
                      
 
                      Szczebressyno opido rutynicale 
 
 Pełny tekst dokumentu Kazimierza Wielkiego z wymienioną nazwą 

Szczebrzeszyna znajduje się w następującej publikacji:  
Dyplomataryusz. Lwów 1875. S. 3-4, poz. III. Umieszczono tam kopie, jak 

głosi wstęp, następujących dokumentów: Akta grodzkie i ziemskie z czasów 
Rzeczypospolitej Polskiej: z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we 
Lwowie.   

Dokument jest napisany po łacinie, a do jego XIX-wiecznnej kopii 
wydawca dodał nagłówek w języku polskim: 
„W pobliżu Szczebrzeszyna 23. Sierpnia 1352 r. Kazimierz Wielki przenosi wieś 
Otwinów z pod prawa polskiego pod prawo niemieckie zwane szredzkie."  

Tekst dotyczył wtórnego przywileju lokacyjnego miejscowości Otwinów 
– wsi w obecnym woj. małopolskim, pow. tarnowskim, gmina Żabno). 

         Publikacja dostępna w wersji cyfrowej w CBN Polona: 

 http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=11685 
 
In nomine Domini Amen. Dignum est, aut, quo principium fiericrevit 

auctoritas, Ratum atque stabile debet perpetuo permanere: epropter nos 
Kaziumirus Dei gracia Rex Polonie nec non terrum Cracowie, Sandomirie, 
Syradie, Lancicie. Cuyauie, Pomeranieque dominus et heres, ad noticiam et 
testimonium omnium, tam presencium quam fuyurorum, harum serie literarum 
volumus devenire: quod ponderatis multiplicibus obsequiis nobis per fidelem 
nostrum Warcislauum heredem de Othvinow exhibitis et in posterum 
exhibendis, ut merita graciarum vicissitudinibus repensentur, exnunc villam 
suam Othwynow dietam, sitam super fluvium Dunaiecz, prout in suis terminis 
est distineta, de iure Polonico in ius Theotonicum, quod Sredskie velgariter 
dicitur, transferimus perpetuo duraturum, remowentes ibidem omnia iura 
Polonicalia, angarias et preangaris universas, que ipsum ius Theotonicum 
impedire seu perturbare consueveruntab. Preterea absolvimua kmethones et 
incolas ville prediete ab omnibus indiciis et iurisdiccionibus omnium 
palatinorum, castellanorum et quorumlibet indicum nostril regni, ita qud  
coram ipsis vel eorum aliquot pro causis magnis seu parviset et negociis 
quibuscunque non debent respondere, nisi coram suo scolteto per predictum 
Warcislaum vel eius succeores deputato respondebant; scoltetus vero non 
alias quam suo domino, vel eciam coram nobis, dum per literam nostro sigillo 
munitam evocatus fuerit, tune de se querulantibis non aliter quam suo iure 
Theotonico respondebit; demum in causis criminalibus puta furti, sanquinis, 
homicidii et alias universis scolteto ville memorate indicandi plenam et 
omnimodam conferimus facultatem, prout ipsum ius Theotonikum scilicet 
Sredske postulat et requirit. Inquorum omnium testimonium et evidenciam 
clariorem presentes dari fecimus nostril sigilii munimine robotas. Actum prope 
Szczebressyno opido rutynicale in vigilia beati Bartholomei apostoli anno 
domini millesimo CCC quinquagesimo secundo; presentibus hys testibus 
Iohanne Iura Palatino Sandomiriensi, Ewstachio Lublinensi, Iohanne 
Woyniciensi Castellanis, Petro Tribuno Craconiensi, Czanssa de Cowale, 
Stanislao de Mokrsco heredibus et aliis plaribus fide Dignis. 

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=11685


Uwaga moja: Warcislauum raz z dwoma uu na końcu, drugi raz z jednym. 
 

          Najważniejszym dla nas jest zdanie: 
„Actum prope Szczebressyno opido ruthenicali in vigilia beati Bartholomei 
apostoli anno domini millesimo CCC quinquagesimo secundo”. 

Znaczy to w języku polskim: sporządzono w pobliżu Szczebressyna 
miasta (osiedla?) ruskiego, w wigilię świetnego Bartłomieja apostoła, roku 
pańskiego tysiąc trzysta pięćdziesiątego drugiego. 

Intrygującym jest użyte przez kancelarię króla Kazimierza słowo opido. 
Wg wyjaśnień encyklopedycznych do języka łacińskiego termin oppidum 
wprowadził Juliusz Cezar, biorąc go z języka celtyckiego. Słowo to oznaczało 
obwarowane osiedle położone w miejscu z natury obronnym. Później wiele z 
tych osad rozrosło się tworząc miasta. Być może, dlatego większość 
dzisiejszych słowników łacińsko-polskich słowo to tłumaczy jako miasto.  

Jednak w języku łacińskim podstawowym odpowiednikiem polskiego 
słowa „miasto” jest Urbs. Papież wciąż błogosławi „Urbi et Orbi”—miastu i 
światu—a nie Opido et orbi.  

Słowo opido jest dzisiaj stosowane jedynie przez archeologów na 
określenie dawnych osad celtyckich, odsłanianych teraz od Wielkiej Brytanii po 
Wielką Nizinę Węgierską. 

Dlaczego jednak kancelaria królewska użyła w stosunku do 
Szczebrzeszyna słowa opido a nie Urbs?  

Być może dlatego, że za czasów Kazimierza różnice pomiędzy opido a 
urbs mogły być jeszcze czytelne, a Szczebrzeszyn nie miał wtedy jeszcze praw 
miejskich, i z punktu prawnego nie był jeszcze miastem. Uzyskał te prawa, wg 
dzisiejszej wiedzy, 36 lat później w roku 1388.  

Nazbyt fantazyjną byłaby hipoteza, że tzw. grodzisko szczebrzeskie to 
dawne celtyckie osiedle. Chociaż Celtowie odwiedzali to miejsce, gdyż w roku 
bodaj 2003 znaleziono, po zachodniej stronie fosy, ponad kilogram celtyckich 
wyrobów.  
 

 


