnątrz, spoza granic księstwa. W ten drugi sposób 
doprowadzał nieraz do zmiany pierwotnego stanu etnicznego miejscowości. 
W takim przypadku nazwa osady mogła ulec zmianie.

W związanych z powyższym zjawiskiem procesach nazewniczych m ożna znaleźć 
pewne prawidłowości. Otóż, jeśli w danej miejscowości przeważali liczebnie dawni 
jej mieszkańcy, wówczas automatycznie zachowywali oni nazwę dawną. Ten stan 
rzeczy utrzymywał się w zasadzie także wtedy, gdy w określonej wiosce (a także na 
ogół i w mieście) przybywający tutaj nowi osadnicy przeważali liczebnie nad 
starymi mieszkańcami, niemniej wywodzili się z tego samego pnia etnicznego co 
dotychczasowi mieszkańcy. Jeżeli natomiast liczba nowych osadników w okreś
lonej miejscowości przewyższała liczbę jej starych mieszkańców, wówczas na
stępowało podporządkowanie jej nazwy zwyczajom nazewniczym nowych miesz
kańców. W ten sposób z biegiem czasu zanikały niekiedy dawne nazwy wsi 
w księstwie cieszyńskim, zakładanych przez osadników obcych, jak  choćby owe 
Kunzendorf lub Seibersdorf. Teraz, już w XV wieku, w momencie gdy zaczęła 
przeważać w nich ludność polska, nazwy te uległy poionizacji i od tego czasu brzmią 
jako Kończyce, czy Zebrzydowice. Stare nazwy mogły zachować się jedynie 
w języku kancelaryjnym, jako że na naszym terenie takim językiem był w średnio
wieczu najpierw łaciński, potem niemiecki a w końcu czeski5.

Z przedstawionych uwag wynika, że analiza materiału nazewniczego może być 
dla historyka przydatna w trakcie realizacji badań procesów osadniczych. Niewąt
pliwie nie pomoże w ustaleniu wielkości określonej miejscowości, zarówno zresztą 
jeśli chodzi o jej terytorium, jak i liczbę mieszkańców (tutaj bowiem są potrzebne 
źródła zupełnie innej kategorii), niemniej może wiele powiedzieć na temat faz 
rozwojowych tychże osad.

Miejscowością, dla której ten typ źródeł będzie przydatny jest między innymi 
Dębowiec. N a temat jego najstarszych dziejów nie jesteśmy w stanie wiele 
powiedzieć, niemniej źródła, którymi obecnie dysponujemy, pozwalają na wy
prowadzenie szeregu interesujących spostrzeżeń. W tym miejscu zatrzymajmy się 
nad próbą określenia faz rozwojowych tej miejscowości6.

Podnieśmy na początek, że Dębowiec po raz pierwszy ujawnił się w źród
łach około roku 1300— 13057. W świetle materiału nazewniczego nie podlega 
kwestionowaniu, że był on osadą zakładaną w oparciu o ludność polską, jako że 
jego pierwotna nazwa brzmiała Dambonczal — Dębowy Dział8. Nie ulega 
wątpliwości, że wieś ta znajdowała się dopiero w trakcie tworzenia, jako że
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nie określono nawet liczby łanów, z których mieszkańcy Dębowca mieli uiszczać 
dziesięciny.

Po raz kolejny miejscowość ta  ujawniła się w 1335 roku, kiedy to  wymieniono ją 
w spisie świętopietrza, jakie mieszkańcy ziem polskich uiszczali na rzecz Kurii 
papieskiej, w owym czasie znajdującej się w Avignonie9. Mieszkańcy Dębowca 
mieli uiszczać sumę 5,5 skota, co oznacza, że osada zaliczała się wówczas do wsi 
średniej wielkości. Ujawniła się też jej kolejna nazwa, a mianowicie Baumgart 
(późniejsze Baumgarten), w spisie świętopietrza zanotowana jako  Bemgard10. 
Najprawdopodobniej dzięki temu, że substancja osadnicza Dębowca w jego 
najstarszej fazie nie wystarczała do tego, by wioska przynosiła w miarę wysokie 
dochody, jej właściciel, książę, zdecydował się na jej przeniesienie na prawo 
niemieckie i sprowadzenie osadników z zewnątrz, spoza terytorium księstwa. 
Znajdujemy więc w tym zapisie informację na temat kolejnej fazy rozwojowej, 
którą wyznaczał napływ do Dębowca pewnej liczby osadników obcych, sądząc 
z nazwy, zapewne z Niemiec. Od tego momentu, przez mniej więcej dwa stulecia, na 
mieszkańców Dębowca składały się dwie grupy narodowościowe, a mianowicie 
Polacy i Niemcy.

Nie ulega niemniej wątpliwości, że liczba niemieckich mieszkańców Dębowca nie 
była wielka, być może nawet, że rozwój tej miejscowości uległ po pewnym czasie 
osłabieniu, skoro w nieco ponad 100 lat później wysokość uiszczanego przez 
mieszkańców Dębowca świętopietrza wynosiła zaledwie 2 skoty. Jest to  suma 
nieduża, który to  wniosek okaże się tym bardziej zasadny, jeśli weźmiemy pod 
uwagę zmiany, jakie zaszły w międzyczasie w wartości pieniądza11. Nasz domysł 
okaże się jeszcze bardziej oczywisty, jeśli podamy, że w końcu XIV wieku liczba 
mieszkańców Dębowca wynosiła mniej więcej 90 osób12. 0  ile porównamy tę liczbę 
z liczbą mieszkańców szeregu innych wsi cieszyńskich, wówczas tym wyraźniej 
zobaczymy, że na ich tle omawiana miejscowość zaliczała się nawet w tamtych 
warunkach do mniejszych osad.

Bardzo interesująca jest analiza nazewnicza tej miejscowości, zawarta w ówczes
nych dokumentach książęcych. Przypomnijmy w tym miejscu, że o ile do lat 
osiemdziesiątch XIV wieku królowała tu  łacina, o tyle później zaczyna się coraz 
bardziej widoczna dominacja języka niemieckiego, zastępowanego następnie, 
zwłaszcza od od lat trzydziestych XV wieku językiem czeskim, który z biegiem lat 
stanie się językiem dominującym w kancelarii. Otóż w dokumentach niemieckich 
na określenie Dębowca niemal stale występowała nazwa Baum garten13. W tym 
kontekście niezwykle cenny jest dyplom wystawiony w 1441 roku, spisany również 
w języku niemieckim: omawiana miejscowość została odnotowana jednak niejako 
Baumgarten, lecz właśnie Dębowiec. Znajdujemy tu wskazówkę, że przez cały ten 
czas w Dębowcu mieszkała również ludność etnicznie polska: używając tego 
terminu przypomnijmy, że do tego czasu, pomimo, iż księstwo cieszyńskie 
znajdowało się pod nadwładzą królów czeskich, niemniej na Śląsk Cieszyński nie 
napływała niemal w ogóle ludność z Czech, nie może tu  być więc mowy 
o ewentualnych czeskich wpływach nazewniczych14.

Powyższe wnioski wspomaga jeszcze inny dokument, tym razem wystawiony 
w 1440 roku przez książąt cieszyńskich Władysława i Przemka II dla Jakubka
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z Brzezowic-Brzezówki, w związku ze sprzedażą przez nich temuż szlachcicowi 
części Puńcowa15. Waga tego dokumentu jest dla nas tak bardzo istotna dlatego, że 
został on spisany w języku łacińskim. Omawiana miejscowość wystąpiła tu  niejako 
Baumgarten, lecz jako Dubowecz. Wobec powyższego możemy wnosić bez obawy 
o popełnienie błędu, że w owym czasie obok niemieckiego Baumgarten egzystowała 
nadal polska nazwa Dębowiec. Oznacza to, że w istocie nowi osadnicy, siedzący 
tutaj od mniej więcej początku lat trzydziestych poprzedniego, XIV wieku, nie 
zdołali zdominować liczebnie starych mieszkańców wsi: w przypadku bowiem 
dominacji musielibyśmy spodziewać się, że stara, polska nazwa, ulegnie zapom
nieniu. Przypomnijmy ponadto, że język łaciński nie zna sposobu zapisu polskiego 
ę, ą, ć itd., co podnosi zasadność naszego stwierdzenia. Zarazem jednak właśnie te 
dwa zapisy stawiają przed nami kolejne pytanie, tym razem dotyczące kwestii, 
kiedy używano nazwy Debowiec, a kiedy Baumgarten.

Zanim przejdziemy do próby odpowiedzi na postawione pytanie, zwróćmy 
uwagę, że jeszcze bardziej znamienna, jeśli chodzi o omawiany problem, jest analiza 
dyplomów wystawionych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XV wieku 
w języku czeskim. Otóż w żadnym z nich nie zapisano tej osady pod nazwą 
Baumgarten, lecz konsekwentnie „Dubowec” Dębowiec16. W świetle ówczesnej 
praktyki nazewniczej ten stan rzeczy mógł mieć miejsce tylko wtedy, gdy ludność 
niemiecka była na tyle słaba liczebnie, że pisarz kancelarii nie uznawał za potrzebne 
używanie nazwy w jej języku. Niemal wszystkie z tych dokumentów dotyczyły 
właściciela Dębowca, Mikołaja z rodu Komiców, znanego między innymi z racji 
pełnienia funkcji marszałka cieszyńskiego w latach trzydziestych i czterdziestych 
XV wieku17: na dyplomach tych występuje on albo jako  świadek, albo współautor 
ważnych decyzji publiczno-prawnych18.

Niezwykle istotny, o ile nie zasadniczy z punktu widzenia badania stosunków 
osadniczych wniosek nasuwa się po zestawieniu owych nazw Baumgarten i D ębo
wiec: zestawienie to pomoże w udzieleniu odpowiedzi na wyżej sformułowane 
pytanie. Mianowicie, nazwa Baumgarten nie jest bezpośrednim niemieckim 
odpowiednikiem polskiej nazwy Dębowiec: w takim bowiem razie należałoby 
oczekiwać nazwy utworzonej w oparciu o pochodną słowa dąb-Eich. Nazwa tej wsi 
brzmiałaby wówczas najpewniej Eichendorf. Nazwę niemiecką Baumgarten może
my tłumaczyć jako „ogród drzew” „ogród drzewny” . W konsekwencji, w dalszym 
ciągu odwołując się do ówczesnej znajomości praktyki nazewniczej, zestawionej 
z rozwojem osad, w których zdarzył się podobny przypadek, możemy w oparciu 
o przytoczony materiał źródłowy wyprowadzić następujący i w zasadzie jedyny 
wniosek:
—  Dębowiec powstał około roku 1300, założony z inicjatywy zapewne pierwszego 
księcia cieszyńskiego, Mieszka, w trakcie wielkiej akcji osadniczej, jaka przeszła 
przez kasztelanię cieszyńską na przełomie XIII i XIV wieku. Jako że wieś była pod 
względem osadniczym słaba, wobec powyższego sprowadzono tutaj pewną, 
niewielką liczbę osadników z Niemiec, którzy zajęli przydzieloną jej ziemię pod 
uprawę i nadali jej nazwę nawiązującą do znanego im języka, właśnie Baumgarten. 
Można więc rzec, że powstała ona na gruncie Dębowca. Niemniej przez cały ten 
czas traktowano ów zlepek jako jedną osadę. Zarazem ten stan rzeczy sprawił, że
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w połowie XIV wieku Dębowiec-Baumgarten zaliczono do wiosek średniej 
wielkości.

Część wsi zwana Baumgarten, w praktyce w rysująca się w owym czasie 
w zasadzie jako samodzielna osada, niebawem przeszła w ręce rodziny Komiców, 
niemniej w dalszym ciągu istniała żywa pamięć, że wywodziła się ona — przynajm
niej pod względem terytorialnym — z właściwego Dębowca. Ów rozdział pozwolił 
dłużej przetrwać nazwie niemieckojęzycznej i zachować odrębność etniczną. 
Równocześnie jednak rozwój obu części wsi uległ zahamowaniu (trudności 
z mieszaniem się małżeństw), tak, że jak  wynika jednoznacznie z rachunków 
świętopietrza z lat czterdziestych XV wieku, była to wioska niewielka. W przypad
ku Baumgarten zadecydował o tym niewątpliwie brak napływu kolejnych osad
ników z Niemiec, toteż starzy mieszkańcy musieli od pewnego momentu żenić swoje 
dzieci z dziećmi polskich sąsiadów, gdyż w przeciwnym wypadku groziłby im 
konflikt krwi.

W kolejnych latach, być może w początkowych dziesięcioleciach XV wieku, 
również ta  część wioski, w której mieszkała ludność polskojęzyczna i która 
zachowała polską nazwę Dębowiec, także przeszła w inne ręce: Jej nabywcą został 
Jan z Frydrychowie19. Czy tę część odkupił od Mikołaja, czy raczej otrzymał od 
księcia cieszyńskiego, nie wiemy, jakkolwiek skłonniśmy opowiedzieć się za drugą 
ewentualnością. Niemniej w rezultacie pojawienia się w Dębowcu kolejnego 
właściciela dochodziło od tego czasu to  do częstszych transakcji poddanymi 
pomiędzy szlachtą. W konsekwencji nazwa niemiecka została wyparta, i długi czas 
stosowano ją  niemal wyłącznie w praktyce kancelaryjnej, o ile określony dyplom 
wystawiany był w języku niemieckim, traktując ją  — niesłusznie zresztą — jako 
kalkę językową polskiego odpowiednika20. Zarazem świadczy to, że we wsi 
pozostała pewna (sądząc na podstawie języka, w jakim  wygłaszano kazanie 
— polskiego — niewielka) część potomków niemieckich osadników.

Rozrost osadniczy i zapewne przestrzenny Dębowca zaczął się więc dopiero od 
schyłku omawianego okresu, a więc od lat czterdziestych XV wieku. Ten stan rzeczy 
skłonniśmy wiązać właśnie z podziałami tej wsi, jako że poszczególni właściciele 
byli zainteresowani zwiększeniem swoich dochodów, zaś tylko w ten sposób mogli 
je pomnożyć. Ów szybki rozwój Dębowca miał miejsce już od początku czasów 
wczesnonowożytnych, kiedy to omawiana miejscowość podzieliła się na dwie 
wyraźnie rozróżniane części, a mianowicie na Dębowiec G órny i Dolny21. Niemniej 
ich mieszkańcy także wówczas stale pamiętali, że stanowią jedną wspólnotę 
gminną, zaś ten stan rzeczy utrzymał się (co już wykracza poza zakres naszego 
artykułu) aż po dzień dzisiejszy22.
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Kopiarz wsi Pruchna Vidimus privilegii na statek Malu a Velku Prachnu znigiczy, sygn. 1998. 
passim., Listinar Teśinska Codex diplomaticus ducatus tessinensis. T. 1. Cz. 2, ed. E. Nemec, 
Cesky Teśin 1958, nr 167, 170, 173, 174, 178.

14 Warto natomiast podkreślić, że w owym czasie bliskość językowa Czechów i Polaków 
była bardziej widoczna aniżeli dzisiaj.

15 Listinar Teśinska..., nr 177.
16 Ibidem, nr 182, 183, 186, 193, 199, 202, 206.
17 I. Panic: Mikołaj Peter czy Mikołaj Ritter z Dębowca. Z badań nad rycerstwem 

i szlachtą w księstwie cieszyńskim w średniowieczu, „Pamiętnik Cieszyński” 1999, T. 14.
18 Między innymi Mikołaj, wespół z księciem Bolkiem cieszyńskim, rozstrzygał spór 

finansowy, toczący się pomiędzy królem polskim Kazimierzem Jagiellończykiem, a Mikoła
jem z Włodzienina, por. Listinar Teśinska..., nr 202. Tenże Mikołaj, już jako pan na Frydku, 
przewodniczył szlachcie księstwa cieszyńskiego rozsądzającej podział majątku po zmarłej 
księżnej cieszyńskiej Ofce, pomiędzy jej synów, por. APC. Zespół akt: Zbiór Dokumentów 
Pergaminowych, nr 13, Listinar Teśinska..., nr 199.

19 APC. ZDP, nr 13.
20 Dyplomatariusz Skoczowski. Kodeks dyplomatyczny miasta Skoczowa. (Tak 

zwana Księga Gorgosza). Edidit I. Panic. Acta Historica Silesiae Superioris. T. V, Cieszyn 
1998, s. 18.

21 W roku 1607 roku wśród świadków potwierdzających przed księciem Adamem 
Wacławem sprzedaż połowy wsi Ustroń przez Marcina Klocha z Bestwiny, pana na Ustroniu,
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znalazł się między innymi Mikołaj Gurecki z Kornic na Dolnym Dębowcu, por. Wybór źródeł 
dodziejów Ustronia. Wybrał,łacińskie teksty tłumaczył, dodruku przygotował I. Panic. Acta 
Historica Silesiae Superioris, T. U, Cieszyn—Ustroń 1996. Por. nr 16, s. 72. Tenże Mikołaj 
z Dolnego Dębowca znany nam jest jeszcze z szeregu innych świadczeń. Por. ibidem, nr 17, s. 
74, nr 27, s. 86.

22 Świadectwo funkcjonowania świadomości wspólnoty Dębowczan znajdujemy 
w biskupich sprawozdaniach wizytacyjnych z XVII i XVIII wieku. Por. Acta Visitatio- 
nis episcopatus Vratislaviensis ab anno 1717. Decanatus: tessinensis, fraystadiensis, , fri- 
decensis, vladislaviensis et bilicensis. Translaverunt B. Banot-Sowa et I. Panic, Cieszyn 1994, 
s. 56—59.

11


